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ىذكرىوتػدور
الحمد هلل حمدًا كثيرًا مباركًا فيو عمى ما أعانني ككفقني إلتماـ ىذه الدراسة، حمدًا 
يميق بجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو، كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف دمحم صمى 

 هللا عميو كسمـ كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد.
لدراسة، كأبدأ يطيب لي أف أتقدـ ببالغ الشكر إلى كل مف ساىـ في إتماـ ىذه ا

الذؼ شرفني بإشرافو كمتابعتو ليذه  / سامي عمي أبك الركسبأستاذؼ الفاضل الدكتكر
أكـر  /الدكتكر الدراسة، كما أتقدـ بالشكر الجزيل مف أعضاء لجنة المناقشة األفاضل

الذيف كاف  األفاضل كالمحكميفأبك حمد  عبد الجكاد بساـ /الدكتكرك  سمكراسماعيل 
 إلضافاتيـ عظيـ األثر في دقة كثراء االستبانة.

كما يعجز لساني عف شكر زمالئي كأصدقائي في المؤسسات الزراعية كالمجاف 
المحمية لما قدمكه مف مساعدة عظيمة فيما يتعمق بجمع البيانات أخص منيـ الزمالء 

حاتـ  ىالؿ أبك أسد،)عمي كافي، سمير أبك القمبز، ناصر الظاظا، إبراىيـ خضير، 
، إبراىيـ العمكر، عمي أبك سعيد، د. دمحم أبك جرادأحمد الناقة، نمر  أبك مزيد،
 حسيف(.

كأتقدـ بالشكر العظيـ لعائمتي الكريمة لما قدمكه كيقدمكه لي مف دعـ مادؼ كمعنكؼ 
 إلنجازه ىذه الدراسة.

 و في ميزاف حسناتكـ.أتقدـ لكـ جميعا بشكرؼ كامتناني، كأدعك هللا عز كجل أف يجعم
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 ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ مساىمة تطبيق النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة 
المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في 

ـ بو المكارد البشرية مف أجل است مرارية عمل كعطاء ىذه قطاع غزة، كذلؾ ألىمية الدكر الذؼ تقك
 .المؤسسات

، كقد تمثل مجتمع التحميمي الكصفي المنيج ـباستخدا الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيق جلأ مفك 
 غزةالدراسة في العامميف في منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع 

منظمة  28ـ، تـ استيداؼ  3142منظمة حسب كشكفات كزارة الداخمية لمعاـ  14كالبالغ عددىا 
فئات التالية )مدير منيا كاستبعاد ثالثة منظمات لعدـ استيفاء الشركط فييا، كقد تمثمت العينة بال

العينة العشكائية  تـ اعتماد، كقد تنفيذؼ، مدير برنامج، مدير مشركع، منسق مشركع، مكظف(
 لتحقيق أغراض البحث. الطبقية

تساىـ في لممكارد البشرية التخطيط كالرقابة كالتقييـ التشاركية  كظائف أف كخمصت الدراسة إلى
ايجابية مع الحاجة لمتحسيف كالتعديل في بعض ستجابات الاستدامة المنظمات حيث كانت ا

تبيف كجكد عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف  كذلؾ الجكانب لمكصكؿ لحالة أفضل
كل مف كظائف التخطيط كالرقابة كالتقييـ التشاركية مع استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة 

فركؽ في متكسطات استجابات  كجكد لىباإلضافة إفي القطاع الزراعي في قطاع غزة، 
المبحكثيف حكؿ مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في تحقيق 

إلى متغيرات  تعزػ استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة
)عمر المبحكث، عمر المنظمة، المحافظة التي تعمل فييا المنظمة، عدد العامميف(، في حيف 

ات )الجنس، المؤىل العممي، تعزػ لمتغير في متكسطات استجابات المبحكثيف فركؽ عدـ كجكد 
 عدد سنكات الخدمة(.

لمنح  فييامنظمات بيدؼ دمج مبدأ المشاركة المراجعة برامج ضركرة أكصت الدراسة ب قدك 
االىتماـ بإدارة المكارد البشرية كذلؾ  ،االستدامةالدافعية الكافية لتحقيق  ياالمكظفيف العامميف في

تنمية قدرات المكظفيف مف خالؿ البرامج كير استراتيجية خاصة بيا، كالعمل عمى كتنميتيا كتط
العمل عمى تكضيح األدكار ك  لفاعمةى المشاركة احكا قادريف عمالتدريبية المختمفة ليصب

ـ بيا بيف االدارات المختمفة في منظمات المجتمع المدني  بحيث كالمسؤكليات كالمياـ الكاجب القيا
الجيكد المختمفة لدعـ القطاع كافة ضركرة تضافر كتكامل تضمف الشفافية كاالستقاللية كذلؾ 

 التنمية كاستقاللية االقتصاد الفمسطيني. الزراعي ألىمية دكر ىذا القطاع في تحقيق



 ك
 

Abstract 

This study aimed at identifying the extent of applying the participatory approach of 

Human resources planning, monitoring and evaluation in the sustainability of 

agricultural NGOs working in the Gaza Strip, due to the critical role of human 

resources for the sake of organizational sustainability. 

To achieve the study objectives, the researcher depended on descriptive analytical 

research approach, study population consisted of workers of 41 Agricultural NGOs in 

the Gaza strip registered formally in Ministry of interior in 2013, 38 organizations 

were targeted and 3 were excluded due to not compiling with the sample conditions, 

the sample represented with the following categories (executive manager, program 

manager, project manager, project coordinator, employee), stratified random sample 

were used for research purposes. 

The study concluded that the functions of planning, monitoring and evaluation 

contribute to the sustainability of civil society organizations working in the 

agricultural sector according to the positive responses of the respondents with a clear 

need for modification and improvements in some areas, for better status for the 

organizations, In addition it was clear from the results that  there is a positive 

correlation between each of the function of participatory planning, monitoring and 

evaluation with sustainability of civil society organizations working in the agricultural 

sector, and there are differences in the averages of the responses  about the 

effectiveness of Participatory planning, monitoring and evaluation of Human 

resources in achieving sustainability of civil society organizations working in the 

agricultural sector in the Gaza Strip due to following variables (age of the respondent, 

age of the organization, the province in which the organization operates, number of 

employees), whereas no differences in the averages of the respondents responses due 

to the following variables (Gender, educational qualification, number of years of 

service). 

The study recommended the Importance of reviewing NGOs programs, projects and 

goals to include effective participation in, which in turn motivates employees to do 

their best for organizational sustainability in addition to the  necessity of developing 

human resource management, the necessity of modifying procedures of planning, 

monitoring and evaluation, and raising the capacities of staff through training and 

capacity building programs to be able to effectively participate in all related issues, 

and clarifying the rules and responsibilities for each department to ensure 

transparency and independency in the work, the study also emphasize on the role of 

Consolidating of efforts of different actors NGOs, GOs and Private sector to support 

the agricultural sector to achieve development and economic independence.
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 مقدمـــــــة:
شيدت العقكد القميمة الماضية بركز العديد مف المصطمحات الجديدة ذات الداللة عمى قامكس 
الفكر كالسياسة كالمجتمع في العالـ عامة، كفي منطقتنا العربية خاصة كرغـ االختالفات الكثيرة 
بيف أنصار كمعارضي ىذه المصطمحات كرغـ التفسيرات كالتفسيرات المضادة إال أف أحد أىـ 

المصطمحات كأشدىا استمرارية كبركزا في أكساط العامميف في حقل المجتمع كالسياسة  ىذه
المحمية يتمثل في مصطمح المجتمع المدني الحديث حيث يعتبر المجتمع الفمسطيني تحديدا حالة 

 (.15: 2010عمي،الشيخ )خاصة تكاد تككف كحيدة مف نكعيا في العالـ المعاصر 
نابعة مف تطكرىا التاريخي  ،المدني الفمسطيني بخاصية فريدةكما تتصف مؤسسات المجتمع 

كبطريقة تناقض حتى المفيـك  ،بشكل مخالف لتطكر المجتمعات المدنية في الدكؿ األخرػ
النظرؼ لممجتمع المدني نفسو، ففي حيف نشأت معظـ مؤسسات المجتمع المدني ضمف إطار 

يشير معظـ الكتاب كالباحثيف إلى حقيقة نشكء مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني في  ،الدكلة
ظل غياب الدكلة كغياب االستقالؿ الكطني، كغياب السيادة عمى األرض كالمكاطنة، لكف بعد 

تغير الكضع، خاصة بعد إصدار قانكف الجمعيات  1994قياـ السمطة الفمسطينية في العاـ 
حيث أضحى التركيز األساسي في عمل ىذه المؤسسات  2000األىمية في عاـالخيرية كالييئات 

 .(7: 2011)كوستانيني: وآخرون،عمى تكفير الخدمات 
الذاتي مف خالؿ عممي في مؤسسة اإلغاثة الزراعية الفمسطينية  كباالطالعبناًء عمى ما سبق 

الكاقع الفمسطيني خاصة يمكف القكؿ أف ىذه المؤسسات أخذت عمى عاتقيا المساىمة في تغيير 
لمفئات الميمشة كالمزارعيف كالصياديف كاألسر الفقيرة األكثر عرضة لكافة عكامل االنكشاؼ 
االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية التي كاف ليا كبير األثر في التأثير عمى مكارد ىذه األسر 

تيدفت ىذه الفئات فيدمت باإلضافة إلى السياسات اإلسرائيمية الممنيجة التي اس ،كسبل عيشيا
البيكت كالمصانع كجرفت األراضي الزراعية كمنعت المزارعيف مف الكصكؿ ألراضييـ، مما 
عاظـ مف دكر ىذه المؤسسات كجعميا عنصر أساسي مف مككنات المجتمع الفمسطيني في 

 الضفة الغربية كقطاع غزة .
أف يتـ  فمف الميـ المجتمع، كعنصر أساسي في ىذه المؤسساتتقـك بو  كألىمية الدكر الذؼ

كالسياسات كاالستراتيجيات التي يدار بيا العنصر  نظميا االداريةالتركيز بشكل أكبر عمى 
حتى تتمكف مف القياـ بالدكر يا البشرؼ إلى جانب الفيـ العميق لجميع جكانب إدارة األشخاص في

قطاع الخاص بمنشآتو مما ا ككنيا تعتبر حمقة الكصل بيف الحككمة بمؤسساتيا كالبيالمنكط 
كضع عمى عاتق ىذه المؤسسات أعباء كبيرة كصعكبات كتحديات البد مف مكاجيتيا مف خالؿ 
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التنمية المستدامة كصكال إلى  العنصر البشرؼ المدرب الفاعل القادر عمى تبني التغيير كالمشاركة
 .كتحقيق استدامة المؤسسات

كال يختمف الكثيركف عمى أف كل منظمة تنمكية قاعدية أك غير قاعدية سكاء كانت قكية أـ 
ضعيفة، تمتمؾ بالضركرة نظاميا كمنظركىا الخاص في تخطيط كتقييـ مجمل ما تقـك بو مف 

أك مرحمية، كسرعاف ما يتبادر إلى الذىف التساؤؿ الكبير ىل كجكد ىذا  استراتيجيةتدخالت 
طالؽ الطاقات الكامنة، ىل ىك النظاـ يعني ب الضركرة أنو نظاـ تشاركي يصمح لمتفاعل كالتعمـ كا 

نظاـ شفاؼ يعمل في العمف؟ أـ أنو نظاـ مستتر تحركو آليات خفية كغير كاضحة في مكاقع 
النفكذ كالسمطة كالتحكـ في مستكيات العمل المختمفة مؤسسيًا كمجتمعيًا؟ كسرعاف ما ينطمق 

دػ الكثيريف أف ىذه المؤسسة أك تمؾ ليس لدييا نظاـ أك لدييا نظاـ ضعيف االعتقاد الخاطئ ل
 .(2: 2010)الصوراني، كبالتالي يمزميا المزيد مف بناء القدرات

 االقتصاد دعائـ أىـ تزاؿ كما شكمتكبالنظر إلى كاقع القطاع الزراعي نرػ أف الزراعة قد 
 إذا" قيل حيثالمجتمع الفمسطيني   مف كبيرة لنسبة الرزؽ  مصدر الدكاـ عمى ككانت الكطني
 اإلجراءات مف العديد مف كعانت الزراعة تعرضت كقد "بخير الكطف فاف بخير الزراعة كانت

 الكطنية السمطة قدـك كمنذ، اآلف كلغاية 1967 عاـ منذ اإلسرائيمي االحتالؿ نتيجة كالتشكىات
 عمى العامة كالخدماتية الحياتية كاألمكر السياسية كالقضايا االحتياجات طغت الفمسطينية
 التي كالمخصصات المكازنات محدكدية في أساسي بشكل ذلؾ كمثل الزراعي بالقطاع االىتماـ
 مف% 0.65 الزراعة كزارة مكازنة تتجاكز لـ حيث لمزراعة الفمسطينية الكطنية السمطة تضعيا
 لمدخالت الداخمي الدعـ كمحدكدية السابقة، الثالث السنكات خالؿ السمطة مكازنة مجمكع

 كصناديق كالتمكيل اإلقراض مؤسسات غياب يكف لـ إف كضعف الزراعي اإلنتاج كمخرجات
 الزراعي القطاع يحظى أف كالمنطقي البدييي مف ككاف، ثر الككا حالة في كالتعكيض التاميف
 ىك حدث الذؼ كلكف التمكيل، كصناديق المانحة كالمؤسسات الدكؿ لدػ متقدمة كأكلكية بأىمية
 كذلؾ كالتردد التخكؼ مف بكثير الزراعة مع المؤسسات تمؾ تعامل كاف حيث تماما ذلؾ عكس

 ناىيؾ، كاالستيطاف كالمياه األرض مكاضيع كتداخل بتشابؾ مباشرة عالقة ليا سياسية العتبارات
 تنفيذ عند السمطة مؤسسات مع التنسيق غياب يكف لـ فإ كضعف اإلنجاز كفاءة ضعف عف

  (.4: 2007)بكدار، لمشاريعيا المانحة الدكؿ

بيدؼ مراجعة المناىج التقميدية كتحسيف  فكرة ىذا البحث لدػ الباحث مف ىذا المنطمق تكلدت
، حيث أف ضعف مشاركة األفراد يعني االعتماد عمى اجراءات العمل في المنظمات الزراعية

ما يفقد ىذه العمميات اإلدارية جكىرىا  الغير في تأدية الدكر التخطيطي الرقابي التقييمي كىك
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التشاركي كتبديد الطاقات كالجيكد التي بذلت في ىذا السياؽ، كعميو فسيتـ في ىذا البحث إعادة 
إلى أىـ الخطكط العريضة لنظاـ  تعريف كصياغة النيج في سياقو المؤسسي المحمي كصكالً 

كىك ما يعني دراسة اىتماـ مؤسسات  متكامل لتخطيط كرقابة كتقييـ المكرد البشرؼ بالمشاركة
الفركؽ بيف  يتـ ايجادبحيث  فييا  العاممة في القطاع الزراعي بالعنصر البشرؼ المجتمع المدني

تأثير ىذه الفركؽ عمى كفاءة كفعالية ىذه المؤسسات كنخمص بنتائج  دراسةىذه المؤسسات ك 
يككف ليا األثر الكاضح في بياف أىمية العنصر البشرؼ في تحقيق استدامة ىذه المؤسسات، 

عمى كجكد بعديف لعمميات التخطيط كالرقابة كالتقييـ بعد ييتـ  بحثال ىذا فييتـ التركيز كس
تتطمبيا إدارة المشاريع أك الجيات المانحة كجزء أخر ييتـ بالبعد بجانب النتائج المممكسة التي 

التعممي الذؼ يركز عمى رفعة كتطكر المجتمعات كالفئات المستيدفة مف خالؿ إشراكيـ في 
بما يضمف تحسيف قدرة المؤسسات عمى إدارة كتنفيذ عمميات  العمميات اإلدارية داخل المؤسسات
 .ت العمل المختمفة بمشاركة فاعمة لجميع األطراؼ ذكؼ العالقةالتغيير المخطط ليا عمى مستكيا

 
 مشكمة الدراسة:

ـ، أخذت مؤسسات المجتمع المدني بمعب دكرًا رياديًا 1994منذ تأسيس السمطة الفمسطينية عاـ 
في البناء كالتنمية، كتحكلت العديد مف الحركات الشعبية كالمجاف المحمية مف العمل التطكعي 

إلى جمعيات كمؤسسات تعمل كفق خطط كبرامج كاستراتيجيات، خصكصا بعد  غير المنظـ،
الذؼ نظـ دكر تمؾ  2000استحداث القكانيف كالتشريعات كمنيا قانكف الجمعيات الخيرية لعاـ 

المؤسسات بأف فرض عمييا حد أدنى مف المقكمات اإلدارية لمحصكؿ عمى التراخيص الالزمة 
 لمعمل.

قتصر يدكر مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني ال  فإف الفمسطينية كنظرا لخصكصية األكضاع
شاعة المشاركة السياسية، عمى جانب كاحد مف جكانب التنمية المجتمعية  في سعييا لتعميـ كا 
كىك الجانب السياسي، بل إف الشرط الرئيس لنجاحيا يعتمد عمى حسف فيميا كأدائيا ألدكارىا 

ة بالعمل في ثالثة مياديف رئيسية مف أجل النيكض بأدائيا في المجاالت األخرػ فيي مطالب
في مجاؿ مكاجية االحتالؿ مف خالؿ العمل عمى تنفيذ القرارات الدكلية  العملحيث عمييا أكاًل 

الخاصة بضماف حصكؿ الشعب الفمسطيني عمى كامل حقكقو، ثـ عمييا ثانيا أف تنشط في 
ة بكل المجتمع المدني في الحياة السياسي مجاؿ صنع القرار كرفع نسبة مشاركة مؤسسات

 التركيز عمىمؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني أشكاليا كمستكياتيا، ثالثا يقع عمى عاتق 
المجاؿ االقتصادؼ مف أجل تمكيف الشعب الفمسطيني مف السيطرة عمى جميع مكارده االقتصادية 

 (.23: 2003الحكومية، غير لممؤسسات )مركز التميزكبناء اقتصاد كطني مستقل بذاتو 
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كباالطالع عمى كاقع ىذه المؤسسات نجد أف مؤسسات المجتمع المحمي الزراعية ال زالت تعاني 
مف عدـ تكفر إطار عمل متكازف كقكؼ كمرف كمستديـ حتى اآلف مقارنة مع ما تـ تأسيسو مف 

نفكذ، ككاف لذلؾ األثر أطر عمل منيجية في بعض المؤسسات غير الحككمية الكبيرة ذات ال
السمبي عمى مسار التنمية كعالقات التعاكف المشتركة ككنتيجة حتمية أدػ ذلؾ إلى حرماف ىذه 
المؤسسات مف أف يككف ليا دكر فاعل في التعمـ كعممية اتخاذ الخطكات العممية أك في تعزيز 

ل كالترابط فيما بيف القيـ كالخبرات الجكىرية كببساطة فإنو ال يفضي إلى أؼ نكع مف التكاص
عمميات التخطيط كالرقابة كالتقييـ عمى صعيد عالقاتيا مع المؤسسات األخرػ الشريكة 

 (.8: 2010)الصوراني،

كاستنادا عمى ما سبق فإف عمى ىذه المؤسسات االىتماـ بنظـ المكارد البشرية كجزء مف العممية 
 العنصر البشرؼ سكاء كافمشاركة أىمية اإلدارية المتكاممة الخاصة بيا كعمييا أيضا أف تؤمف ب

في استدامة ىذه المؤسسات كالعمل  لممكارد البشرؼ المساىمة الفاعمةمما يضمف  أك ميدانياً  إدارياً 
إمكانية كذلؾ مف خالؿ دراسة  عمى تطكيرىا بما لدييـ مف طاقات معرفية كعالقات اجتماعية

كبديل عف  ة العنصر البشرؼ في المؤسسات التشاركي في التخطيط كالتقييـ كرقاب تطبيق النيج
العميا في تخطيط كتقييـ كرقابة العنصر البشرؼ مما يفقد  اإلدارةالنيج التقميدؼ الذؼ يرتكف عمى 
المكارد البشرية كتفانييـ في سبيل استدامة  مشاركةيناط ب الذؼ ىذه الكظائف بعدىا التعممي

ما " :السؤاؿ التاليقد تحددت مشكمة الدراسة في ، كبناء عميو فالمؤسسات الالتي ينتمكف إلييا
مدػ فعالية النيج التشاركي في تخطيط كتقييـ كرقابة العنصر البشرؼ في المساىمة في تحقيق 

  "استدامة مؤسسات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة؟

 فرضيات الدراسة:
 فيما يمي استعراض لفرضيات الدراسة:

التخطيط التشاركي  بيف كظيفة α ≤ 0.05عند مستكػ  عالقة ذات داللة إحصائيةتكجد   .1
 في القطاع الزراعي في قطاع غزة. مؤسسات المجتمع المدني العاممةلممكارد البشرية كاستدامة 

بيف كظيفة التقييـ التشاركي لممكارد  α ≤ 0.05عند مستكػ  تكجد عالقة ذات داللة إحصائية  .2
 في القطاع الزراعي في قطاع غزة. مؤسسات المجتمع المدني العاممة البشرية كاستدامة

بيف كظيفة الرقابة التشاركية لممكارد  α ≤ 0.05عند مستكػ  تكجد عالقة ذات داللة إحصائية  .3
 في القطاع الزراعي في قطاع غزة. مؤسسات المجتمع المدني العاممةالبشرية كاستدامة 

استجابات أفراد العينة متكسط  بيف α ≤ 0.05عند مستكػ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية   .4
مدػ فعالية النيج التشاركي في تخطيط كتقييـ كرقابة العنصر البشرؼ في المساىمة في حكؿ )

( تعزػ تحقيق استدامة مؤسسات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة
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، سنكات المركز الكظيفيالمؤىل العممي،  مر،الع )الجنس، المتمثمة في الفركؽ الفردية إلى
في القطاع الزراعي في قطاع  مؤسسات المجتمع المدني العاممةالعمل في المنظمة( كاستدامة 

 غزة.
بيف متكسط استجابات المؤسسات  α ≤ 0.05عند مستكػ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية   .5

بة العنصر البشرؼ في المساىمة في مدػ فعالية النيج التشاركي في تخطيط كتقييـ كرقاحكؿ )
( تعزػ تحقيق استدامة مؤسسات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة

إلى الفركؽ المؤسساتية المتمثمة في )عمر المنظمة، المحافظة التي تعمل فييا، عدد العامميف( 
 في قطاع غزة.في القطاع الزراعي  مؤسسات المجتمع المدني العاممةكاستدامة 

 
 متغيرات الدراسة:

كالذؼ تـ تطبيقو عمى  (2010تـ االعتماد في تحديد المتغيرات عمى كل مف دراسة )الصكراني، 
كالذؼ تـ إعداده في جامعة القدس لدراسة مساىمة  (2010كدراسة )زيد،  جمعية التنمية الزراعية

كذلؾ تـ االعتماد  كظائف إدارة المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني،
عمى تقارير جمعية التنمية الزراعية التي تناكلت مكضكع الدراسة، كذلؾ تـ االعتماد عمى بحث 

في المعيد العالمي لمتنمية كالذؼ يتناكؿ االستدامة مف  تـ اعداده في الكاليات المتحدة األمريكية
 ناحية تشاركية.

 
 :ذلؾ في الشكل الذؼ يميو بيافة ك تابعكال مستقمةفيما يمي تكضيح لمتغيرات الدراسة ال

 : مستقمةالمتغيرات ال .1
 .كظيفة التخطيط التشاركي لممكارد البشريةأ. 
 .كظيفة التقييـ التشاركي لممكارد البشريةب. 
 .كظيفة الرقابة التشاركية لممكارد البشريةج. 

مؤسسات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع استدامة   :تابعالمتغير ال .2
  غزة.

 المتغيرات الضابطة: .3
عدد  التي تعمل فييا، عمر المنظمة، المحافظة :السمات التنظيمية كتتمثل فيمتغيرات .أ 

 العامميف
مركز عمر المبحكث، المؤىل العممي، ال كتتمثل في: صيةالسمات الشخمتغيرات .ب 

 الكظيفي، عدد سنكات الخدمة(.
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 ( يوضح العالقة بين المتغيرات التابعة والمستقمة لمدراسة1شكل )

 2015،المصدر: جرد بواسطة الباحث

 أىداف الدراسة:
  :فيما يمي يتـ استعراض أىداؼ الدراسة

لممكارد البشرية في تحقيق  ةالتشاركي كالتقييـ كالرقابة مساىمة كظيفة التخطيطدراسة مدػ  .1
 العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة. منظمات المجتمع المدنياستدامة 

تطبيق النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية كإطار عمل  فاعمية دراسة .2
ة بغرض الكصكؿ إلى تغييرات تطبيقي مف أجل تعزيز قيـ التعمـ كاتخاذ الخطكات العممي

 .ايجابية في كاقع المؤسسات الزراعية المحمية
الزراعية في قطاع غزة  منظمات المجتمع المدنيتشجيع إدارة الخركج بتكصيات مف شأنيا  .3

 .تخطيط المكارد البشرية لممساىمة في تحسيف سبل االستدامةل تشاركية عمى تبني أنظمة
 

 أىمية الدراسة:
ـ استعراض النقاط التي ستساىـ في إثرائيا فيما يمي  تفصيل ألىمية الدراسة كالتي مف خالليا سيت

 لدػ الجيات المعنية مف الناحية النظرية كالتطبيقية.
أىمية الدراسة لممؤسسات المعنية: تقدـ الدراسة إطار عمل يربط بيف ثالث عمميات إدارية   .1

التخطيط كالتقييـ كالرقابة لمعنصر  تمارسيا أؼ مؤسسة خالؿ تنفيذىا لمشاريعيا كىي
البشرؼ، حيث تضع الدراسة مفيـك تشاركي لمقياـ بيذه العمميات كىك ما يعد مفيـك حديث 
يمكف مف خالؿ اعتماده مف قبل مؤسسات المجتمع المدني أف يحسف مف جكدة المكارد 

إستدامة 
مؤسسات 

 المجتمع المدني

وظيفة 
التخطيط 
التشاركي 
للموارد 
 البشرية

وظيفة التقييم 
التشاركي 
للموارد 
 البشرية

وظيفة 
الرقابة 

التشاركية 
للموارد 
 البشرية
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ؤسسات كتضمف البشرية كزيادة فاعميتيا ككفاءتيا بالتالي تزيد مف فرص استدامة ىذه الم
 استمرارية عمميا باإلضافة إلى تحقيق الميزة التنافسية لممؤسسة.

انتباه الباحثيف  جذب فيأىمية الدراسة لمباحثيف اآلخريف: تكمف أىمية ىذه الدراسة  .2
الكتشاؼ المزيد حكؿ العالقة بيف كظيفة التخطيط كالتقييـ التشاركي لممكارد البشرية كتحقيق 

العاممة في القطاع الزراعي كالقيمة المضافة مف ذلؾ  تمع المدنيالمجاستدامة مؤسسات 
كبالتالي لفت انتباىيـ لعمل دراسات تطبيقية أخرػ في المجاؿ كاالعتماد عمى ىذه  لممعرفة

 الدراسة كمرجع كأساس يمكف البناء عمييا في دراسات مستقبمية.
تركز عمى  طيني في أنياأىمية الدراسة لممجتمع: ترجع أىمية الدراسة لممجتمع الفمس .3
كمصدر دخل لشريحة كبيرة مف  المصدر الرئيسي لمسمة الغذائيةالزراعي الذؼ يعد  قطاعال

اسر القطاع، حيث تحاكؿ الدراسة تسميط الضكء عمى مرتكز رئيسي لمقطاع الزراعي يمكف 
مف خاللو الرقي بيذا القطاع كدعمو لمتغمب عمى ما يعانيو مف شتى أصناؼ التيميش 

 لداخمية كالخارجية كىك المؤسسات كالبعد اإلدارؼ ليا.ا
أىمية الدراسة لمباحث: مف شأف ىذه الدراسة أف تزيد مف إطالع الباحث عمى األدبيات  .4

السابقة في مكاضيع مختمفة تتعمق بإدارة المكارد البشرية إلى جانب ما كتب مف أبحاث 
كي، كالذؼ سيدفع الباحث أيضًا كرسائل ماجستير في مكاضيع االستدامة كالنيج التشار 

دراساتو العميا في المكضكع ذاتو، باإلضافة إلى أف ىذه الدراسة تعتبر ذات قيمة  الستكماؿ
تطبيقية لمباحث حيث يمكف االعتماد عمييا في عممو لدػ مؤسسة االغاثة الزراعية 

مكف اف الفمسطينية كطرحيا لمنقاش لدػ المسؤكليف عف المؤسسة كمنيجية عمل بديمة ي
تساىـ في تحسيف جكدة إدارة المكارد البشرية في المؤسسة كصكاًل لتحقيق مبدأ االستدامة 

 المؤسساتية.
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 لثانيا فصلال
  النظري لمدراسةاإلطار 

 

  :النيج التشاركي في تخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية.المبحث األول 

 :استدامة مؤسسات المجتمع المدني )االستدامة المؤسسية( المبحث الثاني. 

 :طاره التنظيميتو كتطكره نشأ مفيكـ المجتمع المدني المبحث الثالث  .مككناتو كا 

  :القطاع الزراعي الفمسطيني.المبحث الرابع 
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 المبحث األول
 النيج التشاركي في تخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية

 
 :مقدمة

يمكف القكؿ أف النيج التشاركي ىك منتج لتفاعل طكيل األمد بيف الباحثيف كالتنمكييف كالمؤسسات 
الحككمية كالمجتمعات المحمية، يعكد تاريخ النيج التشاركي في التنمية إلى حقبة السبعينات 

ـ الريفي السريع، كالذؼ أصبح نيجًا شائعاً  عند صانعي  باستحداث منيج بحثي جديد يسمى بالتقيي
القرار في المنظمات التنمكية، تـ استخداـ ىذا النكع مف األبحاث في جمع بيانات أكلية مف 
السكاف المحمييف عف انطباعاتيـ عف البيئة كالظركؼ الحياتية التي يعيشكنيا في المجتمع 

ف في الريفي، كيتـ جمع البيانات مف خالؿ كرش عمل تمتد مف يـك إلى ثالث أياـ مع القركيي
الميداف كيتـ إدارتيا مف قبل متخصصيف كباحثيف، كمف التحديات التي كاجيت ىذا النكع مف 
األبحاث ىي أف دكر السكاف المحمييف بقي مقصكرًا عمى تزكيد المعمكمات، كعمى الكجو األخر 
بقي تحكـ صانعي القرار في استخداـ ىذه المعمكمات في أيدؼ آخريف، خالؿ حقبة الثمانينات 

مت المنظمات غير الحككمية عمى المستكػ القاعدؼ كاستخدمت بحث التقييـ الريفي السريع عم
لتخرج بنيج أكثر مكائمة سمي بالتقييـ الريفي بالمشاركة، كالذؼ استخدـ طرؽ كمناىج مشابية 
لبحث التقييـ الريفي السريع مع اختالؼ الغرض كالفمسفة، فكاف يدير كرش العمل فريق مف 

أياـ، ككاف مف أىـ ما يميز ىذا النيج ىك مشاركة  6-3مدربيف كيستغرؽ ذلؾ مف األشخاص ال
كمع بداية حقبة التسعينيات طكرت مفاىيـ  كجيكد التخطيط مع أفراد المجتمع، النتائج، القرارات

)منظمة األغذية تحت مسمى التنمية التشاركية المتكاممة  جديدة لممشاركة كالتفاعل كلخصت
 .(2010والزراعة،

منظكمة عمل ذات خاصية فريدة تدكر حكؿ مبدأ تنمكؼ ىك مبدأ  كذلؾ يمكف تعريفو عمى أنو
المشاركة ما يعني أف لكل فرد لو عالقة بالمنظمة الحق في المشاركة في النقاش كالمشاركة في 

القرار ليس فقط مشاركة صكرية إنما ىي مشاركة فعمية تبدأ بمرحمة التخطيط مركرًا  كاتخاذالعمل 
بباقي الكظائف االدارية المتمثمة في التنظيـ كالتكجيو كالرقابة باإلضافة لمتقييـ كالتي يجب النظر 
إلييا كعممية متكاممة ذات مدخالت تشاركية تفاعمية مدركسة مف حيث الشكل كطرؽ مشاركة 

 لعالقة.ذكؼ ا
مبادغ كالخطكط العامة لنيج تخطيط كرقابة كتقييـ المكرد سيتـ خالؿ ىذا المبحث استعراض ال

البشرؼ بالمشاركة كمنيج بديل لمنيج التقميدؼ في إدارة المكارد البشرية حيث سيتـ طرحو لمنقاش 
دراسة عمى مستكػ مؤسسات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي ككنيا المعنية بال
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إلى طرح الدراسة عمى مؤسسات المجتمع المدني األخرػ لالستفادة مف نتائجيا كذلؾ  باإلضافة
كالذؼ مف شأنو أف يساىـ في بيئة مؤسساتية ايجابية ىادفة لتبني  الفاعمةلترسيخ مبدأ المشاركة 

 التغيير كالتطكير في عمميا كنظميا اإلدارية. 
العشريف يبرز اىتمامًا مف قبل األفراد كالجماعات كنحف إذ ندخل أعتاب القرف الحادؼ ك 

كاالتحادات النقابية كالمنظمات في جميع قطاعات المجتمع ألجل التخطيط لمكاجية ما يخبئو ىذا 
القرف فالمنافسة ضركرية لتحسيف نكعية المنتجات كتخفيض الكمف مف أجل التمكف مف البيع 

شرية مدربة ممتزمة كأف ىذه الميمات ليست عادية بأسعار منافسة كىك بالضبط ما يتطمب مكارد ب
يمكف لمتدريب أف يؤدييا، كال لمتحفيز الذؼ يجب أف يقدـ لمعامميف، كلكف فقط يمكف أف يتحقق 
ذلؾ عف طريق تغيير فمسفة كأساليب اإلدارة كخاصة في مجاؿ سياسة تطكير المكارد البشرية 

 .(13: 2012)المبيضين واألكمبي،
سبق كفي ظل ىذه البيئة التي تتسـ بالتغير المستمر ليككف نمطا كمنيجا حياتيًا كاستنادا لما 

كتحديًا كبيرًا لممنظمات األىمية كغيرىا، أصبح مف الضركرؼ االستثمار في الطاقات اإلبداعية 
لممكارد البشرية التي مف شأنيا التحكؿ مف حالة الثبات كالجمكد إلى حالة التغيير المستمر 

 .شاممة كالتنافسية العاليةجكدة الكال
عممية تكظيف كتدريب كتقييـ المكظفيف إلى  كعميو يمكف تعريف إدارة المكارد البشرية عمى أنيا

جانب تمبية حاجاتيـ الكظيفية كذلؾ تكفير شركط الصحة كاألماف في العمل كما يتعمق بتحقيق 
ـ بمياـ المدير فيما يتعمق بالقكػ العدالة، كذلؾ تزكد المدير بالمفاىيـ كاألساليب الالزمة لمقيا

 (.3: 2014)ديسمر،البشرية في نطاؽ إدارتو 

كيمكف تعريفيا أيضًا عمى أنيا جميع العامميف في المنظمة، بما يحممكه مف طاقات كاستعدادات 
ىـ المدراء كالقادة كاإلدارييف كالفنييف  كميارات كقيـ كاتجاىات كخصائص ديمكغرافية،

كالمستخدميف، ىـ المكظفيف الدائميف كغير الدائميف الذيف تستخدميـ المنظمة، ىذه المكارد تقدـ 
لممنظمة مساىمات متنكعة كبصكرة متكاصمة مف أجل تحقيق أىدافيا، كتحصل لقاء ىذه 

 (.24: 2009)السالم،المساىمات عمى تعكيضات مالية كغير مالية 

 
 :مفيوم النيج التشاركي في التخطيط والرقابة والتقييم

المراقبة كالتقييـ بالمشاركة إضافة لمتخطيط تعطي المؤسسة نظاـ عمل شامل تفاعمي يساعدىا 
عمى التعمـ مف تجربتيا كعمى مراكمة المعارؼ كالخبرات، كيعكس حقيقة أف التخطيط كالمراقبة 
كالتقييـ ىي جميعًا حمقات في عممية كاحدة مترابطة فيما بينيا، تساعد المؤسسة عمى المضي 
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)مركز تطوير ًا في تحسيف قدرتيا عمى إدارة كتنفيذ العمميات المخططة بمشاركة جميع األطراؼ قدم
 (.13: 2008المؤسسات األىمية الفمسطينية،

 ( يوضح نظام التخطيط والرقابة والتقييم بالمشاركة2شكل رقم )

 
"حالة المنظمات األىمية في قطاع غزة نظام التخطيط والرقابة والتقييم"، رسالة ماجستير غير المصدر: 

 م. 2010أحمد، إنجمترا، الصوراني، منشورة، معيد الدراسات التنموية، جامعة سوسكس،
 

 متطمبات لتصميم النيج التشاركي في التخطيط والرقابة والتقييم  :
سيتـ استعراض المتطمبات األساسية لتصميـ نظاـ تخطيط كتقييـ كرقابة تشاركية ناجح كفعاؿ 

 :(13: 2000)جمعيات الجنوب،
يجب ربط النظاـ بالرسالة كالرؤية كاألىداؼ كاالستراتيجيات كالمكارد الخاصة بالمؤسسة  .1

 ؾ مع المؤسسة.كأيضًا مالئمتيا بتمؾ التي تتعمق بالمؤسسات التي ليا عالقة كعمل مشتر 
 يجب أف يككف النظاـ مرف بحيث يتـ التعديل كالتصحيح بناء عمى الخبرة كالمتغيرات. .2
يجب أف يتسـ النظاـ بالكضكح كالشفافية مف حيث الغرض كالعمميات كالمخرجات  .3

 لممشاركيف كذكؼ العالقة كيجب أف يككف لدييـ فيـ كاؼ بالنيج ككل.
يجب أف تتكفر في النيج سمة االستدامة كسيكلة االستخداـ بحيث يككف بسيط كسيل  .4

 الكصكؿ إليو مما يجعل المشاركيف أكثر إقبااًل كحافزية عمى العمل بو.
 

كلمكقكؼ عمى األىداؼ كالنتائج المترتبة عمى استخداـ منيج المشاركة في التخطيط كالتقييـ 
تجنييا المؤسسات مف خالؿ اعتماد النيج التشاركي كمنيج بديل  كالرقابة كذلؾ لبياف الفائدة التي

 عف النيج التقميدؼ في تخطيط كتقييـ كرقابة العنصر البشرؼ نذكر ما يمي:
ـ قادر عمى المضي في عممية التخطيط نحك  ـ إلى تطكير منيج مرف كمنتظ ييدؼ مثل ىذا النظا

ح، مف أجل تعظيـ التعمـ المؤسساتي، تسيير نشاطات المؤسسة كافة في اتجاه استراتيجي كاض
)مركز تطوير المؤسسات األىمية كمف أجل تدعيـ إدارة المشاريع بشكل مناسب كفعاؿ 

 .(14: 2008الفمسطينية،

التخطيط  

الرقابة التقييم   المشاركة 
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 (:15: 2008)مركز تطوير المؤسسات األىمية الفمسطينية،تطبيق النظاـ ما يمي  نتائجكتشمل 
النظاـ المؤسسة عمى عممية الربط ما بيف  ترجمة رؤية المؤسسة إلى أفعاؿ حيث يساعد ىذا .1

رؤياىا المستقبمية كنشاطاتيا العممية، مف خالؿ تكفير آلية لمتأكد مف أف أىداؼ المشاريع 
كالنشاطات كافة مناسبة كمكجية نحك اليدؼ االستراتيجي، كأف كل المشاريع تتعاكف 

 كتتكامل بشكل كاضح.
ا النظاـ استراتيجية كأىداؼ المؤسسة قابمة إثراء االستراتيجية كاألىداؼ حيث يجعل ىذ .2

لمتناكؿ مف كل فرد في المؤسسة، ألنو يعطييـ كسائل لممشاركة في ربط االستراتيجية 
 كاألىداؼ بالنشاطات كاألعماؿ اليكمية.

فاعمية في التخطيط كالمراقبة كالتقييـ بالرغـ مف أنو في البداية يحتاج تطكير النظاـ إلى  .3
بالجيكد كالكقت مف كل شخص، غير أنو عندما يصبح النظاـ في حالة  استثمارات مممكسة

تشغيل، فإف عممية التخطيط كالمراقبة كالتقييـ تصبح أكثر منطقية كمنسجمة مع متطمبات 
 العمل العممية، كسكؼ تستيمؾ كقتًا أقل، كتككف أكثر فاعمية.

الدكائر المختمفة كالمشاريع تيسير التكاصل بيف الكحدات حيث يصبح تنسيق العمل ما بيف  .4
 أكثر مركنة.

ينظـ المنيج عممية إنتاج التقارير حيث تصبح العممية ممنيجة بشكل أفضل كمنتظمة  .5
أكثر، حيث يكفر النظاـ المعمكمات الالزمة لنظـ المعمكمات اإلدارية كيسيل عممية الربط 

 كالمطابقة بيف المعطيات التشغيمية كالمالية.
لمسائمة كذلؾ مف خالؿ تكفير المعمكمات السميمة كالمنتظمة، مما يقكؼ تحسيف الشفافية كا .6

 الشفافية تجاه الفئات المستيدفة كالممكليف كذكؼ الشأف.
طار لمراجعة العمل كتصحيح  .7 المساعدة في التعمـ مف التجارب مف خالؿ تكفير أرضية كا 

 األخطاء لمخركج بالعبر الالزمة كالتعمـ مف التجربة.
 

 التشاركي:التخطيط 
ىك مجمكعة مف العمميات تتضمف مشاركة مجمكعات مختمفة كمصالح متنكعة مف األشخاص 
بيدؼ الكصكؿ إلى إجماع عمى خطة كتنفيذىا، يمكف ألؼ طرؼ أف يبادر بالتخطيط التشاركي 
كبعدىا يتـ التفاكض عمى الشكل الذؼ سكؼ يككف عميو كالكقت الذؼ سيستغرقو، يعتمد ىذا 

كرة المجتمع التعددؼ كالذؼ يؤمف بصراع المصالح كاألفكار الذؼ يمكف معالجتو عف النيج عمى ف
 (.5: 2008)ينج،طريق خمق إجماع كتكافق مف جميع المشاركيف 

أيضاً تتضمف عممية التخطيط التشاركي إشراؾ جميع ذكؼ العالقة منذ المراحل األكلى ابتداًء مف 
داؼ، يعتمد التخطيط التشاركي عمى قكاعد كتعميمات تحديد المشكمة، كتعريف الرؤية ككضع األى
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ذا لـ  يحددىا مف قامكا بتنظيـ العممية كدائما ما تككف مختمفة عف ما اعتاد عميو ذكؼ العالقة، كا 
ـ تقبل ىذه القكاعد كالتعميمات مف قبل ذكؼ العالقة فإف العممية سيككف مصيرىا الفشل، بالتالي  يت

ف عزلو عف السياؽ الثقافي كاالجتماعي الذؼ يحدث فيو كعميو فإف التخطيط التشاركي ال يمك
فإف الطرؽ التي يتـ استخداميا يجب أف تككف مالئمة لذلؾ السياؽ، حيث يمكف كصف عممية 

 (:13: 2004)رينارد وآخرون،التخطيط بأنيا تشاركية حينما تتضمف ما يمي 
ر عمى نفس النيج ، مع إمكانية إشراؾ جميع ذكؼ العالقة منذ المراحل المتقدمة كاالستمرا .1

 إشراؾ آخريف ممف يمكف أف يظيركا خالؿ العمميات.
 اعتماد كجيات نظر متعددة لألفراد المشاركيف في مجمكعات ذكؼ العالقة. .2
تزكيد الجميع بالمعمكمات بشكل مبسط كمالئـ بحيث يستطيع الجميع فيـ المحتكػ كبالتالي  .3

 قرار.تككيف أراء يمكف أف تساىـ في صنع ال
التعرؼ عمى االختالؼ في المستكيات بيف ذكؼ العالقة كذلؾ لمتأكد مف أف المجمكعات  .4

 األقكػ ال تييمف كتحتكر العممية.
احتراـ ما تـ التكصل إليو مف قرارات، حيث أف التخطيط التشاركي ال يحجـ المشاركة  .5

 لمكصكؿ لخالصة متفق عمييا مسبقًا أك أف نبدأ مف نقطة محددة مسبقًا.
 

 :(6: 2005)بوشاتي،كما يمكف لنا تحديد خطكات التخطيط التشاركي فيما يمي 
مرحمة بناء الدعـ كتتضمف عمميات التأكد مف التكافق عمى التخطيط كبناء التأييد كالمساعدة  .1

 إلى جانب الشركع المبدئي بالعمل.
تككيف  مرحمة تقييـ المجتمع كيتضمف جمع المعمكمات كالمشاركة المجتمعية عف طريق .2

 المجمكعات المركزة كفرؽ العمل.
مرحمة كضع اإلطار التمييدؼ لمتخطيط كتتضمف ىذه المرحمة تحميل لمبيانات ككضع  .3

األىداؼ االستراتيجية كالرؤية ككضع خطط العمل لمقطاعات ذات األكلكية كمف ثـ الرجكع 
 لممجتمع لمتأكد مف المعمكمات.

المكازنة الكمية لمبرنامج كجمب مكافقة المسئكليف،  مرحمة التنفيذ كتتضمف تكامل التخطيط مع .4
 إلى جانب عممية الرقابة كالتقييـ المستمريف.

 
 (:2007)إيفان وآخرون،كنذكر فيما يمي بعض البنكد التي تكضح أىمية التخطيط التشاركي 

يمكف لمتخطيط التشاركي أف يحسف مف جكدة أنظمة الحككمة المحمية كذلؾ بإنشاء عمميات  .1
 بالديمقراطية كالعدالة ك أنظمة أفضل كذات كفاءة أعمى. تتصف
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يعمل عمى تشجيع األفراد ليككنكا أكثر مسؤكلية ككعي كمشاركة في دكرىـ في الحككمة  .2
 المحمية.

 يزيد التخطيط التشاركي مف شفافية عممية اتخاذ القرارات الحككمية.  .3
 

 الرقابة التشاركية:
يمكف تعريف الرقابة التشاركية عمى أنيا عممية جمع كتسجيل منتظـ لممعمكمات مف قبل ذكؼ 
العالقة أك ممثميف عنيـ كمف ثـ معالجتيا كمشاركتيا بيف األفراد المشاركيف ذكؼ العالقة 

 .(12: 2001)وودىل،الستخداميا لصنع القرار 
 

 (:7: 2008)بينو، ف نمخص خطكاتيا فيما يميكلفيـ الرقابة التشاركية كعممية متكاممة يمكف لنا أ
التخطيط لمرقابة التشاركية إلى جانب تكضيح األىداؼ كتحديد ذكؼ العالقة باالعتماد عمى  .1

 إطار العمل المنطقي كالذؼ يكضح ذكؼ العالقة المختمفيف كأدكارىـ.
 تحديد المعمكمات المطمكبة ككضع أسئمة الرقابة التي سيتـ طرحيا. .2
لضماف مالئمة خطكات الرقابة التشاركية لمجدكؿ الزمني كالدقة كجكدة كضع مؤشرات  .3

 المعمكمات الستغالليا في صنع القرار.
 تحديد مصادر البيانات كأدكات جمعيا. .4
 التخطيط لتحميل البيانات كاستخداميا في صنع القرار. .5
 داخمي دكرؼ.عقد تقدير احتياجات سنكؼ كتقييـ ذ كتعديل نظاـ الرقابة التشاركية ك تنفي .6

 
 (:2010)منظمة األغذية والزراعة، كذلؾ يمكف بياف أىمية الرقابة التشاركية فيما يمي

تعطي صكرة مستمرة تمكف المجتمع مف تحديد ما إذا كاف التقدـ في األداء كما ىك مخطط  .1
أـ ال، كتكضح أيضًا ترابط األنشطة مع األىداؼ كما إذا كانت األنشطة تؤدؼ لألىداؼ 

 بالتالي تعطي الفرصة لمتعديل المبكر. المرجكة
يتـ كشف المشاكل ككضع الحمكؿ بشكل مبكر ألف الرقابة التشاركية تمثل إنذار مبكر  .2

 يمكف مف خاللو السيطرة عمى المشكمة قبل أف تصبح صعب السيطرة عمييا.
الحفاظ عمى معايير مناسبة كذلؾ عف طريق التغذية الراجعة المستمرة كالتي تؤكد عمى  .3

 الحفاظ عمى جكدة األنشطة لمكصكؿ لمنتائج المرجكة.
 تضمف الرقابة التشاركية االستخداـ الفعاؿ لممكارد. .4
 تكفر الرقابة التشاركية قاعدة لمبيانات يمكف استخداميا لعمميات التقييـ المستقبمية. .5
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 التقييم التشاركي:
لكل مف لو عالقة بالبرنامج كشركاء المؤسسة  الفاعمةيدعـ التقييـ التشاركي المشاركة 

كالمستفيديف كاألطراؼ الميتمة األخرػ، حيث تنطكؼ عممية المشاركة في جميع مراحل التقييـ 
المتمثمة في التخطيط كالتصميـ، جمع البيانات كتحميميا، الخاتمة، التكصيات، كنشر النتائج 

 .(49: 2001وآخرون، ;)مورينسسة باإلضافة إلى إعداد خطة العمل لتحسيف أداء المؤ 
 

ـ التشاركي في البنكد التالية  :(52: 2001وآخرون، ;)مورين عميو يمكف تمخيص خطكات التقيي
تحديد ما إذا كاف النيج التشاركي في التقييـ مناسب أـ ال حيث أف التقييـ التشاركي يعد  .1

ت لمبرنامج عمى المشاركيف مفيدًا حينما يككف ىناؾ أسئمة عف صعكبات في التنفيذ أك تأثيرا
 أك أف المعمكمات تتطمب معرفة ذكؼ العالقة بأىداؼ البرنامج.

تحديد درجة المشاركة كذلؾ بتحديد أؼ المجمكعات سيشارؾ كما الدكر الذؼ سيقكمكف بو،  .2
 فممكف لمتقييـ التشاركي أف يشمل مجمكعة كبيرة مف الطاقـ كالمشاركيف كآخريف.

إعداد خطة لمتقييـ كذلؾ بتحديد المنيج كالطرؽ التي سيتـ االعتماد عمييا كالجدكؿ الزمني  .3
كالمكجستيات التي سيتطمبيا العمل، مع مراعاة تحديد أدكار المسيميف الخارجييف كذكؼ 

 العالقة المشاركيف.
ي تنفيذ تنفيذ التقييـ حيث يسعى نيج التقييـ التشاركي إلى زيادة مشاركة ذكؼ العالقة ف .4

التقييـ لمتركيج لمتعمـ، حيث يعرؼ المشاركيف أسئمة التقييـ، كيتـ تحديد الميارات الالزمة 
 لجمع البيانات كالطرؽ كالكقت كالعمالة المطمكبة.

تحميل البيانات كبناء تكافق حكؿ النتائج، بعد جمع البيانات يساعد النيج التشاركي لمتحميل  .5
ممعرفة، كبإتماـ عممية التحميل يعمل المسيميف مع كالتفسير في بناء كياف مشترؾ ل

 المشاركيف لمكصكؿ إلى تكافق حكؿ النتائج كالخالصة كالتكصيات.
إعداد خطة العمل حيث يعمل المسيمكف مع المشاركيف لتحضير خطة عمل لتحسيف أداء  .6

 البرنامج.
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 ( يوضح خطوات عمل نظام التقييم التشاركي3شكل رقم)

 
 استنادًا عمى ما تم ذكره في ما يتعمق بخطوات التقييم التشاركي. 2015، المصدر: جرد بواسطة الباحث

 
ـ التشاركي مف خالؿ النقاط التالية  :(101: 2010)الصوراني، كما يمكننا الكقكؼ عمى أىمية التقيي

تحميل نقاط القكة كالضعف  تنمية قدرات الجيات الفاعمة في التفاعل كالتعمـ مف خالؿ .1
 كالتيديدات كتحكيميا إلى فرص لمعمل مستقباًل.

المساعدة في تحديد التطكير كالتعديل الالـز عمى خطط كتدخالت المشاريع المستقبمية  .2
 ذات العالقة.

خمق مساحة أكبر لمشاركة الناس أنفسيـ في تحديد التأثيرات السمبية كاإليجابية كبالتالي  .3
 إصدار أحكاميـ حكؿ ذلؾ.بإمكانيـ 

تعزيز اىتماـ اآلخريف مف خالؿ إشراكيـ في القرارات اليامة عمى صعيد التغييرات  .4
 كالتعديالت المطمكبة في التدخالت الالحقة كالمستقبمية.

 
يمكف أيضًا معرفة أكجو االختالؼ بيف النيج التشاركي لمتقييـ كالنيج التقميدؼ كما تجنيو 

 اد النيج التشاركي مف خالؿ الجدكؿ التالي:المؤسسة مف خالؿ اعتم
 

 ( يوضح المقارنة بين التقييم التقميدي والتقييم التشاركي1جدول )
 التقييم التشاركي التقييم التقميدي

 االىتماـ كالتركيز ينصب عمى المشاركيف االىتماـ كالتركيز ينصب عمى المانحيف

 المشاركة يمنح لذكؼ العالقةنطاؽ كاسع مف  عادة ال يشارؾ ذكؼ العالقة

 يركز عمى التعمـ كتصميمو مرف  يركز عمى المسائمة كالتصميـ محدد

تقييم جدوى 
استخدام النهج 

 التشاركي

تحديد درجة 
 المشاركة

إعداد خطة وبناء 
التوافق حول 
غرض التقييم  

تنفيذ التقييم 
 التشاركي

تحليل البيانات 
وبناء توافق حول 

 النتائج

إعداد خطة عمل 
لتحسين األداء  

التقييم نظام 

 التشاركي
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 مناىج كاساليب تقييـ تشاركية مناىج رسمية

 يقتصر دكر المستشاريف الخارجييف عمى التسييل دكر المستشاريف الخارجييف ىك التقييـ

التشاركية منظور مؤسساتي تنموي لمؤسسات المجتمع المدني في المصدر: )الرقابة والتقييم وكتابة التقرير 
 (49: 2001وآخرون، ;تم النشر بواسطة دار صفحة الفنون لمنشر مورين ،جنوب افريقيا

 
 النيج التشاركي في تخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية:

الكظائف التقميدية إلدارة كباالنتقاؿ إلى النيج التشاركي في التخطيط كالتقييـ كالرقابة كبديل عف 
المكارد البشرية يجب التطرؽ إلى أىمية مبدأ مشاركة العامميف في المؤسسة في القرارات 
كالعمميات اإلدارية الخاصة بيـ، حيث تعتبر القكػ البشرية أحد أىـ العناصر المحددة لنجاح أك 

ة تركيز ىذه القكػ في ، ككيفيكذلؾ تعتبر مصدر القكة أك الضعف ليذه المؤسسة فشل المؤسسة
اتجاه تحقيق أىداؼ المؤسسة، فالمؤسسات التي تستطيع أف تستغل نقاط القكة لدػ مكظفييا 

مما يعني فرصة  ستككف أقكػ كأكثر تنافسية مف المؤسسات األخرػ التي ال تركز عمى ذلؾ
رس في عجمة ، بالتالي فإف المؤسسات التي تتعامل مع مكظفييا كآلة أك تنجاح كاستمرارية أكبر

لف تستطيع فيـ القدرات الحقيقية لدػ مكظفييا، كعمى المدػ القصير ستككف ىذه المؤسسات 
عرضة لمنافسييا كسكؼ تختفي ما لـ تتغير فمسفة اإلدارة فييا، بالتالي فإف عممية اشراؾ 

حسيف ي تعزيز كزيادة قدرة المكظفيف لممشاركة في العمميات اإلدارية كعمميات التنعتالمكظفيف 
كالتطكير المناسبة لمستكياتيـ اإلدارية في المؤسسة، فمنذ تقديـ نظرية ماكجيركر كالتي كانت 
األكلى في عرض فكرة اإلدارة بالمشاركة، أخذت مشاركة المكظفيف أكثر مف شكل، حيث 

 .تضمنت تصميـ كتخطيط العمل كأنشطة أخرػ خاصة بجكدة حياة العمل
ف عدة نتائج كمنافع لممؤسسة، فالمشاركة تحسف مف الشعكر كما يترتب عمى مشاركة العاممي

بالمسؤكلية، كتجعل العمل بمثابة التحدؼ لممكظفيف مما يزيد مف درجة االىتماـ، بالتالي سيككف 
عائد ىذا االستثمار في العنصر البشرؼ كبير بحيث يحقق حافزيو أكبر لمعمل، كقابمية لإلبداع 

 .(2: 2000)أبوستمو،ء كاالبتكار كاالنتاجية كاالنتما
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 المبحث الثاني
 استدامة مؤسسات المجتمع المدني )االستدامة المؤسسية(

 
 :مةدمق

االستدامة ىي مفيـك حديث يحظى باىتماـ كاسع لدػ المؤسسات األىمية غير الحككمية حيث 
يشتمل عمى مخرجات حيكية تتعمق بالتنمية كالتطكير، كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف القميل مف 
المؤسسات كالمسؤكليف يدرككا المعنى الحقيقي لالستدامة كما يشممو مف تطبيقات عممية لمكصكؿ 

أصبحت االستدامة مظمة لمعديد مف البرامج المتعمقة بالجكدة كالبينة المالئمة كرضا  لالستدامة،
العمالء كاالستجابة كاالبتكار كالنمك كالتكسع كاالستغالؿ األمثل لممكارد كتحقيق نتائج مممكسة، 
يتكقع الممكليف عادًة كضع معايير لقياس التقدـ نحك االستدامة كعميو يسعى متمقي الدعـ 

يح الجيكد الفعمية المبذكلة لتحقيق االستدامة حيث يعتبر تحقيق االستدامة عممية مستمرة لتكض
كليست خطكة كاحدة، حيث أف الخطكات المطمكبة لمكصكؿ لالستدامة تختمف مف مؤسسة 
ألخرػ، لذلؾ يتحتـ عمى المسؤكليف عدـ التقميل مف صعكبة الكصكؿ لالستدامة، إلى جانب أف 

ة لتحقيق االستدامة تعتبر شاممة كمعقدة حيث تغطي جميع أنشطة المؤسسة، المبادرات الرامي
كيجب أف تككف متكاممة، تغطي المكارد المالية كالبشرية كالمجتمعية كالفنية كالمكارد الخاصة 
بتكصيل الخدمات بشكل تزامني، كما يتطمب برنامج االستدامة مف المسؤكليف ليس فقط فحص 

نما  أيضًا البيئة الخارجية كالتي تنشط كتعمل فييا المؤسسة كذلؾ لتحديد ما إذا البيئة الداخمية كا 
)مؤسسة كانت ىذه البيئة تدعـ برامج االستدامة أك النمك المؤسسي كالتطكير أـ ال 

 .(3: 2013باثفيندر،
 

 مفيوم االستدامة:
يرات إيجابية يمكف تعريفيا عمى أنيا نيج في إدارة األعماؿ بشكل مسؤكؿ، بحيث ينجـ عنو تأث

كما يمكف القكؿ إنيا كعي لتأثير الشركة اإليجابي  ،عمى الصعيد االقتصادؼ كالبيئي كاالجتماعي
في البيئة كالمجتمع المحيطيف بيا، كالحرص عمى التخفيف مف أؼ آثار سمبية تسببيا عمميات 

أال كىي المجتمع  الشركة مف خالؿ تبني المبادرات التي تراعي المقكمات الثالثة األىـ لمتنمية،
  (.2014)بدري، كالبيئة كاالقتصاد

ىي عممية  كقد كرد أيضًا في تقرير حكار مستقبل االستدامة في الكطف العربي، أف االستدامة
تزكيد األجياؿ القادمة بحجـ مف الفرص يماثل أك يزيد  مستمرة كليست منتجًا محددًا كثابتًا كتعني

, حيث يجعل ىذا التعريف االستدامة عممية تتعمق بالحق في عمى ما تـ تزكيد األجياؿ الحالية بو



31 
 

الحصكؿ عمى الفرص المستدامة باإلضافة لككنيا متعمقة بإدارة المكارد مما يعطييا بعدًا إنسانيًا 
 .(17: 2008،اية الطبيعة االتحاد الدولي لحم) كاضحا  

 
 :أنواع االستدامة

 )ستيممانلتكضيح أنكاع االستدامة يمكف تقسيميا إلى أربع أصناؼ حسب مفيكميا كالغرض منيا 
 (:19: 2000وآخرون،

االستدامة المالية: يمكف قياسيا مف خالؿ صافي الدخل لممؤسسة كالذؼ يعبر عف فائض  .1
السيكلة النقدية المتاحة لسداد الفكاتير باإلضافة إلى اإليرادات عمى النفقات، كمف خالؿ 

 العالقة بيف األصكؿ كالديكف.
االستدامة المؤسسية: كتعبر عف قدرة المؤسسة عمى إدارة مكارد كافية كالتي تمكنيا مف  .2

تحقيق رسالتيا بفعالية كمركنة دكف االعتماد عمى أؼ مصدر تمكيل فردؼ، كتيدؼ إلى بناء 
 ة المؤسسات التي تقدـ الخدمات في المجتمع.كالحفاظ عمى قدر 

استدامة الخدمات: كتعني أف الخدمات التي يتـ تقديميا كأثرىا سكؼ يستمر بعد نفاذ التمكيل  .3
 الحالي.

 .االستدامة المعنكية .4
 

 (:4: 2002)كوبمينتز، يمكف القكؿ أف المنظمة مستديمة فمسفيًا أك معنكيًا عند تحقق النقاط التالية
يككف لدػ قادة المؤسسة رؤية كاضحة كالتزاـ برسالة المؤسسة كلدييـ القدرة عمى عندما  .1

 مشاركتيا بشكل فعاؿ مع الطاقـ.
 عندما يمتف المكظفيف حكؿ القائد كيصبحكا ممتزميف برسالة المؤسسة. .2
يصبح لدػ المكظفيف شعكر بأف التزاميـ برسالة المؤسسة يكافئ بفرص التطكير الكظيفي،  .3

لعادؿ، كبيئة عمل ديناميكية تجعل كل فرد قادر عمى استغالؿ طاقاتو لمكصكؿ كالتعكيض ا
 لألفضل.

يصبح لدػ المكظفيف قناعة بأف المشاكل ىي عبارة عف عقبات عمييـ التغمب عمييا مف  .4
 خالؿ تكحيد الغرض كقكة االلتزاـ.

 
 مفيوم االستدامة المؤسسية:

ت التضحية بالحاضر ألجل المستقبل أك يمكف تعريف االستدامة المؤسسية عمى أنيا ليس 
العكس إنما ىي إيجاد تكازف حقيقي بيف االعتبارات الخاصة بالمدػ القصير كاعتبارات المدػ 
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الطكيل، حيف تتبنى المؤسسة ىذا المنظكر تبدأ بعمل ما يمـز لفيـ كتعظيـ النجاح المؤسسي 
 (.4: 2012)جراف،طكيل المدػ مع االىتماـ الشديد بالكاقع قصير المدػ 

كفي تعريف أخر نجد أف االستدامة المؤسسية ىي قدرة المؤسسة عمى حشد كتحريؾ مكاردىا 
بشكل فعاؿ في سبيل الحصكؿ عمى المكارد الالزمة لتحقيق رسالتيا كتنفيذ عمميا بجكدة عالية 

 (.44 :2000)بونتيني وآخرون، في بيئة تدعـ اإلبداع كالتطكير مف قبل األشخاص المشاركيف

كضعت المجمكعة العالمية لالستشارات ثماني شركط عامة مسبقة يجب تحققيا لمتقدـ نحك 
 :(6: 2013)مؤسسة باثفيندر،تحقيق االستدامة المؤسسية كىي 

 كضع كتكضيح الرؤية كالرسالة كخطة المؤسسة بشكل فعاؿ. .1
 العالقة.التعرؼ بشكل دقيق عمى األمكر اليامة التي تتعمق بالزبائف كذكؼ  .2
امتالؾ القدرة عمى الربط بيف عمميات التخطيط كالتنفيذ كالمتابعة كالقياس مع رؤية كرسالة  .3

 المؤسسة.
 خمق بيئة عمل يتـ فييا استغالؿ المكارد بالشكل األمثل. .4
 تعزيز ركح التفكير االبداعي لتطكير المؤسسة كحل المشكالت. .5
 .ية كالتشغيميةإضفاء الطابع المؤسسي عمى نظـ المعمكمات المال .6
ضماف قكة كصالبة الييكمية التنظيمية كاألنظمة كالسياسات كاالجراءات كالتقنيات  .7

 المؤسسية.
تكظيف كتحفيز كالحفاظ عمى المكظفيف المؤىميف عف طريق خمق بيئة عمل تعممية إلى  .8

 جانب الحفاظ عمى القيـ الخاصة بالنزاىة كالثقة بالنفس كالتفكيض كتمكيف المكظفيف.
 

 استراتيجيات االستدامة:
استراتيجيات االستدامة التي سيتـ الحديث عنيا تكضيحية كليست شمكلية، بالرغـ مف ذلؾ فإنيا 
تشمل القكاعد األساسية لالستدامة، حيث سيتـ اعتماد منيج استراتيجي كما سيتـ العمل بتحميل 

 :(10: 2005جل،)انالفاعمية المؤسسية بالتزامف مع األنشطة المتعمقة باالستدامة 
اعداد كتنفيذ استطالع كبحث كاسع النطاؽ حيث يختمف في سياؽ االستدامة مف حيث  .1

اتساع القطاعات المشمكلة, باإلضافة إلى اعتماد مناىج بحثية متعددة كتختمف أيضًا مف 
 حيث االطار الزمني المحدد لتقييـ االستدامة.

 تقييـ االستدامة.تحميل ذكؼ العالقة حيث يعتبر جزء ميـ كأساسي في  .2
المشاركة المنظمة كالتي تعتبر أيضًا جزء ميـ اضافي في عممية تقييـ االستدامة كسيتـ  .3

 ادماجو في عممية التقييـ مف خالؿ اطار العمل المنطقي كخطة العمل.
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 خطوات االستدامة المؤسسية:
رؤيتيا كرسالتيا كالقيـ االستدامة ىي عبارة عف عممية معقدة كمستمرة تبدأ عندما تحدد المؤسسة 

التي تعمل لتحقيقيا مف ثـ تقـك المؤسسة بعمل تقييـ مؤسساتي لمعرفة حاجات المؤسسة 
يساعدىا ذلؾ في تطكير استراتيجية لتحقيق رسالتيا كرؤيتيا بشكل فعاؿ، كعمى العامميف في 

ـ ىيكمية المؤسسة التعامل مع التقييـ بعقكؿ مفتكحة، يمي عممية تحديد االحتياجات تصمي
المؤسسة كتحديد مياـ الطاقـ كمف ثـ تحديد الخدمات التي تقدميا المؤسسة كتقييـ فعاليتيا 
كتحديد مخرجات تمؾ الخدمات كالممارسات كتقييـ النقاط االيجابية كالسمبية كالتحديات التي مف 

 ممانستيالممكف اف تكاجو المؤسسة خالؿ تحركيا في النمكذج المؤدؼ لتحقيق االستدامة )
 . (27: 2000وآخرون،

 
 ( يوضح خطوات االستدامة المؤسسية4شكل رقم )

)مبادئ االستدامة المالية لممؤسسات غير الحكومية، دليل عمل إرشادي إعداد مجموعة المصدر: 
 (27: 2000وآخرون، االستشاريين العالميين، ستيممان

 

 المؤسسة:المبادئ التوجييية لتبني فمسفة االستدامة ضمن برامج 
يتكجب عمى المؤسسة تطبيق المبادغ التالية لتبني فمسفة االستدامة المؤسسية في برامجيا حيث  

يجب عمييا أكاًل تحقيق أىدافيا بشكل فعاؿ كديناميكي، باإلضافة لجعل المؤسسة قادرة عمى 
ر داخل االستجابة لمعطيات التغيير العالمي كعمييا أف تعمل عمى تبني الفكر الداعـ لمتغيي

المؤسسة، باإلضافة إلى كجكد القدرة كالرغبة في التأثير في القضايا الصعبة التي تكاجو المؤسسة 

تحديد 
الرسالة 
والرؤية  

تحديد 
االحتياجات 
 المؤسسية

وضع 
استراتيجية 

لتحقيق الرؤية 
والرسالة  

تصميم 
هيكلية 
 المؤسسة

تحديد مهام 
 الطاقم

تحديد 
الخدمات  

التي 
تقدمها 
 المؤسسة

 المخرجات

/ كمية
نوعية  

تقييم 
النقاط 

االيجابية 
والتحديات  
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باإلضافة إلى تبني األخالقيات كالقيـ في كل مستكيات المؤسسة، كذلؾ الدفع باتجاه كجكد 
 .(45: 2000)بونتيني وأخرون،مستكػ عالي مف االنتماء لممبادغ األساسية لممؤسسة 

كر في ذات السياؽ أحد أىـ المناىج التي تضع لممؤسسة طرؽ عديدة العتماد االستدامة نذ
 (:8: 2010)بيرتيمز، كعنصر أساسي ضمف فمسفة المؤسسة كىك ما يسمى بمنيج المحفظة

يصكر ىذا اإلطار طرؽ عديدة يمكف مف خالليا دمج االستدامة ضمف أكلكيات الثقافة 
محاكر عمل رئيسية تتفرع كل منيا إلى ممارسات فردية يمكف  المؤسسية، حيث ينقسـ إلى أربع

 مف خالليا الكصكؿ لثقافة تنظيمية تحتكؼ عمى مبدأ االستدامة نذكرىا فيما يمي:
محكر تعزيز االلتزاـ بمبدأ االستدامة: مجمكعة مف الممارسات غير الرسمية التي مف خالليا  .1

د عمى أىمية االستدامة لممؤسسة كذلؾ لدعـ يتـ التأكيد عمى االلتزاـ باالستدامة كالتأكي
المكظفيف الذيف يقكمكا بجيكد العتماد مبدأ االستدامة، يقـك ىذا المحكر عمى خمس 

دارة المكاىب كالتعزيز.  تصنيفات كىي االنخراط، كالتكضيح كاالتصاؿ كا 
عمى  محكر تكضيح التكقعات: مجمكعة مف الممارسات الرسمية التي مف خالليا يتـ التأكيد .2

االلتزاـ باالستدامة، تنطكؼ الممارسات في ىذا المحكر عمى مجمكعة القكاعد كاالجراءات 
بيدؼ تكضيح تكقعات المكظفيف المتعمقة باالستدامة, كتيدؼ ىذه الممارسات إلى دمج 
االستدامة في جكىر االستراتيجيات كالعمميات المؤسسية، مف خالؿ اعداد كتحفيز المكظفيف 

حكافز كقياس أثر ذلؾ عمى تقدـ المؤسسة، يعتمد ىذا المحكر عمى سبع بالتدريب كال
كالتدريب كالتحفيز كالتقييـ كأخيرًا التحقق  تتصنيفات كىي التنظيـ كالدمج كتكزيع المسؤكليا

 أك التدقيق.
محكر بناء الحشد مف أجل التغيير: مجمكعة مف الممارسات غير الرسمية تيدؼ إلى دعـ  .3

ستديـ مف خالؿ تطكير افكار جديدة كالتي مف خالليا يمكف تقريب المؤسسة ثقافة االبداع الم
مف أىدافيا طكيمة األجل، كما تحفز المكظفيف كتجعميـ قادريف عمى تجربة أفكار جديدة 

تصنيفات كىي زيادة الكعي  6كالبناء عمى تجارب بعضيـ البعض، يقـك ىذا المحكر عمى 
 التجربة كا عادة تصكر االستدامة كالمشاركة.كالتحدؼ كالدعكة لمتجربة كالنقاش ك 

محكر غرس كبناء القدرات مف أجل التغيير: كىي عبارة عف مجمكعة مف الممارسات  .4
الرسمية اليادفة إلى بناء ىياكل كأنظمة لمتغيير المستقبمي في المؤسسة، تمثل القكاعد 

مبدئيف ىما التعمـ كاالجراءات التي تؤدؼ إلى االبداع كالتطكر، يقـك ىذا المحكر عمى 
 كالتطكير.
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 المناىج الحديثة لقياس االستدامة المؤسسية:
كبالحديث عف االستدامة المؤسسية نجد أنو مف الضركرؼ التطرؽ ألحد المناىج الحديثة لقياس 
االستدامة المؤسسية كالتي مف خالليا يمكف تحديد ما اذا كانت المؤسسة في طريقيا السميـ 

المؤسسية أك ىي بحاجة لبعض التدخالت كالتحسينات التي مف شأنيا تقكيـ  لتحقيق االستدامة
 المسار لمكصكؿ لالستدامة.

 :(5: 2014)ماتيزا،: (2: 2014)مؤسسة الديكونيا، مؤشر قياس نضج كاستدامة المجمكعات
ىك منيج يعتمد عمى مشاركة أفراد المجتمع في قياس أداء الجماعات كىدفو األساس ىك التأكيد 
عمى أف الجماعات المجتمعية تستطيع االعتماد عمى نفسيا في إدارتيا كذلؾ سعيًا لمكصكؿ 
لالستدامة، يعتمد المنيج عمى عكامل أساسية يمكف مف خالليا تحديد مستكػ االستدامة لكل 

ىي األىداؼ كنظاـ الحككمة كالمكارد كاألنظمة كالنتائج كاألثر كلكل عامل مف ىذه مجمكعة ك 
 العكامل صفاتو كخصائصو.

 المستكيات األربعة لمنضج كاالستدامة: 
 مستكػ المعمكمات كيشتمل عمى زيادة الكعي كالتدريبات المطمكبة في المجاؿ. .1
خالؿ المشاركة الفعمية  مستكػ النمك يعتمد ىذا المستكػ عمى مبدأ المشاركة مف .2

 لمعامميف.
 مستكػ النضج يتـ فيو التنفيذ التعاكني لألنشطة مع التمكيل. .3
مستكػ االستدامة حيث تحقق المؤسسة أك الجماعة الممكية كالقيادة في التنفيذ كتسعى  .4

 لمكصكؿ لمصادر تمكيل أخرػ.
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 المبحث الثالث
 مكوناتو و  وتطورهتو نشأ مفيوم المجتمع المدني

 
  :مقدمة

فيناؾ مف يتحمس لو كيرػ فيو الحل  مف حيث األىمية اختمف المكقف مف المجتمع المدني
خاصة كأف الدعكة لممجتمع  ،لكثير مف مشاكمنا، كىناؾ مف يتحفع عميو بل كيناصبو العداء

لدعـ الفكرة المدني جاءت أساسًا مف ىيئات أجنبية قدمت مساعدات مالية لبعض مراكز البحث 
كما يأتي التحفع مف بعض الباحثيف الذيف يركف أنو ال يمكف استعارة  ،كنشرىا عمى نطاؽ كاسع

 ىذا النمكذج الذؼ تبمكر كنضج في أكركبا في سياؽ مختمف تمامًا كزرعو في الكطف العربي
قكف مف أف إال أف المؤيديف لفكرة المجتمع المدني ينطم ،الذؼ لو تاريخو الخاص كتراثو المختمف

التطكر الديمقراطي لممجتمعات العربية كتحديثيا يتطمب قياـ تنظيمات غير حككمية تمارس 
نشاطًا يكمل دكر الدكلة كيساعد عمى إشاعة قيـ المبادرة كالجماعية كاالعتماد عمى النفس مما 
ؾ يييئ فرصًا أفضل لتجاكز ىذه المجتمعات مرحمة االعتماد عمى الدكلة في كل شيء، ككذل

 .(2011:1)شكر، تصفية أكضاع اجتماعية بالية مكركثة مف العصكر الكسطى

كبغض النظر عف االختالؼ كاالتفاؽ فيما يخص المجمكعات المناصرة كالمضادة لمفكرة، نجد أف 
تطكر المجتمع المدني قد ارتبط ارتباطًا كثيقًا بتطكر الفكر السياسي كالتاريخ الفكرؼ الغربي في 

عرفت بعصرؼ النيضة كاألنكار كما تالىما أكاًل، ثـ يأتي انتقاؿ المجتمع الغربي مف الحقبة التي 
اإلقطاع إلى التصنيع كمف ما قبل الحداثة إلى ما بعدىا ثانيًا، كيحل ثالثًا مرحمة ما بعد المجتمع 

يا التي المدني كاعادة اكتشافو، ثـ رابعا تأتي العالقات الدكلية كرحيل األفكار كانتقاليا مف سياق
 (. 21: 2005)أبوسيف، كلدت فيو إلى سياقات جديدة

إلى حد كبير عف مف ىنا ظيرت سمات كخصائص المجتمع المدني كالذؼ يتميز باالستقاللية 
التنظيـ التمقائي كركح المبادرة الفردية كالجماعية، كالعمل كذلؾ يتميز ب ،رإشراؼ الدكلة المباش

مصمحة العامة، كالدفاع عف حقكؽ الفئات الضعيفة، كرغـ التطكعي، كالحماسة مف أجل خدمة ال
مف شأف الفرد إال أنو ليس مجتمع الفردية بل عمى العكس مجتمع التضامف عبر شبكة  يعمأنو ي  

تنظيـ الميني كالجمعياتي، كىك مجتمع التسامح، كالحكار كاالعتراؼ باآلخر، كاحتراـ كاسعة مف ال
  .(41: 2006)الجنحاني،ع االبداع في أرحب معانيو الرأؼ المخالف، كىك بالتالي مجتم
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 :تعريف المجتمع المدني 
 خارجا كالثقافي كالسياسي االجتماعي التنظيـ مف نمطاً  يمثل المدني المجتمع فأيمكف القكؿ 

عف سمطة الدكلة كتمثل ىذه التنظيمات في مختمف مستكياتيا كسائط تعبير  أك كثيراً  قميالً 
كمعارضة بالنسبة لممجتمع تجاه كل سمطة قائمة، فيك إذف مجمل البنى كالمؤسسات كالتنظيمات 
التي تمثل مرتكز الحياة الرمزية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية التي ال تخضع مباشرة 

ينتج فيو الفرد ذاتو كتضامناتو  ،نو ىامش ضيق كيتسع بحسب السياؽألييمنة السمطة حيث 
بداعاتو، فثمة دائما ىكامش مف الحصانة االجتماعية كالفردية كمسافات تفصل بيف  كمقدساتو كا 

 مدنياً  المستكػ االجتماعي كالمستكػ السياسي، إف ىذه اليكامش ىي التي يمكف تسميتيا مجتمعاً 
 .(32: 2000)الصبيحي،

مجتمع المدني ىك مف حيث المبدأ، نسيج متشابؾ مف العالقات التي تقـك بيف أفراده مف جية، كال
كىى عالقات تقـك عمى تبادؿ المصالح كالمنافع، كالتعاقد  ،كبينيـ كبيف الدكلة مف جية أخرػ

ـ كاالختالؼ كالحقكؽ كالكاجبات كالمسئكليات، كمحاسبة الدكلة في كافة األكق ات كالتراضي كالتفاى
التي يستدعى فييا األمر محاسبتيا، كمف جية إجرائية، فإف ىذا النسيج مف العالقات يستدعي، 
لكي يككف ذا جدكػ، أف يتجسد في مؤسسات طكعية اجتماعية كاقتصادية كثقافية كحقكقية 
متعددة تشكل في مجمكعيا القاعدة األساسية التي ترتكز عمييا مشركعية الدكلة مف جية، 

 .(12: 2000)خميل،سبتيا إذا استدعى األمر ذلؾ مف جية أخرػ ككسيمة محا
كاستنادًا لما كرد في التعريفات السابقة يمكننا القكؿ أف المجتمع المدني ىك مجمكعة مف العالقات 
اإلنسانية التي تقـك عمى االختيار الحر كيعتمد كميًا عمى طاقات مبادرة لدييا الركح الدافعة 

الجماعي كالطكعي، حيث تعبر ىذه العالقات عف المشاركة االجتماعية  كاإليماف بقيمة العمل
كاألعماؿ الطكعية المنفصمة عف الدكلة كأجيزتيا كمؤسساتيا بيدؼ الرقي بالقيـ اإلنسانية كاحتراـ 

 حقكؽ اإلنساف مف خالؿ قبكؿ التنكع كاالختالؼ كالرأؼ اآلخر.

نية غير الحككمية نذكر أبرزىا في اآلتي يشتمل المجتمع المدني عمى عدد مف المنظمات المد
 : (72: 2007)أبو النصر،

 الجمعيات األىمية  .1
 النقابات المينية  .2
 النقابات العمالية  .3
 األندية الرياضية .4
 عاتأندية أعضاء ىيئة التدريس في الجام .5
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 األحزاب السياسية .6
 اتحادات رجاؿ األعماؿ .7
 

 أىمية المجتمع المدني:
إف كجكد مجتمع مدني قكؼ يضمف كجكد تكازف القكػ بيف سمطة الدكلة كسمطة الشعب، كيضمف 
حقكؽ األفراد كيدافع عف الفئات الميمشة في المجتمع، كيدافع عف حقكؽ اإلنساف، خاصة 
األقميات منيـ، كيضمف سير الحراؾ السياسي كاالجتماعي في اتجاىو الصحيح، إضافة إلى 

رؤية لدػ األفراد، لضماف النزاىة كالشفافية كالديمقراطية، لك أعطي مساىمتو في كضكح ال
المجتمع المدني فرصتو الحقيقية سكؼ يسيـ بشكل كبير في حل مشكمتي الفقر كالبطالة التي 
تعاني منيا معظـ دكؿ العالـ الثالث، فالمجتمع المدني ليس بدياًل عف الدكلة كليس مرادفًا ليا، 

 (.5: 2011)العابدين،كمساىمًا فاعاًل إلى جانب دكر الدكلة بل ىك عكنا كمساعدًا 
كما أف المنظمات غير الحككمية الفمسطينية تقـك بنشاطات تنمكية مباشرة لتحسيف نكعية الحياة 
لمئات اآلالؼ مف المكاطنيف كخصكصًا الفئات الفقيرة كالمستضعفة، كتشمل نشاطاتيا تقديـ 

ية االجتماعية، إضافة لمنشاطات المكجية لخمق فرص عمل الخدمة الصحية كالتعميمية كالرعا
كمكافحة الفقر كتقديـ القركض الصغيرة كتشغيل شبكات األماف لمختمف شرائح المجتمع 
الفمسطيني، كقد شيد عمل المنظمات غير الحككمية الفمسطينية تطكرًا في مجاالت حقكؽ 

مت ىذه المنظمات في مختمف مناطق االنساف ، كالديمقراطية كحقكؽ المرأة كالطفل، كقد عم
 .(7: 2002)تقرير التنمية البشرية،قطاع غزة 

لممنظمات األىمية دكر في تعزيز التضامف بيف أفراد المجتمع كقد دلمت تجربة الفمسطينييف خالؿ 
العقكد األربعة المنصرمة في األراضي الفمسطينية المحتمة عمى أف المنظمات األىمية الفمسطينية 

أحد أىـ قنكات التعبئة الشعبية كاالجتماعية كالتضامف، حتى أف البعض يراىا بكصفيا تعتبر 
أفضل ممكنات الفعل االجتماعي كتجسيداتو، في جدؿ معقد مع آليات السيطرة كالييمنة القادمة 

 (.49: 2011)أبو شمالة،مف الداخل كتمؾ المفركضة مف الخارج 

يز المشاركة كمبدأ كممارسة حق عمى المستكػ كما تتجسد أىمية المجتمع المدني في تعز 
القاعدؼ الشعبي مف خالؿ تشجيع أؼ عمل طكعي ينخرط فيو أفراد المجتمع بيدؼ التأثير عمى 
عمميات تتصل بحياتيـ كمصالحيـ بما في ذلؾ المبادرات الذاتية، كعمى المستكػ المجتمعي مف 

عدؼ بيدؼ التأثير عمى السياسات العامة خالؿ تعميـ المكاطنة كالديمقراطية عمى المستكػ القا
عبر الحمالت المنظمة كأشكاؿ االحتجاج السممي كطرح البدائل، أما عمى مستكػ النظاـ 
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السياسي فالمجتمع المدني يساىـ في تطكير مفيـك الحكـ الرشيد بكصفو تضافرا لجيكد القطاع 
 (.12: 2012)محيسن، العاـ كاألىمي كالخاص

 
 :المجتمع المدنيمنظمات فعالية 

في مجاؿ تزكيد الخدمات تحديدًا، كمع استمرار تكجيو  منظمات المجتمع المدني مع اإلقرار بدكر
االتيامات إلييا بكصفيا تعمل لحساب الممكؿ الخارجي، احتل سؤاؿ فعالية المنظمات األىمية 

مف  الباحث كعميو يقترح ، حيزًا معتبرًا مف النقاشات التي شيدىا الفمسطينيكف في السنكات األخيرة
اإلطار التحميمي كالمعيارؼ التالي لتقييـ مدػ فعالية ىذه المنظمات، كالذؼ  خالؿ كرقة العمل

أبعاد فعالية منظمات كتتمثل  يمكف استخدامو كأداة لمتفكير كالتحميل كا عادة البناء كالتفعيل
 : (5: 0202)محيسن،المجتمع المدني فيما يمي 

 كيقصد بيا القدرة عمى البقاء كاالستمرار كيندرج تحتيا ما يمي:التنظيمية  الفعالية المؤسسية .1
 تحقق مبدأ االستقاللية )التحرر مف قيكد السمطة كالماؿ(.أ 
 تحقق مبدأ المسؤكلية كااللتزاـ )الشفافية كالمساءلة(.ب 

 تحقق مبدأ االستدامة )االنتقاد الذاتي، تنمية القدرات المؤسساتية(.ج 
 كيقصد بيا الفاعمية كالتأثير كيندرج تحتيا ما يمي: البرامجيةالفعالية  .2

 التأثير عمى السياسات.أ 
 كفاءة الخدمة كأثرىا المجتمعي .ب 

 االستدامة )ممكية المجتمع، مقاربات مالئمة(.ج 

 كيقصد بيا القدرة عمى التعبئة الشعبية كيندرج تحتيا ما يمي: الفعالية الجماىيرية .3
 .التعبئة الشعبيةما يعرؼ ب القدرة عمى تحريؾ الناس.أ 
 .بناء التحالفات كالتشبيؾ )حركات اجتماعية تسعى لمتغيير(.ب 
 

 ( يوضح أبعاد فعالية المنظمات األىمية5شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 الفعالية الجماىيرية )التمثيل(
 الفعالية البرامجية )التأثير(

 )االستقاللية( المؤسساتية الفعالية

 فعالية المنظمات 

المصدر )ورقة تحميمية بعنوان واقع المجتمع المدني الفمسطيني مقدمة ضمن مؤتمر 
 (67: 2011حالة المجتمع المدني الفمسطيني، محيسن،
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 المجتمع المدني في الوطن العربي:
بعد تراجع دكر الدكلة العربية )أؼ في السبعينات كالثمانينات(، انتعشت بعض المؤسسات المدنية 
السابقة لمحقبة الشعبكية كنشأت مؤسسات جديدة، مف بيف ىذه المؤسسات منظمات حقكؽ 

( كىك ما يعد أحد أشد االنتكاسات بعد 1982االنساف، ففي أعقاب الغزك االسرائيمي لمبناف )
، ظيرت مثل ىذه المؤسسات عمى مستكػ الكطف العربي كمو، أك عمى مستكػ 1967ىزيمة 

األقطار منفردة، كما تكاثرت مئات مف التنظيمات التطكعية الخاصة، كىيئات تنمية المجتمعات 
في  20000المحمية في العقديف الماضييف، كيقدر عدد الييئات غير الحككمية العربية أقل مف 

أكاخر الثمانينات كىناؾ عدة عكامل تفسر ىذا النمك  70000كالي منتصف الستينات إلى ح
 : (30: 2000)إبراىيم،الكمي المشيكد لمتنظيمات المدنية العربية في العقديف الماضييف كمف بينيا 

تزايد احتياجات األفراد كالجماعات المحمية التي لـ تعد تمبييا الدكلة العربية ففيما يتصل  .1
متكسطة الصغيرة كانت االحتياجات في أساسيا خدمات اجتماعية بالطبقتيف الدنيا كال

كاقتصادية كاإلسكاف كالرعاية الصحية كزيادة الدخل كتحسيف التعميـ كالمكاد الغذائية كما إلى 
ذلؾ، أما فيما يتصل بالطبقيف المتكسطة كالعميا فكانت االحتياجات المتزايدة تتمثل في 

 ثقافية كحرية التعبير.المطالبة بالتعددية السياسية كال
اتساع نطاؽ التعميـ بيف السكاف العرب كارتفاع مستكيات الكعي كالتكقعات كالميارات  .2

 التنظيمية مما كاف لو أىمية كبرػ في بناء المؤسسات العامة كالخاصة.
زيادة المكارد المالية الفردية حيث نجد أف العديد مف األفراد كجيكا ثركاتيـ الخاصة نحك  .3

حديثة النشأة، فشيد الكطف العربي ألكؿ مرة ظيكر المؤسسات الخاصة عمى  تنظيمات
 غرار مثيالتيا األمريكية كمنيا مؤسسات صباغ كشكماف كالحريرؼ.

نمك ىامش الحرية فقد اتسعت ىكامش الحرية تدريجيًا كيرجع ذلؾ إلى نمك ذخيرة المكاطنيف  .4
 كالسفر لمخارج ككسائل االعالـ الغربية.إلى استراتيجيات مراكغة الدكلة أك التحايل عمييا، 

 
 :المجتمع المدني في فمسطين

لممجتمع المدني الفمسطيني خصكصية تنبع مف خصكصية المجتمع الفمسطيني ذاتو، فقرابة تسعة 
ـ كأكثر مف نصف قرف مف التشتت كعشر سنكات مف الحكـ 1917عقكد مف الصراع منذ العاـ 

أرض اآلباء كاألجداد تجعل دراسة المجتمع المدني  بالمئة مف 20الذاتي عمى أقل مف 
 (.13: 2005)أبو سيف،الفمسطيني ضربًا مف المجازفة 

 عف ناشئة نكعيا، مف فريدة بخاصية الفمسطيني المدني المجتمع منظمات تمتعباإلضافة إلى 
 مع تتناقض بطريقة األخرػ، الدكؿ في المدنية المجتمعات لتطكر مخالف بشكل التاريخي تطكرىا
 كتطكرت المدني المجتمع منظمات معظـ نشأت حيف ففي .نفسو المدني لممجتمع النظرؼ المفيـك
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 نشكء حقيقة إلى كالباحثيف الكتاب مف الكثير يشير األخرػ، البمداف في "الدكلة إطار" ضمف
 كغياب الكطني، االستقالؿ كغياب الدكلة، غياب ظل في الفمسطيني المدني المجتمع منظمات
 المدني المجتمع منظمات نشكء بدايةرا ما يشار إلى أف ككثي، كالمكاطنة األرض عمى السيادة

 كانت ةالشبابي كالنكادؼ الخيرية كالجمعيات كالنسكية الدينية المنظمات ذلؾ في بما الفمسطينية
 .(20: 2011)كوستانيني وآخرون، الماضي القرف  مف العشرينيات حقبة خالؿ

المجتمع المدني الفمسطيني، كخصكصا المنظمات األىمية، ضركرة كطنية  شكمت منظمات
كحاجة مجتمعية، فطبيعة النضاؿ الكطني اقتضت تكسيع نطاؽ المشاركة الجماىيرية، كتضافر 
جيكد كل األطراؼ السياسية كاالجتماعية لالنخراط في النضاؿ، ىذا كقد تطمبت تحديات البناء 

ة أكؿ سمطة فمسطينية مساىمة أكبر مف ىذه المنظمات ضمف كاختبار الجدارة ما بعد نشأ
 (.67:  2011)محيسن، تكجيات جديدة كأنماط مختمفة

 
 :التطور التاريخي لمنظمات المجتمع المدني في فمسطين

 :(5: 2005)أبو عمرو، مرت المنظمات غير الحككمية الفمسطينية بالمراحل الثالث التالية
كعايشت الحكـ  1967أكائل القرف العشريف كحتى حزيراف امتدت مف : المرحمة األكلى .1

 1948العثماني كاالحتالؿ البريطاني كذركة العصابات الصييكنية كاحتالؿ إسرائيل أراضي 
، كاتسـ 1967كما شيدت الحكـ األردني لمضفة الغربية كالمصرؼ لقطاع غزة حتى العاـ 

كركز عمى بعض المجاالت دكف غيرىا، غاثي، ع الخيرؼ كاإلابنشاطيا خالؿ ىذه الفترة بالط
 .فظيرت جمعيات محك األمية كجمعيات تعنى بشؤكف المرأة كالطفل

كقد تميزت المؤسسات األىمية  (1994حتى العاـ  1967المرحمة الثانية: )امتدت مف العاـ  .2
خالليا بتعدد أدكارىا كتنكع نشاطاتيا، حيث ركزت عمى سد الفجكات الخدمية التي تعمد 

الؿ إىماليا، إضافة إلى دكرىا السياسي الممحكظ في المحافظة عمى اليكية الفمسطينية االحت
كمف الجدير ذكره  ،كتعزيز صمكد الشعب الفمسطيني كمده بالكقكد الالـز لمقاكمة االحتالؿ

أف ىذه المرحمة شيدت تطكرا كتحكال نكعيا في أداء المؤسسات بعد اندالع انتفاضة العاـ 
مة فارقة في تاريخ العمل األىمي الفمسطيني التي ذىب البعض إلى لتشكل عال 1987

اعتبارىا بداية لمرحمة جديدة، لما ليا مف تميز كخصكصية أثبتت خالليا المنظمات األىمية 
قدرتيا الفائقة عمى دعـ الحركة الكطنية بعدة أشكاؿ، إذ لعبت المجاف الشعبية المدعكمة مف 

السياسية دكرا محكريا في تعزيز قدرة المجتمع الفمسطيني عمى المؤسسات األىمية كالتنظيمات 
الصمكد كالمقاكمة، كدعمت قدرتو عمى المحافظة عمى اقتصاده كحمايتو مف االنييار، جنبا 
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إلى جنب مع المحافظة عمى استمرار تقديـ الخدمات في قطاعات مختمفة أىميا الصحة 
 .كالتعميـ كالزراعة

كتأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية  1993كقيع اتفاقية أكسمك عاـ المرحمة الثالثة: بدأت بت .3
استمرت حتى كقتنا الحالي، أصبحت خالليا مؤسسات السمطة الفمسطينية الجية المسئكلة 
عف تقديـ الخدمات لمجميكر كبدأت تتحمل جزءا ميما مف المسؤكلية في مجاالت التنمية 

ت بظالليا عمى العالقة بيف مؤسسات المجتمع كالسياسة كالتحرير كقد ألقت ىذه المستجدا
 .المدني كمؤسسات السمطة

فقد أكدت استراتيجية تطكير قطاع المنظمات األىمية الفمسطينية كفيما يتعمق بالمرحمة الحالية 
عمى ضعف المؤسسات األىمية، حيث أشارت إلى أف ىناؾ زيادة في األثر السمبي لممساعدات 
التي تتمقاىا المنظمات األىمية الفمسطينية كالذؼ حكليا إلى امتداد لممانحيف، كما أنو يكجد شعكر 

يث أف خدماتيا ال تنسجـ مع األمكاؿ التي تتمقاىا، حيث أصبحت بعدـ كفاءة ىذه المنظمات ح
تكرر الخدمات الحككمية، كما كتكجد مخاكؼ بشأف المنافسة بيف المنظمات كغياب الشفافية 
كالمساءلة كالرؤية االستراتيجية، كىنالؾ العديد مف المخاكؼ حكؿ تسيس ىذه المنظمات، كعدـ 

)مركز تطوير المؤسسات األىمية احل المتقدمة لنشأتيا كتطكرىا ارتباطيا بالمجتمع مقارنة مع المر 
  (.12: 2012الفمسطينية،

 
 منظمات المجتمع المدني العاممة في قطاع غزة:

جمعية حسب  863بمغ تعداد منظمات المجتمع المدني المتمثمة في الجمعيات في قطاع غزة 
التكزيع الجغرافي كالقطاعي ليذه احصاءات كزارة الداخمية في غزة كالجداكؿ التالية تكضح 

 الجمعيات حسب األنشطة التي تقدميا:
 ( يبين إحصائية الجمعيات في قطاع غزة حسب موقعيا الجغرافي:2جدول رقم )

 عدد الجمعيات المحافظة م.
 122 محافظة شماؿ غزة  .1
 471 محافظة غزة  .2
 95 محافظة الكسطى  .3
 100 محافظة خانيكنس  .4
 75 محافظة رفح  .5

 (2014المصدر: )وزارة الداخمية غزة، مديرية الشئون العامة،
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 ( يبين تصنيف الجمعيات في قطاع غزة حسب أنواع األنشطة التي تمارسيا:3جدول رقم)

 أعداد الجمعيات النشاط م.
 28 جمعيات المعاقيف  .1
 5 جمعيات فركع الضفة الغربية  .2
 42 الجمعيات النقابية  .3
 12 جمعيات البيئة  .4
 75 الثقافة كالفنكف   .5
 63 الجمعيات األجنبية  .6
 46 جمعيات األمكمة كالطفكلة  .7
 2 جمعيات السياحة كاآلثار  .8
 393 الجمعيات االجتماعية  .9
 36 الجمعيات الزراعية  .10
 18 جمعيات التعميـ  .11
 15 جمعيات التعميـ العالي  .12
 10 الجمعيات العائمية كالعشائرية  .13
 9 جمعيات حقكؽ االنساف  .14
 45 الجمعيات الطبية  .15
 7 جمعيات الخريجيف  .16
 3 جمعيات الصداقة  .17
 54 جمعيات الشباب كالرياضة  .18

 (2014المصدر: )وزارة الداخمية غزة، مديرية الشئون العامة،

 

 المعيقات التي تحد من فعالية مساىمة المجتمع المدني الفمسطيني في المجتمع:
يعاني المجتمع المدني الفمسطيني مف مجمكعة مف األزمات التي تجعل مساىمتو في المجتمع 
معطمة مثل ما ذكر عف الدعـ الخارجي، كعالقتو غير السكية مع المجتمع المحمي، كفساد كسكء 
ادارتو، كغياب الممارسة الديمقراطية داخمو كنخبكيتو العالية، كتسيسو كارتباطاتو الفصائمية 

نظيمية كالحزبية كالسمطكية المختمفة، إف ىذه األزمات تعيق مساىمة المجتمع المدني في كالت
المجتمع كتعطل مف ميامو النبيمة في الحياة الفمسطينية العامة ألف العضك غير الصحي ال 
ذ لـ يكف المجتمع المدني الفمسطيني مذنبًا تمامًا في األزمة  يمكف أف يساىـ في شفاء الجسد، كا 

اسية كاالجتماعية التي يعانييا الشعب الفمسطيني مف عدـ تسريع التحكؿ الديمقراطي كتعثر السي
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مشركع بناء الدكلة فإنو ليس بريئًا تمامًا مف حالة التعطيل التاـ لمحراؾ االجتماعي كالسياسي في 
 (.15: 2005)أبو سيف،فمسطيف 

مدني تكاجو معيقات عديدة تعيق ىذا إضافة إلى أف إدارة الجمعيات األىمية كجزء مف المجتمع ال
)أبو النكع مف اإلدارة في تحقيق األىداؼ المطمكبة يمكف تحديد بعض ىذه المعيقات كالتالي 

 (:101: 2007النصر،
قصكر الرؤية كالتخطيط االستراتيجي طكيل المدػ فمعظـ الجمعيات تخطط برامجيا  .1

ة المدػ كليس لدييا رؤية كردكد أفعاؿ لممشكالت التي تقابميا كتضع خططًا قصير 
 مستقبمية كاضحة.

عجز المكارد تعاني كل الجمعيات مف عجز المكارد المالية كالمادية، بل كيفتقر أغمبيا إلى  .2
دارة كتنفيذ كتقكيـ برامج  العناصر البشرية المؤىمة كالمتخصصة كالمدربة لتخطيط كا 

 كخدمات الجمعيات.
الدقيقة عف احتياجات كمشكالت الفئات التي تيتـ عدـ تكفر المعمكمات كالبيانات الكافية ك  .3

 بخدمتيا.
قصكر في التعاكف كالتنسيق بيف ىذه الجمعيات كالمؤسسات الحككمية العاممة في نفس  .4

 المجاؿ.
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 المبحث الرابع
 القطاع الزراعي الفمسطيني

 
 :مقدمة

تمتاز فمسطيف بمكقعيا الجغرافي كممتقى لقارتي آسيا كافريقيا كبمكقعيا عمى البحر األبيض 
المتكسط، كرغـ صغر حجميا إال أنيا تمتاز بتنكع تضاريسيا كبيئاتيا المناخية مف حيث 
األرض، أدت ىذه العكامل بمجمميا إلى كجكد بيئة طبيعية غنية تنمك فييا الكثير مف النباتات 

، كما جعمت منيا مناخًا مناسبًا لزراعة العديد مف المحاصيل كالنباتات كاألشجار الزراعية المفيدة
التي أغنت سمة الغذاء الفمسطينية بمنتجات نباتية متعددة كبكميات كافرة، مما صبغ المجتمع 
الفمسطيني بصبغة المجتمع الزراعي لتصبح صفة سائدة لنشاطات ىذا المجتمع عمى مر 

 .(9: 2002مات وآخرون،)ىريالعصكر 
تمعب الزراعة دكرًا جكىريًا في حماية سبل العيش، حيث كانت عمى مر العصكر تمثل الجسـ 
الذؼ يمتص الصدمة في ظل تعطل دكر شبكات األماف األخرػ، يعتبر القطاع الزراعي مف أىـ 
القطاعات مف حيث تكفير فرص العمل في قطاع غزة، حيث أنو قبل فرض الحصار في يكنيك 

% مف 13فرصة عمل دائمة كمؤقتة ما يمثل  40000طاع الزراعي حكالي كاف يكفر الق 2007
)برنامج مساعدات األمم المتحدة مجمكع القكػ العاممة في قطاع غزة كيكفر الغذاء لربع السكاف 

 (66: 2010لمفمسطينين،
دكنمًا، بمغت مساحة  101,915الزراعية في القطاع  كقد بمغت اجمالي مساحة الحيازات

% مف إجمالي مساحة 92.6دكنمًا، مشكمة ما نسبتو  94,347األراضي المزركعة منيا 
 (.34، 2012)جياز االحصاء المركزي الفمسطيني،الحيازات الزراعية في قطاع غزة 

 كالقضايا االحتياجات طغت ةالفمسطيني الكطنية السمطة قدـك منذبالرغـ مف أىمية ىذا القطاع، ف
 بشكل ذلؾ كمثل الزراعي بالقطاع االىتماـ عمى العامة كالخدماتية الحياتية كاألمكر السياسية
 لمزراعة الفمسطينية الكطنية السمطة تضعيا التي كالمخصصات المكازنات محدكدية في أساسي
 الثالث السنكات خالؿ السمطة مكازنة مجمكع مف% 0.65 الزراعة كزارة مكازنة تتجاكز لـ حيث

 يكف لـ إف كضعف الزراعي اإلنتاج كمخرجات لمدخالت الداخمي الدعـ كمحدكدية السابقة،
 مف ككاف، ثر الككا حالة في كالتعكيض التاميف كصناديق كالتمكيل اإلقراض مؤسسات غياب
 كالمؤسسات الدكؿ لدػ متقدمة كأكلكية بأىمية الزراعي القطاع يحظى أف كالمنطقي البدييي
 تمؾ تعامل كاف حيث تماما ذلؾ عكس ىك حدث الذؼ كلكف التمكيل، كصناديق المانحة

 مباشرة عالقة ليا سياسية العتبارات كذلؾ كالتردد التخكؼ مف بكثير الزراعة مع المؤسسات
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 كضعف اإلنجاز كفاءة ضعف عف ناىيؾ، كاالستيطاف كالمياه األرض مكاضيع كتداخل بتشابؾ
 (.4: 2007)بكدار، لمشاريعيا المانحة الدكؿ تنفيذ عند السمطة مؤسسات مع التنسيق

 :2010-1948القراءة التاريخية لمقطاع الزراعي الفمسطيني 
أربعة مراحل أساسية تـ تقسيميا حسب األحداث  1948شيدت الزراعة الفمسطينية منذ عاـ 

سياسية تؤثر تأثيرًا بالغ الكضكح السياسية الكبرػ التي عصفت بالمنطقة، كقد كانت كل مرحمة 
عمى الزراعة كذلؾ مف خالؿ السياسات الزراعية التي يتـ تطبيقيا في كل مرحمة، كىي التي مف 
الممكف أف يطمق عمييا "الزراعة السياسية" بمعنى أف الزراعة بكل فترة مف ىذه الفترات كانت 

 : (23: 2010وزارة الزراعة،تيجية استرا)تصطبغ بالكضع السياسي السائد كالمراحل األربعة ىي
كىما  1967ك 1948كىي المرحمة الممتدة ما بيف عامي  1967-1948المرحمة األكلى  .1

عاماف مفصمياف في تاريخ القضية الفمسطينية، كقد تميزت الزراعة الفمسطينية في ىذه الفترة 
الحمضيات، حيث بالتكجو نحك التركيز عمى المحصكؿ االستراتيجي الفمسطيني األكؿ كىك 

ألف دكنـ ككاف اإلنتاج يصدر إلى دكؿ  70بمغت المساحة المزركعة في ىذه الفترة حكالي 
متعددة كلقيت الحمضيات الفمسطينية ركاجًا كقبكاًل كبيريف، كقد ساىمت في رفع مستكػ 
دخل المزارعيف، ك خمق فرص عمل كحركة اقتصادية مممكسة ك كاف لذلؾ أثر كبير في 

صاد الفمسطيني، ككاف الجانب السمبي في ىذا المجاؿ ىك استنزاؼ الخزاف دفع االقت
أما المحصكؿ االستراتيجي الثاني فيك مجمكعة الخضار حيث كاف اإلنتاج يغطي  ،الجكفي

كبدرجة معقكلة االحتياجات المحمية، كقد ساىمت ىذه المجمكعة أيضاً في خمق فرص عمل 
الخضار تعتمد عمى الرؼ األمر الذؼ أثر أيضًا  معقكلة خالؿ ىذه الفترة، ككانت معظـ

أما المحصكؿ االستراتيجي الثالث فيك مجمكعة المحاصيل ، ك عمى المخزكف الجكفي لممياه
 الحقمية كالتي كانت تعتمد في جزء ميـ منيا عمى األمطار، ك الباقي عمى الرؼ. 

بدأ االحتالؿ بتطبيق  كىي فترة االحتالؿ الصييكني، حيث( 1994-1967) المرحمة الثانية .2
مجمكعة مف السياسات الزراعية، كالتي تيدؼ إلى القضاء عمى الحمضيات كمحصكؿ 
استراتيجي رئيسي، كذلؾ لككنو منافسًا قكيًا لممنتج الصييكني في أسكاؽ إقميمية كدكلية 

 عديدة، حيث تـ استخداـ ثالث سياسات:
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حمضيات بالخضركات مف خالؿ دعـ السياسة الحريرية: فيي إغراء المزارعيف بإحالؿ ال.أ 
مستمزمات اإلنتاج، كفرص تسكيقية مغرية، حيث تفكؽ قيمة إنتاج دكنـ الخضركات 

 ضعف دكنـ الحمضيات،
استحداث معايير جديدة لتصدير الحمضيات، تجعل مف المنتج  الحديدية فييالسياسة .ب 

ر بخسة لمصانع الفمسطيني غير صالح لمتصدير إال قمياًل ك الباقي يتـ شراؤه بأسعا
العصير الصييكنية. كالجانب السمبي في ىذه السياسات ىك أف كمييما مستنزؼ كبير 
لمخزاف الجكفي، حيث أف الخضار تفكؽ الحمضيات في استيالكيا لممياه، كىك األمر 
الذؼ أدػ إلى تجاكز كل الخطكط الحمراء في مستكػ المياه كمًا كنكعًا، حيث ترؾ 

، كليس فييا قطرة ماء صالحة 94مسطينية خصكصًا غزة في عاـ االحتالؿ األراضي الف
لالستيالؾ اآلدمي، إال مناطق المستكطنات الصييكنية، حيث بدأ التممح كاالستنزاؼ 

 يرىقاف الخزاف الجكفي فييا قبل مغادرتيا
كاف ليا التأثير الكبير عمى الزراعة، كىي فتح باب العمالة  كالتي غير مباشرةالالسياسة .ج 

ل الكياف الصييكني بأجكر عالية جدًا مقارنة بالدخل الزراعي، سكاء لممزارع أك داخ
العامل الزراعي، كىك األمر الذؼ أغرػ كثيرًا مف المزارعيف كالعماؿ إلى ىجر األراضي 

 الزراعية.
كعميو فقد أصبح االقتصاد الزراعي الفمسطيني مككنًا مف مككنات االقتصاد الصييكني، كذلؾ 

امًا مف االحتالؿ، كتتـ الزراعة فيو سكاء لالستيالؾ المحمي الصييكني السكاني أك ع 27خالؿ 
الصناعي إضافة إلى التصدير حيث كاف يجرؼ تصدير العديد مف المحاصيل الزراعية مثل 
التكت األرضي كالزىكر كالخضركات كبعض الفكاكو ككأنيا إنتاج صييكني، ك الجدير بالذكر اف 

حتياجات مائية عالية، كمجيده لمتربة كتحتاج إلى مستمزمات إنتاج يتـ ىذه المنتجات ذات ا
تكفيرىا مف الجانب الصييكني. كعميو فقد أصبحت المحاصيل االستراتيجية ىنا ىي "الخضار" 

 ككذلؾ المحاصيل "النقدية" أك التصديرية "المذككرة أعاله.
السابقة مع تحكـ االحتالؿ استمر العمل بنفس السياسات ( 2006-1994)المرحمة الثالثة  .3

في كافة المعابر كالمنافذ إضافة إلى السيطرة عمى االقتصاد الزراعي الفمسطيني، كالعاـ مف 
إلى درجة كبيرة ،ك  خالؿ اتفاقية باريس كالتي أحكمت السيطرة عمي االقتصاد الفمسطيني 

العماؿ سمبتو حرية االنطالؽ أك الحركة فبدأ التراجع المستمر خصكصًا مع منع 
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الفمسطينييف مف العمل في الكياف الصييكني، كتدخمت دكؿ أكربية عديدة لمساعدة القطاع 
الزراعي خصكصاً المحاصيل النقدية، كذلؾ عف طريق بعض الجمعيات األىمية كالتعاكنية، 
كقد لقي ىذا التدخل تشجيعًا مف قبل السمطة الكطنية، كفتح باب االستيراد دكف أدنى اعتبار 

اجة السكؽ المحمي، حيث كاف معظـ المنتجات الزراعية المستكردة ذات جكدة دنيا إلى ح
مف الكياف، كال ننسى ىنا سياسة إغراؽ السكؽ المحمي، يضاؼ إلى ذلؾ أف كل مستمزمات 

يتـ جمبيا مف االحتالؿ، عالكة عمى التدىكر الحاد لممكارد سكاء المياه أك التربة   اإلنتاج
 خداـ األسمدة الكيماكية كالمبيدات كالمعقمات.التي أرىقت بفعل است

كىي المرحمة التي تـ فييا إعادة قراءة السياسات حتى اآلف( -2006)المرحمة الرابعة  .4
، كقد سميت بمرحمة "إعادة ىيكمة القطاع 2006 -1948الزراعية كالكاقع الزراعي لمفترة 

لمياه كالعامل  كدكرة رأس الماؿ الزراعي"، كذلؾ إلعادة تكجييو لخدمة المزارع كالمكاطف كا
" كفكؽ كل ذلؾ "تعزيز الصمكد" مف  ، خالؿ بمكرة ما نسميو اليـك "االقتصاد الزراعي المقاـك

كلقد تجاكزت الكزارة خالؿ " إعادة ىيكمة القطاع الزراعي" العديد مف القضايا ك 
تـ استنباطيا مف كلعل أىـ المحاكر التي اعتمدت عمييا "إعادة الييكمية" قد   المشاكل،

"  .القراءة التاريخية السابقة، األمر الذؼ قاد إلى تبمكر عمـ "االقتصاد الزراعي المقاـك
 

 أىمية القطاع الزراعي:
في مكاجية كالعماؿ الفقيرة  األسركاالىـ لغالبية  األخيرالمالذ  بأنوعرؼ عف القطاع الزراعي 

 ك تكليد األسرؼالغذائي  األمفجل تاميف أمف  ،الحصار كالظركؼ االقتصادية كالسياسية المعقدة
كما كاف  اآلف،كالثانية كحتى  األكلىالدخل ، ككاف ذلؾ جميا ككاضحا خالؿ االنتفاضتيف  بعض

مف العاطميف عف العمل  ةً كبير  ألعدادفي تشكيل حاضنة كمالذ  أيضايذا القطاع الحيكؼ الفضل ل
في قطاعات محمية مف االقتصاد المنكمش كالمتدىكر عمى  أك إسرائيلفي  أعماليـالذيف فقدكا 

اآلف الخانق المفركض عمى قطاع غزة كالمستمر حتى  اإلسرائيمي ؿحصار االحتالاثر 
 .(4: 2008)الصوراني،

يحتل القطاع الزراعي أىمية خاصة في االقتصاد الكطني الفمسطيني فيك أحد القطاعات 
زيادة حجـ االستثمارات كخمق فرص عمل، كيسيـ في نمك االنتاجية التي تسيـ بشكل فعاؿ في 

، الناتج المحمي، إضافة لمساىمتو في الصادرات التي تحفز النمك االقتصادؼ كالدخل القكمي
كعمى الرغـ مف المشكالت المتراكمة التي عانى منيا ىذا القطاع طكاؿ فترة االحتالؿ، فيك 

% مف قيمة الناتج 12مة، كيسيـ بنسبة % مف مجمكع األيدؼ العام16يستكعب ما يقارب 
% مف مجمكع الصادرات 21المحمي االجمالي، كذلؾ كصمت نسبة الصادرات الزراعية إلى 
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الكمية، إف ىذه المؤشرات تدعك إلى االىتماـ الجدؼ بالقطاع الزراعي الفمسطيني، كبخاصة في 
ية كىي األرض كالمياه قطاع غزة، إف تنمية ىذا القطاع  تمس أىـ جكانب القضية الفمسطين

 .(4: 2005)الجدبة،كالسكاف 
كتتجمى أيضًا أىمية القطاع الزراعي في قطاع غزة في مساىمتو في خمق فرص عمل لعدد كبير 

عامل مكزعة  37,030مف العامميف حيث بمغ عدد العامميف في المجاؿ الزراعي في قطاع غزة 
عاممة،  118عامل ك 2,851كاإلناث بأجر نحك العامميف الدائميف مف الذككر  ;عمى النحك التالي

عامل ك  29,359كبمغ أيضًا عدد العامميف بدكف أجر مف أفراد األسرة مف الذككر كاإلناث نحك 
 (.  40: 2012)جياز االحصاء المركزي الفمسطيني،عاممة  4,666

 المحمي اإلجماليكلبياف أىمية ىذا القطاع نكضح في الجدكؿ التالي مساىمة الزراعة في الناتج 
( 2012-2006( يوضح مساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي االجمالي خالل الفترة )4جدول رقم)

 بالمميون دوالر

 /السنةالنشاط االقتصادي 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 الزراعة وصيد األسماك 90.3 87.6 89.4 93.9 93 137.2 111

 الناتج المحمي االجمالي 1344.6 1236.9 1161.6 1169.8 1409.1 1656.7 1444

مساىمة في الناتج النسبة  6.7% 7.1% 7.7% 8.0% 6.6% 8.3% 7.7%
 المحمي االجمالي

 (2012المصدر: )وزارة الزراعة،

 :سياسات القطاع الزراعي
البد مف بمكرة سياسات كاضحة تتناسق كتتكامل فيما بينيا مف أجل تحقيق كانجاز األكلكيات 
كاألىداؼ االستراتيجية، حيث تـ تحديد سياسة أك أكثر لكل ىدؼ استراتيجي في ضكء التسمسل 
المنطقي لمنظكمة األىداؼ كالسياسات كالتدخالت التي تضمنتيا الكثائق التي صدرت عف كزارة 

ط كالتنمية االدارية بشأف إعداد االستراتيجيات القطاعية كغير القطاعية، فيما لي عرض التخطي
 :(21: 2011)استراتيجية وزارة الزراعة،ليذه السياسات 

 السياسات التي تعزز صمكد كتمسؾ المزارعيف باألرض كالبقاء في الزراعة كتشمل: .1
 كالمتضرريف مف االعتداءات االسرائيمية.إعادة تأىيل ما دمره االحتالؿ كدعـ المزارعيف .أ 
 دعـ كحماية الفئات الميمشة كصغار المزارعيف كفقراء الريف كالنساء كالبدك..ب 
 السياسات اليادفة إلى إدارة المكارد في المناطق الفمسطينية بكفاءة كبشكل مستداـ كتشمل: .2
 زيادة كفرة المياه كتحسيف إدارة العرض..أ 
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 ياه الزراعية.تحسيف إدارة الطمب عمى الم.ب 
اإلدارة المستدامة لألراضي كزيادة مساحتيا كاستصالحيا كاالستخداـ المستداـ لمتنكع الحيكؼ .ج 

 الزراعي.
السياسات التي تدعـ االطار المؤسسي كالقانكني كتعمل عمى تطكير كتأىيل القكػ البشرية  .3

 كتشمل:
 تحسيف كفاءة كفعالية المؤسسات الزراعية..أ 
 القانكني.تحديث كتكحيد االطار .ب 
 تدريب كتأىيل القكػ البشرية..ج 
السياسات اليادفة إلى تحسيف إنتاجية الزراعة بشقييا النباتي كالحيكاني كمساىمتيا في األمف  .4

 الغذائي كتشمل:
 تطبيق النظـ الحديثة في االنتاج النباتي..أ 
 التحكؿ إلى أنظمة االنتاج المكثف كشبو المكثف في االنتاج الحيكاني..ب 
 اليادفة إلى إيجاد بنية تحتية كخدمات زراعية مناسبة كتشمل:السياسات  .5

 خمق بيئة استثمارية كتحفيز االستثمار في الزراعة كخدماتيا..أ 
 تحسيف خدمات االرشاد ككقاية النبات كالبيطرة كالبحث الزراعي..ب 
 تطكير أنظمة االقراض كالتمكيل الريفي كالتأميف الراعي..ج 
 الطبيعية. تطكير آليات لمتعامل مع الككارث.د 
السياسات التي تحسف مف قدرة االنتاج الزراعي عمى المنافسة في األسكاؽ المحمية  .6

 كالخارجية كتشمل:
 تحسيف جكدة االنتاج الزراعي بشقيو النباتي كالحيكاني..أ 
 تكجيو االنتاج الزراعي الفمسطيني نحك متطمبات السكؽ المحمي كالخارجي..ب 
 كحمايتيا.تركيج المنتجات الراعية الفمسطينية .ج 
السياسات اليادفة إلى تحسيف جاىزية القطاع الزراعي لممساعدة في تحقيق متطمبات الدكلة  .7

 كتشمل:
 تكفير الرقابة الزراعية غمى الحدكد كالمنافذ البرية كالبحرية..أ 
 تكفير المختبرات المرجعية الكطنية..ب 
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االحتياجات الممقاة  الصعوبات التي حالت دون مساىمة القطاع الزراعي الفمسطيني في سد
 :عمى عاتقو

 (:8: 2005)الجدبة،المشاكل كالمعيقات بسبب االحتالؿ االسرائيمي  .1
فرض حصار إسرائيمي عمى االنتاج الزراعي مف حيث المدخالت إليو كالمخرجات .أ 

 منو.
 سياسات التجريف الزراعية بحجة الدكافع األمنية االسرائيمية.ب 
غزة، كفي الكقت نفسو سمحت بتصدير منع تصدير المنتج الزراعي مف قطاع .ج 

إنتاجيا الزراعي إليو، كما أثر ىذا المنع بصكرة سمبية عمى حرية نقل السمع 
الزراعية، كتسكيقيا داخل الكطف، حيث تعرضت بعض السمع كخاصة الخضركات 

 منيا لمتمف مما أدػ لتدني أسعارىا.
ارع الماشية كالدكاجف كآبار أدت العمميات الحربية االسرائيمية إلى تدمير كثير مف مز .د 

المياه كالمنشئات الزراعية، كمنع كثير مف المزارعيف مف الكصكؿ لمزارعيـ، األمر 
الذؼ انعكس سمبًا عمى تمبية احتياجات السكؽ المحمي مف المحاصيل الزراعية 

 المحمية.
 : (7: 2007)بكدار،المشاكل ذات العالقة بالمكارد الطبيعية كالبيئية  .2

 المياه كاألراضي الزراعية كزيادة المنافسة عمييا مف قبل القطاعات األخرػ.محدكدية .أ 
 انجراؼ التربة كتدىكر خكاصيا كتدني انتاجيتيا..ب 
 االستعماؿ غير السميـ لمكيماكيات، كبشكل خاص المبيدات..ج 
 تدىكر نكعية المياه المستعممة في الرؼ بسبب الضخ الزائد..د 
 ياء البرية النباتية كالحيكانية نتيجة الرعي الجائر.تدىكر الغطاء النباتي كمكاطف األح.ق 
الزحف العمراني كالحضرؼ كالتكسع العشكائي في االنشاءات عمى حساب األراضي .ك 

 الزراعية.
 : (8: 2007)بكدار، المشاكل كالمعكقات الفنية .3

ضعف البنية األساسية لمبحكث الزراعية، كعدـ تأىيل محطات التجارب بدرجة كافية، .أ 
الحاد في كجكد المختبرات كالمعدات الالزمة، باإلضافة إلى نقص الباحثيف كالنقص 

قمة البيانات كالمعمكمات المتكفرة حكؿ ك  كالمدربيف لتغطية المجاالت الزراعية المطمكبة
  .الزراعة كتضاربيا في بعض األحياف

  .قمة إمكانيات جياز اإلرشاد ككقاية النبات كالخدمات البيطرية.ب 
  .لتحتية الخاصة بقطاع التسكيق الزراعيضعف البنية ا.ج 
  .ضعف القدرات الفنية الزراعيةباإلضافة إلى  ضعف أنشطة التصنيع الزراعي كالغذائي.د 
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  :(8: 2007)بكدار، المشاكل كالمعكقات ذات الطابع االجتماعي كاالقتصادؼ .4
  .صغر كتشتت الحيازات الزراعية كشيكع ممكيتيا مما قمل الكفاءة اإلنتاجية.أ 
قمة العائد مف الزراعة كارتفاع عنصر المخاطرة ما أدػ إلى عزكؼ الكثيريف عف العمل .ب 

  .في ىذا القطاع، باإلضافة إلى قمة االستثمارات الزراعية
  ي.عدـ كجكد نظاـ لمتمكيل الزراعي كالريف.ج 
  .ضعف العمل الجماعي كالتعاكف .د 
 :(8: 2007)بكدار، المشاكل كالمعكقات المؤسسية كالتشريعية .5

  .عدـ مكائمة القكانيف كالتشريعات الزراعية.أ 
  .عدـ كجكد نظاـ لمتأميف الزراعي، كتعكيض المزارعيف ضد الككارث الطبيعية.ب 
 .التضارب كاالزدكاجية بيف المؤسسات ذات العالقة في القطاع الزراعي، كضعف قدراتيا.ج 

 
:الفمسطيني( تحميل نقاط القوى والضعف الخاصة بالقطاع الزراعي 5جدول )  

 نقاط الضعف نقاط القوة
  كجكد مؤسسات زراعية عاممة تـ انشاؤىا بشكل

 جيد نسبياً مع تغطية جغرافية عمى نطاؽ كاسع.
  نشاط المنظمات غير الحككمية كمنظمات

 المجتمع المدني.
 .حداثة كشمكلية قانكف الزراعة 
  تكفر اليياكل األساسية كالبنى التحتية مثل

المجتمع, مراكز التدريب، الجامعات، ككميات 
 كمراكز البحكث.

 .تعدد كتنكع المناخات المالئمة لمزراعات المختمفة 
 .تكفر مزارعكف ميرة كممتزمكف بالعمل الزراعي 
  خبرة جيدة في التعامل مع حاالت الطكارغ

 كاألزمات.
  الكعي بأىمية التعامل مع المستجدات كالمتغيرات

 مثل المنتجات المعدلة كراثيًا.
  د خبرات كمصادر بشرية قادرة عمى التطكر.كجك 
  العالقة التكاممية كالتعاكف االيجابي بيف القطاع

 األىمي كالحككمي في المجاؿ الزراعي.

  قمة االنتاجية كالربحية المتأتية مف العمل الزراعي
 كضعف كفاءة استخداـ المكارد كالمدخالت.

  كتقمب اإلمكانية العالية لمتأثر بالمتغيرات المناخية
 األسعار.

  ضعف األداء كعدـ مالئمة الييكميات كاألعداد
كالمياـ كضعف التنسيق بيف مؤسسات القطاع 

 الزراعي.
  فخاصة اإلسرائيمييارتفاع اليكامش الربحية لمتجار. 
  ،ضعف الكفاءات كالقدرات في مجاؿ السياسات

 تقييـ أثرىا، التخطيط، كالمتابعة كالتقييـ.
 متخطيط كاالشراؼ عدـ كجكد مظمة كطنية ل

الشامل لمقطاع الزراعي كضعف المشاركة في 
 صنع القرار.

  ضعف نظاـ تقديـ الخدمات كتكفير مدخالت
 االنتاج.

 نيج المبادر في التخطيط ضعف ادراؾ أىمية ال
 ضعف أنظمة التعميـ الزراعي.كاإلدارة، 

 التيديدات الفرص
  التعاطف كالدعـ العربي كالدكلي مع السمطة

قامة الدكلة.ككثيقة   إنياء االحتالؿ كا 
  ردكد الفعل االسرائيمية اليادفة إلى إفشاؿ خطة

قامة الدكلة كتدىكر الكضع  إنياء االحتالؿ كا 
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  زيادة الكعي في جميع أنحاء العالـ كفي أكساط
 مجتمع المانحيف ألىمية دعـ التنمية الزراعية.

  دخكؿ المنتجات الزراعية الفمسطينية لمدكؿ العربية
 معفاة مف الرسـك الجمركية.

  التعاطف كالدعـ لمفمسطينيف مف حيث إنتاج
نتاج فمس طيف في األسكاؽ األراضي المقدسة كا 

 الخارجية.
  االتفاقيات التجارية مع الدكؿ كالتجمعات العربية

 كالدكلية.
 .إمكانية السياحة الزراعية 

 األمني كالسياسي.
  استمرار مصادرة األراضي كالمياه, كجكد الجدار

 كالمستكطنات االسرائيمية كتقسيـ األراضي.
 .تكاضع الميزانية المخصصة لمزراعة 
 عدـ كجكد خطط كأنظمة الستخداـ األراضي 
  اغراؽ السكؽ المحمية بالمنتجات االسرائيمية

كمنتجات المستكطنات كتقييد حركة األفراد 
 كالخدمات كلتجارة.

 ارتفاع تكاليف المدخالت 
 ؼ.زيادة كتكرار سنكات الجفا 

(17: 2011)استراتيجية وزارة الزراعة، المصدر  
 

 الواقع السياسي واالقتصادي لمزراعة الفمسطينية:
يني مف عممية التطكر الطبيعي لقد حـر االحتالؿ اإلسرائيمي كسياساتو المبرمجة تجاه القطاع الزراعي الفمسط

كيرجع ذلؾ الف الزراعة كانت كال زالت األكثر استيدافا لسياسات االحتالؿ االسرائيمي ألنيا تتضمف بالدرجة 
األكلى األرض كالمياه كىما العنصراف المذاف يشكالف الركيزة األساسية في األيديكلكجية الصييكنية كسياسة 

ىذا مف خالؿ الممارسات التعسفية التي تمارسيا  ، كحتي يكمنا1967االحتالؿ االسرائيمية االستيطانية منذ عاـ 
قكات االحتالؿ ضمف خطة مدركسة كمبرمجة في التنفيذ تجاه القطاع الزراعي مف تجريفات لألراضي الزراعية 
كاقتالع كحرؽ األشجار المثمرة كتدمير آبار المياه كتجريف مزارع الدكاجف كبركسات االبقار كقصف كمصادرة 

قامة المناطق العازلةقكارب كمعدات الصي حساب األراضي الزراعية ككذلؾ سياسة  ىالحدكدية عم د البحرؼ كا 
، اً راضي الزراعية بمساحات شاسعة جدالضـ كالتكسع االستيطانية كاقامة الجدار الفاصل الذؼ يبتمع افضل اال

الفمسطيني كيمثل كسيمة يرجع ذلؾ ألف االحتالؿ يعمـ جيدّا أف القطاع الزراعي ىك قطاع اقتصادؼ حيكؼ لمشعب 
لذلؾ  ،الذات في تكفير الغذاء كالعمل ىفي زيادة االعتماد الفمسطيني عم الصمكد في االزمات كمساىمتو الفاعمة

فقد عمل االحتالؿ االسرائيمي عمى جعل األراضي الفمسطينية سكقًا لتسكيق منتجاتيا، كفي المقابل فرض الكثير 
الفمسطيني مف حصار كتحكـ لمشركات الناقمة االسرائيمية لمبضائع الفمسطينية  مف العراقيل أماـ المنتج الزراعي

 .كذلؾ تأخير تصدير المنتجات الفمسطينية عبر المعابر االسرائيمية مما أدػ لخسائر كبيرة لمقطاع الزراعي
  
نتيجة لمعديد مف العكامل الداخمية كالخارجية، مكانة خاصة يحتل بالنظر لمقطاع الزراعي في قطاع غزة نجد أنو ك 

كمف العكامل الداخمية صغر مساحة قطاع غزة كالتزايد السكاني المتسارع، باإلضافة إلى ضعف القطاعات 
االقتصادية األخرػ، أما العكامل الخارجية فإنيا تتمثل في الحصار االقتصادؼ المفركض عمى قطاع غزة منذ 

عالقات تجارية مع العالـ الخارجي، جعمت ىذه العكامل مف القطاع الزراعي ركيزة ـ كعدـ كجكد 2006العاـ 
أساسية رافعة لمقطاعات االقتصادية األخرػ في ظل بركز مفاىيـ جديدة مثل االقتصاد الزراعي المقاـك كاحالؿ 

المتزايدة مف السكاف بما  الكاردات، كاالعتماد عمى الذات، باإلضافة ال تقـك بو الزراعة مف تكفير الغذاء لألعداد
 (.8: 2013)وزارة الزراعة،عمى األمف القكمي ينعكس 



12 
 

 
 الفصل الثالث

 الدراسات السابقـة
 

 مقدمة 
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 .التعقيب عمى الدراسات السابقة 

 .أوجو االستفادة من الدراسات السابقة 

 عن الدراسات السابقة ما يميز الدراسة الحالية. 
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 مقدمة:

نعرض فيما يمي بعض الدراسات السابقة التي تناكلت مكاضيع مرتبطة بمكضكع البحث، تـ تطبيق 
بعضيا عمى منظمات المجتمع المدني كالبعض اآلخر عمى المؤسسات الحككمية كالقطاعات الصناعية، 

ثالث أقساـ، حيث تـ تناكؿ الدراسات المحمية سات السابقة في ىذا الفصل إلى اكقد تـ تقسيـ الدر 
دراسات كأخيرًا الدراسات األجنبية كالبالغ  8دراسة يمييا الدراسات العربية كالبالغ عددىا  14كعددىا 
دراسات حيث تـ التركيز عمى اليدؼ العاـ مف الدراسة كأىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت  7عددىا 

حث، كقد تـ التعقيب عمى الدراسات السابقة كالطريقة التي تـ االستفادة منيا إلييا فيما يتعمق بمكضكع الب
إلى جانب التعريج عمى ما يميز الدراسة الحالية عف سابقاتيا، كفيما يمي عرض ليذه الدراسات مف 

 األحدث إلى األقدـ:
 

 الدراسات المحمية
في  الحكومية غير المنظمات بقدرة وعالقتو البشرية الموارد تخطيط ( "واقع2013دراسة زقوت ) .1

 من العاممين" الالزمة األعداد عمى الحفاظ عمى غزة قطاع
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع تخطيط المكارد البشرية كعالقتيا بقدرة المنظمات غير 

المتبعة لتقدير احتياجات  االستراتيجيةالحككمية عمى الحفاظ عمى أعداد العامميف فييا كاكتشاؼ 
المنظمات مف المكارد البشرية الداخمية كالخارجية كطرؽ التنبؤ بيا، كذلؾ دراسة الخطط المتبعة 

مؤسسة  56لمتعامل مع العجز أك الفائض في المكارد البشرية، كقد تككنت عينة الدراسة مف عدد 
كالمكازنة كعمر المؤسسة،  تنطبق عمييـ الشركط التي كضعيا الباحث مف حيث عدد المكظفيف

 كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج نذكرىا فيما يمي:
 لدػ المنظمات غير الحككمية القدرة عمى الحفاظ عمى األعداد المتكفرة مف العامميف..أ 
 تمتمؾ تمؾ المنظمات الخطط الالزمة لمتعامل مع الفائض أك العجز في المكرد البشرؼ..ب 
 ات كاستراتيجيات لتقدير احتياجات المنظمة مف العنصر البشرؼ.يكجد لدػ المنظمات آلي.ج 
 تتصف المنظمات غير الحككمية بإتباع طرؽ عادلة لالختيار كالتكظيف..د 

 كقد أكصى الباحث في دراستو بمجمكعة مف التكصيات نذكر أىميا فيما يمي:
 ضركرة إشراؾ المكظفيف المعنييف في كضع الخطط الالزمة لممكارد البشرية.أ 
 تخصيص ميزانية أكبر خاصة بأنشطة المكارد البشرية. .ب 
زيادة االعتماد عمى األساليب الرياضية الحديثة في تحديد االحتياجات كالتنبؤ بحجـ العرض .ج 

 الداخمي كالخارجي.
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 التركيز عمى ضركرة التنقالت إلكساب المكظفيف ميارات جديدة في أقساـ أخرػ..د 
 غير الحككمية كسيكلة عمميات الدمج كالفصل. زيادة مركنة تصميـ الكظائف بالمنظمات.ق 

واقع التنسيق في منظمات المجتمع المدني وأثره عمى التنمية "( 2013دراسة أبو سمطان) .2
 "الزراعية المستدامة في قطاع غزة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع كأساليب التنسيق بيف منظمات المجتمع المدني كلما لذلؾ 
 الزراعية المستدامة كدراسة ما يعكؽ التنسيق بيف تمؾ المنظمات. مف أثر عمى التنمية

 كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج منيا:
إدراؾ المسئكليف في كزارة الزراعة كمنظمات المجتمع المدني ألىمية التنسيق مع إقرارىـ .أ 

العالقة كطبيعة بكجكد ضعف في التنسيق كذلؾ لضعف النظاـ القانكني الذؼ يحدد طبيعة 
 التنسيق كغياب القانكف المكزع لألدكار بيف الجيات الحككمية كمنظمات المجتمع المدني.

كقد تبيف أيضا  مف جانب منظمات المجتمع المدني أف ضعف التمكيل كالتنافس عميو ىك  .ب 
 السبب الرئيسي لعدـ استخداـ أدكات تنسيق فعالة.

مف في عدـ إشراكيـ فعميا في تحديد كمف كجية نظر المستفيديف فإف الضعف يك.ج 
 احتياجاتيـ.

أظيرت الدراسة أف التنسيق لو نتائج اقتصادية عمى صعيد التنمية الزراعية عمى المستكػ .د 
 الكطني كعمى مستكػ المزرعة.

 كقد أكصت الدراسة بما يمي:
ككمي ضركرة إيجاد قكانيف تحكـ كتحدد العالقة كطبيعة التنسيق بيف المنظمات كالقطاع الح.أ 

في إطار مف حككمة جديدة لمقطاع الزراعي مبني عمى إنشاء أطر تنسيقية لممنظمات 
 الزراعية كالمزارعيف أنفسيـ.

عقد الدكرات التدريبية التي تزيد مف كعي الجيات المعنية بأىمية التنسيق كدكره في تحقيق  .ب 
 االستدامة.

 
 منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة"( تقييم إدارة المشاريع الزراعية في 2013دراسة الدلو ) .3

ـ إدارة المشاريع الزراعية في منظمات المجتمع المدني مف حيث مستكػ  ىدفت الدراسة إلى تقيي
دارة المكارد البشرية  كفاءة العمميات اإلدارية فييا مف حيث التخطيط كالتخطيط االستراتيجي كا 

ع المنظمات الزراعية المدرجة في كزارة الداخمية كعمميات الرقابة كالمتابعة كقد تناكلت الدراسة جمي
 مؤسسة. 41كالبالغ عددىا 

 خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج نذكرىا فيما يمي: 
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كجكد ارتباط بيف عممية التخطيط لممشاريع الزراعية مع أىداؼ المنظمات، كما تكلي .أ 
ـ مع أكلكيات المجتمع.المنظمات اىتماـ كبير بعممية التخطيط كتمتمؾ رؤية كرسالة تن  سج

تمتمؾ المنظمات ىيكل تنظيمي يالئـ احتياجاتيا كتعمل عمى تشجيع العمل بركح الفريق، .ب 
 لكف معظميا ال تمتمؾ إدارات خاصة لممشاريع الزراعية.

 ضعف الرقابة المتزامنة مع التنفيذ في المنظمات كما أنو ال يكجد مؤشرات لقياس األداء. .ج 
المكظفيف إضافة إلى غياب الكضكح كعنصر التنافسية مقارنة  ىناؾ تفاكت في ركاتب.د 

 بالمنظمات األخرػ.
 كقد أكصت الدراسة بما يمي:

 ضركرة االىتماـ بالتخطيط كالتخطيط االستراتيجي لما ليما مف دكر في نجاح المشاريع..أ 
 ضركرة كضكح المياـ في الييكل التنظيمي..ب 
 التنفيذ.ضركرة االىتماـ بالرقابة المتزامنة مع .ج 
ـ األداء لغرض المحاسبة كالتحفيز..د   ضركرة كضع مؤشرات لتقيي
 كضع ىيكل كاضح لألجكر كالحكافز. .ه 

 
"نحو بناء نموذج إلدارة تشاركيو لمشروعات التنمية الزراعية ما بين ( 2012دراسة عيسى ) .4

 ة("المجتمع المحمي في )قرية كفردان( والمؤسسة التنموية )اإلغاثة الزراعي
إلى التعرؼ عمى كاقع إدارة المشاريع التنمكية ككذلؾ التعرؼ عمى معيقات  الدراسة ىذه ىدفت

، بحيث تدرس لممشاريع التنمكية ةكبالتالي تقديـ نمكذج مقترح إلدارة تشاركي ،إدارة المشاريع
امكانية مشاركة ذكؼ العالقة في المشاريع التنمكية في الجانب االدارؼ منيا كما يتعمق 

 عمى األرض.بالممارسات 
 كقد خمصت ىذه الدراسة إلى مجمكعة النتائج التالية:

 .ف كاقع تقديـ المؤسسات التنمكية لممشاريع ضعيف في مقابل احتياجات مجتمعية كبيرةأ.أ 
ىناؾ عقبات كثيرة تكاجو إدارة المشركع مرتبطة بجيات عده منيا الممكؿ كعقبات عامو .ب 

 .رة ضد القريةكيقف في مقدمتيا ممارسات االحتالؿ المتكر 
 كذلؾ ضعف المشاركة المجتمعية في األنشطة المختمفة لممشركع..ج 

 كقد أكصت الدراسة بما يمي:
تبني نمكذج الدراسة المقترح لإلدارة التشاركية كأساس لمعالقة بيف المؤسسة التنمكية .أ 

 .كالمجتمع المحمي
 .تشكيل جسـ مؤسسي تنمكؼ داخل المجتمع المحمي.ب 
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 عبر برامج كأنشطة منظمات المجتمع المدني الشراكة المجتمعيةضركرة تعزيز ثقافة .ج 
تحمل الجيات المختمفة مسؤكلياتيا في إيجاد الكسائل الكفيمة بمكاجية المعيقات المرتبطة .د 

كطنية تنمكية ضابطة لمممكليف لاللتزاـ  استراتيجيةبيا في إدارة المشركع التنمكؼ كتطكير 
 .باحتياجات المجتمع كأكلكياتو

إعالـ تنمكؼ قائـ عمى مبدأ الشراكة المجتمعية، كالتعاكف بيف كافة األطراؼ لبناء  خمق.ق 
 .قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع المحمي

 
( "القيادة التشاركية وعالقتيا بالثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس 2012دراسة عسكر ) .5

 الحكومية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين"
ى التعرؼ عمى القيادة التشاركية كعالقتيا بالثقافة التنظيمية لدػ مديرؼ المدارس ىدفت الدراسة إل

الحككمية مف كجية نظر المعمميف، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المدارس 
 معممًا كمعممة. 727الحككمية، كبمغت العينة 

 كقد خمصت ىذه الدراسة إلى مجمكعة النتائج التالية: 
عالقة ذات داللة إحصائية بيف القيادة التشاركية بجميع مجاالتيا كدرجتيا الكمية كبيف كجكد .أ 

  الثقافة التنظيمية بجميع مجاالتيا كدرجتيا الكمية.
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية تعزػ لمتغير الجنس بيف متكسطات تقديرات المعمميف .ب 

 شاركية.لدرجة ممارسة مديرؼ المدارس الحككمية لمقيادة الت
 كقد أكصت الدراسة بما يمي:

العمل عمى تعزيز كرفع مستكػ أداء مديرؼ المدارس مف خالؿ إلحاقيـ بالدكرات التدريبية .أ 
 في مجاؿ القيادة التشاركية.

 خمق مناخ تنظيمي يشجع عمى االنجاز كالتميز كالعالقات الطيبة المتبادلة داخل المدرسة..ب 
 في عممية صنع كاتخاذ القرار المدرسية.ضركرة اشراؾ المعمميف بشكل أكبر .ج 
العمل عمى تخفيف األعباء الممقاة عمى مديرؼ المدارس مف خالؿ تفكيض السمطة كمشاركة .د 

 المعمميف في تنفيذ المياـ القيادية.
إشباع حاجات التقدير كاالحتراـ لدػ المعمميف، كالعمل عمى تكفير الحكافز المادية كربطيا .ق 

 تييئة مناخ يشجع عمى المشاركة.ك  باإلنجازات الكظيفية
 

 ( "التخطيط بالمشاركة المجتمعية في البمديات الفمسطينية المستحدثة"2011دراسة خميفة ) .6
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى دكر مشاركة المجتمع المحمي في عممية التخطيط في 

كالتحميل في ممارسات المشاركة تقـك ىذه الدراسة بالبحث  حيث البمديات الفمسطينية المستحدثة، 
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كما تركز الدراسة  ،المجتمعية الراىنة كمناقشة مدػ مشاركة المجتمع المحمي في عممية التخطيط
عمى الكسائل كاالدكات المستخدمة إلشراؾ المجتمع المحمي في التخطيط كصنع القرار كجميع 

 الظركؼ كالعقبات، كالقضايا التي تتعمق بيذا المكضكع. 
ىذه الدراسة تسعى إلى تقديـ الى المسؤكليف ك المخططيف في الحككمة الفمسطينية كالبمديات 
المحمية معمكمات دقيقة كشاممة حكؿ التخطيط بالمشاركة المجتمعية. كباإلضافة إلى ذلؾ ، ىذه 

ت الرسالة تقترح نمكذجا لممشاركة المجتمعية يالئـ البيئة الحالية كعممية التخطيط في البمديا
 الفمسطينية. 

 كقد خمصت ىذه الدراسة إلى مجمكعة النتائج التالية:
كجكد مكقف إيجابي كرغبة بيف أفراد عينة الدراسة نحك المشاركة المجتمعية كأىمية دكرىا في .أ 

 عممية التخطيط
ىناؾ عدـ اىتماـ لمكضكع المشاركة بسبب التجارب الماضية السمبية لعممية المشاركة حيث .ب 

 .كالمسؤكليف لـ يككنكا منفتحيف لمشاركة الجميكراف البمديات 
أف الدافع األساسي كراء ىذا النيج الجديد ىك المانحيف، حيث يعممكا عمى تشجيع زيادة .ج 

 تحديد األكلكيات في المجتمع. المشاركة المجتمعية، سكاء في عممية التخطيط اك
ء بحيث يتـ ذلؾ مف خالؿ ىناؾ حاجة ممحة لبناء القدرات لممجتمع كالبمديات عمى حد سكا.د 

 .  التكعية العامة كمف خالؿ التدريب الالـز
ـ عمى المشاركة، كمنيا السياسة.ق  العشائرية، كنقص  ،ىناؾ عكائق كاضحة لنيج التخطيط القائ

 .المكارد
 كقد أكصت الدراسة بما يمي:

 في البمديات كغيرىا مف مجاالت التخطيط. التخطيط التشاركي نمكذج تبني ك تنفيذ كتطبيق.أ 
نشاء .ب  أف يشمل دكر كزارة الحكـ المحمي كضع القكاعد كالمكائح نحك المشاركة في التخطيط كا 

 كحدة لتسييل كمراقبة ىذه العممية.
نيج التخطيط التشاركي مف خالؿ إجراء دكرات تدريبية دكرية لبناء قدرات  مأسسة .ج 

 قة في المجتمع .المسؤكليف ك الفئات ذات العال
االستثمار في الخبرات المكجكدة داخل المجتمع المحمي كالدكلي ك الذيف ىـ عمى دراية  .د 

االستثمار في ممارسات الجيات  ،بالتخطيط القائـ عمى المشاركة، باإلضافة إلى ذلؾ
 .المانحة كتدخميـ في مجتمعاتنا
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 ( "حالة المنظمات األىمية في قطاع غزة نظام التخطيط والرقابة والتقييم"2010) دراسة الصوراني .7
تناكؿ البحث التشاركي الذؼ قاـ بو الباحث الحالة التي تعيشيا أربع منظمات قاعدية في قطاع 
غزة مف حيث تحميل كتقييـ العكامل كشيكة الحدكث كالميسرة لعمميات التخطيط كالرقابة كالتقييـ 

، كقد تمخصت مشكمة البحث في كجكد جدؿ حكؿ كثاقة الصمة 2009كة بعد حرب عاـ بالمشار 
بيف عمميات التخطيط كالرقابة كالتقييـ في المنظمات القاعدية الفمسطينية عند تنفيذ المشاريع 

 التنمكية كاإلغاثة في ظل الحصار حيث تتـ العمميات الثالث بشكل منفصل.
 النتائج نذكر منيا: كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف

 تمتمؾ العديد مف المنظمات الزراعية القاعدية خبرات جكىرية بسيطة إال أنيا ىامة كغنية..أ 
يعتبر استخداـ اطار العمل المنطقي أحد المخاكؼ الرئيسية التي تعرقل مشاركة أفراد .ب 

 المجتمع في اتخاذ القرار حكؿ المشركع.
رات كالقدرات في مجاؿ تطكير منيجية كطرؽ أف ىذه المنظمات ال زالت تفتقر إلى الخب.ج 

 تفاعمية كتعممية تشاركية في مجاؿ تخطيط كتقييـ كرقابة المشاريع.
 كقد أكصت الدراسة بما يمي:

ضركرة التعامل مع الرقابة كالتقييـ بالمشاركة عمى أنيما كسيمتيف لمتفاعل كالتعمـ كبناء .أ 
 الشراكة المتكازنة كالحقيقية.

 المبادرات الخاصة بتطكير فرؽ مؤسسية لمتخطيط كالرقابة كالتقييـ بالمشاركة.تشجيع كتحفيز .ب 
ضركرة العمل عمى تطكير رابط تفاعمي فيما بيف أنظمة التخطيط كالتقييـ كالرقابة بيف .ج 

 المؤسسات اإلقميمية كالدكلية المانحة.
 

 المجتمع منظمات استدامة في البشرية الموارد إدارة وظائف مساىمة( "2010دراسة زيد ) .8
 "الغربية الضفة في المدني

ىدفت الدراسة إلى بياف أىمية العنصر البشرؼ في منظمات المجتمع المدني كدكره الفاعل في 
تحقيق استدامة ىذه المنظمات، كقد تككنت عينة الدراسة مف جميع مدراء المكارد البشرية في 

 فرد. 104دىـ منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية كالبالغ عد
 كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج نذكر منيا ما يمي: 
تمكف كظيفة تخطيط المكارد البشرية المنظمات مف الحصكؿ عمى األفراد ضمف ميارات .أ 

 كتخصصات تخدـ المنظمة.
دارة ىيكل األجكر بتحقيق الرضا لدػ العامميف..ب   تساىـ كظيفة تقييـ الكظائف كا 
 يب مف مستكيات أداء العامميف.تحسف كظيفة التدر .ج 
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تعتبر عممية تقييـ األداء أساسًا لتنمية المكرد البشرؼ مف خالؿ تزكيد المنظمة بمؤشرات .د 
 األداء.

 كقد أكصت الدراسة بما يمي:
ضركرة االلتزاـ بتخطيط المكارد البشرية لما ليا مف دكر فاعل في استدامة المنظمات مف .أ 

مف الخبرات كالميارات الالزمة مما يجعل المنظمة في مأمف خالؿ تقدير احتياجات المنظمة 
 مف عكاقب العجز أك الفائض في المكرد البشرؼ.

 كضع سياسات كاضحة لالختيار كالتعييف..ب 
 

( "دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في تطوير األداء المؤسساتي 2010دراسة الطيراوي ) .9
 في المنظمات غير الحكومية في غزة"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر استراتيجيات تنمية المكارد البشرية في تطكير األداء 
المؤسساتي في المنظمات غير الحككمية في محافظات غزة، مف خالؿ دراسة كاقع التخطيط 
االستراتيجي لتنمية المكارد البشرية، كالتعرؼ عمى المستكػ الميني لمقائميف عمى تطكير تمؾ 

 اتيجيات.االستر 
 كقد خمصت ىذه الدراسة لمجمكعة مف النتائج نذكر منيا:

% مف المنظمات استراتيجيات لتنمية المكارد البشرية كأف تمؾ االستراتيجيات 80لدػ .أ 
 ساىمت في زيادة ميزتيا التنافسية.

 أظيرت أف التمكيل الخارجي يسيـ بشكل أساسي في تطكير تمؾ االستراتيجيات..ب 
 مى تطكير ىذه االستراتيجيات عمى مستكػ عالي مف المينية.% مف القائميف ع70.ج 
ىناؾ جكانب ضعف خاصة بعدـ كجكد ادارات متخصصة لممكارد البشرية في تمؾ .د 

 المنظمات كضعف أنظمة التقييـ المتبعة.
 ىناؾ ارتباط كبير بيف التمكيل كسياسات االستثمار في العنصر البشرؼ..ق 
 ىرة.ىناؾ قصكر في استقطاب العمالة الما.ك 

 كقد أكصت الدراسة بما يمي:
 ضركرة كجكد لكائح تنظيمية تمـز المنظمات بكجكد خطة استراتيجية..أ 
 ضركرة خمق ثقافة تنظيمية حكؿ أىمية المكارد البشرية في خمق ميزة تنافسية..ب 
 انشاء كحدات متخصصة إلدارة المكارد البشرية..ج 
 األداء.تصميـ أنظمة تقييـ أداء مينية قائمة عمى أساس .د 
 تكفير فرص تدريب كتعمـ تساىـ في دعمو المنظمات..ق 
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( " تنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لالستثمار في العنصر 2009دراسة شمتوت ) .10
 البشري"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق مف مدػ تكظيف استراتيجيات تنمية المكارد البشرية كأثرىا الفاعل 
كالماىر كالفعاؿ كالمدرب كالمعد إعداد جيد مبني عمى أسس عممية، في إعداد المكظف الكفء 

إلى جانب التعرؼ عمى مفيـك االستثمار في العنصر البشرؼ الذؼ يؤدؼ إلى تحسيف األداء 
العاـ لممؤسسة كيعمل عمى تأىيميا لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة تمكنيا مف تحقيق الريادة، كقد 

ظفيف العامميف بيف الدرجة الكظيفية الثامنة كالدرجة العشريف ضـ مجتمع الدراسة جميع المك 
 % مف مجتمع الدراسة.40أؼ ما يعادؿ  253مكظف كقد ضمت العينة  665كالبالغ عددىـ 

كقد خمصت الدراسة إلى أف كجكد سياسة كاضحة لتخطيط كتطكير كاستقطاب المكارد البشرية لو 
كذلؾ الحاؿ لكل مف سياسات االختيار كالتعييف كنظـ أثر جيد عمى تعظيـ استثمار ىذه المكارد، 

 التقييـ المتبعة كتصميـ أنظمة األجكر.
 كقد أكصت الدراسة بما يمي:

اعتبار المكظف استثمار حقيقي البد مف العمل المتكاصل لحسف إدارتو كتنميتو كتطكيره .أ 
 لتحقيق أىداؼ المؤسسة كزيادة انتاجيتيا.

 بما يضمف حسف االختيار. التخطيط الجيد لمعنصر البشرؼ.ب 
 العمل عمى عقد دكرات متخصصة تعرؼ المكظف بمفيـك االستثمار بالعنصر البشرؼ..ج 
 كضع سياسات لمبرامج التدريبية لتصبح أكثر جدكػ كفعالية في تنمية قدرات المكظف..د 
  

( "دور المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع المحمي، حالة 2008دراسة قدومي ) .11
 دراسية لمجان األحياء السكنية في مدينة نابمس"

ىدفت ىذه الدراسة إلى تكضيح دكر المشاركة المجتمعية في تنمية كتطكير المجتمع المحمي، 
حيث تمقي الدراسة الضكء عمى إحدػ كسائل المشاركة المجتمعية كىي لجاف األحياء السكنية في 

كالمشاكل المتعمقة بيا، كتسعى ىذه الدراسة مدينة نابمس، مف حيث كجكدىا، دكرىا، المعكقات 
إلى تزكيد المسؤكليف كالقائميف عمى برامج تنمية المجتمع المحمي في مدينة نابمس بمعمكمات 

 كافية عف ىذه المجاف، باإلضافة إلى تكعية األىالي بأىمية المشاركة في ىذه المجاف.
 كقد خمصت ىذه الدراسة لمجمكعة مف النتائج نذكر منيا:

كجكد رغبة كتكجو إيجابي لدػ أفراد العينة نحك المشاركة المجتمعية كأىميتيا كدكرىا في .أ 
 تنمية كتطكير المجتمع المحمي.
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أف الدافع األساسي كراء انضماـ افراد المجتمع إلى المجاف السكنية ىك رغبتيـ في زيادة .ب 
 ي.خبرتيـ الحياتية كتنميتيا كتطكيرىا كتعزيز االنتماء كالعمل الجماع

 أف العمل التطكعي مف كجية نظر مسؤكلي البرامج ال يعتمد عمى متغير الجنس..ج 
 كقد أكصت الدراسة بما يمي:

ضركرة تكسيع نطاؽ العمل التطكعي كذلؾ بتعزيز قدرة المجاف المجتمعية عمى مكاجية .أ 
 المشاكل كمعالجتيا.

 المشاركة.ضركرة حث أفراد المجتمع عمى العمل التطكعي كزيادة كعييـ بأىمية .ب 
 ضركرة استفتاء افراد المجتمع حكؿ مستكػ الخدمة المقدمة ليـ..ج 
 

( "االستدامة المنظماتية محورة الممارسات الجيدة إلدارة المشاريع في 2007دراسة العف ) .12
 المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة"

خالؿ أفضل ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة كاقع االستدامة في المنظمات غير الحككمية مف 
الممارسات اإلدارية إلدارة المشاريع ككذلؾ ىدفت إلى تحديد أكجو القصكر كالممارسات الخاطئة 

 في إدارة المشاريع في ىذه المنظمات.
 كقد خمصت ىذه الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج نذكر أبرزىا فيما يمي:

 ف بالضعف.أف الممارسات اإلدارية لممشاريع في المنظمات غير الحككمية تتص.أ 
الجيات الممكلة لـ تسيـ بشكل فعاؿ في الحد مف المشاكل التي تكاجو إدارة المشاريع في  .ب 

 المنظمات غير الحككمية.
كما تتصف ىذه المنظمات بقمة مكازنتيا كضعف في الميارات كالمستكػ العممي لدػ مدراء  .ج 

 المشاريع.
التي عمى المنظمات إتباعيا فيما  كقد أكصت الدراسة بضركرة عمل إطار لمممارسات اإلدارية

 يخص عالقتيا بالمستفيديف، كالبعد التنظيمي كالجيات المانحة كالحككمية.
 

( "واقع إدارة الموارد البشرية في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة 2004دراسة شبير ) .13
 وسبل تطويره"

ات غير الحككمية في قطاع غزة ىدفت الباحثة إلى دراسة كاقع إدارة المكارد البشرية في المنظم
كمعرفة األسباب كراء ضعف كبطء عممية تنمية كتطكير المكارد البشرية في المنظمات غير 

 الحككمية كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج نذكرىا فيما يمي:
دارة المكارد البشرية في المؤسسات .أ  عدـ العناية الكافية بتخطيط كتطكير عممية تنمية كا 

ر الحككمية حيث تسكدىا ممارسات غير ايجابية متعمقة بكجكد مشاكل مالية ك إدارية غي
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كغياب الخطط المكتكبة كالمعتمدة لتطكير المكارد البشرية، إضافة لعدـ االستمرارية في 
 تنفيذ برامج التدريب لالعتماد عمى التمكيل الخارجي.

ىذه المنظمات، في ظل غياب  عدـ كجكد منيجية متكاممة لتخطيط المكارد البشرية في.ب 
 القكانيف الممزمة لذلؾ
 كقد أكصت الدراسة بما يمي:

العمل عمى تطكير نظـ كأساليب القيادة االدارية، كالعمل عمى مراجعة كتغيير الييكل .أ 
 التنظيمي دكريًا كبشكل منيجي كمدركس.

 ضركرة صياغة استراتيجيات كاضحة كمكتكبة لتخطيط المكارد البشرية. .ب 
 استخداـ نظـ المعمكمات في إدارة المكارد البشرية. تعميق.ج 
إزالة العقبات مف أماـ المؤسسات لمحصكؿ عمى األمكاؿ الالزمة الستمراريتيا كديمكمتيا .د 

 لتحقيق أىدافيا كدكرىا في خدمة المجتمع.
 

 الدراسات العربية

المجتمع القاعدية في ( "تقويم دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات 2009دراسة عبد الكريم ) .1
 أنشطة التنمية الزراعية واستدامتيا في الريف السوداني"

ىدؼ الدراسة إلى معرفة مساىمة منظمات المجتمع المدني كالمنظمات القاعدية في الريف 
السكداني في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لتحسيف سبل عيش ىذه المجتمعات، كمعرفة 

تحقيق كاستدامة التنمية الزراعية المتكاممة بعد نياية دعـ المنظمات  المعكقات التي تحكؿ دكف 
  بالمنطقة المستيدفة كالخركج بتكصيات كحمكؿ تساعد في استمرارية العمل   بالتنمية المعنية

، خمصت الدراسة ببعض النتائج كأىميا أف المنظمات غي الحككمية كالقاعدية  التنمكؼ بالمنطقة 
حقيق التنمية الريفية المستدامة، إلى جانب اىتماـ المنظمات بالجانب التنسيقي ليا دكر كبير في ت

الذؼ يحقق التنمية، كقد أكصى الباحث بضركرة دراسة الجكانب الزراعية كالحياتية بصكرة عامة 
كدراسة العكامل المؤثرة في المنطقة، كما أكصت بضركرة رفع قدرات المستفيديف بالتدريب بيدؼ 

                                                                                 ؼ برامج المنظمات، ضركرة متابعة كتقييـ التنفيذ.  تحقيق أىدا
 كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

فاعل في إرساء دعائـ    ف المنظمات غير الحككمية كمنظمات المجتمع القاعدية ليا دكرأ.أ 
                                          الزراعية ك الريفية بالمنطقة.التنمية 

عمل المنظمات كيعكد    ىنالؾ زيادة في إنتاجية الفداف لممحاصيل الزراعية المختمفة أثناء .ب 
                                                                                                                          الزراعية في الزمف المحدد لمزراعة.   تذلؾ إلي انسياب التمكيل كتكفير المدخال
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ى غياب دكر ذلؾ إل   ىنالؾ تدىكر في إنتاجية الفداف بعد نياية عمل المنظمات كيعكد.ج 
                                         المتابعة كالرقابة، التدخل الحككمي في سير عمل المنظمات غير الحككمية.

 
                                   :يمي بما الدراسة أكصت كقد 
                                           .بمنطقتو المزارع استقرار تحدد التي الريفية التنمية مرتكزات تطكير .أ 
كتحديد العكامل المؤثرة في    عامة بصكرة الريفية كالحياة الزراعي العمل جكانب كل دراسة .ب 

                                                                                                                           استمرارية العمل التنمكؼ بيا.   أكضاع المنطقة مما يساعد عمي
كمحدد لرفع الكعي    كاحد ككاضحجمع كتكحيد الخدمات اإلرشادية في برنامج إرشادؼ  .ج 

                                                                                   كالتبني.
                                           . المنطقة طبيعة تالئـ التي بالصيغ الزراعي التمكيل تكفير  .د 
                                                                                 .بيدؼ تحقيق اىداؼ برامج المنظمات   التدريب بزيادة كذلؾ كالمنفذيف المستفيديف قدرات رفع .ق 
 

 ( "أىمية منظمات المجتمع المدني األردنية في تحقيق التنمية"2008دراسة مالوي ) .2
جكانبو كاألىمية كالدكر الكبير الذؼ تمعبو  تناكؿ الباحث خالؿ دراستو المجتمع المدني بجميع

منظمات المجتمع المدني مف خالؿ الشراكة مع القطاع الحككمي كالقطاع الخاص إلى جانب 
 مناقشة أبرز المشاكل التي تكاجو قطاع المجتمع المدني.

 كقد خمصت الدراسة بنتائج عدة أىميا: 
ل أفضل كتكمفة أقل مف القطاع أف منظمات المجتمع المدني تستطيع تقديـ خدمات بشك.أ 

 .الحككمي
ضركرة التنسيق كتبادؿ المكارد كالخبرات بيف ىذه المنظمات مف جية كمنظمات الدكلة لما .ب 

لمنظمات المجتمع المدني مف تأثير كاحتكاؾ أكبر بالمجتمع مما يمكنيا مف حل مشاكل 
 كقضايا معقدة.

بيف منظمات المجتمع المدني كالقطاع  كما أكصت الدراسة بضركرة زيادة التعاكف كالشراكة 
الحككمي كاالىتماـ بزيادة الكعي كبناء قدرات العامميف إلى جانب سف قكانيف كتشريعات تسيل 

 مف عمل ىذه المنظمات كتعطييا مساحة أكبر لمتحرؾ كالتفاعل.
 

( "أثر الثقافة التنظيمية عمى تطوير الموارد البشرية بالتطبيق عمى 2008) الثويني دراسة .3
 منظمات التعميم العالي لمتعميم الفني والتدريب الميني في المممكة العربية السعودية"

 تطكير عمى األعماؿ منظمات في السائدة التنظيمية الثقافة تأثير مدػ معرفة إلى الدراسة ىدفت 
 خاصة األكلي استقصاء استمارتي تصميـ إلى الباحث لجأ اليدؼ ليذا كتحقيًقا البشرية، المكارد
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 ىدؼ فقد الثانية االستمارة أما الميني، كالتدريب الفني لمتعميـ العامة بالمؤسسة اإلدارات بمديرؼ
 المؤسسة في السائدة التنظيمية الثقافة لمفاىيـ المؤسسة في اإلدارات ممارسة مدػ قياس إلى منيا
 ة.البشري المكارد تطكير عمميات عمى كأثرىا

 مجمكعة النتائج التالية: إلى الدراسة تكصمتكقد  
 ىناؾ دعـ إيجابي لألفكار كالمقترحات الجديدة كتشجيعيا في حدكد االمكانيات..أ 
 كجكد منيجية لتخطيط المكارد البشرية كيتـ ذلؾ مف خالؿ تحديد االىداؼ االستراتيجية..ب 
كجكد أكجو قصكر خاصة بتفعيل نظاـ الراقبة كعدـ اتساـ النظاـ بالمركنة فيما يتعمق بإجراء .ج 

 تعديالت في النظاـ اإلدارؼ.
 أف كضركرة المختمفة، المنظمات في السائدة التنظيمية الثقافة دراسة بضركرة الدراسة كأكصت
 أساليب استخداـ ككيفية رافيةكاإلش القيادية الميارات عمى التدريب التدريبية البرامج تتضمف
 تقييـ كأساليب التغيير مقاكمة مع كالتعامل الفريق ركح تنمية ككيفية القرار اتخاذ في المشاركة
إضافة إلى أىمية مشاركة  .المختمفة التكنكلكجية كالميارات االتصاالت كميارات األداء

 المرؤكسيف في اتخاذ القرار.
 

 االستراتيجي لبناء الموارد البشرية في الجامعات السعودية"(: "التخطيط 2008) القرشي دراسة .4
 الجامعات في البشرية المكارد لبناء االستراتيجي التخطيط مكضكع الدراسة ىذه تناكلت 

 بتصميـ لمدراسة النظرؼ البعد أكليما ىاميف بعديف في الدراسة منيجية كتحددت ،يةالسعكد
 كأسس لمفاىيـ كفًقا السعكدية الجامعات في البشرية المكارد لبناء االستراتيجي لمتخطيط نمكذج
 في البشرية المكارد لبناء االستراتيجي التخطيط في تّمثلفقد  اآلخر البعد أما المعرفة، اقتصاد

 التخطيط كعمميات مراحل بتطبيق كذلؾ القرػ أـ جامعة كأنمكذجيا السعكدية الجامعات
 تصميـ أىميا نتائج عدة إلى الدراسة كتكصمت الجامعة، عمى البشرية المكارد لبناء االستراتيجي

 الجامعات في البشرية لبناء المكارد االستراتيجي التخطيط لمراحل مفاىيمي كنمكذج إطار
 .السعكدية

 كقد أكصت الدراسة بما يمي: 
 .البشرية المكارد كخبرات إمكانيات مف االستفادة.أ 
 ة.االستدام تحقيق عمى المساعدة اجل مف البشرية، لممكارد االستراتيجي التخطيط تبنى.ب 
 كتكظيف استخداـ عمى اإلدارية كالقيادات البشرية لممكارد تدريبية برامج تنظيـ ضركرة.ج 

 .الحديثة اإلدارة تقنيات
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تخطيط وتنمية الموارد البشرية كمدخل لرفع كفاءة وفاعمية المنظمات ( "2007دراسة الدعيس) .5
 اليمنية" المنظمات الحكوميةدراسة تطبيقية في 
تخطيط كتنمية المكارد البشرية أحد الكسائل اليامة التي تمجأ إلييا المنظمات مف يرػ الباحث أف 

أجل رفع كفاءتيا كفاعميتيا، كيتكقف عميو كبدرجة أساسية مدػ نجاح أك فشل جيكد المنظمات 
كالنمك كاإلنتاجية كالربحية كتحسيف  في البقاء كاالستقرار كالتكسع  في تحقيق أىدافيا كالمتمثمة

 ،الخدمات
نظاـ المعمكمات ىك عماد تخطيط كتنمية الككادر البشرية عمى ضكء يضيف الباحث أيضا أف 

التقييـ المستمر لمبيئة الخارجية لممنظمة الستقراء الفرص المتاحة كالمخاطر المحتممة كتحميل 
حداث التعاكف كالتناسق بيف جميع القدرات الذاتية لتحديد جكانب القكة كالضعف كت كليد البدائل كا 

المنظمة كتحقيق رسالتيا، لذا فعمى اإلدارة القياـ بتخطيط كتنمية  استراتيجيةاألنشطة لتنفيذ 
المكارد البشرية كبما يضمف ليا حسف اختيار مكاردىا كاالرتقاء بمستكػ كفاءتيـ كتطكيرىـ 

ممنظمة كذلؾ في ظل عكامل تفرض نفسيا عمى المنظمات كبالتالي رفع الكفاءة كالفاعمية الكمية ل
 الحديثة ، منيا ازدياد حجـ المنظمات كتنكع الكظائف كالمنافسة. 

 كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة النتائج التالية:
 ضعف تخطيط كتنمية المكارد البشرية في المنظمات. .أ 
مكضكع الدراسة سكؼ يؤدؼ إف تطبيق نظاـ تخطيط كتنمية المكارد البشرية في المنظمات .ب 

إلى رفع كفاءة كفاعمية المكارد البشرية، كأف ارتفاع كفاءة كفاعمية المكارد البشرية داخل ىذه 
 المنظمات مف شأنو أف يرفع مف كفاءة كفاعمية المنظمة ككل . 

 ضعف االرتباط كالتنسيق بيف الخطة الشاممة لممنظمة كخطة المكارد البشرية . .ج 
تنسيق الفعاؿ بيف الخطة الشاممة لممنظمة كخطة المكارد البشرية سكؼ يرفع إف االرتباط كال.د 

 مف كفاءة كفاعمية المنظمة ككل . 
 انخفاض نسبة المؤىالت العممية العميا بل كانعداميا في بعض المنظمات مكضكع الدراسة..ق 
ية كالفنية يمكف رفع كفاءة كفاعمية المنظمات مكضكع الدراسة مف خالؿ إعداد الككادر اإلدار  .ك 

 .القادرة عمى اتخاذ القرارات كتطبيق نظاـ تخطيط كتنمية المكارد البشرية في ىذه المنظمات
 كقد أكصت الدراسة بما يمي:

 حتمية إدخاؿ كتطبيق نظاـ تخطيط كتنمية المكارد البشرية في المنظمات مكضكع الدراسة . .أ 
 ضركرة االرتباط كالتنسيق الفعاؿ بيف الخطة الشاممة لممنظمة كخطة المكارد البشرية . .ب 
ضركرة تفعيل الجانب التكنكلكجي بما يتماشى مع الظركؼ البيئية التي تعيش فييا  .ج 

 المنظمة . 
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ضركرة االىتماـ بالمستكيات التعميمية العميا كاالىتماـ بالبحكث كالدراسات التطبيقية كتطبيق .د 
 الحديثة .   المبتكرات

ضركرة إعادة تصميـ ىياكل الكظائف في المنظمات مكضكع الدراسة بما يتناسب مع  .ق 
  طبيعة األعماؿ التي تستيدؼ المنظمة انجازىا .

 
( "تخطيط الموارد البشرية ودوره في تعزيز المقدرة التنافسية 2006دراسة النسور والزيادات ) .6

 لعينة من منظمات القطاع الخاص في األردن"
تناكلت ىذه الدراسة العالقة بيف تخطيط المكارد البشرية كالقدرة التنافسية لمنظمات القطاع 

ت لتحقيق القدرة الخاص في األردف كمدػ مالئمة استراتيجيات التخطيط التي تتبعيا ىذه المنظما
 التنافسية لمقطاع الخاص.

 :كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا
إمكانية تطبيق األنشطة المتعمقة بتخطيط المكارد البشرية بيدؼ تحقيق المقدرة التنافسية في .أ 

 .المنظمات المدركسة
ـ في تعزيز المقدرة أف تطبيق األنشطة المتعمقة بتخطيط المكارد البشرية بشكل فاعل .ب  سيساى

 .التنافسية لممنظمات المدركسة
كما أكصت الدراسة بضركرة إعطاء أىمية أكبر لتخطيط المكارد البشرية داخل منظمات القطاع  

الخاص كضركرة استقطاب عامميف كخبراء في مجاؿ تخطيط التنمية البشرية كزيادة كفاءتيـ 
 ببرامج التدريب المختمفة.

 
 األجنبيةالدراسات 

( "تقييم دور التخطيط التشاركي في انجاز واستدامة Doroth Musenge (2013دراسة  .1
 مشاريع يممكيا المجتمع، دراسة حالة عمى مشروع إنارة شارع بوتوندو في زامبيا"

يرػ الباحث أنو كعمى الرغـ مف تبني الحككمة في زامبيا لمنيج التشاركي في التخطيط لممشاريع 
ىذه المشاريع تتعرض النتقادات حادة في السنكات األخيرة لفشميا في تحقيق أىدافيا إال أف معظـ 

كافتقارىا لعنصر االستدامة كاتساميا بغياب دكر المنظمات القاعدية كتكفر مساحة لمتالعب 
السياسي كالفساد كاالحتكار كالذؼ انعكس سمبا عمى الممكية المجتمعية كالمسائمة، كغالبا ما تككف 

لمشاريع دكف المستكػ المطمكب كىك ما يعني إنفاؽ مبالغ طائمة مف قبل الحككمة تككف ىذه ا
 غالبا عرضة لمنيب مف قبل المسئكليف كالنكاب المعنييف بالمشركع.

 كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
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في التنفيذ،  أف عمميات تنفيذ المشركع لـ تتصف بالتشاركية، كذلؾ لعدـ اشراؾ ذكؼ العالقة.أ 
 إضافة لصعكبة كغياب االتصاؿ كتدفق المعمكمات بيف السمطة المحمية كالمجتمع.

لـ تتكفر مساحة لمتعمـ خالؿ التنفيذ أك امكانية لمتغيير عند الحاجة كذلؾ تقمصت فرصة .ب 
 بناء عالقات بيف األطراؼ ذكؼ العالقة.

 جات كمتطمبات المجتمع.لـ يكف ىناؾ تناسق بيف المشاريع التي يتـ تنفيذىا مع حا.ج 
أف التخطيط الضعيف المفتقر لممشاركة المجتمعية ىك أساس لما سبق ذكره مف ضعف  .د 

 كفساد كغياب لألثر المممكس لممشاريع.
 بما يمي: أكصت الدراسةكقد 

ضركرة أف تضـ كل مرحمة مف مراحل التخطيط جيات محمية كلجاف محمية مف سكاف .أ 
 ييا كىك ما يمكف أف يؤثر بشكل ايجابي عمى النمط التشاركيالمنطقة كمف الجيات الفاعمة ف

مراجعة أدلة المشاريع لضماف زيادة المشاركة المجتمعية في عممية التخطيط، كضماف إتاحة .ب 
مساحة أكبر لالمركزية في اتخاذ القرار خاصة في عمميات التخطيط التي تسبق عممية كتابة 

 مقترح المشركع.
 معمكمات كاالتصاؿ بيف جميع األطراؼ المعنية.تحسيف عممية انتقاؿ ال .ج 
عمل لجاف المشركع بشكل مباشر مع المستفيديف في عممية تصميـ التدخالت ككضع .د 

 المكاصفات لعمميات الشراء.
 

( "إدارة الفقر في المناطق الريفية من خالل المشاركة المجتمعية في 2011) Issac دراسة .2
 مشاريع التنمية في غانا"

الدراسة بشكل عاـ إلى فحص إمكانية تطكير برمجيات خاصة بنظاـ المعمكمات تيدؼ ىذه 
إلدارة مشاريع تطكير األعماؿ الصغيرة في المناطق  اإلدارية القائمة عمى المشاركة المجتمعية

الريفية بيدؼ تعزيز األداء الفعاؿ لبرامج التنمية في المنطقة إلى جانب إعداد دراسة شاممة عف 
درات المستفيديف مف المشاريع لجعميـ قادريف بأنفسيـ عمى تحديد مؤشرات األداء كيفية بناء ق

 المستدامة لدييـ، خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
أف التحديات التي تكاجو التنمية الريفية في غانا تحتاج إلى استراتيجيات جديدة لمكاجية .أ 

 مشكمة الفقر مف جميع جكانبيا.
ة مف ذكؼ العالقة في دعـ كتعزيز المشاريع الصغيرة في المناطق كأف المشاركة الفاعم.ب 

الريفية كتعزيز المكجكد منيا مف خالؿ بناء القدرات كتقديـ المشكرة ىك نيج ىادؼ لمحد مف 
 الفقر.
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مية صنع القرار لدعـ كتعزيز كقد أكصت الدراسة بضركرة إشراؾ المستفيديف كالمجتمعات في عم
 التشاركي. النيج
 

دارة المشاريع في اإلقميم "Aalangdong (2010 ) دراسة .3 المشاركة المجتمعية في إعداد وا 
 "الغربي في غانا

دارة المشاريع لمتأكد مف أثر  تيدؼ الدراسة إلى عمل تحميل لممشاركة المجتمعية في تحضير كا 
ىذه المشاريع كلتحديد مستكػ المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشاريع كقد تـ دراسة ثالث أنكاع 
مف المشاريع كىي مشاريع ممكلة مف األمـ المتحدة، مشركع إقراض ممكؿ مف جمعية التكفير 

لتسميف المحمية كأخيرا برنامج الحد مف الفقر الحككمي كذلؾ لتحديد نسبة المشاركة المجتمعية كا
 في كل مشركع عمى حدا. 

 كخمصت نتائج الدراسة إلى ما يمي:
أف المشاريع الممكلة مف الحككمة كانت بالكامل تدار مف الحككمة كتمقف لممستفيديف كالذيف .أ 

 كا فييا بعض اإلغاثة المجانية.اقتصر دكرىـ عمى دعميا ألنيـ كجد
المشاريع الممكلة مف االتحاد األكركبي/ كشفت الدراسة أف المشركع تـ استالمو كالعمل عميو .ب 

مف قبل الحككمة بالتعاكف مع المانحيف ككاف ىناؾ قدر مف المشاركة المجتمعية عف طريق 
 الجمعيات كأعضاء المجتمع الريادييف.

تصر دكر المجتمع فقط عمى دعـ المشركع ألنيـ كجدكا فيو مشركع التكفير كالتسميف/ اق.ج 
 منفعة ليـ مف خالؿ غرس ثقافة التكفير.

 أكصى الباحث في نياية دراستو بما يمي:
إيجاد سياسة مشتركة بيف المانحيف كالمنظمات كالحككمة لزيادة المشاركة المجتمعية في .أ 

 جميع مراحل المشركع.
 إشراؾ المستفيديف في عمميات الشراء لضماف مبدأ الشفافية. .ب 
 

( "التخطيط التشاركي في منظمات المجتمع األمريكية، 2010) Vanessa Gomezدراسة  .4
 دراسة أفضل الممارسات "

تيدؼ ىذه الدراسة إلى فحص الممارسات المستخدمة في أنظمة التخطيط التشاركي الناجحة في 
نشاء دليل ألفضل الممارسات التي تمكف قادرة المنظمات مف دمج إدارة المتاحف كذلؾ إل

المجتمعات في التخطيط لممشاريع، تركز ىذه الدراسة عمى متاحف األطفاؿ كتسمط الضكء عمى 
 دكر األطفاؿ في عممية التخطيط.

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
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منظماتو كيقكؼ العالقات التي تربط أف التخطيط التشاركي يعزز االرتباط بيف المجتمع ك .أ 
 أفراد المجتمع كالذؼ بدكره يؤدؼ لخمق رأس ماؿ اجتماعي.

أف لمتخطيط التشاركي انعكاس عمى شخصية الفرد أيضا حيث يزيد مف ثقتيـ بأنفسيـ .ب 
حساسيـ بالقكة المجتمعية.  كا 

مجتمعية  ضركرة التعامل مع األطفاؿ مف منطمق حقيـ في المشاركة بعيدا عف النظرة ال.ج 
التي تقصي حق الطفل في المشاركة في االختيار كالتخطيط بحجة السف أك الثقافة السائدة 

 بأف الطفل يفتقر لمقدرات التي تمكنو مف المشاركة.
أف المنظمات يجب أف تككف أكثر انفتاحا كتقبال كاستجابة لممستفيديف كالمجتمع كعمييا .د 

شراكيـ بشكل فعمي في عممية التخ  طيط.دمجيـ كا 
 كقد أكصت الدراسة بما يمي:

 معرفة سياؽ كثقافة المنطقة التي سيتـ تنفيذ المشركع فييا..أ 
 الثقة في معرفة كخبرات المجتمع. .ب 
 االستماع كاالستجابة ألفراد المجتمع. .ج 
اعتماد النيج التشاركي في اتخاذ القرار إلى جانب ممارسة الشفافية عف طريق االنفتاح .د 

 كاألمانة.
 

( "دمج التعمم في ممارسات 2009) Jes Hejboll Larsen & Mads Osterbyeدراسة  .5
 عممية الرقابة والتقييم في المشاريع التنموية في اليند" 

يرػ الباحثاف أف منيجية إطار العمل المنطقي عاجزة عف تناكؿ الكاقع المعقد لمعمل التنمكؼ، 
مات غير الحككمية كأنو كبناء عمى كأف مأسستيا يعتبر أحد المعيقات التي تحد مف أداء المنظ

ـ يفترض الباحثاف أف البيئة المعقدة المتغيرة التي تعمل فييا  تحميل المشاريع في سياؽ نظرية النظ
المنظمات غير الحككمية بمشاريعيا التنمكية تتطمب نيج مختمف تماما كأف إعادة تكجيو نيج 

ساىـ في تحسيف عمى المستكػ التنظيمي الرقابة كالتقييـ مف المسائمة إلى التعمـ يمكف أف ي
كاألدائي لممشاريع، حيث يفترض الباحثاف في أطركحتيما أف الرقابة كالتقييـ نظاـ ذك بعديف 
أحدىما يتعمق بالمسائمة مف ناحية تكثيق النتائج كالجيكد كالبعد األخر يتعمق بالتعمـ كالمعمكمات 

ف لضماف استمراريتيـ كمزكدؼ مساعدات خالفا كبالتالي يتكجب عمى المنظمات االىتماـ بالبعدي
لمنيج التقميدؼ الذؼ يتعامل مع الرقابة كالتقييـ فقط ببعده األكؿ الخاص بالمسائمة كالذؼ غالبا 
يككف مفركض عمى المنظمات مف قبل المانحيف، كيفترض الباحثاف أف مثل ىذا النيج التقميدؼ 

ميكي لممنظمات كالذؼ يعتمد عمى أسس كمناىج لـ يعد يصمح في زمف الكاقع المتغير كالدينا
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مختمفة تتعمق بالمشاركة المجتمعية كالمركنة كالتغيير المجتمعي كالذؼ يرتكز عمى أفراد المجتمع 
 كبؤرة انطالؽ.

 
 خمص الباحثاف إلى مجمكعة النتائج التالية:

عمميا  أف المنظمات غير الحككمية العاممة في مجاؿ تزكيد المساعدات لكي تستمر في.أ 
عمييا تقبل البيئة المتغيرة المتقمبة كيجب أف تتخمى عف المفاىيـ التقميدية لمحكـ كالسيطرة 

 كتقبل النيج التعممي التشاركي.
السماح إلجراء تعديالت مستمرة لمكاءمة المشركع مع الكاقع الذؼ تعمل في كليس محاكلة .ب 

 .عمييا مكائمة الكاقع لمكيفية التي تـ كضع  تصكر المشركع بناء
إعادة تكجيو نيج الرقابة كالتقييـ مف المسائمة إلى التعمـ لممساىمة في بكقد أكصت الدراسة 

 التحسيف عمى المستكػ التنظيمي كاألدائي لممشاريع.
 

( "باتجاه رقابة فعمية بحث تشاركي لمتخطيط والتعمم ونظام 2008) Steff Deprezدراسة  .6
 المسائمة لبرنامج زراعي مستدام في شرق اندونيسيا"

ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء نظاـ تخطيط كتعمـ كمسائمة لبرنامج زراعي مستداـ في شرؽ 
الجيات الممكلة اندكنيسيا، حيث أف معظـ األنظمة التي يتـ العمل بيا ىي فقط لتزكيد 

بالمعمكمات كالتي تقابل المعايير الخارجية لممسائمة كالحماية، كلكف ىذه الدراسة تقدـ نظاـ 
متكامل لمتعمـ كالرقابة كالمسائمة كالذؼ يزكد جميع ذكؼ الصمة الداخمييف كالخارجييف بالمعمكمات 

مية اتخاذ القرارات كىذه التي تتعمق باألداء كالنتائج التي تـ الكصكؿ إلييا مما يسيل مف عم
الدراسة تعتمد عمى منطق أف الرقابة ال تنتيي بجمع المعمكمات كلكنيا أيضا تتضمف عممية الفيـ 

 كاإلدراؾ ألىمية ككيفية استغالؿ ىذه المعمكمات.
ـ نتائج الدراسة أف المنظمات بحاجة إلى نيج جديد لمخركج مف النيج التقميدؼ كالذؼ  ككاف مف أى

 الجانب التمكيمي. ييتـ فقط ب
 كقد أكصت الدراسة بما يمي:

تحديث كمراجعة أنظمة التقارير الداخمية لتتماشى مع االحتياجات المعمكماتية لكل مف .أ 
 المنظمة كالمانحيف كذلؾ بيدؼ تبسيط صيغ التقرير.

مراجعة كتطكير خطة شاممة لمتكثيق كالنشر كاالتصاؿ الخارجي بيف المنظمة كالعالـ .ب 
 محيط.الخارجي ال

تحسيف الظركؼ التنظيمية في المنظمات لتنفيذ ناجح لنظاـ التخطيط كالتعمـ كالمسائمة .ج 
  ت كالخطكات كالعامميف عمى النظاـكمتابعة العمميا
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( "نيج التخطيط التشاركي في مشاريع التنمية المجتمعية في 2005) Hepreet Singhدراسة  .7
 الواليات المتحدة األمريكية"

خالؿ دراستو التعرؼ عمى ما يمكف أف يحدث في حاؿ إشراؾ مخططي  يحاكؿ الباحث مف
كمصممي المشاريع لممجتمعات المحمية في جميع مراحل التخطيط كالتصميـ، كبالتحديد يحاكؿ 
الباحث أف يقترح كيف يمكف لممجتمعات المحمية المساىمة في جيكد التنمية الجارية مجتمع 

 كالية لكزيانا األمريكية. محدكد الدخل في المدينة القديمة في
كقد خمصت الدراسة إلى أف المخططيف عمييـ أف يعيدكا تعريف النجاح في جيكد التنمية فالنجاح 
ليس فقط في زيادة االستثمارات الخاصة كالعامة كزيادة الحصة السكقية إنما أيضا بالناحية الغير 

األطفاؿ المتعثريف الفرصة التي  المممكسة، فعمى سبيل المثاؿ يمكف دراسة كيف يمكف أف تمنح
تساعدىـ عمى االستقرار كالنجاح في مكاجية ظركفيـ، كلمنيكض بيذا الفكر كلمكاجية التحديات 

 المرتقبة
كقد أكصى الباحث الميتميف بالتنمية بضركرة المكازنة بيف نيجيف مختمفيف األكؿ تقكده القكػ 

أف أفضل كسيمة لمكصكؿ لحالة االستقرار السكقية المختمفة كاألخر تقكده المجتمعات كيرػ 
كاألماف كاالستدامة المجتمعية ىي استغالؿ معارؼ كقدرات كميارات كخبرات السكاف المحمييف 

 مف خالؿ المشاركة المجتمعية التي يرػ أنيا األساس كالمنطمق لعممية التنمية الحضرية.
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
السابقة كالتي تناكلت جكانب متعددة كمختمفة لمدراسة قيد البحث مف خالؿ عرضنا لمدراسات 

كالمتمثمة في قياس مدػ فعالية النيج التشاركي في تخطيط كرقابة العنصر البشرؼ في تحقيق 
استدامة مؤسسات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي، يمكف التعقيب عمى الدراسات 

 فيما يمي:
ت المحمية فقد تنكعت مكاضيعيا فيما يخص المكضكع قيد الدراسة فمنيا ما أكاًل ما يخص الدراسا

كاف يبحث في كظائف المكارد البشرية بشكل عاـ كمنيا ما ربط المكارد البشرية باالستدامة 
خاصة فيما يتعمق بمنظمات المجتمع المدني، كما تناكؿ  ( 2010كدراسة زيد ) المؤسساتية

، كما نجد تقارب (2013كدراسة الدلك ) عية كطرؽ التقييـ المتبعةبعضيا إدارة المشاريع الزرا 
( كالتي تناكلت 2010كبير بيف مكضكع البحث قيد الدراسة مع ما تناكلتو دراسة )الصكراني،

التخطيط كالرقابة كالتقييـ كمنيج تشاركي فيما يتعمق بتنفيذ المشاريع الزراعية، كذلؾ فإف بعض 
التنمكؼ لممشاركة المحمية فيما يخص المشاركة المجتمعية كىك ما الدراسات قد تناكلت البعد 

يعتبر إلى حد ما قريب مف مكضكع الدراسة، كقد تـ االستفادة مف مكاضيع الدراسات السابقة 
تـ التركيز عمييا أثناء  المحمية رغـ كجكد اختالفات مف حيث أىداؼ الدراسات كالجكانب التي
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لدراسات المحمية معظـ أبعاد الدراسة ما جعميا بدرجة أىمية عالية الدراسة، عمكمًا فقد تناكلت ا
 لمباحث أثناء تحضير الفصل الخاص بتحميل النتائج كمحاكر الدراسة.

ثانيًا الدراسات العربية، فقد تعددت المكاضيع التي تناكلتيا كبالحديث عف االتفاؽ مع الدراسة قيد 
كدراسة عبد الكريـ  المدني كالمنظمات األىميةالبحث نجد كجكد تشابو في تناكؿ المجتمع 

كدكرىا في المجتمع كذلؾ التركيز في كثير مف الدراسات عف  (2008( كدراسة مالكؼ )2009)
دارة المشاريع الزراعية، كقد ركز بعضيا عمى إدارة المكارد البشرية كأثر التخطيط  الكاقع الزراعي كا 

، مع ذلؾ لـ يتـ (2007كدراسة الدعيس ) ة المنظماتالجيد لممكارد البشرية عمى فعالية ككفاء
مما يدؿ  التعريج عمى النيج التشاركي في التخطيط كالتقييـ كالرقابة في الدراسات العربية المذككرة

 .عمى حداثة المكضكع الذؼ تتناكلو الدراسة الحالية
الدراسات األجنبية  ـمعظ ثالثًا بالحديث عف الدراسات األجنبية، نجد تقارب كبير بيف ما تطرحو

كما تـ تناكلو في الدراسة قيد البحث، فقد ركزت معظـ الدراسات األجنبية عمى أىمية المشاركة 
كنيج بديل عف النيج التقميدؼ، كذلؾ ربطت بيف التخطيط كالرقابة كالتقييـ التشاركي كاالستدامة 

اجع األجنبية التي تناكلت المؤسسية مما أتاح لمباحث فرصة أكبر لمتعرؼ عمى األدبيات كالمر 
ثراءه بشكل أفضل.  المكضكع كا 

 
 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

 :تـ االستفادة مف الدراسات السابقة فييا خالؿ إعداد الدراسة فيما يمي عرض ألىـ النقاط التي 
 أثرت الباحث بمعمكمات تـ االستفادة منيا خالؿ اعداد الجانب النظرؼ مف الدراسة. .1
 أثرت الباحث بمراجع تـ االستناد عمييا خالؿ الدراسة. .2
 االستفادة منيا في ترتيب كتنسيق الدراسة بشكل عاـ. .3
ـ استبانة الدراسة الحالية. .4  االستعانة بيا في تصمي
 االستفادة منيا في تحميل محاكر كفرضيات الدراسة .5
 االستفادة منيا في طريقة تناكؿ نتائج كتكصيات الدراسة الحالية. .6
 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
يرػ الباحث أف الدراسة الحالية قد تميزت عف الدراسات السابقة بحداثة المكضكع الذؼ تناكلتو 
ككنيا تربط بيف الكظائف الرئيسية لممكارد البشرية )التخطيط، كالتقييـ، كالرقابة( كمنيج تشاركي 

عرفة الباحث( في الدراسات الفمسطينية التي تـ تناكليا، كىك ما يعتبر األكؿ مف نكعو )حسب م
إلى جانب دراستيا لمعالقة بيف كظائف إدارة المكارد البشرية كاالستدامة المؤسسية، كأيضًا ككنيا 
تدرس أحد أىـ القطاعات االقتصادية كىك القطاع الزراعي مف ناحية مؤسسية حيث تفترض أف 
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ات سيساىـ في استمرارية عمميا، باإلضافة إلى ككنيا ستخرج دعـ البنية اإلدارية ليذه المنظم
بتكصيات تخدـ مسؤكلي المكارد البشرية في منظمات المجتمع المدني كالمنظمات الزراعية مف 
شأنيا أف تحسف المناىج المتبعة في إدارة المكارد البشرية كمف شأنيا أيضًا أف تساىـ في خمق 

 رات كالخطط التي تمس عمميـ داخل المنظمات.مساحة لمشاركة العامميف في القرا
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لفصل الرابعا  

 إجراءات ومنيجية الدراسة
 

 ــدمة  مقـ

  ــج ــ ــ ــ ــ ــ ــة  يةمني ــ ــ ــ ــ ــ  الدراسـ

 مصادر البيانات 

 ــة ــ ــ ــ  مجتمع وعينة الدراسـ

 ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أداة الدراســ

 االستبانة صـدق 

   ــة ــ  ثبات االستبان

 ــية ــ ــ  األساليب اإلحصائ
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 مقـــدمة:
يعػػرض ىػذا الفصل اإلجػػراءات كالخطػكات المنيجيػػة التي تمت في مجػاؿ الدراسة الميدانية، حيث 
يتناكؿ مجتمػع الدراسػػة، كالعينػة التي طبقت عمييػا الدراسػة، إضػافػًة إلى تكضيػح األدكات المستخدمػة 

كمنيجيا،  كاألساليب اإلحصائيػة التي استخدمت في تحميػل البيانػات، كفيما في الدراسػة كخطكاتيػا 
 يمي تفاصيػل مػا تقػدـ.

 الدراسة:  يةمنيج
قياس يحاكؿ " كالذؼ التحميمي الكصفي المنيج ـباستخدا الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيق جلأ مف

بشرية في تحقيق استدامة منظمات مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد ال
حيث أف ىذا المنيج يعتمد عمى دراسة "، المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة

الظاىرة كمنيجية مناسبة لمكضكع الدراسة، حيث يقـك بكصف خصائص ظاىرة معينة كجمع 
دراسة الحالة كالمسح الشامل، معمكمات عنيا، كيتطمب ذلؾ عدـ التحيز أثناء البحث، كما يتطمب 

كما أنو أسمكب يعتمد عمى دراسة الحالة كالمسح الشامل أك مسح العينة، كذلؾ يعتمد عمى دراسة 
الكاقع أك الظاىرة كما ىي عمى ارض الكاقع، كييتـ بكصفيا كصفًا دقيقًا كيعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا أك 

 (55: 5115)عبيدات، وأبو السميد،  كمياً 
 

 البيانات:مصادر 
 يمي: كما األكلية كالثانكية البيانات مف المصادر تـ جمع كقد 
مفردات  بعض لدراسة استبيانات بتكزيع الميداني الجانب في بالبحث كذلؾ :االكلية المصادر .1

كتحميميا  تفريغيا ثـ كمف البحث، مكضكع في الالزمة المعمكمات كتجميع كحصر الدراسة،
 كمؤشرات قيمة ذات لدالالت الكصكؿ بيدؼ المناسبة اإلحصائية االختبارات كاستخداـ اإلحصائي

 .الدراسة مكضكع تدعـ
النظرؼ  اإلطار معالجة في الثانكية البيانات مصادر باستخداـ الباحث قاـ ة:لثانكيا المصادر .5

 الدراسة مكضكع تناكلت التي كالمراجع العربية كاألجنبية الكتبلبحث في ا خالؿ مف لمدراسة
 بالتقارير الباحث استعاف، كذلؾ فقد العالقة ذات المنشكرة كالدراسات كالمقاالت الدكرياتكذلؾ 

العاممة في المجاالت المشابية لمكضكع البحث،  كالمراكز المؤسسات عف الصادرة كالنشرات
شبكة إلى البحث في  باإلضافةكاالستعانة أيضًا برسائل الماجستير المنشكرة كغير المنشكرة 

 .ا كذلؾ بغرض إثراء مكاضيع البحثصفحاتي عمى المكجكدة اإللكتركنية االنترنت كالنسخ
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 مجتمــع الدراسة:  
العاممة في القطاع الزراعي المحمية يتمثل مجتمع الدراسة في العامميف في منظمات المجتمع المدني 

شير  غزة-مؤسسة زراعية كفقًا إلحصائيات كزارعة الداخمية (11في قطاع غزة كالبالغ عددىـ )
لعدـ تحقق شركط البحث  الثالث المتبقيةمنيا كاستبعاد  23تـ استيداؼ  ،ـ 3112ديسمبر مف العاـ 

كفعالية المنظمة حيث تبيف مف خالؿ التكاصل معيـ عدـ تكفر طاقـ  ا مف حيث عدد العامميففيي
قد تـ استبعاد المنظمات الدكلية نظرًا كذلؾ فنفيذىا في الكقت الحالي، ريع يتـ تلدييـ كعدـ كجكد مشا

ستبعاد ال باإلضافةالختالفيا مف حيث الحجـ كالتمكيل كتبعيتيا كامتداد نشاطيا في الخارج، 
 مختمفة إلى جانب القطاع الزراعي. الجمعيات التعاكنية كذلؾ ألنيا تعمل في قطاعات

 
 عينة الدراسة:
كقد تـ تحديد الفئات المستيدفة في البحث )المبحكثيف( في  ث العينة العشكائية الطبقيةاستخدـ الباح

المراكز التالية )مدير تنفيذؼ، مدير برامج، مدير مشركع، منسق مشركع، مكظف( حيث أنو كمف 
خالؿ الخبرة كسؤاؿ المعنييف في المنظمات الزراعية تبيف أف ىذه المراكز تشكل الطابع الغالب عمى 
فئات المكظفيف في المنظمات الزراعية مع اختالؼ بعضيا عمى بعض المسميات إضافة إلى تكفرىا 

 في بعض المنظمات كتكفر البعض منيا في البعض األخر.
مراكز كظيفية مف كل  5مؤسسة زراعية كقد تـ استيداؼ  23مجتمع الدراسة يتككف مف  كما كرد فإف

فرد، باستخداـ معادلة ركبرت ماسكف  لتحديد حجـ  191مؤسسة، كعميو يككف حجـ مجتمع الدراسة 
مكظف مف اجمالي مجتمع الدراسة  123العينة نجد أف حجـ العينة المناسب لغرض البحث ىك 

 .المذككرة اكز الكظيفيةمكزعيف حسب المر 
 معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة

 
 

 
استبانة كعينة استطالعية بغرض قياس صدؽ كثبات االستبانة، كتـ  21قد تـ بدايًة تكزيع عميو ف

 لمدراسة كذلؾ لعدـ كجكد أؼ تغييرات عمى االستبانةاحتساب العينة االستطالعية ضمف العينة الكمية 
اجمالي االستبانات المستردة حيث بمغ  ،استبانة 123كمية التي تـ تكزيعيا ليصبح عدد االستبيانات ال

%، كبعد تفحص االستبانات المستردة لـ يستبعد أؼ منيا 93نسبة االستجابة  كعميو فقد بمغت ،121
 .نظرًا لتحقق الشركط المطمكبة
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 أداة الدراســــة:
 أقساـ عمى النحك التالي:  2مف  تككنتقاـ الباحث بإعداد استبانة 

 فقرات. 2القسـ األكؿ: المعمكمات الخاصة بالمنظمة، كيتككف مف  .4
 فقرات. 5القسـ الثاني: البيانات الشخصية، كيتككف مف  .3
فقرة كىي عمى النحك  71محاكر مككنة مف  1القسـ الثالث: متغيرات الدراسة، كيتككف مف  .2

 التالي:
، مدػ مساىمة كظيفة التخطيط التشاركي لممكارد البشرية في استدامة المنظمةالمحكر األكؿ: .أ 

 .فقرة 21كيتككف مف 
، مدػ مساىمة كظيفة الرقابة التشاركية لممكارد البشرية في استدامة المنظمةالمحكر الثاني: .ب 

 .فقرة 18كيتككف مف 
في استدامة المنظمة،  لممكارد البشرية اىمة كظيفة التقييـ التشاركيمدػ مسالمحكر الثالث: .ج 

 فقرة. 15كيتككف مف 
كيتككف مف ، العاممة في القطاع الزراعي المحكر الرابع: استدامة منظمات المجتمع المدني.د 

 فقرة. 20
اإلجابة بدرجة مكافق تـ تصحيح االستبانة باستخداـ مقياس ليكرت، كفق مقياس خماسي كتعطى ك 

 مكافق بدرجة متكسطة(، اإلجابة 1) بدرجة كبيرة ( درجات، اإلجابة مكافق5)بدرجة كبيرة جداً 
 .(1) بدرجة قميمة جداً  (، كاإلجابة  مكافق3) مكافق بدرجة قميمة(، اإلجابة 2)

في محاكر الدراسة،  ةكلتحديد طكؿ فترة مقياس ليكرت الخماسي )الحدكد الدنيا كالعميا( المستخدم
(، ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة لمحصكؿ عمى طكؿ 4=1-5) تـ حساب المدػ

قل قيمة في المقياس )كىي الكاحد أ(، بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى 0.8=4/5الفقرة أؼ )
 :(6، كما ىك مكضح في جدكؿ )الصحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األكلى كىكذا

 جاباتليكرت الخماسي لقياس اال ( يوضح مقياس1جدول )
 الوزن النسبي المقابل لمفترة طول الفترة درجة الموافقة المقياس

 %23 -% 31 مف 1831 – 1مف  قميمة جداً  6
 %53 -% 23أكبر  3831 – 1831أكبر مف  قميمة 5
 %33 -% 53أكبر  2811 – 3831أكبر مف  متكسطة 4
 %31 -% 33أكبر  1831 – 2811أكبر مف  كبيرة 3
 %111 -% 31أكبر  5 – 1831أكبر مف  كبيرة جداً  2
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 صـدق االستبانة: 
يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة االستبانة ما أعدت لقياسو، كقد تـ التحقق مف صدؽ 

 االستبانة مف خالؿ التالي:
قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية حيث الصدؽ الظاىرؼ ) صدؽ المحكميف(:  .1

عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية بمحافظة 
(، كقد 1)ممحق رقـ كذلؾ بمجمكعة مف المينييف العامميف في المؤسسات الزراعية بقطاع غزة غزة 

في مدػ مالئمة العبارات لقياس ما كضعت ألجمو، كمدػ طمب الباحث مف المحكميف إبداء آرائيـ 
كضكح صياغة العبارات كمدػ مناسبة كل عبارة لممحكر الذؼ ينتمي إليو، كمدػ كفاية العبارات 
لتغطية كل محكر مف محاكر الدراسة، باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو ضركريًا مف تعديل صياغة 

حظات كالتكجييات التي أبداىا المحكمكف قاـ الباحث بإجراء العبارات أك حذفيا، كاستنادًا إلى المال
 التعديالت التي اتفق عمييا المحكميف.

 االستبانة فقرات مف فقرة كل اتساؽ مدػ الداخمي االتساؽ بصدؽ يقصد: الداخميصدؽ االتساؽ  .3
، كقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى  الفقرة إليو ىذه الذؼ تنتمي المحكر مع

مفردة، كذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كل فقرة  21عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجميا 
 الدرجة الكمية لممحكر التابعة لو كالتالي:ك 

 

 :ة المنظمةمدػ مساىمة كظيفة التخطيط التشاركي لممكارد البشرية في استدامالمحكر األكؿ: .أ 

لمحور مدى مساىمة وظيفة التخطيط التشاركي لمموارد  الصدق الداخمي لفقرات االستبانة (7جدول رقم )
 البشرية في استدامة المنظمة

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
دعـ مجمس االدارة لمشاركة المكظفيف في ما يتعمق بكظيفة التخطيط لممكارد 

 البشرية.
0.68 *0.000 

 0.000* 0.56 إشراؾ المكظفيف في كضع الخطط الخاصة بالمنظمة. 2

3 
 في التكسع أك مراجعة خطط المنظمة كأىدافيامراعاة مشاركة المكظفيف في 

 .االنكماش
0.74 *0.000 

 0.000* 0.45 .كالداخمية الخارجية البيئة في المتغيرات دعـ مشاركة المكظفيف في دراسة 4

 0.000* 0.61 مشاركة المكظفيف في التنبؤ لالحتياجات المستقبمية لممنظمة.  5

 0.000* 0.77 بياف نقاط القكة كالضعف في الكظائف كمتطمباتيا مراعاة مشاركة المكظفيف في  6

7 
عمل تحميل لكافة الكظائف كأساس لمتنبؤ باالحتياجات إشراؾ المكظفيف في 

 المستقبمية.
0.75 *0.000 

 0.000* 0.66 مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف في كضع الخطة االستراتيجية لممكارد البشرية. 8
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 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 0.73 تحديد االحتياجات التي تتطمبيا المؤسسة مف األفراد. 9

 0.000* 0.77 تحميل سكؽ العمل لممكارد البشرية مف حيث النكع كالكـ كدرجة الطمب كالعرض 10

 0.000* 0.82  كالفائض النكعي كالكمي مف المكارد البشرية.تحميل العجز  11

 0.000* 0.59 تحديد التغيرات المتكقعة عمى بيئة العمل في المنظمة. 12

 0.000* 0.79 تزكيد المنظمة بنظاـ عادؿ لالختيار كالتعييف 13

14 
 ت بالكمية المطمكبة  كالتخمص مف البطالةاءالكفاالحصكؿ عمى أفضل 

 .المقنعة
0.55 *0.000 

15 
لممكارد  ةمف تكظيف كتدريب كمتابع ةادارة المكارد البشري أنشطة تقميل كمف

 ة.البشري
0.54 *0.000 

 0.000* 0.57 ة.التكازف بيف طمب كعرض العمالتحقيق  16

17 
كضع الخطط المستقبمية لبرامج التدريب كتحميل مدػ االستفادة منيا لمفرد 

 .كالمنظمة
0.52 *0.000 

 0.000* 0.84  .لألفراد الكظيفيتخفيض معدؿ دكراف العمل مف خالؿ تكفير فرص لمتطكر  18

 0.000* 0.86 تحقيق التكامل كالتنسيق بيف مختمف اإلدارات في المنظمة. 19

 0.000* 0.76 ي.الييكل التنظيم يتحقيق االستقرار كالتكازف ف 20

 0.000* 0.76 تحسيف الكفاءة كالفعالية االنتاجية لممؤسسة. 21

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

(، حيث أف القيمة 1815( أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ داللة )7كيبيف جدكؿ رقـ ) 
 كبذلؾ تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما كضعت لقياسو. 1.15االحتمالية لكل فقرة أقل مف 

 
 مساىمة كظيفة الرقابة التشاركية لممكارد البشرية في استدامة المنظمة.الثاني:  المحكر.ب 

لمموارد  الرقابة التشاركيةلمحور مدى مساىمة وظيفة  الصدق الداخمي لفقرات االستبانة (8جدول رقم )
 البشرية في استدامة المنظمة

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
لمشاركة المكظفيف في ما يتعمق بكظيفة الرقابة لممكارد دعـ مجمس االدارة 

 البشرية.
0.88 *0.000 

 0.000* 0.81 مشاركة المكظفيف في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة عمى األداء 2

 0.000* 0.75 دعـ  مشاركة المكظفيف في جمع المعمكمات الخاصة بالمكارد البشرية 3

 0.000* 0.76 تصنيف كتحميل البياناتتشجيع مشاركة المكظفيف في  4

 0.000* 0.77 تحفيز مشاركة المكظفيف في تحديد أىداؼ كمعايير الرقابة 5
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 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.006* 0.73 مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف في المناىج الرقابية التي سيتـ استخداميا 6

7 
 المكضكعةالتحقق مف أف األداء يتـ عمى النحك الذؼ حددتو األىداؼ كالمعايير 

 مسبقًا لمكظيفة.
0.80 *0.000 

8 
التحقق مف ترابط األنشطة مع األىداؼ كما إذا كانت تؤدؼ لألىداؼ المرجكة أـ 

 أنيا تحتاج لتصحيح المسار.
0.51 *0.000 

 0.000* 0.56 تكفير إنذار مبكر يمكف مف خاللو السيطرة عمى المشكمة قبل تعاظـ أثرىا. 9

10 
مناسبة كذلؾ عف طريق التغذية الراجعة المستمرة كالتي الحفاظ عمى معايير 

 تؤكد عمى الحفاظ عمى جكدة األنشطة.
0.76 *0.000 

 0.000* 0.80 ضماف االستخداـ األمثل لممكارد المتاحة مف المكارد البشرية. 11

 0.000* 0.72 .المستقبمية التقييـ لعمميات استخداميا يمكف لمبيانات قاعدة تكفير 12

 0.000* 0.76 . البشرية المكارد كأىداؼ كسياسات أنظمة تقكيـ 13

 0.000* 0.74  . البشرية المكارد كتنظيـ تخطيط تقكيـ 14

 0.000* 0.80 . كالركاتب كاألجكر الحكافز نظاـ تقكيـ 15

 0.000* 0.87 . التدريب نتائج تقكيـ 16

 0.000* 0.69 . كالغياب العمل دكراف معدالت تقكيـ 17

 0.000* 0.85 العمل. كقكاعد إجراءات تقكيـ 18

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

(، حيث أف 1815( أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ داللة )3كيبيف جدكؿ رقـ )
كبذلؾ تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما كضعت  1.15القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل مف 

 لقياسو.
 

 لممكارد البشرية في استدامة المنظمة. تقييـ التشاركيمساىمة كظيفة ال: لثالمحكر الثا.ج 

لمموارد  التقييم التشاركيلمحور مدى مساىمة وظيفة  الصدق الداخمي لفقرات االستبانة (9جدول رقم )
 البشرية في استدامة المنظمة

معامل  راتـــــالفق م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 0.83 دعـ مجمس االدارة لمشاركة المكظفيف في ما يتعمق بكظيفة تقييـ المكارد البشرية. 1

 0.000* 0.71 مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف في اختيار المنيجية المناسبة لتقييـ األداء. 2

 0.000* 0.77 نماذج تقييـ األداء. مشاركة المكظفيف في كضع كمراجعة 3

 0.000* 0.70 مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف عند تحديد األداء المطمكب مف الفرد. 4

 0.000* 0.68 تشجيع مشاركة المكظفيف في كضع معايير كمؤشرات كاضحة كمكحدة لتقييـ األداء. 5

 0.000* 0.81 التقييـ.تحفيز المكظفيف عمى المشاركة في دراسة كتحميل نتائج  6
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 0.000* 0.65 مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف في اتخاذ االجراءات الالزمة بناء عمى النتائج 7

 0.000* 0.62 تحديد أنكاع كأنماط السمكؾ الكظيفي المطمكب لتحقيق األىداؼ التنظيمية لممؤسسة. 8

 0.000* 0.67 يتعمق بالمكارد البشرية.تقديـ المعمكمات الدقيقة لإلدارة كمتخذؼ القرار فيما  9

 0.000* 0.75 تحديد نقاط القكػ كالضعف في أداء المكظفيف مما يسمح بالتحسيف المستقبمي. 10

 0.000* 0.59 تنمية ميارات كقدرات العامميف مف خالؿ تحديد االحتياجات كالبرامج التدريبية. 11

 0.000* 0.85 تحديد األجكر كالحكافز كالمكافاءات. 12

 0.000* 0.79 المساىمة في تحقيق الميزة التنافسية لممنظمة.  13

 0.000* 0.81 تعزيز مبدأ المنافسة اإليجابية بيف أفراد المنظمة. 14

15 
 كاإليجابية السمبية التأثيرات تحديد في أنفسيـ العامميف لمشاركة أكبر مساحة خمق

 .ذلؾ حكؿ أحكاميـ إصدار بإمكانيـ كبالتالي
0.81 *0.000 

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

(، حيث أف 1815( أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ داللة )9كيبيف جدكؿ رقـ )
كبذلؾ تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما كضعت  1.15القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل مف 

 لقياسو.
 

 استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي: رابعالمحكر ال.د 

استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في لمحور  الصدق الداخمي لفقرات االستبانة (10جدول رقم )
 القطاع الزراعي

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 0.45 بيا.تتكفر لدػ المنظمة خطة استراتيجية تمتـز  1

 0.000* 0.52 تتكفر لدػ المنظمة خطة تشغيمية عمى المستكػ القصير. 2

 0.000* 0.55 يكجد ىيكمية كاضحة إلدارة المكارد البشرية في المنظمة. 3

 0.000* 0.41 يتسـ الييكل التنظيمي لممنظمة بالمركنة كقابمية التغيير. 4

 0.000* 0.68 القرارات الخاصة بالمنظمة.يكجد مساحة لممشاركة في اتخاذ  5

 0.000* 0.76 يكجد رؤية كاضحة إلدارة المكارد البشرية في المنظمة. 6

 0.000* 0.48 تيتـ المنظمة ببناء عالقات شراكة مع المجتمع المحمي. 7

 0.000* 0.46 تيتـ المنظمة ببناء عالقات شراكة مع المجتمع الدكلي. 8

 0.000* 0.61 المنظمة باالستمرارية كالديمكمة.تتسـ مشاريع  9

 0.000* 0.41 تعتمد المنظمة عمى مشاريع ذات تمكيل قصير المدػ.  10

 0.000* 0.58 تعتمد المنظمة عمى مشاريع ذات تمكيل طكيل المدػ. 11

 0.000* 0.42 تعتمد المنظمة عمى عدد معيف مف الممكليف األساسييف. 12

 0.000* 0.40 عمى تعدد الممكليف.تعتمد المنظمة  13

 0.000* 0.45 تعتمد المنظمة في تمكيميا عمى التمكيل الذاتي باإلضافة إلى الممكليف الخارجييف 14
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15 
تعتمد المنظمة في تمكيميا عمى الممكليف إلى جانب مشاريع صغيرة تمتمكيا 

 المنظمة
0.64 *0.000 

 0.000* 0.51 المجتمع لبناء مشاركة مجتمعية فعمية.يتـ تأسيس قنكات اتصاؿ كاضحة مع فئات  16

 0.000* 0.69 يتـ عمل دراسات منتظمة لممتغيرات الداخمية كالخارجية لممنظمة. 17

 0.000* 0.49 يكجد نظاـ شكاكؼ لدػ المنظمة لمعامميف كالمستفيديف. 18

 0.000* 0.54 تستفيد المنظمة مف الخبرات كالمعارؼ المكجكدة لدػ العامميف. 19

 0.000* 0.60 تستفيد المنظمة مف قدرات كخبرات المجتمع المحيط. 20

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

(، حيث أف القيمة 1815( أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ داللة )11كيبيف جدكؿ رقـ )
 االستبانة صادقة لما كضعت لقياسو.كبذلؾ تعتبر فقرات  1.15االحتمالية لكل فقرة أقل مف 

 

 األىداؼ تحقق مدػ يقيس الذؼ األداة صدؽ مقاييس أحد البنائي يعتبر الصدؽ الصدؽ البنائي: .2

 لفقرات الكمية محاكر الدراسة بالدرجة مف محكر كل ارتباط مدػ كيبيف إلييا، األداة الكصكؿ تريد التي

( معامالت االرتباط بيف معدؿ كل محكر مف محاكر الدراسة مع 11رقـ )االستبانة، كيبيف جدكؿ 
 .المعدؿ الكمي لفقرات االستبانة

 مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة ( معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة11جدول رقم )
 
 الرقم

 
 المحور

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

مدػ مساىمة كظيفة التخطيط التشاركي لممكارد المحكر األكؿ:   .1
 0.000* 0.94 البشرية في استدامة المنظمة

مدػ مساىمة كظيفة الرقابة التشاركية لممكارد البشرية المحكر الثاني:   .2
 في استدامة المنظمة.

0.95 *0.000 

مدػ مساىمة كظيفة التقييـ التشاركي في استدامة المحكر الثالث:   .3
 0.000* 0.94 المنظمة.

 0.000* 0.69 المحكر الرابع: استدامة منظمات المجتمع المدني.  .4

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

، حيث أف القيمة 1815أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ داللة  (11جدكؿ ) يبيف
 .1815لكل فقرة أقل مف  االحتمالية
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  :ثبات االستبانة 
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة أكثر مف مرة 
تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرػ أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة 

رات خالؿ فترات زمنية كعدـ تغييرىا بشكل كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة م
 الثبات بطريقتيف: فحصمعينة، كقد تـ 

عمى العينة االستطالعية كالبالغ  االستبانةبعد تطبيق  حيث أنو كركنباخ –الثبات بطريقة ألفا  .1
تـ حساب  ( بكاقع خمس منظمات مف المنظمات الزراعية عينة الدراسة، مف ثـ 30عددىا)
 .لقياس الثبات كركنباخ ألفامعامل 

 
 

 لقياس ثبات االستبانة معامل ألفا كرونباخطريقة ( يوضح 12جدول )
 
 الرقم

 
 المحور

عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

مدػ مساىمة كظيفة التخطيط التشاركي لممكارد البشرية في المحكر األكؿ:   .1
 1891 31 استدامة المنظمة

لممكارد البشرية في مدػ مساىمة كظيفة الرقابة التشاركية المحكر الثاني:   .2
 1895 13 استدامة المنظمة.

مدػ مساىمة كظيفة التقييـ التشاركي في استدامة المحكر الثالث:   .3
 المنظمة.

15 1891 

 1875 31 المحكر الرابع: استدامة منظمات المجتمع المدني.  .4

 1893 71 جميع فقرات االستبانة

 
تمتع ت االستبانةعمى أف  يدؿكىذا  0.96لالستبانة أف قيمة ألفا كركنباخ  كتبيف مف خالؿ الجدكؿ

 مرتفع. بمعامل ثبات
 

 جزأيف كىما إلى االختبار فقرات تجزئة االستبانة تـبعد تطبيق  :الثبات بطريقة التجزئة النصفية .2
 بيف االرتباط معامل احتساب تـ األرقاـ الزكجية، ثـ ذات األرقاـ الفردية، كاألسئمة ذات األسئمة
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 بمعادلة االرتباط معامل تصحيح تـ ذلؾ كبعد الزكجية الفردية كدرجات األسئمة األسئمة درجات
 براكف. سبيرماف

 :لقياس ثبات االستبانة طريقة التجزئة النصفية ( يوضح 13جدول )
 
 الرقم

 
 المحور

معامل 
 االرتباط

معدل االرتباط 
 المعدل

لممكارد البشرية في مدػ مساىمة كظيفة التخطيط التشاركي المحكر األكؿ:   .1
 0.91 0.83 استدامة المنظمة

مدػ مساىمة كظيفة الرقابة التشاركية لممكارد البشرية في المحكر الثاني:   .2
 0.89 0.80 استدامة المنظمة.

 مدػ مساىمة كظيفة التقييـ التشاركي في استدامة المنظمة.المحكر الثالث:   .3
0.71 0.83 

 0.75 0.56 المجتمع المدني.المحكر الرابع: استدامة منظمات   .4

 0.89 18.6 جميع فقرات االستبانة

( مرتفعة Spearman Brownقيمة معامل االرتباط المعدؿ )أف  (13مف جدكؿ ) حيث تبيف
المعدؿ  االرتباط معامل، مرتفع تمتع بمعامل ثباتت االستبانةعمى أف  يدؿكىذا  كدالة إحصائيا،

  =
r

r

1

 .األسئمة الزكجية كدرجات الفردية األسئمة درجات بيف االرتباط معامل rحيث    2

مما سبق كبعد فحص الصدؽ كالثبات تبيف أف استبانة الدراسة تتكفر فييا كل مف الصدؽ كالثبات 
طمئف كعميو فقد ا( كبذلؾ تككف االستبانة قابمة لمتكزيع، 3كما ىي في صكرتيا النيائية في ممحق )

 .عمى عينة الدراسةالباحث لمنتائج كقاـ بتكزيعيا 
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 :األساليب اإلحصائية
 Statistical Packageاالستبانة مف خالؿ برنامج التحميل اإلحصائيقاـ الباحث بتفريغ كتحميل 

for the Social Sciences  (SPSS):كقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية ، 
إحصاءات كصفية منيا: النسبة المئكية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف  .1

الباحث النسبي، كيستخدـ ىذا األمر بشكل أساسي بيدؼ معرفة تكرار فئات متغير ما كيفيد 
 في كصف متغيرات الدراسة.

(: لقياس صدؽ فقرات Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسكف ) .2
 ستبانة.اال

معامل ارتباط سبيرماف براكف لمتجزئة النصفية المتساكية، كمعامل ألفا كركنباخ  .3
(Cronbach's Alpha.لمعرفة ثبات فقرات االستبانة :) 
، لمعرفة ما اذا كانت البيانات سمرنكؼ -اختبار ككلمجركؼ: اختبار التكزيع الطبيعي .1

 تخضع لمتكزيع الطبيعي أـ ال.

المتكسط الحسابي  كاف إذا ما (، لمعرفةOne Sample T testاحدة )لمعينة الك   Tاختبار  .5
تختمف  أـ 3 كىي درجة الحياد تساكؼ االستبانة محاكر فقرات فقرة مف لكل االستجابة لدرجة
 عنيا.

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة  Independent - Sample T-Test)اختبار  ) .6
 ت الترتيبية.إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانا

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ  ( ONE- Way ANOVA –) تحميل التبايف األحادؼ اختبار  .7
 .فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات الترتيبية
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 الفصل الخامس 
 تحميل محاور وفرضيات الدراسة

 
 

 ــة ــ ــ  مقدمـ

 عيــاختبار التوزيع الطبي 

  االحصائي لعينة الدراسةالوصف 

 ــة  تحميل محاور الدراسـ

 تحميل فرضيات الدراسة 
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 مقدمة:
مف خالؿ عرض لتحميل البيانات كاختبار فرضيات  الدراسة، أىداؼ تحقيق إلى الفصل ىذا ييدؼ

الدراسة، كالتي تـ التكصل إلييا مف خالؿ تحميل المحاكر كما تتضمنو مف فقرات، كذلؾ دراسة 
المتغيرات الفردية لممنظمة عينة الدراسة كالتي شممت عمى )عمر المنظمة، المحافظة التي تعمل 

بالفرد المبحكث كشممت عمى )الجنس، العمر، المؤىل  فييا، عدد العامميف فييا(،  كذلؾ المتعمقة
 البيانات الالزمة بجمع الباحث قاـ ذلؾ أجل كمفالعممي، المركز الكظيفي، عدد سنكات الخدمة(، 

 التي تـ تفريغيا كتحميميا احصائيًا، كاجراء االختبارات الالزمةك   الدراسة "االستبانة"، أداة خالؿ مف
 .السابق الفصل في اتفصيمي

 :سمرنوف -اختبار كولمجروف: اختبار التوزيع الطبيعي
البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال كىك  ما اذا كانتسمرنكؼ لمعرفة  -اختبار ككلمجركؼ فيما يمي

تشترط أف يككف تكزيع  المعمميةف معظـ االختبارات اختبار ضركرؼ في حالة اختبار الفرضيات أل
 .البيانات طبيعياً 

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اختبار التوزيع الطبيعي (14)جدول رقم 
 
 الرقم

 
 Zقيمة  المحور

 القيمة
 االحتمالية

مدػ مساىمة كظيفة التخطيط التشاركي لممكارد البشرية في المحكر األكؿ:   .1
 استدامة المنظمة

1.24 0.09 

البشرية في مدػ مساىمة كظيفة الرقابة التشاركية لممكارد المحكر الثاني:   .2
 0.12 1.17 استدامة المنظمة.

في  لممكارد البشرية مدػ مساىمة كظيفة التقييـ التشاركيالمحكر الثالث:   .3
 0.13 1.16 استدامة المنظمة.

 المحكر الرابع: استدامة منظمات المجتمع المدني.  .4
1.12 0.15 

 .181 6851 جميع فقرات االستبانة

 
    1815مف  أكبرلكل محكر  االختبار حيث أف القيمة االحتمالية( نتائج 11كيكضح الجدكؿ رقـ ) 
(05.0. sig كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي كيجب استخداـ االختبارات )
 ة.معمميال
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 :الوصف االحصائي لعينة الدراسة
 المتعمقة بالمنظمة: تالكصف االحصائي لمبيانا. 1

 حسب عمر المنظمة: الدراسةتكزيع عينة .أ 
 عمر المنظمةحسب  عينة الدراسة توزيع( يوضح 62جدول )
 النسبة% التكرار عمر المنظمة

سنكات 10إلى أقل مف  5  42 25.5 
سنة 15إلى أقل مف  10  65 39.4 
سنة 20إلى أقل مف  15  18 10.9 
سنة 25إلى أقل مف  20  13 7.9 
فأكثر سنة  25  27 16.4 

 100.0 165 المجموع

 تقل% مف منظمات عينة الدراسة 3189( أف 15تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في جدكؿ )
سنة ما يعني أف نسبة تفكؽ المتكسط مف المؤسسات الزراعية ما زالت في طكر  15عف أعمارىا 

مجاؿ النمك كيعني أيضاً كجكد اقباؿ كتقبل لفكرة عمل ىذه المؤسسات كلمخدمات التي تقدميا في 
العمل الزراعي إضافة إلى تأكيد فكرة انشاء ىذه المنظمات لسد الفجكة كاالحتياج الكبير التي 

خاصة خالؿ الفترة ما بعد  تخمفو الحركب كاالعتداءات االسرائيمية المتكررة عمى القطاع الزراعي
دؼ ـ كما تالىا مف تجريفات كحركب متكررة كانت تي 3111انتفاضة األقصى الثانية عاـ 

، بينما تبيف بالمقاـ االكؿ إلى القضاء عمى االقتصاد الفمسطيني بشكل عاـ كالزراعة بشكل خاص
سنة حيث  35-15% مف المؤسسات عينة الدراسة يتراكح عمرىا ما بيف 2583أف ما نسبتو 

مع انشاء قانكف ئت مع بدايات السمطة الفمسطينية تعتبر ىذه المنظمات الرائدة كالتي انش
ـ كما سبق ذلؾ مف مؤسسات ىدفت لدعـ صمكد المزارع  1995ت الفمسطينية في العاـ الجمعيا

الفمسطيني خالؿ االنتفاضة األكلى مف خالؿ بدايات العمل التطكعية كبرامج االرشاد الزراعي 
خالؿ تمؾ الفترة استطاعت اف تككف شبكة عالقات مع مؤسسات كممكليف خارجييف مما حافع 

، حيث انيا في تمؾ الفترة كانت ىي الجية التي تقدـ الخدمات في ظل ريتياعمى بقاءىا كاستمرا
فكانت بإمكانياتيا البسيطة كالتي كانت تعتمد بالمقاـ  غياب السمطة الكطنية كأثناء كجكد االحتالؿ

مف صمكد فئة المزارعيف كممارسة لدكرىا األكؿ عمى خبرة ميندسييا كمتطكعييا تحاكؿ أف تعزز 
 .لكفاح كالصمكد ضد االحتالؿ االسرائيمي في تمؾ الفترةالكطني في ا
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 حسب المحافظة التي تنتمي ليا المنظمة: تكزيع عينة الدراسة.ب 

 :المحافظة التي تنتمي ليا المنظمةب حس عينة الدراسة توزيع( يوضح 61جدول )
 النسبة% التكرار المحافظة

 19.4 32 الشماؿ
 23.6 39 غزة

 20.0 33 الكسطى
 26.1 43 خانيكنس

 10.9 18 رفح
 100.0 165 المجموع

% مف منظمات عينة الدراسة ينتمكف 1981( أف 13تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في جدكؿ )
كتتركز في منطقة بيت حانكف كبيت الىيا كشرؽ جباليا حيث يكجد لدػ  لمحافظة الشماؿ

المنظمات الزراعية تكجو كبير لمعمل في المنطقة الشمالية لتركز الزراعة فييا  لما تتميز بو التربة 
في تمؾ المنطقة مف خصائص تميزىا عف غيرىا مف المحافظات كذلؾ نكعية المياه التي تتناسب 

، بينما خاصة المحاصيل التصديرية كالتكت األرضي كالفمفل الحمك كالزىكرمع بعض المحاصيل 
باعتبارىا المركز الحيكؼ لقطاع غزة كقربيا مف المؤسسات  % ينتمكف لمحافظة غزة3283

الحككمية كالقطاعات األىمية كالمؤسسات المانحة باإلضافة إلى ككف معظـ المنظمات العاممة 
ى باقي المحافظات كأخص بالذكر المؤسسات الزراعية الكبيرة في مدينة غزة يمتد نشاطيا إل

ـ األراضي الكاقعة بيف منطقة شرؽ البريج  % ينتمكف لمحافظة الكسطى31، كمنيا حيث أنيا تض
شمااًل حتى منطقة كادؼ السمقا جنكبًا كيمتيف سكاف ىذه المناطق الزراعة كعمل كمصدر دخل 

حيث احتمت محافظة خانيكنس  لمحافظة خانيكنس % ينتمكف 3381كذلؾ فقد تبيف أف، أساسي
النسبة األعمى كذلؾ العتبارىا المحافظة األكبر مف حيث تكفر المساحات الزراعية فييا خاصة 

، في )القرارة، عبساف، خزاعة( باإلضافة إلى منطقة مكاصي خانيكنس  في القرػ الشرقية منيا
راعة فييا في منطقة مكاصي رفح كبعض حيث تتركز الز  % ينتمكف لمحافظة رفح1189حيف أف 

مف أراضي منطقة الشككة الحدكدية كاألخذ بعيف االعتبار التجريف االسرائيمي لمعظـ الدفيئات 
 3113الزراعية كاألشجار الكاقعة في تمؾ المنطقة بعد عممية خطف الجندؼ االسرائيمي في عاـ 

منطقة األغنى في قطاع غزة مف حيث حيث كبناء عمى شيادات المزارعيف في المنطقة كانت الـ 
كىك ما يفسر تدني نسبة المؤسسات الزراعية فييا باإلضافة الدفيئات الزراعية كمزارع المكزيات، 

إلى ارتباط مؤسساتيا بمؤسسات محافظة خانيكنس باعتبارىا تابعة لممحافظة الجنكبية بشكل 
 .عاـ
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 حسب عدد العامميف في المنظمة: تكزيع عينة الدراسة.ج 

 :عدد العاممين في المنظمة حسب عينة الدراسة توزيع( يوضح 17جدول )
 النسبة% التكرار عدد العاممين

15إلى أقل مف  10  124 75.2 
20إلى أقل مف  15  13 7.9 
25إلى أقل مف  20  6 3.6 
30إلى أقل مف  25  2 1.2 
فأكثر 30  20 12.1 

 100.0 165 المجموع

% مف منظمات عينة الدراسة يتراكح 3281( أف 17المكضحة في جدكؿ )تبيف مف خالؿ النتائج 
كيفسر ذلؾ اعتماد معظـ المؤسسات الزراعية عمى  (31إلى أقل مف  11عدد العامميف فييا بيف )

مبدأ تنكيع المياـ المككمة لممكظف الكاحد كقمة النشاطات كالمشاريع التي تنفذىا ىذه المؤسسات 
عمى كثرة المكظفيف كانما عمى نكعية العامميف فييا إضافة إلى محدكدية كبالتالي عدـ االعتماد 

التمكيل كككف معظـ المؤسسات قيد الدراسة تعتبر متمقي ثاني أك ثالث لمتمكيل أؼ أنيا تتمقى 
التمكيل عبر منظمات المجتمع المدني الزراعية الكبرػ كالتي تتمقى تمكيميا مف المؤسسات الدكلية 

فأكثر( كىذه تعتبر المؤسسات  21إلى  31% يتراكح عدد العامميف فييا بيف )1389بينما مباشرة، 
الرائدة أك الكبرػ كالتي لدييا تمكيل ثابت إلى جانب تمكيل المشاريع يمكنيا مف االبقاء عمى 

 مكظفييا.

 الكصف االحصائي لسمات كخصائص أفراد عينة الدراسة:.3
 حسب الجنس: تكزيع أفراد عينة الدراسة.أ 

 الجنس حسب عينة الدراسة أفراد توزيع( يوضح .6جدول )
 النسبة% التكرار الجنس

 72.1 119 ذكر
 27.9 46 أنثى

 100.0 165 المجموع

 
 % مف أفراد عينة الدراسة مف الذككر7381( أف 13تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في جدكؿ )

كالذيف لدييـ الخبرة  الذككر كيفسر ذلؾ اعتماد المؤسسات عمى فئة الشباب أك باألحرػ الريادييف
االناث ما  ت، بينما شكمكيستطيعكف تحمل العمل الميداني كلدييـ معرفة بأماكف تمركز المزارعيف

ز حيث أف معظـ تكاجد اإلناث في المؤسسات الزراعية يترك % مف عينة الدراسة3789نسبتو 
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عمى العمل المكتبي كالمحاسبي كذلؾ لتفضيل الذككر في العمل الميداني لما يتطمبو العمل 
الميداني أيضًا مف امتداد لساعات العمل كفقًا لحاجات الميداف، كىك ما يتكافق نسبيًا مع 

كالذؼ تناكؿ العمالة  3111معطيات الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني الصادر في العاـ 
، حيث زاد عدد الذككر العامميف في اقطاع ة كتصنيفيا مف حيث عدد الذككر كاالناثالزراعي

 .الزراعي عف عدد اإلناث
 

 حسب العمر: تكزيع أفراد عينة الدراسة.ب 

 العمر حسبعينة الدراسة  أفراد توزيع( يوضح 69جدول )
 النسبة% التكرار العمر

سنة 30أقل مف   58 35.2 
سنة 35إلى أقل مف  30  54 32.7 
سنة 40إلى أقل مف  35  30 18.2 
سنة 50إلى أقل مف  40  19 11.5 
سنة فأكثر 50  4 2.4 

 100.0 165 المجموع

% مف أفراد عينة الدراسة أعمارىـ 3789( أف 19تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في جدكؿ )
ىذا يؤكد اعتماد المؤسسات الزراعية  (سنة 25أقل مف  -سنة 21)أقل مف  تقع في الفترة ما بيف

عمى الشباب لما يتطمبو العمل الميداني مف ميارات كقدرات كأيضًا العتماد المؤسسات عمى تنكع 
كذلؾ تكجو المنظمات الزراعية إلى عقد برامج شراكة مع الجامعات  المياـ لممكظف الكاحد

لمتدرب كمف ثـ العمل في المنظمة  الفمسطينية كخاصة أقساـ الزراعة فييا الستقطاب الخريجيف
فكرة البحث مف حيث تقبل الشباب لفكرة المشاركة كالعمل  ذلؾ كيدعـ حسب الخبرة كالكفاءة،

 (سنة فأكثر 51 -سنة 25)تتراكح بيف % مف أفراد عينة الدراسة أعمارىـ 23.1، بينما الجماعي
 مج.كفي معظـ المؤسسات تمثل ىذه النسبة المؤسسيف كمسؤكلي البرا
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 حسب المؤىل العممي: تكزيع أفراد عينة الدراسة .ج 

 المؤىل العممي حسب عينة الدراسة أفراد توزيع( يوضح 51جدول )
 النسبة% التكرار المؤىل العممي

 4.2 7 ثانكية عامة
 21.2 35 دبمـك

 61.2 101 بكالكريكس
 12.1 20 ماجستير
 1.2 2 دكتكراه

 100.0 165 المجموع
 

% مف أفراد عينة الدراسة مؤىميـ 35.1( أف 31خالؿ النتائج المكضحة في جدكؿ )تبيف مف 
كدبمـك كغالبا يعتبركا مف فئة المزارعيف أك الريادييف في المناطق الريفية  العممي ثانكية عامة

بينما ، حيث يقكمكا بتككيف جسـ ممثل ليـ يتمثل في المؤسسات القاعدية كالجمعيات الصغيرة
دكتكراه، ك ماجستير ك بكالكريكس  بدرجة عممي الحاصمكف عمى مؤىل في %7185تمثمت نسبة

كزيادة كعييـ بقيمة القطاع الزراعي مف  كىذا يدؿ عمى ارتفاع المستكػ التعميمي لعينة الدراسة
كلعل ما يفسر ىذا االختالؼ ىك تنكع نشاطات المنظمة كارتباطيا ، الناحية الكطنية كاالقتصادية

 حسب جية التمكيل. المحمي كالدكلي
 
 حسب المركز الكظيفي: تكزيع أفراد عينة الدراسة.د 

 المركز الوظيفي حسب عينة الدراسة أفراد توزيع( يوضح 56جدول )
 النسبة% التكرار المركز الوظيفي

 18.8 31 مدير تنفيذؼ
 11.5 19 مدير برنامج
 16.4 27 مدير مشركع
 24.2 40 منسق مشركع

 29.1 48 مكظف
 100.0 165 المجموع

% مف أفراد عينة الدراسة مركزىـ 1383( أف 31تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في جدكؿ )
مؤسس ىذه المؤسسة تككف بيد لحاجة ىذه المؤسسات إلدارة غالبا ما  الكظيفي مدير تنفيذؼ

كيرجع تدني ىذه  % مركزىـ الكظيفي مدير برنامج1185، بينما كالذؼ يتكلى االدارة التنفيذية فييا
ما عدا الكبيرة منيا كذلؾ لمحدكدية إلى افتقار معظـ المنظمات إلى مركز مدير البرامج  النسبي
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حيث أف معظـ ىذه المنظمات تجد صعكبة بالغة في الحصكؿ عمى  التمكيل كالبرامج فييا
كذلؾ فقد  ، امجالنتقاؿ مف ادارة المشاريع إلى إدارة البر التمكيل مما يصعب عمييا التفكير في ا

% منسق مشركع، في حيف 3183مدير مشركع، كمف عينة الدراسة يمثمكف فئة % 1381تبيف أف
مما يكضح تركيز العمل في ىذه المؤسسات عمى المراكز الكظيفية الثالث % مكظفيف، 3981أف 

إلييا األخيرة )مدير المشركع، منسق المشرع كالمكظفيف( حيث أنيا الفئة التنفيذية التي تككل 
 كتبية في المؤسسات الزراعية.معظـ المياـ الميدانية كاإلشرافية كالم

 حسب عدد سنكات الخدمة: تكزيع أفراد عينة الدراسة .ق 

 :حسب عدد سنوات الخدمة عينة الدراسة أفراد توزيع( يوضح 55جدول )
 النسبة% التكرار عدد سنوات الخدمة

سنكات 5أقل مف   60 36.4 
سنكات 10إلى أقل مف  5  67 40.6 
سنة 15إلى أقل مف  10  23 13.9 
سنة 20إلى أقل مف  15  11 6.7 
فأكثرسنة  20  4 2.4 

 100.0 165 المجموع

أفراد عينة الدراسة عدد سنكات مف % 77( أف 33تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في جدكؿ )
% يتراكح عدد سنكات 3183(، بينما سنكات 11أقل مف  -سنكات 5)أقل مف يتراكح بيف خدمتيـ 

كيتكافق ذلؾ مع الجدكؿ الذؼ يكضح تكزيع العينة  (،سنة فأكثر 31-سنكات 11خدمتيـ بيف )
حسب عمر المنظمة كمدة الخدمة في المنظمة حيث نجد أف النسبة األكبر تمثل عدد سنكات 

د العينة مف سنكات كىك ما يتفق مع النسبة األكبر التي حصل عمييا أفرا 11الخدمة األقل مف 
، كيرجع السبب في ذلؾ أف معظـ منظمات المجتمع سنة 15المنظمات كالتي يقل عمرىا عف 

 المدني المكجكدة حاليًا تعتبر حديثة االنشاء أك أنيا انشأت لسد فجكة ما.
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 تحميل محاور الدراسة:
الدراسة، كفيما يمي  مجتمع عند ىذه المحاكر كاقع لمعرفة لمحاكر الدراسة، تحميل بإجراء قاـ الباحث

المتكسط  كاف إذا ما ، لمعرفة(One Sample T testلمعينة الكاحدة )  Tاختبار  استخداـ نتائج
أـ  3 كىي درجة الحياد تساكؼ االستبانة محاكر فقرات فقرة مف لكل االستجابة الحسابي لدرجة

ىذه  ، ففي05.0الداللة( أكبر مف مستكػ p-value( )sigتختمف عنيا، فإذا كانت قيمة )
ذا كانت قيمة )3تككف آراء مجتمع الدراسة تقترب مف درجة الحياد كىي  الحالة  (p-value( )sig، كا 

اإلجابة يزيد أك  متكسط كاف إذا ما يمكف تحديد الحالة ىذه ، في05.0أقل مف مستكػ الداللة
 أف المتكسط فمعناه مكجبة اإلشارة كانت فإذا االختبار قيمة إشارة خالؿ مف درجة الحياد، عف ينقص

كالعكس صحيح، كيمكف تكضيح نتائج تحميل محاكر  3 درجة الحياد كىي عف الحسابي لإلجابة يزيد
 الدراسة مف خالؿ التالي:

ستدامة كارد البشرية في انتائج تحميل المحكر األكؿ: مدػ مساىمة كظيفة التخطيط التشاركي لمم .1
 المنظمة

 :األول وفقراتو والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  لممحور T( نتائج اختبار 54جدول )

 الفقرة م
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1 
دعـ مجمس االدارة لمشاركة المكظفيف في ما يتعمق بكظيفة 

 البشرية.التخطيط لممكارد 
3.68 1.07 73.6 8.144 *0.000 1 

 2 0.000* 7.938 73.5 1.09 3.67 إشراؾ المكظفيف في كضع الخطط الخاصة بالمنظمة. 3

2 
مراجعة خطط المنظمة مراعاة مشاركة المكظفيف في 

 .االنكماش في التكسع أك كأىدافيا
3.49 0.97 69.8 6.524 *0.000 10 

1 
 البيئة في المتغيرات دراسةدعـ مشاركة المكظفيف في 

 .كالداخمية الخارجية
3.55 1.10 71.0 6.434 *0.000 4 

5 
مشاركة المكظفيف في التنبؤ لالحتياجات المستقبمية  

 لممنظمة.
3.45 1.00 69.1 5.858 *0.000 13 

3 
بياف نقاط القكة كالضعف في مراعاة مشاركة المكظفيف في 

 الكظائف كمتطمباتيا 
3.52 1.09 70.4 6.137 *0.000 6 

7 
عمل تحميل لكافة الكظائف كأساس إشراؾ المكظفيف في 

 لمتنبؤ باالحتياجات المستقبمية.
3.41 0.96 68.1 5.422 *0.000 16 

3 
مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف في كضع الخطة 

 االستراتيجية لممكارد البشرية.
3.47 0.99 69.5 6.165 *0.000 12 

 14 0.000* 4.893 68.2 1.08 3.41 تحديد االحتياجات التي تتطمبيا المؤسسة مف األفراد. 9

11 
تحميل سكؽ العمل لممكارد البشرية مف حيث النكع كالكـ 

 كدرجة الطمب كالعرض
3.33 1.09 66.5 3.862 *0.000 21 
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 18 0.000* 5.025 67.4 0.94 3.37  تحميل العجز كالفائض النكعي كالكمي مف المكارد البشرية. 11

 3 0.000* 7.556 71.3 0.96 3.56 تحديد التغيرات المتكقعة عمى بيئة العمل في المنظمة. 13

 11 0.000* 5.884 69.6 1.05 3.48 تزكيد المنظمة بنظاـ عادؿ لالختيار كالتعييف 12

11 
ت بالكمية المطمكبة  كالتخمص اءالكفاالحصكؿ عمى أفضل 

 .المقنعة مف البطالة
3.52 1.05 70.3 6.330 *0.000 8 

15 
مف تكظيف كتدريب  ةادارة المكارد البشري أنشطة تقميل كمف

 ة.لممكارد البشري ةكمتابع
3.37 1.07 67.4 4.430 *0.000 18 

 20 0.000* 4.817 67.3 0.97 3.36 ة.التكازف بيف طمب كعرض العمالتحقيق  13

17 
التدريب كتحميل مدػ كضع الخطط المستقبمية لبرامج 

 .االستفادة منيا لمفرد كالمنظمة
3.41 0.98 68.2 5.428 *0.000 14 

13 
تخفيض معدؿ دكراف العمل مف خالؿ تكفير فرص لمتطكر 

  .لألفراد الكظيفي
3.39 1.03 67.8 4.821 *0.000 17 

 6 0.000* 6.753 70.4 0.99 3.52 تحقيق التكامل كالتنسيق بيف مختمف اإلدارات في المنظمة. 19

 9 0.000* 6.765 70.2 0.97 3.51 ي.الييكل التنظيم يتحقيق االستقرار كالتكازف ف 31

 5 0.000* 6.299 70.9 1.11 3.55 تحسيف الكفاءة كالفعالية االنتاجية لممؤسسة. 31

  0.000* 8.223 69.5 0.75 3.48 الدرجة الكمية لممحور األول

 05.0* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند 
 

  Tلمتعرؼ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ المحكر األكؿ، فقد تـ إيجاد قيمة اختبار 
لمعينة الكاحدة، كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي لكل فقرة مف فقرات 

، 2813المحكر كالدرجة الكمية لممحكر، حيث تبيف أف المتكسط الحسابي لجميع الفقرات يساكؼ 
تساكؼ  T%، كقيمة اختبار 3985، كالكزف النسبي يساكؼ 1.75كاالنحراؼ المعيارؼ يساكؼ 

، مما يدؿ عمى أف متكسط 1815، كىي أقل مف 18111، كالقيمة االحتمالية تساكؼ "38332"
، كىذا يدؿ عمى مكافقة أفراد عينة 2درجة االستجابة لممحكر األكؿ، قد زاد عف درجة الحياد كىي 

محكر مدػ مساىمة كظيفة التخطيط التشاركي لممكارد البشرية في استدامة الدراسة عمى 
 .المنظمة
)دعـ مجمس  أعمى فقرة في المحكر األكؿ كانت الفقرة األكلىخالؿ الجدكؿ السابق أف  كتبيف مف

 2833االدارة لمشاركة المكظفيف في ما يتعمق بكظيفة التخطيط لممكارد البشرية( بمتكسط حسابي 
إلى كجكد  مكافقة أفراد العينة كيعزك الباحث%،  7283أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي 

ارة كاصحاب القرار ألىمية مشاركة العامميف في القرارات اعضاء مجمس االداستشعار لدػ 
إشراؾ ضركرة المتعمقة بيـ في المنظمة في ما يتعمق بكظيفة التخطيط لممكارد البشرية، ك 
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تكقعة عمى بيئة العمل في كتحديد التغيرات الم يف في كضع الخطط الخاصة بالمنظمةالمكظف
كالداخمية،  الخارجية البيئة في المتغيرات مكظفيف في دراسةدعـ مشاركة الالمنظمة كذلؾ 

بياف نقاط القكة كتحسيف الكفاءة كالفعالية االنتاجية لممؤسسة، كمراعاة مشاركة المكظفيف في 
 ، كتحقيق التكامل كالتنسيق بيف مختمف اإلدارات في المنظمةكالضعف في الكظائف كمتطمباتيا
  .كصكال إلى تحقيق استدامة المنظمة

 
تحميل سكؽ العمل لممكارد أدنى فقرة في المحكر األكؿ كانت الفقرة العاشرة )تبيف أيضًا أف 

ف المتكسط أؼ أ 2822( بمتكسط حسابي البشرية مف حيث النكع كالكـ كدرجة الطمب كالعرض
لسكقي في مجاؿ المكارد ، كيدؿ ذلؾ عمى حاجة المنظمات لممسح ا%3385الحسابي النسبي 

درجة الطمب كالعرض مف خالؿ قبل عممية التكظيف كتحميل  مف حيث النكع كالكـ البشرية
التنسيق مع الجامعات المحمية كالمؤسسات االكاديمية باإلضافة إلى تحميل احتياجات المنظمة 

اـ بدراسة ، كذلؾ يكضح أكجو القصكر لدػ المنظمات الزراعية فيما يخص االىتممف العمالة
 .سكؽ العمل كالتنسيق مع المؤسسات التعميمية 

 
بمراجعة الدراسات السابقة نجد أف ىناؾ تكافق ما بيف الدراسة الحالية مع ما أكصت بو دراسة ك 

( بضركرة إشراؾ المكظفيف المعنييف في كضع الخطط الالزمة لممكارد البشرية 2010زقكت )
العممية الحديثة في تحديد االحتياجات كالتنبؤ بحجـ العرض كضركرة االعتماد عمى االساليب 

تمتمؾ المنظمات ىيكل تنظيمي ( 2013كذلؾ مما نتج عف دراسة الدلك ) الداخمي كالخارجي،
( 2012، كذلؾ تتفق مع دراسة عيسى )يالئـ احتياجاتيا كتعمل عمى تشجيع العمل بركح الفريق

لإلدارة التشاركية كأساس لمعالقة بيف المؤسسة الذؼ يكصي بتبني نمكذج الدراسة المقترح 
( التأكيد عمى ضركرة اشراؾ المعمميف بشكل أكبر 2012كالمجتمع، كذلؾ نجد في دراسة عسكر)
( في أف كظيفة التخطيط التشاركي ليا دكر كبير 2010في عممية صنع القرار، يتفق أيضا زيد )

االحتياجات مف الخبرات كالميارات مما  في استدامة منظمات المجتمع المدني مف خالؿ تقدير
كذلؾ دراسة الطيراكؼ  ض في المكرد البشرؼ،ئيجعل المنظمة في مأمف مف عكاقب العجز أك الفا

تساىـ في زيادة  ( التي أظيرت أف المنظمات لدييا استراتيجيات لتنمية المكارد البشرية 2010)
عمى كجكد منيجية لتخطيط المكارد البشرية  (2008ميزتيا التنافسية، تتفق أيضا دراسة الثكيني )

خالؿ تحديد االىداؼ االستراتيجية كضركرة اشراؾ المرؤكسيف في اتخاذ القرار، كيتـ ذلؾ مف 
التخطيط التشاركي يعزز االرتباط بيف المجتمع  أف Vanessa Gomez (2010)كذلؾ يرػ 

كمنظماتو كيقكؼ العالقات التي تربط أفراد المجتمع كالذؼ بدكره يؤدؼ لخمق رأس ماؿ اجتماعي 
نفسيـ كأف لمتخطيط التشاركي انعكاس عمى شخصية الفرد أيضا حيث يزيد مف ثقتيـ بأ
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حساسيـ بالقكة المجتمعية، كيعزػ ىذا االتفاؽ لضركرة كظيفة التخطيط الجيد كالدقيق لممكارد  كا 
البشرية حيث يعتبر الكظيفة األكلى في سمسمة كظائف المكارد البشرية مف حيث درجة األىمية 
ألنو يمثل القاعدة التي تبني عمييا جميع الكظائف األخرػ عمميا، لذلؾ فقد اتفقت الدراسة 

لتخطيط الفعمي لممكارد البشرية كأساس الحالية مع الدراسات السابقة عمى ضركرة تعزيز ثقافة ا
لجميع الكظائف األخرػ ككسبيل لنجاح كاستمرارية المنظمات في تقديـ خدماتيا بكادر بشرؼ 

    مؤىل كمنظـ كقادر عمى تحمل المسؤكلية.
                                                                              

( حيث يرػ أف ىناؾ عكائق لنيج التخطيط التشاركي 2011ميفة )نتائج خكتختمف كل مف 
( التي ترػ عدـ العناية الكافية 2004كالسياسة كنقص المكارد كالعشائرية، كذلؾ دراسة شبير)

دارة المكارد البشرية في المؤسسات غير الحككمية حيث تسكدىا  بتخطيط كتطكير عممية تنمية كا 
دارية كغياب الخطط المكتكبة كالمعتمدة كد مشاكل مالية ك ابية متعمقة بكجممارسات غير ايج ا 

عدـ كجكد منيجية متكاممة لتخطيط المكارد البشرية في ىذه المنظمات، ك  لتطكير المكارد البشرية،
( حيث نتج عف الدراسة 2007، يختمف أيضًا الدعيس )في ظل غياب القكانيف الممزمة لذلؾ

شاممة لممنظمة كخطة المكارد البشرية كذلؾ يرػ أيضًا ضعف االرتباط كالتنسيق بيف الخطة ال
، كلعل ما يفسر االختالؼ بيف كجكد ضعف في تخطيط كتنمية المكارد البشرية في المنظمات

نتائج الدراسة الحالية فيما يتعمق بكظيفة التخطيط التشاركي مع ما تـ ذكره في الدراسات السابقة 
التي تعتبر فترة حرجة في عمر المنظمات الزراعية، حيث أف ىك الفترة التي أجريت فييا الدراسة ك 

معظـ المنظمات تمقت تمكيل قصير األجل ما بعد الحرب كتبحث األف عف مكارد تمكيل جديدة 
فيي بأمس الحاجة إلى تبني مناىج مف شأنيا تحسيف صكرتيا أماـ الممكليف، إلى جانب 

الزراعي حيث أف أفراد المنظمات لدييـ ارتباط كحساسية الكضع العينة كطبيعة الدراسة  اختالؼ
 شديد بمنظماتيـ كيسعكا لتطكيرىا كتقدميا.

 
% كمقارنتيا بمقياس االجابات المستخدـ 5.96بالنظر إلى الكزف النسبي لممحكر األكؿ بنسبة ك 

نجد أف درجة المكافقة تعتبر كبيرة كلكنيا في بداية الترتيب حيث أف درجة كبيرة يقابميا كزف 
القائميف عمى إدارة منظمات المجتمع المدني %( مما يعني أف عمى 68-%56نسبي ما بيف )

مشاركة المكارد البشرية في عمميات التخطيط االىتماـ بشكل أكبر بالعاممة في القطاع الزراعي 
تدامة المنظمات لما لذلؾ مف أىمية كمساىمة كبيرة مف خالؿ ما سبق ذكره في تحقيق اس

مميا، كذلؾ عمييـ التركيز بشكل أكبر فيما يتعمق بدراسة السكؽ كتحميل قكػ الطمب كاستمرارية ع
 كالعرض لحماية المنظمة مف خطر العجز أك الفائض غير المرغكب فيو.
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نتائج تحميل المحكر الثاني: مدػ مساىمة كظيفة الرقابة التشاركية لممكارد البشرية في استدامة  .3
 المنظمة.

 :وفقراتو الثاني والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  لممحور Tار ( نتائج اختب53جدول )
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1 
دعـ مجمس االدارة لمشاركة المكظفيف في ما يتعمق 

 بكظيفة الرقابة لممكارد البشرية.
3.52 1.10 70.4 6.106 *0.000 2 

3 
مشاركة المكظفيف في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة 

 عمى األداء
3.44 0.97 68.7 5.773 *0.000 8 

2 
ـ  مشاركة المكظفيف في جمع المعمكمات الخاصة  دع

 بالمكارد البشرية
3.38 0.97 67.6 5.079 *0.000 14 

 11 0.000* 5.096 68.1 1.02 3.41 تشجيع مشاركة المكظفيف في تصنيف كتحميل البيانات 1

5 
تحفيز مشاركة المكظفيف في تحديد أىداؼ كمعايير 

 الرقابة
3.51 1.08 70.2 6.056 *0.000 3 

3 
مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف في المناىج الرقابية 

 التي سيتـ استخداميا
3.42 1.00 68.5 5.444 *0.000 10 

7 
حددتو التحقق مف أف األداء يتـ عمى النحك الذؼ 

 مسبقًا لمكظيفة. األىداؼ كالمعايير المكضكعة
3.47 1.08 69.3 5.554 *0.000 5 

3 

ترابط األنشطة مع األىداؼ كما إذا كانت التحقق مف 
تؤدؼ لألىداؼ المرجكة أـ أنيا تحتاج لتصحيح 

 المسار.
3.46 1.04 69.2 5.663 *0.000 6 

9 
إنذار مبكر يمكف مف خاللو السيطرة عمى تكفير 

 المشكمة قبل تعاظـ أثرىا.
3.44 1.09 68.7 5.146 *0.000 8 

11 

الحفاظ عمى معايير مناسبة كذلؾ عف طريق التغذية 
الراجعة المستمرة كالتي تؤكد عمى الحفاظ عمى جكدة 

 األنشطة.
3.46 1.08 69.2 5.483 *0.000 6 

11 
ضماف االستخداـ األمثل لممكارد المتاحة مف المكارد 

 البشرية.
3.38 1.14 67.6 4.304 *0.000 14 

13 
 التقييـ لعمميات استخداميا يمكف لمبيانات قاعدة تكفير

 .المستقبمية
3.39 1.09 67.9 4.660 *0.000 13 

 11 0.000* 4.982 68.1 1.05 3.41 . البشرية المكارد كأىداؼ كسياسات أنظمة تقكيـ 12

 16 0.000* 4.407 67.5 1.10 3.38  . البشرية المكارد كتنظيـ تخطيط تقكيـ 11

 18 0.000* 3.268 65.7 1.12 3.28 . كالركاتب كاألجكر الحكافز نظاـ تقكيـ 15

 17 0.000* 4.456 67.3 1.05 3.36 . التدريب نتائج تقكيـ 13

 4 0.000* 6.561 69.9 0.97 3.50 . كالغياب العمل دكراف معدالت تقكيـ 17
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 1 0.000* 6.451 71.3 1.12 3.56 العمل. كقكاعد إجراءات تقكيـ 13

  0.000* 6.973 68.6 0.80 3.43 الثانيالدرجة الكمية لممحور 

 05.0* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند 

  Tقيمة اختبار تـ إيجاد لمتعرؼ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ المحكر الثاني، فقد 
لكل فقرة مف فقرات  لمعينة الكاحدة، كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي

، 2812حيث تبيف أف المتكسط الحسابي لجميع الفقرات يساكؼ  لممحكر،كالدرجة الكمية  المحكر
تساكؼ  T%، كقيمة اختبار 3383، كالكزف النسبي يساكؼ 1831كاالنحراؼ المعيارؼ يساكؼ 

، مما يدؿ عمى أف متكسط 1815، كىي أقل مف 18111، كالقيمة االحتمالية تساكؼ "38972"
، كىذا يدؿ عمى مكافقة أفراد 2درجة االستجابة لممحكر الثاني، قد زاد عف درجة الحياد كىي 

عينة الدراسة عمى محكر مدػ مساىمة كظيفة الرقابة التشاركية لممكارد البشرية في استدامة 
 المنظمة.

 
قد  )تقكيـ اجراءات كقكاعد العمل(، الفقرة الثامنة عشر ( أف31تبيف مف خالؿ جدكؿ ) كقد 

ف المتكسط الحسابي أؼ أ 2853درجة المكافقة بمتكسط حسابي الترتيب األكؿ مف حيث احتمت 
، مما يدعـ فكرة مساىمة كظيفة الرقابة التشاركية في استدامة منظمات المجتمع %7182النسبي 

المدني مف خالؿ مراجعة االجراءات كالقكاعد كاألنظمة كقكاعد العمل بشكل تشاركي يضمف 
كدعـ مجمس االدارة االلتزاـ بيذه القكاعد مف منطمق مشاركة العامميف في كضعيا كتعديميا، 

ما يتعمق بكظيفة الرقابة لممكارد البشرية، كتحفيز مشاركة المكظفيف في  لمشاركة المكظفيف في
التحقق مف أف األداء يتـ كالغياب، ك  العمل دكراف معدالت تحديد أىداؼ كمعايير الرقابة، كتقكيـ

مسبقًا لمكظيفة، كالتحقق مف ترابط  عمى النحك الذؼ حددتو األىداؼ كالمعايير المكضكعة
كما إذا كانت تؤدؼ لألىداؼ المرجكة أـ أنيا تحتاج لتصحيح المسار،  األنشطة مع األىداؼ

كالحفاظ عمى معايير مناسبة عف طريق التغذية الراجعة المستمرة كالتي تؤكد عمى الحفاظ عمى 
جكدة األنشطة، كتكفير إنذار مبكر يمكف مف خاللو السيطرة عمى المشكمة قبل تعاظـ أثرىا، 

 ذ القرارات الخاصة بالرقابة عمى األداء.كمشاركة المكظفيف في اتخا
 

الترتيب األخير،  )تقكيـ نظاـ الحكافز كاألجكر كالركاتب( احتمت الفقرة الخامسة عشر كذلؾ فقد
%، كمما يفسر احتالليا لممركز 3587أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي  2833بمتكسط حسابي 
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األجكر كالركاتب كفي بعض األحياف عدـ  األخير كجكد حساسية لدػ المكظفيف فيما يتعمق بنظاـ
كضكح القكاعد كاالجراءات التي يتحدد مف خالليا أجكر العامميف، كذلؾ ارتباط األجكر بشكل 
كبير بتمكيل المشركع أؼ بالمكازنة المخصصة لمركاتب في مكازنة المشركع أؼ أنو ال يرتبط 

نما بمكازنالمالي ل نظاـالبشكل مباشر ككاضح ب  ة المشركع.ممؤسسة كا 
 

( 3112الدلك ) بمراجعة الدراسات السابقة نجد أف ىناؾ تكافق ما بيف الدراسة الحالية مع دراسة
المياـ في الييكل التنظيمي  كتكضيحبضركرة االىتماـ بالرقابة المتزامنة مع التنفيذ الذؼ أكصى 

يرػ الصكراني كذلؾ مما يسيل عممية الرقابة، كضركرة كضع ىيكل كاضح لألجكر كالحكافز، 
( ضركرة التعامل مع الرقابة كالتقييـ بالمشاركة عمى أنيما كسيمتيف لمتفاعل كالتعمـ كبناء 3111)

( أف مراجعة برامج التدريب تحسف مف مستكيات أداء 3111الشراكة الحقيقية، كيرػ زيد )
ـ في استدامة المنظمات كىذا ما أكصى بو شمتكت ) كذلؾ استو، ( في در 3119العامميف مما يساى

، تطكير كمراجعة البرامج التدريبية كتقكيـ أنظمة الحكافز كاألجكرب( 3117فقد أكصى صياـ )
أكصت بإعادة  Jes Hejboll Larsen & Mads Osterbye (3119)نجد أيضًا أف دراسة 

ستكػ التنظيمي كاألدائي تكجيو نيج الرقابة مف المسائمة إلى التعمـ لممساىمة في تحسيف الم
لممؤسسات، كيعزػ االتفاؽ مع الدراسات السابقة ألىمية كظيفة الرقابة التشاركية لمحفاظ عمى 
معايير مناسبة كاجراءات سميمة مف شأنيا التحقق مف تكافق األىداؼ مع ما تـ التكصل إليو 

جات خالؿ تنفيذ البرامج الخاصة بالمكارد البشرية، كضركرة مراجعة البرامج التدريبية لتالئـ الحا
 الكظيفية، كذلؾ تعد الرقابة إنذار مبكر يمكف مف خاللو تصحيح المسار.

 
( حيث يرػ كجكد قصكر خاصة بتفعيل نظاـ الرقابة كعدـ 3113كيختمف مع ذلؾ الثكيني )

اتساـ النظاـ بالمركنة فيما يتعمق بإجراء تعديالت في النظاـ اإلدارؼ كذلؾ نجد االختالؼ في 
( حيث كجد أنو لـ تتكفر مساحة لمتعمـ خالؿ التنفيذ أك Doroth Musenge (2013دراسة 

عالقات بيف األطراؼ ذكؼ العالقة، كلعل  ءامكانية لمتغيير عند الحاجة كذلؾ تقمصت فرصة بنا
البيئة التي أجريت فييا الدراسة، حيث أف دراسة  ما يفسر ىذا االختالؼ ىك طبيعة العينة، كذلؾ

طبقت عمى مشاركة  Doroth Musengeطبقت عمى منظمات التعميـ العالي كدراسة  الثكيني
المجتمع بجميع أطيافو، كما يميز الدراسة الحالية ىك استيداؼ منظمات المجتمع المدني العاممة 
في القطاع الزراعي مما يعني خصكصية العينة كاىتماـ اكبر مف قبل أفراد العيف لمتطكير 

 .تيـكالتحسيف في منظما
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% كمقارنتيا بمقياس االجابات المستخدـ 5695كبالنظر إلى الكزف النسبي لممحكر الثاني بنسبة 
نجد أف درجة المكافقة تعتبر كبيرة كلكنيا في بداية الترتيب حيث أف درجة كبيرة يقابميا كزف 

ني %( كىذا يعني أف عمى المسؤكليف عف إدارة منظمات المجتمع المد68-%56نسبي ما بيف )
العاممة في القطاع الزراعي تكثيف جيكدىا في مجاؿ برامج الرقابة التشاركية عمى المكارد 
البشرية لضماف تحقيق أىدافيا بما يتماشى مع ما تـ التخطيط لو، كذلؾ لضماف االستخداـ 
األمثل لممكارد البشرية بما يمنع اىدار المكارد كيضمف لممنظمة السير بخطى ثابتة نحك تحقيق 

 ستدامة.اال
 
 .فة التقييـ التشاركي في استدامة المنظمةنتائج تحميل المحكر الثالث: مدػ مساىمة كظي .2

 وفقراتو الثالث والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  لممحور T( نتائج اختبار 52جدول )
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1 
ـ مجمس االدارة لمشاركة المكظفيف في ما يتعمق  دع

 بكظيفة تقييـ المكارد البشرية.
3.64 1.08 72.7 7.551 *0.000 1 

3 
ة  مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف في اختيار المنيجي

 المناسبة لتقييـ األداء.
3.52 0.97 70.3 6.802 *0.000 2 

2 
نماذج تقييـ مشاركة المكظفيف في كضع كمراجعة 

 األداء.
3.51 0.97 70.2 6.765 *0.000 3 

1 
مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف عند تحديد األداء 

 المطمكب مف الفرد.
3.48 1.00 69.6 6.128 *0.000 7 

5 
تشجيع مشاركة المكظفيف في كضع معايير 

 كمؤشرات كاضحة كمكحدة لتقييـ األداء.
3.39 0.93 67.8 5.332 *0.000 13 

3 
تحفيز المكظفيف عمى المشاركة في دراسة كتحميل 

 نتائج التقييـ.
3.48 0.97 69.7 6.444 *0.000 5 

7 
مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف في اتخاذ االجراءات 

 الالزمة بناء عمى النتائج
3.32 1.09 66.3 3.707 *0.000 15 

3 
تحديد أنكاع كأنماط السمكؾ الكظيفي المطمكب 

 التنظيمية لممؤسسة.لتحقيق األىداؼ 
3.48 1.06 69.7 5.892 *0.000 5 

9 
ـ المعمكمات الدقيقة لإلدارة كمتخذؼ القرار فيما  تقدي

 يتعمق بالمكارد البشرية.
3.38 1.07 67.5 4.500 *0.000 14 

11 
تحديد نقاط القكػ كالضعف في أداء المكظفيف مما 

 يسمح بالتحسيف المستقبمي.
3.44 1.03 68.7 5.433 *0.000 9 

 4 0.000* 5.974 69.9 1.07 3.50تنمية ميارات كقدرات العامميف مف خالؿ تحديد  11
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 االحتياجات كالبرامج التدريبية.
 11 0.000* 4.927 68.1 1.06 3.41 تحديد األجكر كالحكافز كالمكافاءات. 13

 12 0.000* 4.779 68.0 1.08 3.40 المساىمة في تحقيق الميزة التنافسية لممنظمة.  12

 10 0.000* 4.919 68.2 1.08 3.41 تعزيز مبدأ المنافسة اإليجابية بيف أفراد المنظمة. 11

15 

 في أنفسيـ العامميف لمشاركة أكبر مساحة خمق
 بإمكانيـ كبالتالي كاإليجابية السمبية التأثيرات تحديد
 .ذلؾ حكؿ أحكاميـ إصدار

3.46 1.05 69.2 5.632 *0.000 8 

  0.000* 7.532 69.1 0.77 3.45 الثالثالدرجة الكمية لممحور 

 05.0* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند 

 Tقيمة اختبار تـ إيجاد لمتعرؼ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ المحكر الثالث، فقد 
لكل فقرة مف فقرات  لمعينة الكاحدة، كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي

، 2815حيث تبيف أف المتكسط الحسابي لجميع الفقرات يساكؼ  لممحكر،كالدرجة الكمية  المحكر
تساكؼ  T%، كقيمة اختبار 3981، كالكزف النسبي يساكؼ 1877كاالنحراؼ المعيارؼ يساكؼ 

، مما يدؿ عمى أف متكسط 1815، كىي أقل مف 18111كالقيمة االحتمالية تساكؼ  "،78523"
، كىذا يدؿ عمى مكافقة أفراد 2درجة االستجابة لممحكر الثالث، قد زاد عف درجة الحياد كىي 

 عينة الدراسة عمى محكر مدػ مساىمة كظيفة التقييـ التشاركي في استدامة المنظمة.
 

)دعـ مجمس اإلدارة لمشاركة المكظفيف فيما يتعمق بكظيفة تقييـ األداء( كقد احتمت الفقرة األكلى 
أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي  2831بمتكسط حسابي ، درجة المكافقةالترتيب األكؿ مف حيث 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى دعـ مجمس االدارة لمشاركة المكظفيف فيما يتعمق %، 7387
كظيفة تقييـ المكارد البشرية، كمراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف في اختيار المنيجية المناسبة لتقييـ ب

األداء، كمشاركة المكظفيف في كضع كمراجعة نماذج تقييـ األداء، كتنمية ميارات كقدرات 
في  العامميف مف خالؿ تحديد االحتياجات كالبرامج التدريبية، كتحفيز المكظفيف عمى المشاركة

دراسة كتحميل نتائج التقييـ، كتحديد أنكاع كأنماط السمكؾ الكظيفي المطمكب لتحقيق األىداؼ 
 التنظيمية لممؤسسة، كمراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف عند تحديد األداء المطمكب مف الفرد، كايجاد

 .كاإليجابية السمبية التأثيرات تحديد في أنفسيـ العامميف لمشاركة أكبر مساحة
كضح ذلؾ االتجاىات االدارية الحديثة في تقييـ األداء كذلؾ يمكف تفسير دعـ مجمس االدارة ي 

لممشاركة مف خالؿ البرامج التدريبية التي يتـ تنسيقيا مف قبل الممكليف كالتي تركز عمى المفاىيـ 
دارة عمى الحديثة كمنيا المشاركة كتغيير االنماط التقميدية في تقييـ األداء كذلؾ حرص مجمس اال
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، كذلؾ الظيكر بمظير حسف لمممكليف فيما يتعمق برضا المكظفيف عف برامج تقييـ األداء المتبعة
فإف مشاركة المكظفيف في تقييـ برامج األجكر كالحكافز كتصميميا بشكل عادؿ، يزيد مف ارتباط 

رية عطاء كبقاء المكظفيف بالمنظمة كيزيد مف كالءىـ تجاىيا مما يدفعيـ لمتفاني مف أجل استمرا
 ىذه المنظمة.

 
الفقرة السابعة الترتيب األخير )مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف في اتخاذ االجراءات  بينما احتمت

%، 3382أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي  2823الالزمة بناء عمى النتائج( بمتكسط حسابي 
يتـ التقييـ بناء عمى حاجة  اف المتبع في منظمات المجتمع المدنيكمما قد يفسر ذلؾ أنو 

المشركع أؼ أنو يتـ بطمب مف الممكؿ كغالبًا ما يتـ االكتفاء بتحضير تقرير بنتائج التقييـ دكف 
النظر إلى االجراءات الالـز اتباعيا بناء عمى نتائج التقييـ كذلؾ النتياء مدة المشركع كما يمكف 

 .وكىك ما تعتقد المنظمة أنيا في غنى عن أف يكمف ذلؾ
 

دراسة  أكصت بوبمراجعة الدراسات السابقة نجد أف ىناؾ تكافق ما بيف الدراسة الحالية مع ما 
( بضركرة كضع مؤشرات لتقييـ األداء لغرض المحاسبة كالتحفيز، كذلؾ تتفق مع 3112الدلك )

( بضركرة العمل عمى تكفير الحكافز المادية كربطيا باإلنجازات الكظيفية 3113دراسة عسكر )
( تكصية بضركرة 3111كتييئة مناخ يشجع عمى المشاركة، نجد أيضًا في رسالة الصكراني )

التعامل مع الرقابة كالتقييـ بالمشاركة عمى أنيما كسيمتيف لمتفاعل كالتعمـ كبناء الشراكة الحقيقية، 
دارة ىيكل األجكر( أف 3111كذلؾ يرػ زيد ) ا تحقيق الرضتساىـ في  كظيفة تقييـ الكظائف كا 

تعتبر عممية تقييـ األداء أساسًا لتنمية المكرد البشرؼ مف خالؿ تزكيد المنظمة العامميف ك  لدػ
مما يساىـ في الكصكؿ الستدامة منظمات المجتمع المدني، يركز أيضًا  بمؤشرات األداء

( عمى ضركرة تصميـ أنظمة تقييـ األداء بطريقة مينية قائمة عمى أساس 2010الطيراكؼ )
كيذكر  ( يكصي بنفس المضمكف فيما يتعمق بأنظمة تقييـ األداء2007نجد أف صياـ )األداء ك 
( أنو مف الضركرؼ أف تتضمف البرامج التدريبية كيفية استخداـ اساليب المشاركة 2008الثكيني )

ـ األداء ، كلعل ما يفسر التكافق بيف الدراسة الحالية كما تـ ذكره مف دراسات ىك استشعار في تقيي
ة المنظمات بضركرة تفعيل كظيفة تقييـ األداء كاستخداـ المناىج الحديثة فييا، كذلؾ لتحقيق ادار 

الميزة التنافسية لممنظمة مف خالؿ خمق مساحة أكبر لمشاركة العامميف في تحيد كتقكيـ اجراءات 
 تقييـ األداء بما يضمف الكصكؿ الستدامة منظمات المجتمع المدني.

 
% كمقارنتيا بمقياس االجابات 3981نجد أنو يبمغ الكزف النسبي لممحكر الثالث كباالطالع عمى 

نجد أف درجة المكافقة تعتبر كبيرة كلكنيا في بداية الترتيب حيث أف درجة كبيرة يقابميا  تبعالم
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%(، مما يعني ضركرة العمل عمى مراجعة أنظمة تقييـ األداء 31-%33كزف نسبي ما بيف )
مع المدني، كتحديد نقاط القكة كالضعف في أنظمة التقييـ كذلؾ في األداء لدػ منظمات المجت

 نفسو بما يسمح لممنظمة بالتحسيف المستقبمي.
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 نتائج تحميل المحكر الرابع: استدامة منظمات المجتمع المدني.

 وفقراتو الرابع والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  لممحور T( نتائج اختبار 51جدول )
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 5.941 72.4 1.34 3.62 تتكفر لدػ المنظمة خطة استراتيجية تمتـز بيا. 1
*0.00

0 
1 

3 
تتكفر لدػ المنظمة خطة تشغيمية عمى المستكػ 

 القصير.
3.48 1.15 69.6 5.369 

*0.00
0 

12 

2 
ىيكمية كاضحة إلدارة المكارد البشرية في  يكجد

 المنظمة.
3.59 1.02 71.8 7.374 

*0.00
0 

2 

1 
يتسـ الييكل التنظيمي لممنظمة بالمركنة كقابمية 

 التغيير.
3.50 1.10 69.9 5.792 

*0.00
0 

11 

5 
يكجد مساحة لممشاركة في اتخاذ القرارات 

 الخاصة بالمنظمة.
3.54 1.09 70.8 6.354 

*0.00
0 

9 

3 
يكجد رؤية كاضحة إلدارة المكارد البشرية في 

 المنظمة.
3.53 1.15 70.5 5.886 

*0.00
0 

10 

7 
تيتـ المنظمة ببناء عالقات شراكة مع المجتمع 

 المحمي.
3.55 1.25 70.9 5.598 

*0.00
0 

5 

3 
تيتـ المنظمة ببناء عالقات شراكة مع المجتمع 

 الدكلي.
3.48 1.21 69.6 5.072 

*0.00
0 

12 

 4.823 68.1 1.08 3.41 تتسـ مشاريع المنظمة باالستمرارية كالديمكمة. 9
*0.00

0 
18 

11 
تعتمد المنظمة عمى مشاريع ذات تمكيل قصير 

 المدػ. 
3.48 1.09 69.6 5.667 

*0.00
0 

12 

11 
تعتمد المنظمة عمى مشاريع ذات تمكيل طكيل 

 المدػ.
3.38 1.12 67.6 4.366 

*0.00
0 

19 

13 
المنظمة عمى عدد معيف مف الممكليف تعتمد 

 األساسييف.
3.43 1.12 68.6 4.950 

*0.00
0 

16 

 3.722 66.8 1.17 3.34 تعتمد المنظمة عمى تعدد الممكليف. 12
*0.00

0 
20 

11 
تعتمد المنظمة في تمكيميا عمى التمكيل الذاتي 

 باإلضافة إلى الممكليف الخارجييف
3.42 1.06 68.4 5.069 

*0.00
0 

17 

15 
تعتمد المنظمة في تمكيميا عمى الممكليف إلى 

 جانب مشاريع صغيرة تمتمكيا المنظمة
3.55 1.07 70.9 6.563 

*0.00
0 

5 

 5.072 69.3 1.18 3.47يتـ تأسيس قنكات اتصاؿ كاضحة مع فئات  13
*0.00

0 
15 
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 المجتمع لبناء مشاركة مجتمعية فعمية.

17 
الداخمية يتـ عمل دراسات منتظمة لممتغيرات 

 كالخارجية لممنظمة.
3.58 1.09 71.6 6.834 

*0.00
0 

3 

13 
يكجد نظاـ شكاكؼ لدػ المنظمة لمعامميف 

 كالمستفيديف.
3.55 1.12 70.9 6.268 

*0.00
0 

5 

19 
تستفيد المنظمة مف الخبرات كالمعارؼ المكجكدة 

 لدػ العامميف.
3.57 1.19 71.4 6.173 

*0.00
0 

4 

31 
قدرات كخبرات المجتمع تستفيد المنظمة مف 

 المحيط.
3.55 1.17 70.9 5.983 

*0.00
0 

5 

 7.583 70.0 0.85 3.50 الرابعالدرجة الكمية لممحور 
*0.00

0 

 

 05.0* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند 
 

 Tقيمة اختبار تـ إيجاد لمتعرؼ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ المحكر الرابع، فقد 
لكل فقرة مف فقرات  لمعينة الكاحدة، كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي

، 2851حيث تبيف أف المتكسط الحسابي لجميع الفقرات يساكؼ  لممحكر،كالدرجة الكمية  المحكر
تساكؼ  T%، كقيمة اختبار 71، كالكزف النسبي يساكؼ 1835كاالنحراؼ المعيارؼ يساكؼ 

، مما يدؿ عمى أف متكسط 1815، كىي أقل مف 18111"، كالقيمة االحتمالية تساكؼ 78532"
، كىذا يدؿ عمى مكافقة أفراد عينة 2درجة االستجابة لممحكر الرابع، قد زاد عف درجة الحياد كىي 

 الدراسة عمى محكر استدامة منظمات المجتمع المدني.
 
، درجة المكافقةاحتمت الترتيب األكؿ مف حيث  لفقرة االكلىا( أف 33تبيف مف خالؿ جدكؿ ) كقد

كيعزك الباحث ىذه النتيجة %، 7381أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي  2833بمتكسط حسابي 
، ككجكد ىيكمية كمطمب أساسي لجمب التمكيلاستراتيجية خطة تكفر  حرص المؤسسات عمى إلى

كحرص منتظمة لممتغيرات الداخمية كالخارجية، كاضحة إلدارة المكارد البشرية، كعمل دراسات 
االستفادة مف الخبرات كالمعارؼ المكجكدة لدػ العامميف، ككجكد نظاـ ىذه المؤسسات عمى 

كشرط أساسي لجمب التمكيل ككمظير حسف لممنظمة تجاه المجتمع  شكاكؼ لمعامميف كالمستفيديف
المجتمع المحيط، كاالعتماد عمى  ، كاالستفادة مف قدرات كخبراتالمحمي كمجتمع المانحيف

الممكليف إلى جانب مشاريع صغيرة تيتـ ببناء عالقات شراكة مع المجتمع المحمي، كاعطاء 
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المساحة لممشاركة في اتخاذ القرارات، ككجكد رؤية كاضحة إلدارة المكارد البشرية، كاتساـ الييكل 
 قات شراكة مع المجتمع الدكلي.التنظيمي بالمركنة كقابمية التغيير، كاالىتماـ ببناء عال

 
بمتكسط الترتيب األخير،  )تعتمد المنظمة عمى تعدد الممكليف( بينما احتمت الفقرة الثالثة عشر

%، كمما يفسر ذلؾ ما ذكرناه سابقًا أف 7381أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي  2821حسابي 
في تمكيميا عمى المنظمات معظـ ىذه المنظمات تتمقى التمكيل كطرؼ ثالث أؼ أنيا تعتمد 

الزراعية الكبرػ لصعكبة جمب التمكيل بشكل فردؼ كذلؾ لعدـ كجكد سجل سابق ليا لدػ 
 الممكليف أك غياب الكادر المؤىل لدػ ىذه الجمعيات لجمب التمكيل.

 
( 3112بمراجعة الدراسات السابقة نجد أف الدراسة الحالية تتفق مع كل مف دراسة أبك سمطاف )ك 

تنص عمى إدراؾ المسؤكليف ألىمية التنسيق كنقل الخبرات بيف منظمات المجتمع المدني كالتي 
( في أف المنظمات تمتمؾ ىيكل 3112كبناء شراكات فيما بينيا، كذلؾ تتفق مع دراسة الدلك )

تنظيمي مرف يالئـ احتياجاتيا كتكصي أيضًا بضركرة التخطيط االستراتيجي لما لو مف دكر في 
العمل عمى تطكير ( عمى ضركرة 3111كتتفق أيضًا دراسة شبير )ريع الزراعية،  انجاح المشا

نظيمي دكريًا كبشكل منيجي نظـ كأساليب القيادة االدارية، كالعمل عمى مراجعة كتغيير الييكل الت
، كنجد أيضًا ضركرة صياغة استراتيجيات كاضحة كمكتكبة لتخطيط المكارد البشريةكمدركس ك 

بضركرة زيادة التعاكف كالشراكة بيف منظمات المجتمع تكصي  ( 2008أف دراسة مالكؼ )
المدني كالقطاع الحككمي كاالىتماـ بزيادة الكعي كبناء قدرات العامميف إلى جانب سف قكانيف 

كذلؾ تكصي طييا مساحة أكبر لمتحرؾ كالتفاعل، كتشريعات تسيل مف عمل ىذه المنظمات كتع
( بضركرة االستفادة مف امكانيات كخبرات المكارد البشرية كذلؾ أكصت 2008دراسة القرشي )

بتبني التخطيط االستراتيجي لممكارد البشرية مف أجل المساعدة عمى تحقيق االستدامة، كذلؾ 
كجكد ارتباط بيف قدرة المنظمة عمى تحقيق أىدافيا كالقدرة عمى خمق خمصت دراسة بركات إلى 

ضركرة تكفير معمكمات عف التجارب كالنجاحات  كذلؾ أكصت ب اكف كتنسيق مشترؾسبل تع
ظمات بناء شبكة معمكمات عف من، ك التي حققتيا منظمات المجتمع المدني في الدكؿ األخرػ

المنظمات ككيفية التعاكف ضركرة بمكرة رؤية مستقبمية لدكر المجتمع المدني في البحريف كذلؾ 
تحقيق االستدامة ليذه المنظمات كذلؾ فقد اتفقت معظـ الدراسات  المشترؾ مما يساعد في
جتمع لبناء مشاركة مجتمعية تأسيس قنكات اتصاؿ كاضحة مع فئات الماالجنبية عمى ضركرة 

بيف الخطة الشاممة لممنظمة  ( بضركرة التنسيق الفعاؿ2007) كذلؾ أكصت دراسة دعيسفعمية، 
فاعمية المنظمة ككل، كيعزك الباحث االتفاؽ بيف الدراسة كخطة المكارد البشرية لرفع كفاءة ك 

الحالية كما تـ شرحو مف دراسات سابقة إلى حاجة المنظمات إلى تحقيق استدامة عمميا لتحقيق 
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نكع مف االستقرار في ظل المنافسة الشرسة عمى مكارد التمكيل المحدكدة، لذلؾ تسعى جميعيا 
دانية لمكصكؿ لتحقيق أفضل النتائج مما يضمف بقاءىا إلى تحسيف اجراءاتيا االدارية كالمي

 كتكسعيا.
 

% كمقارنتيا بمقياس االجابات المستخدـ نجد 71كبالنظر إلى الكزف النسبي لممحكر الرابع بنسبة 
 مع أفضمية بسيطة عف باقي المحاكر أف درجة المكافقة تعتبر كبيرة كلكنيا في بداية الترتيب

، مما يعني أف ىناؾ اىتماـ لدػ %(31-%33حيث أف درجة كبيرة يقابميا كزف نسبي ما بيف )
ادارة المنظمات بتحسيف االجراءات كالبرامج كمراجعة األىداؼ كاالستراتيجيات، كلكنيا بحاجة 

 أيضًا إلى زيادة كتكثيف جيكدىا في سبيل تحقيق استمرارية الخدمات التي تقدميا. 
 

 جميع محاور الدراسة: نتائج تحميل

قيمة اختبار تـ إيجاد لمتعرؼ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ جميع محاكر الدراسة، فقد 
T محكر مف محاكر لكل  لمعينة الكاحدة، كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالكزف النسبي

سط الحسابي لجميع محاكر حيث تبيف أف المتك  الدراسة كالدرجة الكمية لجميع محاكر الدراسة،
%، كقيمة 3982، كالكزف النسبي يساكؼ 1871، كاالنحراؼ المعيارؼ يساكؼ 2817الدراسة يساكؼ 

، مما يدؿ 1815، كىي أقل مف 18111"، كالقيمة االحتمالية تساكؼ 38111تساكؼ " Tاختبار 
، كىذا 2اد كىي عمى أف متكسط درجة االستجابة لجميع محاكر الدراسة، قد زاد عف درجة الحي

 يدؿ عمى مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى جميع محاكر الدراسة.

 والمتوسط الحسابي والوزن النسبي  لجميع محاور الدراسة T( نتائج اختبار 51جدول )
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مساىمة كظيفة التخطيط  مدػالمحكر األكؿ: 
 2 0.000* 8.223 69.5 0.75 3.48 التشاركي لممكارد البشرية في استدامة المنظمة

مدػ مساىمة كظيفة الرقابة المحكر الثاني: 
 التشاركية لممكارد البشرية في استدامة المنظمة.

3.43 0.80 68.6 6.973 *0.000 4 

مدػ مساىمة كظيفة التقييـ المحكر الثالث: 
 3 0.000* 7.532 69.1 0.77 3.45 التشاركي في استدامة المنظمة.

 1 0.000* 7.583 70.0 0.85 3.50 المحكر الرابع: استدامة منظمات المجتمع المدني.

  0.000* 8.101 69.3 0.74 3.47 جميع محاور الدراسة

 05.0* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند 
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كمف خالؿ تحميل محاكر الدراسة فقد تبيف أف جميع المحاكر دالة احصائيًا بمتكسطات حسابية 

(، كىذا يعني أف درجة المكافقة عمى المحاكر كانت كبيرة، كقد 2812 – 2851تراكحت بيف )
درجة المكافقة مما يعني أف منظمات المجتمع احتل المحكر الرابع الترتيب األكؿ مف حيث 

اممة في القطاع الزراعي عينة الدراسة تتكفر فييا المتطمبات األساسية لالستدامة مف المدني الع
ىيكل تنظيمي مرف كاستراتيجيات كاضحة كخطط مستقبمية يتـ اعداىا بشكل تشاركي كذلؾ 
اعتمادىا عمى طرؽ مختمفة لجمب التمكيل كاعتمادىا عمى مشاريع ذاتية كذلؾ يكجد تكجو لدػ 

قنكات اتصاؿ مع المجتمع المحمي بأطيافو المختمفة مف مستفيديف كمنظمات  ىذه المنظمات لفتح
كذلؾ يفسر اىتماـ المنظمات بأبعاد كمتطمبات االستدامة أنيا نفس  أخرػ عاممة في نفس المجاؿ

، بينما احتل المتطمبات التي يشترطيا الممكؿ لمنح المنظمة منحة مالية أك مشركع تقـك بتنفيذه
لترتيب الثاني، كاحتل المحكر الثالث الترتيب الثالث، في حيف احتل المحكر المحكر األكؿ ا

 .درجة المكافقةالثاني الترتيب الرابع كاألخير مف حيث 
 
كبالنظر إلى النتائج في الجدكؿ أعاله نجد أف الفركقات بيف المحاكر األربعة بسيطة جدًا أؼ أف  

% أؼ أنيا  3982زف نسبي لجميع المحاكر بنسبة مع ك درجة المكافقة متقاربة بيف جميع المحاكر 
ضركرة  عمى يؤكد، مما ية الترتيب مف حيث مقايس الدرجاتمكافقة بدرجة كبيرة لكنيا تحتل بدا

اىتماـ المسؤكليف كالعامميف في المنظمات بتطبيق النيج التشاركي كنيج بديل كصكاًل لتحقيق 
دعـ مجمس االدارة كأصحاب  ضركرة عمى االستدامة لمنظمات المجتمع المدني كيؤكد أيضاً 

مميات التخطيط كالرقابة القرار لمشاركة العامميف في كضع الخطط كالمناىج كالنماذج الخاصة بع
كالتقييـ، كذلؾ يضع عمى عاتق مسؤكلي المنظمات مراجعة االجراءات الخاصة بكظائف إدارة 

 .تميز لتعزيزىاالمكارد البشرية كمعرفة اكجو القصكر لتعديميا كأكجو ال
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 تحميل فرضيات الدراسة: 
بيف كظيفة  α=0.05الفرضية األكلى: تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة  .1

العاممة في القطاع  التخطيط التشاركي لممكارد البشرية كاستدامة منظمات المجتمع المدني
 .الزراعي في قطاع غزة

بيف كظيفة التخطيط لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ إيجاد معامل ارتباط بيرسكف لدراسة العالقة 
العاممة في القطاع الزراعي في  التشاركي لممكارد البشرية كاستدامة منظمات المجتمع المدني

 الجدكؿ التالي:، كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ قطاع غزة

نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين وظيفة التخطيط التشارك لمموارد البشرية ( يوضح 28جدول )
 واستدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة

 كظيفة التخطيط التشاركي لممكارد البشرية

 استدامة منظمات المجتمع المدني
 معامل

 االرتباط 
 القيمة 
 االحتمالية

0.79 0.000* 
 االرتباط داؿ احصائياً  *

( كجكد عالقة ارتباطيو طردية ذات داللة إحصائية 28تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
بيف كظيفة التخطيط التشاركي لممكارد البشرية كاستدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في 
القطاع الزراعي في قطاع غزة، حيث أف القيمة االحتمالية المقابمة لمعامل االرتباط أقل مف 

كظيفة التخطيط التشاركي لممكارد ا زاد االىتماـ بكمم، كىذا يدؿ عمى أنو 0.05مستكػ الداللة 
العاممة في القطاع الزراعي في  منظمات المجتمع المدنيكمما أدػ ذلؾ لزيادة استدامة  البشرية

كذلؾ مف خالؿ جعل المكظفيف يشعركف باالىتماـ كالكالء لمخطط التي قامكا بكضعيا  قطاع غزة
فة التخطيط التشاركي لممكارد البشرية كأساس لكل ، كيدؿ ذلؾ عمى أىمية كظيكالمشاركة فييا

الكظائف األخرػ حيث أنو مف خالليا يتـ دراسة المتغيرات في البيئة الداخمية كالخارجية كذلؾ 
يتـ التنبؤ بكمية الطمب كالعرض مف المكارد البشرية مما يقمص مف نسبة تعرض المنظمة 

عتني بكضع الخطط التدريبية المناسبة لحاالت العجز كالفائض الغير مرغكب فيو، كذلؾ ت
نشطة األخرػ لممكارد البشرية مف خالؿ كتصميـ الخطة االستراتيجية لممنظمة، كتقميل تكمفة األ

التخطيط الدقيق، كما ينتج عف التخطيط الجيد لممكارد البشرية تخفيض معدؿ دكراف العمل مف 
كالتناسق بيف جميع االدارات كذلؾ فيي تحقق خالؿ تكفير فرص لتطكر األفراد، كتحقيق التكامل 

التكازف في الييكل التنظيمي كتحسف مف كفاءة كانتاجية العامميف مما يصب ايجابًا في استدامة 
ديثة في التخطيط لممكارد البشرية، منظمات المجتمع المدني التي ىي بأمس الحاجة إلى مناىج ح
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ف المنظمة مف تحقيق أىدافيا بأفضل الطرؽ مف جيد لممكارد البشرية يمككذلؾ فإف التخطيط ال
 الناحية اإلدارية كالمادية مما يزيد مف فرصة استدامتيا.

كدراسة  (2008دراسة الثكيني )(، 2010(، زيد )2010كيتفق ذلؾ مع دراسات كل مف زقكت )
Vanessa Gomez (2010) التي ترػ جميعيا أف كظيفة التخطيط التشاركي ليا دكر كبير ،

ستدامة منظمات المجتمع المدني مف خالؿ تقدير االحتياجات مف الخبرات كالميارات مما في ا
يجعل المنظمة في مأمف مف عكاقب العجز أك الفاض في المكرد البشرؼ مما يساىـ في تحقيق 

إشراؾ المكظفيف المعنييف في كضع الخطط الالزمة االستدامة المؤسسية، كالتي أكصت بضركرة 
التخطيط التشاركي يعزز االرتباط بيف المجتمع كمنظماتو كيقكؼ  ، إلى جانب ككف يةلممكارد البشر 

العالقات التي تربط أفراد المجتمع كالذؼ بدكره يؤدؼ لخمق رأس ماؿ اجتماعي كأف لمتخطيط 
حساسيـ بالقكة  التشاركي انعكاس عمى شخصية الفرد أيضا حيث يزيد مف ثقتيـ بأنفسيـ كا 

بشكل ايجابي في كضع المنظمة في المسار السميـ لتحقيق استدامتيا  مما يساىـ المجتمعية
، كلعل ما يبرر ىذا التكافق بيف الدراسة الحالية كالدراسات كاستمرارية الخدمات التي تقدميا

السابقة ىك ضركرة التركيز عمى كظيفة التخطيط ككنيا أساس لنجاح باقي الكظائف في أداء 
لدػ مسؤكلي المنظمات لتطكير برامج كمنيجيات التخطيط المتبعة  كذلؾ التكجودكرىا المطمكب، 

 فييا بغرض تحسيف االجراءات كالكصكؿ لالستدامة.

( عف الدراسة الحالية فيما يخص الفرضية األكلى حيث نتج عف 2007) تختمف دراسة الدعيس
الدراسة ضعف االرتباط كالتنسيق بيف الخطة الشاممة لممنظمة كخطة المكارد البشرية كذلؾ يرػ 
أيضًا كجكد ضعف في تخطيط كتنمية المكارد البشرية في المنظمات، كيعزك الباحث ذلؾ إلى 

( حيث أنو خالؿ ىذه الفترة 2007دراسة الحالية عف دراسة الدعيس )الفترة الزمنية التي تفصل ال
في أكساط منظمات المجتمع المدني، كشرط مف شركط الحصكؿ  برز مصطمح االستدامة كبشدة

يدعـ مكقف المنظمة أماـ  عمى التمكيل كعنصر أساسي في كتابة مقترحات المشاريع الزراعية
ثر قكة كفي مكقف أقكػ بدليل استدامتيا كقدرتيا عمى تقديـ المنظمات الدكلية المانحة كيجعميا أك

 .خدماتيا بشكل اكثر استقراراً 
 

بيف كظيفة  α=0.05: تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة الثانيةالفرضية  .2
العاممة في القطاع الزراعي  لممكارد البشرية كاستدامة منظمات المجتمع المدني ةالتشاركي الرقابة

 .في قطاع غزة
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الرقابة بيف كظيفة لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ إيجاد معامل ارتباط بيرسكف لدراسة العالقة 
العاممة في القطاع الزراعي في  لممكارد البشرية كاستدامة منظمات المجتمع المدني التشاركية
 الجدكؿ التالي:، كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ قطاع غزة

لمموارد البشرية  الرقابة التشاركية( يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين وظيفة 29جدول )
 العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة واستدامة منظمات المجتمع المدني

 لممكارد البشرية  الرقابة التشاركيةكظيفة 

 استدامة منظمات المجتمع المدني
 معامل

 االرتباط 
 القيمة 
 االحتمالية

0.81 0.000* 
 االرتباط داؿ احصائياً  *

( كجكد عالقة ارتباطيو طردية ذات داللة إحصائية 29تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
لممكارد البشرية كاستدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في  الرقابة التشاركيةبيف كظيفة 

القطاع الزراعي في قطاع غزة، حيث أف القيمة االحتمالية المقابمة لمعامل االرتباط أقل مف 
لممكارد  ةالتشاركي رقابةكظيفة الكمما زاد االىتماـ بكىذا يدؿ عمى أنو ، 0.05مستكػ الداللة 

العاممة في القطاع الزراعي في  منظمات المجتمع المدنيادة استدامة كمما أدػ ذلؾ لزي البشرية
 معدالت مشاركة المكظفيف في تحديد أىداؼ كمعايير الرقابة، كتقكيـ خالؿقطاع غزة كذلؾ مف 

، كذلؾ تمكف كظيفة الرقابة التشاركية المنظمة مف السيطرة عمى المشكمة كالغياب العمل دكراف
في كقت مبكر فيي تعمل كإنذار مبكر لعدـ تعاظـ تأثير المشكمة، كذلؾ تستفيد المنظمة مف 
الرقابة التشاركية في ككنيا تمثل أداة المقارنة بيف ما ىك مخطط كما يتـ تنفيذه ليتـ تصحيح 

 يتعمق بكظيفة الرقابة لممكارد البشرية،مف الضركرؼ إشراؾ المكظفيف في ما المسار، بالتالي كاف 
 كالغياب. العمل دكراف معدالت في تحديد أىداؼ كمعايير الرقابة، كتقكيـ كتحفيز مشاركتيـ

( 3111) (،  الصكراني3112كبمراجعة الدراسات السابقة نجد تكافق بيف دراسات كل مف الدلك )
كالتي أكصت بضركرة االىتماـ بالرقابة المتزامنة مع التنفيذ كضركرة كضكح المياـ في الييكل 
التنظيمي مما يسيل عممية الرقابة، كضركرة كضع ىيكل كاضح لألجكر كالحكافز، كذلؾ ضركرة 

شراكة الحقيقية التعامل مع الرقابة كالتقييـ بالمشاركة عمى أنيما كسيمتيف لمتفاعل كالتعمـ كبناء ال
(، 3111تتكافق بشكل كبير مع ما كرد في الفرضية الثانية، كذلؾ نجد في دراسة كل مف زيد )

( التركيز عمى مراجعة برامج التدريب تحسف مف مستكيات أداء 3119(، شمتكت )3117صياـ )
 Jes Hejbollالعامميف مما يساىـ في استدامة المنظمات كذىبت إلى ذلؾ أيضًا دراسة 
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Larsen & Mads Osterbye (3119)  كالتي أكصت بإعادة تكجيو نيج الرقابة مف المسائمة
ستكػ التنظيمي كاألدائي لممؤسسات، كما يبرر ىذا التكافق إلى التعمـ لممساىمة في تحسيف الم

ىك استشعار أفراد عينة الدراسة بضركرة تحسيف االجراءات الخاصة بالرقابة عمى المكارد البشرية 
البشرية،  برامج المكاردالتحقق مف تكافق األىداؼ مع ما تـ التكصل إليو خالؿ تنفيذ  بيدؼ

كضركرة مراجعة البرامج التدريبية لتالئـ الحاجات الكظيفية، كذلؾ تعد الرقابة إنذار مبكر يمكف 
 مف خاللو تصحيح المشاكل كالتغمب عمى العكائق التي يمكف أف تظير خالؿ التنفيذ.

 
التقييـ بيف كظيفة  α=0.05: تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة الثالثةالفرضية  .3

العاممة في القطاع الزراعي في  لممكارد البشرية كاستدامة منظمات المجتمع المدني التشاركي
 .قطاع غزة

ييـ التقبيف كظيفة لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ إيجاد معامل ارتباط بيرسكف لدراسة العالقة 
العاممة في القطاع الزراعي في  لممكارد البشرية كاستدامة منظمات المجتمع المدني التشاركي
 الجدكؿ التالي:، كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ قطاع غزة

 

لمموارد البشرية  التقييم التشاركي( يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين وظيفة 30جدول )
 واستدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة

 لممكارد البشرية  التقييـ التشاركيكظيفة 

 استدامة منظمات المجتمع المدني
 معامل

 االرتباط 
 القيمة 
 االحتمالية

0.82 0.000* 
 االرتباط داؿ احصائياً  *

طردية ذات داللة إحصائية  ة( كجكد عالقة ارتباطي30في جدكؿ )تبيف مف النتائج المكضحة 
ـ التشاركيبيف كظيفة  لممكارد البشرية كاستدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع  التقيي

الزراعي في قطاع غزة، حيث أف القيمة االحتمالية المقابمة لمعامل االرتباط أقل مف مستكػ 
كمما أدػ  لممكارد البشرية ةالتشاركي رقابةكظيفة الكمما زاد االىتماـ بأنو ، كىذا يدؿ 0.05الداللة 

العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة كذلؾ مف  منظمات المجتمع المدنيذلؾ لزيادة استدامة 
خالؿ دعـ مجمس االدارة لمشاركة العامميف في كضع منياج كاجراءات كمعايير التقييـ كذلؾ 

يد اليدؼ مف عممية التقييـ كمراعاة المشاركة في تحديد األداء المطمكب مف مشاركتيـ في تحد
الفرد، بالتالي فيي تحسف مف ميارات كقدرات العامميف مف خالؿ البرامج التدريبية المختمفة 
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ـ في االستدامة مف خالؿ تحديد نقاط القكة كالضعف في أداء المكظفيف بشكل تشاركي مما  كتساى
 ف عمى أساس مف التفاىـ كاالتفاؽ.لتحسييسمح بالتغيير كا

(، الصكراني 3112دراسة الدلك ) كبمراجعة الدراسات السابقة نجد تكافق بيف دراسات كل مف
(، كالتي اتفقت 2008(، الثكيني )2007(، صياـ )2010الطيراكؼ )(، 3111(، زيد )3111)

دارة ىيكل األجكر تساىـ في أف عمى  ـ الكظائف كا  تحقيق الرضا لدػ العامميف كتعتبر كظيفة تقيي
عممية تقييـ األداء أساسًا لتنمية المكرد البشرؼ مف خالؿ تزكيد المنظمة بمؤشرات األداء، كذلؾ 
أشادت بضركرة أف تتضمف البرامج التدريبية استخداـ اساليب المشاركة في تقييـ األداء، مما 

عاممة في القطاع الزراعي في قطاع يساىـ في الكصكؿ الستدامة منظمات المجتمع المدني ال
 غزة.

بيف متكسطات  α=0.05الفرضية الرابعة: تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة  .4
مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في استجابات المبحكثيف حكؿ 

تعزػ  طاع الزراعي في قطاع غزةتحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في الق
مركز الكظيفي، عدد سنكات لمبيانات الشخصية التالية )الجنس، العمر، المؤىل العممي، ال

 كتنبثق منيا الفرضيات التالية:، الخدمة(
بيف  α=0.05الفرضية الفرعية األكلى: تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة .أ 

فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية ستجابات حكؿ مدػ متكسطات اال
في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة تعزػ 

" لعينتيف مستقمتيف لكشف Tتـ استخداـ اختبار " مف ىذه الفرضيةلمتحقق ، ك لمتغير الجنس
دػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة مستجابات حكؿ االمتكسطات في الفركؽ 

المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في 
 :كالنتائج مكضحة في الجدكؿ التالي، تعزػ لمجنس قطاع غزة

مدى فعالية النيج حول  متوسطات استجابات المبحوثين( لكشف الفروق في T( نتائج اختبار )31جدول )
 التشاركي لتخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني

 تعزى لمجنس العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة 

مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ 
كرقابة المكارد البشرية في تحقيق استدامة 

ني العاممة في القطاع منظمات المجتمع المد
 الزراعي في قطاع غزة

المتوسط  الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 T اختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.72 3.46 ذكر
-0.144 //0.886 

 0.79 3.48 أنثى

 0.05غير دالة احصائيًا عند القيمة االحتمالية  //
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متكسطات ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 31تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في استجابات المبحكثيف حكؿ 

تعزػ  تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة
، كيفسر ذلؾ أف عينة الدراسة 0.05كػ الداللة مست، حيث أف القيمة االحتمالية أكبر مف لمجنس

مف الذككر كاإلناث تميل لمبدأ المشاركة كبديل لممناىج التقميدية في إدارة المكارد البشرية لما 
حساس بالمسؤكلية تجاه العمل كالمنظمة، لذلؾ ال يمنحو منيج المشاركة مف مساحة لإلبداع كاال
اركة في المكاضيع المتعمقة بجكانب عمميـ، خاصة يختمف الذككر عف االناث في تفضيل المش

حينما نتحدث عف النسبة األكبر مف عينة الدراسة مف الشباب كالذيف يعتمدكف عمى الكسائل 
كقد تكافق ذلؾ مع  كسبل ادارية حديثة ثة في مطالعة ما ىك جديد مف مناىجالتكنكلكجيا الحدي

 .(2004(، كشبير )2010الطيراكؼ )(، 2012عسكر )(، 2013دراسة كل مف زقكت )

( حيث تتناكؿ الدراسة تقييـ إدارة المشاريع 2013في حيف تختمف مع ما سبق دراسة الدلك )
الزراعية، مما يخمق مساحة لالختالؼ مف حيث الجنس كذلؾ إلندماج الذككر بشكل أكبر في 

يداني لممشاريع مع ما يتطمبو إدارة المنظمات الزراعية كتقييـ المشاريع كقدرتيـ عمى التقييـ الم
( كلعل 2011ذلؾ مف متطمبات يمكف أف تككف صعبة عمى اإلناث، كذلؾ تختمف دراسة خميفة )

ما يبرر االختالؼ ىك إجراءه لمدراسة في منطقة ريفية مما يجعل مف الصعب عمى اإلناث 
 المشاركة كعينة دراسة فتككف األفضمية لمذككر مف حيث الفركؽ االحصائية.

 α=1015مستكػ داللة لفرضية الفرعية الثانية: تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند ا.ب 
مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ 

المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في 
تـ استخداـ اختبار )تحميل التبايف  مف ىذه الفرضيةلمتحقق ك  متغير العمرتعزػ ل قطاع غزة
مدػ متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ الفركؽ في  لكشف( Anova One Wayاألحادؼ 

فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات 
، كالنتائج مكضحة تعزػ لمتغير العمر الزراعي في قطاع غزة المجتمع المدني العاممة في القطاع

 مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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مدى متوسطات استجابات المبحوثين حول ( نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في 32جدول )
 مع المدنيفعالية النيج التشاركي لتخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجت

 تعزى لمتغير العمر العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة 

مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط 
كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في 
تحقيق استدامة منظمات المجتمع 
المدني العاممة في القطاع الزراعي 

 في قطاع غزة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 بيف
 المجمكعات

8.029 4 2.007 

 داخل *0.005 3.917
 المجمكعات

81.990 160 0.512 

  164 90.019 المجمكع

 0.05دالة احصائيًا عند القيمة االحتمالية  *
 

المقابمة الختبار تحميل ( sigأف القيمة االحتمالية ) (32تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ في ≥0.05αالتبايف األحادؼ أقل مف مستكػ الداللة )

متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد 
 الزراعي في قطاع غزة البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع

 .(33)لممقارنات البعدية في جدكؿ  ولكشف الفركؽ تـ إيجاد اختبار شيفي ،تعزػ لمتغير العمر
 

 لمفروق بين المتوسطات وفق متغير العمر شيفيو( نتائج اختبار 33جدول )
مدػ فعالية النيج 
التشاركي لتخطيط كتقييـ 
كرقابة المكارد البشرية في 

منظمات تحقيق استدامة 
المجتمع المدني العاممة في 
القطاع الزراعي في قطاع 

 غزة

المتوسط  العمر
 الحسابي

 أقل من
سنة 30  

إلى أقل  30
سنة 35من   

إلى أقل  35
سنة 40من   

إلى أقل  40
سنة 50من   

سنة 50  
 فأكثر

 0.008* 0.991// //18315 //18933 1 3.58 سنة 30أقل من 

 0.023* 0.937// 0.996// 1  3.45 سنة 35إلى أقل من  30

 0.048* 0.853// 1   3.37 سنة 40إلى أقل من  35

 0.012* 1    3.62 سنة 50إلى أقل من  40

 1     2.18 سنة فأكثر 50
  1815دالة احصائيًا عند  القيمة االحتمالية *
  1815غير دالة احصائيًا عند  القيمة االحتمالية //

ينظركف سنة فأكثر(  50أفراد عينة الدراسة الذيف أعمارىـ )أف  (33مف خالؿ جدكؿ ) قد تبيفك 
فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات  إلى

إلى  30سنة(، ك) 30أقل مف أقل مف أفراد عينة الدراسة الذيف أعمارىـ ) بأىمية المجتمع المدني
، كىذه الفركؽ سنة( 50إلى أقل مف  40سنة(، ك) 40إلى أقل مف  35سنة(، ك) 35مف أقل 

كيفسر ذلؾ أف في  .حع أؼ فركؽ بيف المجمكعات األخرػذات داللة إحصائية، في حيف لـ يال
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معظـ المنظمات تجد مف يدعك لمتغيير كتبني المناىج الحديثة ىـ فئة الشباب، حيث أنيـ بحاجة 
ميتيـ ككيانيـ في المنظمة مف خالؿ المشاركة في القرارات كاالجراءات إلى اإلحساس بأى

سنة يميمكا إلى المناىج التقميدية  50المتعمقة بيـ، في حيف تجد أف كبار السف ممف ىـ فكؽ 
قناعة عالية بيا لدرجة أنيـ يمكف أف بيا، كتجد أف لدييـ التي اعتادكا عمى ممارستيا كالعمل 

كلة لمتغيير ، ألف لدييـ اعتقاد أف تغيير المنيج سيؤدؼ لتيديد مراكزىـ، يكاجيكا بشدة أؼ محا
 كيجدكا في مشاركة الشباب انتقاص مف حقيـ في صنع القرارات كمحاكلة إلفساد ما تـ بناؤه.

ـ ذكره  ( حيث أف عينة 2010(، كالطيراكؼ )2011نتائج دراسة كل مف خميفة )كيختمف مع ما ت
استيدفت المسؤكليف في البمديات مما يعني تقارب أعمار المبحكثيف كال الدراسة في حالة خميفة 

كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمطيراكؼ الذؼ استيدفت عينت دراستو يخمق مساحة لمفركؽ االحصائية، 
جميع المنظمات غير الحككمية باختالؼ طبيعة عمميا، كيعزك الباحث ىذا االختالؼ إلى طبيعة 

 عدـ تحديد العينة عمى فئة معينة مف المبحكثيف. عينة الدراسة الحالية كذلؾ

 α=0.05الفرضية الفرعية الثالثة: تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة .ج 
مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ 

المدني العاممة في القطاع الزراعي في المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع 
تحميل ) تـ استخداـ اختبار مف ىذه الفرضيةلمتحقق ، ك تعزػ لمتغير المؤىل العممي قطاع غزة

متكسطات استجابات المبحكثيف الفركؽ في  لكشف( Anova One Wayالتبايف األحادؼ 
رية في تحقيق استدامة مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشحكؿ 

تعزػ لمتغير المؤىل  منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة
 ، كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:العممي

مدى متوسطات استجابات المبحوثين حول ( نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في 34جدول )
 لتخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدنيفعالية النيج التشاركي 

 تعزى لمتغير المؤىل العممي العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة 
مدػ فعالية النيج التشاركي 
لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد 
البشرية في تحقيق استدامة 
منظمات المجتمع المدني العاممة 

 قطاع الزراعي في قطاع غزةفي ال

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 0.924 4 3.696 المجمكعات بيف

 0.540 160 86.324 المجمكعات داخل //0.150 1.713

  164 90.019 المجمكع

 0.05احصائيًا عند دالة القيمة االحتمالية غير  //
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( المقابمة الختبار تحميل sigأف القيمة االحتمالية ) (34تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
تكجد فركؽ ال (، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ≥0.05αمف مستكػ الداللة ) أكبرالتبايف األحادؼ 

حكؿ مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة  في متكسطات استجابات المبحكثيف
المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في 

 المؤىل العممي.تعزػ لمتغير  قطاع غزة

كيرجع ذلؾ مف كجية نظر الباحث إلى أف معظـ العامميف في المنظمات الزراعية حسب نتائج 
راسة ىـ مف حممة شيادة البكالكريكس، بالتالي نجد تشابو في إجاباتيـ حكؿ محاكر الدراسة الد

العممي، كاتفقت مع ىذه كعميو فمـ يتـ الكشف عف فركؽ ذات داللة إحصائية تتعمق بالمؤىل 
(، زيد 2011(، خميفة )2012(، كعسكر )2013(، زقكت )2013النتيجة دراسة كل مف الدلك )

(، كيعزك الباحث اتفاؽ الدراسات مع الدراسة الحالية إلى أف معظـ 2010راكؼ )(، الطي2010)
أفراد العينة ىـ مف فئة المكظفيف في المنظمات غير الحككمية أؼ أنيـ متقاربيف مف حيث 

 المؤىل العممي حيث يغمب عمييـ مؤىل البكالكريكس مما ال يخمق مساحة لمفركؽ االحصائية.
 

 α=0.05الرابعة: تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة الفرضية الفرعية .د 
مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ 

المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في 
تحميل تـ استخداـ اختبار ) مف ىذه الفرضيةلمتحقق ، كظيفيتعزػ لمتغير المركز ال قطاع غزة

متكسطات استجابات المبحكثيف الفركؽ في  لكشف( Anova One Wayالتبايف األحادؼ 
مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في تحقيق استدامة حكؿ 

تعزػ لمتغير المركز  عي في قطاع غزةمنظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزرا 
 :ائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي، كالنتالكظيفي

مدى متوسطات استجابات المبحوثين حول ( نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في 35جدول )
 المجتمع المدنيفعالية النيج التشاركي لتخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات 

 تعزى لمتغير المركز الوظيفي العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة 
مدػ فعالية النيج التشاركي 
لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد 
البشرية في تحقيق استدامة 
منظمات المجتمع المدني 

 .العاممة في القطاع الزراعي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 0.291 4 1.164 المجمكعات بيف

 0.555 160 88.855 المجمكعات داخل 0.718// 0.524

  164 90.019 المجمكع

 0.05دالة احصائيًا عند القيمة االحتمالية غير  //
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( المقابمة الختبار تحميل sigأف القيمة االحتمالية ) (32تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
تكجد فركؽ ال (، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ≥0.05αمف مستكػ الداللة ) أكبرالتبايف األحادؼ 

في متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة 
في القطاع الزراعي في المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة 

 المركز الكظيفي.تعزػ لمتغير  قطاع غزة

كيرجع ذلؾ مف كجية نظر الباحث إلى أف معظـ التركيز في الكظائف في منظمات المجتمع 
مما يعني تقارب مف حيث المناىج التي يتـ استخداميا، كغالبًا  تتعمق بالمشركعالمدني الزراعية 

ما يككنكا عمى عمـ كدراية بأكجو القصكر في المناىج التقميدية مما يدفعيـ لتفضيل المناىج 
الحديثة في االدارة حيث أنيـ في الغالب مف محيط المنظمة أك يتبعكا ليا بشكل أك بأخر، كذلؾ 

العامميف في منظمات المجتمع المدني يككف لدييـ حرص عمى  يعزػ عدـ كجكد فركؽ إلى أف
لرقي بيا مف خالؿ أفضل الممارسات، كيتفق مع ذلؾ دراسة كل مف الدلك تطكير المنظمات كا

 ( لما سبق ذكره.3111( كالطيراكؼ )3112(، زقكت )3112)

 α=0.05الفرضية الفرعية الخامسة: تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة .ق 
مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ 

المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في 
تـ استخداـ اختبار  مف ىذه الفرضيةلمتحقق ، تعزػ لمتغير عدد سنكات الخدمة قطاع غزة

متكسطات استجابات الفركؽ في  لكشف( Anova One Wayيل التبايف األحادؼ تحم)
مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في تحقيق المبحكثيف حكؿ 

تعزػ لمتغير عدد  استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة
 كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:، سنكات الخدمة

مدى متوسطات استجابات المبحوثين حول ( نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في 36جدول )
 فعالية النيج التشاركي لتخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة اع غزةالعاممة في القطاع الزراعي في قط 
مدػ فعالية النيج التشاركي 
لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد 
البشرية في تحقيق استدامة 
منظمات المجتمع المدني العاممة 
 في القطاع الزراعي في قطاع غزة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 0.321 4 1.285 المجمكعات بيف

 0.555 160 88.735 المجمكعات داخل 0.678// 0.579

  164 90.019 المجمكع

 0.05دالة احصائيًا عند القيمة االحتمالية غير  //
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( المقابمة الختبار تحميل sigأف القيمة االحتمالية ) (36تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
تكجد فركؽ ال (، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ≥0.05αمف مستكػ الداللة ) أكبرالتبايف األحادؼ 

في متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة 
القطاع الزراعي في المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في 

 عدد سنكات الخدمة.تعزػ لمتغير  قطاع غزة

كيعزػ ذلؾ مف كجية نظر الباحث إلى أف العمل في المنظمات الزراعية ال يحتاج لخبرة طكيمة 
لكي تكتسب الميارة كالمعرفة بكل ما يتعمق بالمنظمة، فمشاريع المنظمة متكررة كمتشابية كتكاد 
تككف امتداد لبعضيا البعض بممكليف مختمفيف، بالتالي لـ يؤثر متغير سنكات الخدمة عمى 

بات المبحكثيف كذلؾ لتقارب المعارؼ لدييـ كالخبرات كالتي جعمتيـ جميعا في بكتقة كاحدة اجا
(، 2013دعـ كتأييد تطبيق النيج التشاركي، كقد اتفقت مع ذلؾ دراسة كل مف الدلك )مف حيث 
( لما سبق 2010(، طيراكؼ )2010(، زيد )2011(، خميفة )2012(، عسكر)2013زقكت )

 تكضيحو.

( حيث يعزػ ىذا اإلتفاؽ إلى أف مكضكع دراسة أبك 2013تمف دراسة أبك سمطاف )في حيف تخ
سمطاف يتناكؿ التنسيق بيف المنظمات كالجيات الحككمية، كغالبًا ما يككف التنسيق مقصكر عمى 

 دائرة أك مجمكعة معينة مف األفراد ذكؼ الخبرة كممف لدييـ الميارات الالزمة لمتنسيق.

بيف متكسطات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة الفرضية الخامسة:  .5
مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في استجابات المبحكثيف حكؿ 

تعزػ  تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة
كتنبثق منيا افظة، عدد العامميف(، ة التالية )عمر المنظمة، المحلمبيانات المتعمقة بالمنظم

 الفرضيات التالية:
بيف  α=0.05الفرضية الفرعية األكلى: تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة  .أ 

مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ 
تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في المكارد البشرية في 

تحميل تـ استخداـ اختبار ) مف ىذه الفرضيةلمتحقق ، تعزػ لمتغير عمر المنظمة قطاع غزة
متكسطات استجابات المبحكثيف الفركؽ في  لكشف( Anova One Wayالتبايف األحادؼ 

كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في تحقيق استدامة مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط حكؿ 
تعزػ لمتغير عمر  منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة

 ، كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:المنظمة



443 
 

مدى متوسطات استجابات المبحوثين حول ( نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في 37جدول )
 فعالية النيج التشاركي لتخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني

 تعزى لمتغير عمر المنظمة العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة 
مدػ فعالية النيج التشاركي 
لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد 
البشرية في تحقيق استدامة 

تمع المدني العاممة منظمات المج
في القطاع الزراعي في قطاع 

 غزة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 2.487 4 9.947 المجمكعات بيف

4.969 0.001* 
 داخل

 المجمكعات
80.073 160 0.500 

  164 90.019 المجمكع

 0.05دالة احصائيًا عند القيمة االحتمالية  *
( المقابمة الختبار تحميل التبايف األحادؼ sigأف القيمة االحتمالية ) (37تبيف مف نتائج جدكؿ )

(، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ في متكسطات ≥0.05αأقل مف مستكػ الداللة )
حكؿ مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في  استجابات المبحكثيف

تعزػ لمتغير  تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة
 .(38)لممقارنات البعدية في جدكؿ  و، كلكشف ىذه الفركؽ تـ إيجاد اختبار شيفيعمر المنظمة

 لمفروق بين المتوسطات وفق متغير عمر المنظمة شيفيو( نتائج اختبار 38جدول )

مدػ فعالية النيج 
التشاركي لتخطيط 
كتقييـ كرقابة المكارد 
البشرية في تحقيق 
استدامة منظمات 
المجتمع المدني 
العاممة في القطاع 
الزراعي في قطاع 

 غزة

المتوسط  عمر المنظمة
 الحسابي

إلى أقل من  5
سنوات 10  

إلى أقل  10
سنة 15من   

إلى أقل  15
سنة 20من   

إلى أقل  20
سنة 25من   

 سنة  25
 فأكثر

 10إلى أقل من  5
 سنوات

3.66 1 18937// 18731// //0.983 *0.003 

 15إلى أقل من  10
 سنة

3.58  1 //0.920 //0.999 *0.005 

 20إلى أقل من  15
 سنة

3.39   1 //0.994 //0.351 

 25إلى أقل من  20
 سنة

3.52    1 //0.217 

 1     2.94 فأكثر سنة  25
  1815دالة احصائيًا عند  القيمة االحتمالية *
  1815غير دالة احصائيًا عند  القيمة االحتمالية //

سنة فأكثر( لدييا  25المنظمات عينة الدراسة التي أعمارىا )أف  (38مف خالؿ جدكؿ ) قد تبيفك 
لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات فعالية النيج التشاركي 

 10سنكات(، ك) 10إلى أقل مف  5أقل مف المنظمات التي تتراكح أعمارىا بيف ) المجتمع المدني
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كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية، في حيف لـ يالحع أؼ فركؽ بيف سنة(،  15إلى أقل مف 
 المجمكعات األخرػ.

 
أف المنظمات الكبيرة مف حيث عمرىا قد كصمت إلى ما يشبو حالة كيعزك الباحث ذلؾ إلى 

االكتفاء في ظل تكفر التمكيل خاصة فترة ما بعد الحرب األخيرة عمى قطاع غزة، كذلؾ بناءىا 
لعالقات شراكة قكية مع المؤسسات المانحة فيي إلى حد كبير تجد في كضعيا الحالي مؤشرات 

لة االستدامة، عكس ذلؾ نجده في المنظمات صغيرة العمر كالتي تسعى إلثبات مطمئنة لحا
كجكدىا فيظل ىيمنة المنظمات الكبيرة، كذلؾ تسعى إلى الظيكر بالمظير الحسف أماـ الممكليف 
كتسعى لتحقيق استدامة مرحمية تمكنيا مف جمب التمكيل لمصمكد في سكؽ المنافسة الشرسة 

مسؤكليف يعتبركا مف أف المؤسسات الكبرػ مف حيث العمر يديرىا عمى التمكيل، كذلؾ نجد 
عاـ ككما ذكرنا سابقًا يكجد  15المؤسسيف أؼ أنيـ مف الفئة التي تزيد عمرىا في الغالب عف 

 لدييـ رفض لعممية التغيير ألنيـ يجدكا في كاقع المنظمة بيئة مناسبة ليـ كلخبراتيـ.

(، كنجد في حالة 3112(، أبك سمطاف )3112الدلك ) كتختمف مع ىذه النتيجة دراسة كل مف
الدلك أف تقييـ المشاريع ال يختمف مف منظمة ألخرػ كذلؾ لتقارب إلى حد كبير أدكات كمناىج 
ـ المتبعة، كذلؾ في حاؿ أبك سمطاف نجد أف التنسيق بيف المؤسسات ال يستدعي االختالؼ  التقيي

نما يركز بشكل أكبر عمى  آليات التنسيق كطبيعة العالقة. في عمر المنظمة كا 

بيف  α=0.05الفرضية الفرعية الثانية: تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة .ب 
مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ 

لقطاع الزراعي في المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في ا
تحميل التبايف تـ استخداـ اختبار ) مف ىذه الفرضيةلمتحقق ، تعزػ لمتغير المحافظة قطاع غزة
مدػ متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ الفركؽ في  لكشف( Anova One Wayاألحادؼ 

منظمات فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في تحقيق استدامة 
، كالنتائج تعزػ لمتغير المحافظة المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة

 مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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مدى متوسطات استجابات المبحوثين حول ( نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في 39جدول )
 ارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدنيفعالية النيج التشاركي لتخطيط وتقييم ورقابة المو 

 تعزى لمتغير المحافظة العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة 
مدػ فعالية النيج التشاركي 
لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد 
البشرية في تحقيق استدامة 
منظمات المجتمع المدني العاممة 
في القطاع الزراعي في قطاع 

 غزة

مجموع  التباينمصدر 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 2.711 4 10.845 المجمكعات بيف

58179 0.000* 
 0.495 160 79.174 المجمكعات داخل

  164 90.019 المجمكع

 0.05دالة احصائيًا عند القيمة االحتمالية  *
( المقابمة الختبار تحميل sigأف القيمة االحتمالية ) (39في جدكؿ ) تبيف مف النتائج المكضحة

(، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ في ≥0.05αالتبايف األحادؼ أقل مف مستكػ الداللة )
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد 

 ة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزةالبشرية في تحقيق استدام
 جدكؿ لممقارنات البعدية في واختبار شيفي جراء، كلكشف ىذه الفركؽ تـ إالمحافظةتعزػ لمتغير 

(40).  

 لمفروق بين المتوسطات وفق متغير المحافظة شيفيو( نتائج اختبار 40جدول )
مدػ فعالية النيج 
التشاركي لتخطيط 

كتقييـ كرقابة المكارد 
البشرية في تحقيق 
استدامة منظمات 

المجتمع المدني العاممة 
 في القطاع الزراعي 

 المحافظة
المتوسط 
 رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال الحسابي

 0.981// 0.126// //18723 //18973 1 3.41 الشماؿ

 0.826// 0.015* 0.955// 1  3.30 غزة

 0.492// 0.002* 1   3.17 الكسطى

 0.650// 1    3.86 خانيكنس

 1     3.55 رفح
  1815دالة احصائيًا عند  القيمة االحتمالية *
  1815غير دالة احصائيًا عند  القيمة االحتمالية //

المنظمات عينة الدراسة المكجكدة في محافظة خانيكنس لدييا أف  (40جدكؿ)خالؿ  مف قد تبيفك 
فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات 

كىذه الفركؽ ذات أكبر مف المنظمات المكجكدة في محافظتي غزة كالكسطى،  المجتمع المدني
 ؽ بيف المجمكعات األخرػ.داللة إحصائية، في حيف لـ يالحع أؼ فرك 
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إلى تكتل المنظمات الزراعية في محافظة خانيكنس حيث أف  مف كجية نظر الباحث كيعزػ ذلؾ
% مف المنظمات الزراعية عينة الدراسة تقع في محافظة خانيكنس، كذلؾ مف خالؿ  26.1

عممي الحظت النشاط كالتكجو لدػ العامميف في محافظة خانيكنس نحك التعمـ كاالستفادة مف 
مات بيدؼ تطكير منظماتيـ حيث تجد ركح التدريبات كالبرامج المختمفة التي تعقدىا المنظ

المنافسة بيف تمؾ المنظمات إلثبات أحقيتيا في تنفيذ المشاريع، إلى جانب أف العامميف فييا ىـ 
مف المزارعيف كأصحاب األمالؾ في المحافظة أؼ أنيـ األحرص عمى عمـك المنفعة عمى 

( مع 2012ؾ دراسة عسكر )لتالي عمى المستفيديف مف برامجيا كتتفق مع ذلالمنظمات كبا
 مبررات قريبة لما تـ ذكره.
مكضكع الدراسة حيث أف تقييـ المشاريع  الختالؼفي ذلؾ  (2013كتختمف دراسة الدلك )

نما ترتبط أكثر بطبيعة المشركع.  الزراعية ال يرتبط بالمحافظة التي تعمل فييا المنظمة كا 

بيف  α=0.05احصائية عند مستكػ داللة الفرضية الفرعية الثالثة: تكجد فركؽ ذات داللة .ج 
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة 
المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في 

تحميل استخداـ اختبار ) تـ مف ىذه الفرضيةلمتحقق ، قطاع غزة تعزػ لمتغير عدد العامميف
متكسطات استجابات المبحكثيف الفركؽ في  لكشف( Anova One Wayالتبايف األحادؼ 

مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في تحقيق استدامة حكؿ 
تعزػ لمتغير عدد  منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة

 ، كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:العامميف

مدى متوسطات استجابات المبحوثين حول ( نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في 41جدول )
 فعالية النيج التشاركي لتخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني

 تعزى لمتغير عدد العاممين ممة في القطاع الزراعي في قطاع غزةالعا 
مدػ فعالية النيج التشاركي 
لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد 
البشرية في تحقيق استدامة 
منظمات المجتمع المدني 
العاممة في القطاع الزراعي في 

 قطاع غزة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 4.387 4 17.546 المجمكعات بيف

 0.453 160 72.473 المجمكعات داخل *0.000 98331

  164 90.019 المجمكع

 0.05دالة احصائيًا عند القيمة االحتمالية  *
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الختبار تحميل ( المقابمة sigأف القيمة االحتمالية ) (41تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(، يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ في ≥0.05αالتبايف األحادؼ أقل مف مستكػ الداللة )

متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ مدػ فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد 
 ع غزةالبشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطا

 .لممقارنات البعدية و، كلكشف ىذه الفركؽ تـ إيجاد اختبار شيفيعدد العامميفتعزػ لمتغير 

 لمفروق بين المتوسطات وفق متغير عدد العاممين شيفيو( نتائج اختبار 42جدول )
مدػ فعالية النيج 
التشاركي لتخطيط 

كتقييـ كرقابة المكارد 
البشرية في تحقيق 
استدامة منظمات 
المجتمع المدني 

العاممة في القطاع 
 الزراعي

المتوسط  عدد العاممين
 الحسابي

إلى أقل  10
15من   

إلى أقل  15
20من   

إلى أقل  20
25من   

إلى  25
أقل من 

30 
فأكثر 30  

 0.000* 0.992// //18771 //18971 1 3.59 15إلى أقل من  10

 0.000* 0.966// 0.604// 1  3.73 20إلى أقل من  15

 0.535// 0.999// 1   3.18 25إلى أقل من  20

 0.721// 1    3.34 30إلى أقل من  25

 1     2.62 فأكثر 30
  1815دالة احصائيًا عند  القيمة االحتمالية *
  1815غير دالة احصائيًا عند  القيمة االحتمالية //
 

فأكثر( لدييا  30المنظمات عينة الدراسة التي عدد عاممييا مف )أف  (42مف الجدكؿ ) قد تبيفك 
فعالية النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظمات 

 15ك)  (،15إلى أقل مف  10أقل مف المنظمات التي يتراكح عدد عاممييا بيف ) المجتمع المدني
حع أؼ فركؽ بيف ات داللة إحصائية، في حيف لـ يالكىذه الفركؽ ذ(، 20إلى أقل مف 

 .المجمكعات األخرػ

كيمكف تفسير ذلؾ أيضًا بمقارنتو بحجـ المنظمة كعمرىا فالمنظمات التي يزيد عدد مكظفييا 
غالبًا تمثل المنظمات الزراعية الكبرػ كالتي كما ذكرنا قد اطمأنت لمكضع الحالي ككجدت في أف 

يجعميا في مسار االستدامة خاصة في الفترة ما بعد الحرب األخيرة كالتي الكاقع الذؼ تمر بو 
زادت مف حجـ التمكيل لمعظـ المنظمات الكبرػ، كبعكس ذلؾ نجد المنظمات الصغرػ ذات 
العدد األقل لممكظفيف ما زالت في طكر النمك كالبدايات أؼ أنيا بحاجة إلثبات جدارتيا كقدرتيا 

يثة التي تقربيا مف ما تطمح إليو كيتفق امة فيي بحاجة لممناىج الحدعمى االستمرارية كاالستد
( لنفس 2010( كدراسة زيد )2013ذلؾ بشكل كبير مع ما تـ التكصل إليو في دراسة الدلك )

 المبررات السابقة فيما يتعمق بحجـ المنظمة القادرة عمى التكظيف.



447 
 

 السادسالفصل 

 النتائج والتوصيات
 

 
 ــة ــ ــ  مقدمـ

 نتائج الدراسة 

 التوصيات 

 الدراسات المقترحة 

 
 
 
 
 



448 
 

 :مقدمة
يحتكؼ ىذ الفصل ممخصًا ألىـ النتائج التي تكصل إلييا الباحث خال ىذه الدراسة، كأبرز 
التكصيات المقترحة في ضكء نتائج الدراسة كالتي يأمل الباحث في أف يككف ليا األثر المممكس 

مة في ابراز أىمية النيج التشاركي في العمميات االدارية إلدارة المكارد البشرية كأثره عمى استدا
منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة، كذلؾ سيتـ استعراض بعض 
 الدراسات المقترحة التي مف الممكف ليا أف تثرؼ المكضكع أك مكاضيع مشابية لمكضكع الدراسة. 

 
 النتائج:

 تكصل الباحث بعد إجراء تحميل المحاكر كالفرضيات إلى مجمكعة النتائج التالية:
استدامة منظمات في  تساىـ كظيفة التخطيط التشاركي لممكارد البشرية تكصمت النتائج إلى أف .1

حيث أف استجابات المبحكثيف كانت  المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة
 ايجابية بخصكص البنكد التالية:

بالمكارد البشرية في  مشاركة العامميف في كضع الخطط الخاصةدعـ مجمس اإلدارة ل.أ 
 المنظمة.

إشراؾ المكظفيف في كضع الخطط الخاصة بالمنظمة كالخطط االستراتيجية الخاصة بالمكارد .ب 
 البشرية.

عمميات المسح السكقي كالتنبؤ باالحتياجات المستقبمية بدقة كذلؾ  دعـ مشاركة المكظفيف في.ج 
ة التي يمكف أف تتحمميا بغرض تحقيق التكازف بيف قكػ الطمب كالعرض كتقميل التكمف

 ة كنتيجة لعدـ الدقة في االختيار.المنظم
تحديد المتغيرات المتكقعة عمى بيئة العمل في المنظمة، الحصكؿ عمى أفضل الكفاءات .د 

 بالكمية المطمكبة.
 كضع الخطط المستقبمية لبرامج التدريب كتحميل مدػ االستفادة منيا لممنظمة..ق 
 ؿ تكفير فرص لمتطكر الكظيفي.تخفيض معدؿ دكراف العمل مف خال.ك 
 تحقيق التكامل بيف مختمف االدارات..ز 
حالة مف االستقرار كالتكازف في ىيكميا التنظيمي كتحسيف الكفاءة كالفعالية مما  تحقيق .ح 

يضمف لممنظمة السير بخطى ثابتة نحك االستدامة في كجكد عنصر بشرؼ كفؤ كفاعل 
 كيتمتع بالكالء نحك منظمتو. 
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يتكجب عمى المنظمة إدارة كأفراد أف تبذؿ قصارػ جيدىا لتحسيف النقاط السابقة مع ذلؾ 
لمكصكؿ لدرجة أكبر مف النجاح كالتميز فيما يتعمق بتخطيط المكارد البشرية بما يدعـ كيساىـ 

 في نجاح المنظمة كمنافستيا بحجـ أقكػ بيف باقي المنظمات.

استدامة في  فقد تبيف أنيا تساىـ البشريةلممكارد  الرقابة التشاركيةكظيفة أما بخصكص  .2
حيث تبيف مف أف  منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة
 استجابات المبحكثيف كانت ايجابية مف حيث المكافقة عمى البنكد التالية:

الحاؿ فيما دعـ مشاركة المكظفيف في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة عمى األداء، كذلؾ .أ 
يتعمق بجمع المعمكمات الخاصة بالمكارد البشرية كتصنيفيا كتحميميا، كذلؾ تحفيز المشاركة 

 في تحديد أىداؼ كمعايير الرقابة كالمناىج المستخدمة فييا.
عمى النحك الذؼ حددتو األىداؼ، كالتحقق مف ترابط األىداؼ مع  التحقق مف أف األداء يتـ.ب 

 ؼ عف المسار.األنشطة لتصحيح أؼ انحرا
 .االستخداـ األمثل لممكارد البشرية بما يمنع اىدار المكاردضماف .ج 
 تقكيـ كمراجعة نظاـ الحكافز كاألجكر..د 
 تقكيـ اجراءات كقكاعد العمل..ق 

بالتالي يتكجب عمى إدارة المنظمة مراجعة البنكد السابقة كباقي البنكد المتعمقة بالرقابة التشاركية 
كبداية لمنيكض لمكقكؼ عمى نقاط القكة كتعزيزىا كنقاط الضعف لتحسينيا كتغيير ما يمكف تغييره 

ات التي بالمنظمة كتحسيف اجراءات العمل فييا بما يمكنيا مف التطكر كتحسيف جكدة الخدم
 تقدميا.

استدامة في  تساىـ لممكارد البشرية التقييـ التشاركيكظيفة  كذلؾ فقد تبيف مف خالؿ الدراسة أف .3
، حيث تبيف  أف استجابات منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة

 المبحكثيف كانت ايجابية مف حيث المكافقة عمى البنكد التالية:
 ألداء لدػ منظمات المجتمع المدني.أنظمة تقييـ امراجعة  .أ 
ـ كذلؾ  .ب  مشاركة المكظفيف في اختيار المنيجية المناسبة لمتقييـ، ككضع كمراجعة نماذج التقيي

تشجيع مشاركة األفراد في كضع المعايير كالمؤشرات الخاصة بتقييـ األداء، كالتأكيد عمى 
 مشاركتيـ في دراسة كتحميل النتائج.

نقاط القكة كالضعف في أنظمة التقييـ كذلؾ في األداء نفسو بما يسمح لممنظمة تحديد   .ج 
 .بالتحسيف المستقبمي

مراجعة برامج األجكر كالحكافز كخمق ركح المنافسة االيجابية العادلة بيف تحفيز المكظفيف ك   .د 
 الزمالء، بيدؼ تعزيز االستدامة المؤسسية.
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 تحديد االحتياجات كالبرامج التدريبية المناسبة.تنمية ميارات كقدرات األفراد مف خالؿ  .ق 
 تحديد أنماط السمكؾ الكظيفي المطمكب لتحقيق أىداؼ المنظمة..ك 
 خمق مساحة أكبر لمشاركة العامميف في تحديد التأثيرات السمبية كااليجابية..ز 

القائميف كلكف مع ايجابية المكافقة لكنيا تبقى بنسبة ليست بالمرتفعة كبالتالي يقع عمى عاتق 
عمى المنظمات إعادة النظر في المناىج كالبرامج المتبعة لمتقييـ بيدؼ تحسيف األداء كزيادة 

 فعالية المكارد البشرية العاممة لتحقيق النتائج االيجابية التي تصبك إلييا إدارة المنظمة.

ائية بيف كل تبيف مف خالؿ االختبارات االحصائية كجكد عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحص  .4
مف كظائف التخطيط كالرقابة كالتقييـ التشاركية مع استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة 
في القطاع الزراعي في قطاع غزة، كذلؾ لحرص المسؤكليف كالعامميف في المنظمات عمى 

كؿ تحسيف كتعديل الكضع الراىف لممنظمات تماشيًا مع المناىج الحديثة كخطكة استباقية لمحص
عمى التمكيل كالمنافسة عميو، كذلؾ لكجكد تكجو سائد لدػ المنظمات األىمية يدفع نحك 

 المشاركة كالعمل المشترؾ مف أجل تحقيق األىداؼ.

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كذلؾ تبيف مف خالؿ دراسة خصائص أفراد العينة  .5
التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد مدػ فعالية النيج حكؿ  المبحكثيفمتكسطات استجابات 

 البشرية في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة
، كيعزػ ذلؾ (عدد سنكات الخدمة، المركز الكظيفي، المؤىل العممي، لجنسمتغيرات )التعزػ 

بحكثيف في ظل المتغيرات المذككرة لما إلى طبيعة المكضكع قيد الدراسة كالذؼ يحظى بتكافق الم
 .ذكر سابقًا مف اىتماـ العامميف بتحسيف صكرة المنظمة كزيادة تنافسيتيا

كجكد فركؽ في متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ مدػ فعالية في حيف كشفت الدراسة عف  .6
ت المجتمع النيج التشاركي لتخطيط كتقييـ كرقابة المكارد البشرية في تحقيق استدامة منظما

عمر )عمر المبحكث،  اتتعزػ لمتغير  المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة
، يعزػ ذلؾ إلى درجة عدد العامميف في المنظمة(التي تعمل فييا المنظمة،  المحافظة، المنظمة

ـ المبحكثيف مع اختالؼ اعمارىـ فنجد أف الشباب لدييـ ركح المنافسة كتقبل التغيير عكس  اىتما
كبار السف، كذلؾ فيما يخص عمر المنظمة نجد أف المنظمات الكبرػ قد كصمت لدرجة االكتفاء 
كالرضا عمى ما تـ تحقيقو فتجد في نفسيا أنيا قد قطعت مسافة كبيرة في طريقيا لالستدامة 

ة التي تطمح لمتنافس كتحسيف مركزىا كينطكؼ ذلؾ عمى عدد العامميف عكس المنظمات الصغير 
فييا اذا ما تـ ربطو بعمر المنظمة كدرجة ازدىارىا كتطكرىا، كذلؾ نجد االختالؼ في متغير 



434 
 

المحافظة لطبيعة كتكاجد المنظمات الزراعية كتكزيعيا في القطاع حسب الخصائص الزراعية 
 .لكل محافظة كقد تـ ذكره سابقاً 

 
 التوصيات

بناء عمى نتائج الدراسة قدـ الباحث مجمكعة التكصيات التالية التي يأمل أف تسيـ في تحسيف 
مشاركة المكارد البشرية في عمميات التخطيط كالرقابة كالتقييـ كأساس الستدامة منظمات المجتمع 

 المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة:
بعممية التخطيط التشاركي لممكارد البشرية كمرجعية لباقي الكظائف، بما االىتماـ بشكل أكبر  .1

يضمف دقة ككحدكية اليدؼ كيقمل مف تكمفة إىدار المكارد كيضمف لممنظمة العمل بشكل أكثر 
 تنظيمًا، مما يعزز مف فرص صمكدىا كاستمرارية عمميا.

البشرية بما يضمف لممنظمة تحقيق اىدافيا تكثيف الجيكد فيما يتعمق بالرقابة التشاركية لممكارد  .2
يز العامميف لمحصكؿ حفيع كتشجت يات كقكاعد العمل بيدؼكما ىك مخطط لو، كذلؾ مراجعة آل

 عمى افضل النتائج.
تحديد أكجو القكة لمنح المنظمة فرصة تفعيل دكر كظيفة التقييـ التشاركي لممكارد البشرية  .3

اطف الضعف كتعزيز نقاط القكة كسبيل يطرة عمى مك كالضعف في األداء لدييا بالتالي الس
 ، لزيادة كفاءة كفعالية العمل.االجراءات المعمكؿ لتحسيف

مراجعة برامج كمشاريع كأىداؼ منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي، بيدؼ  .4
فعية الكافية دمج مبدأ المشاركة فيما سبق ليصبح لدػ المكظفيف العامميف في ىذه المنظمات الدا

 لتحقيق استدامة المنظمات.
ضركرة االىتماـ بإدارة المكارد البشرية كتنميتيا كتطكير استراتيجية خاصة بيا، كضركرة أيضًا  .5

االىتماـ بتنمية قدرات المكظفيف مف خالؿ البرامج التدريبية المختمفة ليصبحكا قادريف عمى 
 في برامج المنظمة. الفاعمةالمشاركة 

كالمسؤكليات كالمياـ الكاجب القياـ بيا بيف االدارات المختمفة في تكضيح األدكار العمل عمى  .6
، كتمنع التضارب فيما بيف االدارات منظمات المجتمع المدني بحيث تضمف الشفافية كاالستقاللية

 تكاممي لتحقيق األىداؼ.مما يخمق جك 
د البشرية بيف منظمات المجتمع ضركرة االىتماـ بنقل الخبرات كالتجارب الخاصة بإدارة المكار  .7

 المدني بيدؼ تحسيف االجراءات االدارية كتغيير النمط التقميدؼ في االدارة.
ضركرة مراجعة برامج الرقابة كالتقييـ لدػ منظمات المجتمع المدني بما يتماشى مع طبيعة  .8

كالتعامل معيما عمى أنيما كسيمتيف  المتغيرات كالظركؼ كالمستجدات كالمناىج االدارية الحديثة
 .لمتفاعل كالتعمـ كالتحسيف مف جكدة األداء
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ضركرة تضافر كتكامل الجيكد المختمفة في المجتمع مف منظمات مجتمع مدني كالمؤسسات  .9
الحككمية كمنظمات القطاع الخاص كالعامميف كالمستفيديف أيضًا لدعـ القطاع الزراعي ألىمية 

 حقيق التنمية كاستقاللية االقتصاد الفمسطيني.دكر ىذا القطاع في ت
 

 الدراسات المقترحة:
فيما يمي عرض ألىـ الدراسات التي يرػ الباحث أنيا يمكف أف تساىـ في إثراء المكضكع أك البحث 

 العممي بشكل عاـ:
دراسة أثر تطبيق النيج التشاركي في باقي الكظائف االدارية إلدارة المكارد البشرية عمى  .1

 امة منظمات المجتمع المدني.استد
ـ كالرقابة التشاركية باالستدامة المالية كاالستدامة المعنكية كاستدامة  .2 ربط كظائف التخطيط كالتقيي

 الخدمات لمنظمات المجتمع المدني.
دراسة طبيعة العالقة بيف منظمات المجتمع المدني كالمنظمات الدكلية العاممة في القطاع  .3

 الزراعي في قطاع غزة.
كباقي مككنات المجتمع مف قطاع حككمي دراسة طبيعة التنسيق بيف منظمات المجتمع المدني  .4

 كقطاع خاص.
 دراسة أثر التمكيل عمى امكانية تطبيق مبدأ المشاركة. .5
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 االستبانة -(3محق رقم )م




 األخ الكريـ/ األخت الكريمة،،،
 السالـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو،،،

 
 لدراسة ماجستيرتعبئة استبانة المكضكع/ 

 يقـك الباحث بإجراء دراسة بعنكاف:

في تحقيق استدامة  قياس مدى فعالية النيج التشاركي لتخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية"
 منظمات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة"

األعماؿ قسـ إدارة المكارد كذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في إدارة 
البشرية في الجامعة اإلسالمية، كعميو فقد طكر الباحث ىذه االستبانة لمحصكؿ عمى المعمكمات 
المطمكبة إلثراء ىذه الدراسة، عممًا بأف تقديمكـ لممعمكمات الكافية بدقة كمكضكعية مف خالؿ 

ج أفضل إلدارة المكارد البشرية اإلجابة عمى فقرات االستبانة سيساىـ في تقديـ مقترحات كمناى
في منظمات المجتمع المدني، كذلؾ نؤكد عمى أف البيانات التي سيتـ الحصكؿ عمييا ستستخدـ 
فقط ألغراض البحث العممي مع مراعاة السرية التامة كخصكصية المنظمات، لذا نستأذنكـ 

 بتخصص جزء مف كقتكـ لتعبئة االستبانة.

 مشكرًا الىتمامكم وحسن تعاونك

ـ محمكد العكشية  الباحث: أدى
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 أواًل: المعمومات األولية

 القسم األول: يتعمق بالمنظمة والعاممين فييا

  اسـ المنظمة
 عمر المنظمة
 )سنكات(

 فأكثر 25 25أقل مف  -20 20أقل مف  – 15 15أقل مف  -10 10أقل مف  -5

     
 رفح خانيكنس الكسطى غزة الشماؿ المحافظة 

     
 فأكثر  30 30أقل مف  -25 25أقل مف -20 20أقل مف -15 15أقل مف  -10 عدد العامميف

     

 

 يتعمق بالشخص الذؼ يقـك بتعبئة االستبانةالقسم الثاني: 

 أنثى ذكر الجنس

   
 فأكثر 50 50أقل مف  – 40 40أقل مف  -35 35أقل مف  -30 30أقل مف  العمر

     
 دكتكراة ماجستير بكالكريكس دبمـك ثانكية عامة المؤىل العممي

     
 مكظف منسق مشركع مدير مشركع مدير برنامج مدير تنفيذؼ المركز الكظيفي

     
 فأكثر 20 20أقل مف  -15 15أقل مف  -10 10أقل مف  -5 5أقل مف  عدد سنكات الخدمة
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 الدراسة:ثانيًا/ المعمومات التي تتعمق بمواضيع 
 مف فضمؾ أف تقرأ العبارات التالية، كأف تحدد درجة مكافقتؾ عمى ما كرد فييا، بكضع إشارة )

(x:في المكاف الذؼ يمثل إجابتؾ 
فيما يتعمق بمساىمة كظائف التخطيط كالتقييـ كالرقابة التشاركية إلدارة المكارد  القسم األول:

 البشرية في استدامة المنظمة التي تعمل فييا:
 

 الرقـ
 
 الفقرة

 مكافق بدرجة

جداً 
رة 
كبي

 
بيرة

ك
طة 
كس
مت

 
ميمة
ق

جداً  
مة 
قمي

 

 أواًل: ساىمت وظيفة التخطيط التشاركي لمموارد البشرية في استدامة منظمتك من خالل:
      دعـ مجمس االدارة لمشاركة المكظفيف في ما يتعمق بكظيفة التخطيط لممكارد البشرية.  .1
      كضع الخطط الخاصة بالمنظمة. إشراؾ المكظفيف في  .2
      .االنكماش في التكسع أك مراجعة خطط المنظمة كأىدافيامراعاة مشاركة المكظفيف في   .3
      .كالداخمية الخارجية البيئة في المتغيرات دعـ مشاركة المكظفيف في دراسة  .4
      مشاركة المكظفيف في التنبؤ لالحتياجات المستقبمية لممنظمة.   .5
      بياف نقاط القكة كالضعف في الكظائف كمتطمباتيا مراعاة مشاركة المكظفيف في   .6
      عمل تحميل لكافة الكظائف كأساس لمتنبؤ باالحتياجات المستقبمية.إشراؾ المكظفيف في   .7
      مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف في كضع الخطة االستراتيجية لممكارد البشرية.  .8
      تحديد االحتياجات التي تتطمبيا المؤسسة مف األفراد.  .9
      تحميل سكؽ العمل لممكارد البشرية مف حيث النكع كالكـ كدرجة الطمب كالعرض  .10
       تحميل العجز كالفائض النكعي كالكمي مف المكارد البشرية.  .11
      تحديد التغيرات المتكقعة عمى بيئة العمل في المنظمة.  .12
      تزكيد المنظمة بنظاـ عادؿ لالختيار كالتعييف  .13
      .المقنعة ت بالكمية المطمكبة  كالتخمص مف البطالةاءالكفاالحصكؿ عمى أفضل   .14
      ة.لممكارد البشري ةمف تكظيف كتدريب كمتابع ةادارة المكارد البشري أنشطة تقميل كمف  .15
      ة.التكازف بيف طمب كعرض العمالتحقيق   .16
      .كضع الخطط المستقبمية لبرامج التدريب كتحميل مدػ االستفادة منيا لمفرد كالمنظمة  .17
       .لألفراد الكظيفيتخفيض معدؿ دكراف العمل مف خالؿ تكفير فرص لمتطكر   .18
      تحقيق التكامل كالتنسيق بيف مختمف اإلدارات في المنظمة.  .19
      ي.الييكل التنظيم يتحقيق االستقرار كالتكازف ف  .20
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      تحسيف الكفاءة كالفعالية االنتاجية لممؤسسة.  .21
 ثانيًا: ساىمت وظيفة الرقابة التشاركية لمموارد البشرية في استدامة منظمتك من خالل:

      دعـ مجمس االدارة لمشاركة المكظفيف في ما يتعمق بكظيفة الرقابة لممكارد البشرية.  .22
      المكظفيف في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة عمى األداءمشاركة   .23
      دعـ  مشاركة المكظفيف في جمع المعمكمات الخاصة بالمكارد البشرية  .24
      تشجيع مشاركة المكظفيف في تصنيف كتحميل البيانات  .25
      تحفيز مشاركة المكظفيف في تحديد أىداؼ كمعايير الرقابة  .26
      مشاركة المكظفيف في المناىج الرقابية التي سيتـ استخداميامراعاة مبدأ   .27
مسبقًا  التحقق مف أف األداء يتـ عمى النحك الذؼ حددتو األىداؼ كالمعايير المكضكعة  .28

 لمكظيفة.
     

ترابط األنشطة مع األىداؼ كما إذا كانت تؤدؼ لألىداؼ المرجكة أـ أنيا التحقق مف   .29
 تحتاج لتصحيح المسار.

     

      إنذار مبكر يمكف مف خاللو السيطرة عمى المشكمة قبل تعاظـ أثرىا.تكفير   .30
الحفاظ عمى معايير مناسبة كذلؾ عف طريق التغذية الراجعة المستمرة كالتي تؤكد عمى   .31

 الحفاظ عمى جكدة األنشطة.
     

      ضماف االستخداـ األمثل لممكارد المتاحة مف المكارد البشرية.  .32
      .المستقبمية التقييـ لعمميات استخداميا يمكف لمبيانات قاعدة تكفير  .33
      . البشرية المكارد كأىداؼ كسياسات أنظمة تقكيـ  .34
       . البشرية المكارد كتنظيـ تخطيط تقكيـ  .35
      . كالركاتب كاألجكر الحكافز نظاـ تقكيـ  .36
      . التدريب نتائج تقكيـ  .37
      . كالغياب العمل دكراف معدالت تقكيـ  .38
      العمل. كقكاعد إجراءات تقكيـ  .39

 ثالثًا: ساىمت وظيفة التقييم التشاركي لمموارد البشرية في استدامة منظمتك من خالل:
      دعـ مجمس االدارة لمشاركة المكظفيف في ما يتعمق بكظيفة تقييـ المكارد البشرية.  .40
      في اختيار المنيجية المناسبة لتقييـ األداء.مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف   .41
      مشاركة المكظفيف في كضع كمراجعة نماذج تقييـ األداء.  .42
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      مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف عند تحديد األداء المطمكب مف الفرد.  .43
      تشجيع مشاركة المكظفيف في كضع معايير كمؤشرات كاضحة كمكحدة لتقييـ األداء.  .44
      تحفيز المكظفيف عمى المشاركة في دراسة كتحميل نتائج التقييـ.  .45
      مراعاة مبدأ مشاركة المكظفيف في اتخاذ االجراءات الالزمة بناء عمى النتائج  .46
      تحديد أنكاع كأنماط السمكؾ الكظيفي المطمكب لتحقيق األىداؼ التنظيمية لممؤسسة.  .47
      لإلدارة كمتخذؼ القرار فيما يتعمق بالمكارد البشرية.تقديـ المعمكمات الدقيقة   .48
      تحديد نقاط القكػ كالضعف في أداء المكظفيف مما يسمح بالتحسيف المستقبمي.  .49
      تنمية ميارات كقدرات العامميف مف خالؿ تحديد االحتياجات كالبرامج التدريبية.  .50
      تحديد األجكر كالحكافز كالمكافاءات.  .51
      المساىمة في تحقيق الميزة التنافسية لممنظمة.   .52
      تعزيز مبدأ المنافسة اإليجابية بيف أفراد المنظمة.  .53
 كاإليجابية السمبية التأثيرات تحديد في أنفسيـ العامميف لمشاركة أكبر مساحة خمق  .54

 .ذلؾ حكؿ أحكاميـ إصدار بإمكانيـ كبالتالي
     

 
 استدامة منظمات المجتمع المدني القسم الثاني:
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      تتكفر لدػ المنظمة خطة استراتيجية تمتـز بيا.  .55
      تتكفر لدػ المنظمة خطة تشغيمية عمى المستكػ القصير.  .56
      المنظمة.يكجد ىيكمية كاضحة إلدارة المكارد البشرية في   .57
      يتسـ الييكل التنظيمي لممنظمة بالمركنة كقابمية التغيير.  .58
      يكجد مساحة لممشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالمنظمة.  .59
      يكجد رؤية كاضحة إلدارة المكارد البشرية في المنظمة.  .60
      تيتـ المنظمة ببناء عالقات شراكة مع المجتمع المحمي.  .61
      تيتـ المنظمة ببناء عالقات شراكة مع المجتمع الدكلي.  .62
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      تتسـ مشاريع المنظمة باالستمرارية كالديمكمة.  .63
      تعتمد المنظمة عمى مشاريع ذات تمكيل قصير المدػ.   .64
      تعتمد المنظمة عمى مشاريع ذات تمكيل طكيل المدػ.  .65
      األساسييف. تعتمد المنظمة عمى عدد معيف مف الممكليف  .66
      تعتمد المنظمة عمى تعدد الممكليف.  .67
تعتمد المنظمة في تمكيميا عمى التمكيل الذاتي باإلضافة إلى الممكليف   .68

 الخارجييف
     

      تعتمد المنظمة في تمكيميا عمى الممكليف إلى جانب مشاريع صغيرة تمتمكيا المنظمة  .69
      فئات المجتمع لبناء مشاركة مجتمعية فعمية.يتـ تأسيس قنكات اتصاؿ كاضحة مع   .70
      يتـ عمل دراسات منتظمة لممتغيرات الداخمية كالخارجية لممنظمة.  .71
      يكجد نظاـ شكاكؼ لدػ المنظمة لمعامميف كالمستفيديف.  .72
      تستفيد المنظمة مف الخبرات كالمعارؼ المكجكدة لدػ العامميف.  .73
      قدرات كخبرات المجتمع المحيط.تستفيد المنظمة مف   .74

 
 


