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 شكر وتقدير
نبي المصطفى الصادؽ الكعد الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى ال

فعنا, كانفعنا عممنا ما ينالميـ يـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ, الم, األميف
باطبلن أرنا الحؽ حقان كارزقنا اتباعو, كأرنا الباطؿ  الميـ عممان يا كريـ, بما عممتنا, كزدنا

برحمتؾ يا ربنا في عبادؾ الصالحيف, أما بعد: كارزقنا اجتنابو, كاحشرنا

 جزيؿ نعمو, كما غمرني بو مف فضؿ كتكفيؽ, إلى أف كفقني أحمده سبحانو عمى
كيككف  أمة محمد عميو الصبلة كالسبلـ أسأؿ اهلل أف ينفع بوك ىذا الجيد المتكاضع,  إلتماـ

محمد  الدكتور/أتقدـ بالشكر كالتقدير مف فإني أجد لزامان عمي أف , عكنان لي عمى طاعتو
عمى ىذه الرسالة, كعمى ما بذلو مف جيد كما أسداه لتفضمو بقبكؿ اإلشراؼ  إبراىيم المدىون
 .كيغفر لنا كلو, طريؽ الحؽ خطاه عمى يسدد و أفأسأؿ اهلل سبحانك  كتكجيو, إلي مف نصح

األستاذ كما يطيب لي أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لعضكم لجنة المناقشة كالحكـ, 
عمى تفضميما بمناقشة ىذه  (نبيل الموح( والدكتور الفاضل )ماجد الفرا) الدكتور الفاضل

ثرائيا بالمبلحظات كالتكجييات القيمة الرسالة كال يفكتني أف أشكر أغمى البشر كالدتي  ,كا 
كما أتكجو بخالص مشاعر  ككالدم العزيزيف عمى ما قدماه مف دعـ حتي إتماـ ىذه الدراسة,

محمكد أميف مطر أخي الفاضؿ األستاذ  كاالعتراؼ بالجميؿ إلى الشكر كالتقدير كاالمتناف
ىذه  تحميؿ كتدقيؽخير عكف لي في  اانك ذافملا كاألستاذة الفاضمة نبيمة األستاذ )أبك األميف(

صبرت  التيزكجتي الغالية  خاصة جميع أفراد أسرتي ال يفكتني أف أشكرك  ,الرسالة
 الشكركما أتقدـ بجزيؿ , لرسالةا كاحتسبت كىي تمممـ أكراقي المبعثرة أثناء إنجاز ىذه

 لكؿ مف أعانني معنكيان كلك بدعكة خالصة في ظير الغيب. كاالمتناف

كأخيران أساؿ اهلل العمي العظيـ أف أككف قد كفقت في ىذه الدراسة, فما كاف مف 
لو تعالى أنسياف فمف نفسي كمف الشيطاف, كأسكما كاف مف خطأ أك زلؿ أك  تكفيؽ فمف اهلل,
ليو  ,الميـ آميف كييسر حسابنا أف ييمف كتابنا كما تكفيقي إال باهلل عميو تككمت كا 
 (.88:أنيب..)ىكد, أية

 واهلل من وراء القصد,,,,
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 خالصة
 الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية الفمسطينيةدكر القيادات تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى 

تككنت عينة الدراسة مف القيادات الشابة كىـ رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الشبابية بمحافظات , ك بقطاع غزة
ـ االستبانة كأداة استخدا تـ , كقدالمنيج الكصفي التحميمي ( قائد, كاستخدـ الباحث132غزة كالبالغ عددىـ )

 .(SPSSالرزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية ) الباحث ـالدراسة استخد , كلتحميؿ بياناتجمع البيانات األكليةل

 أىم نتائج الدراسة:

, كىك كزف نسبي يعكس دكر 74.6%بمغ الكزف النسبي لدكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي  .1
المؤسسة التي يعممكف بيا, كتراكحت األكزاف النسبية إيجابي جيد لتمؾ القيادات الشابة في تطكير أنظمة 

مما يشير إلى أف دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات  ,78.7%ك 67.6% بيف
 الشبابية الفمسطينية جاء بقدر متقارب عمى جميع عناصر التطكير التنظيمي لممؤسسة.

لدكرىـ القيادات الشابة في تقديرات  (  0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .2
 المنطقة الجغرافية. ك  الجنس اتمتغير كير التنظيمي بمؤسساتيـ تعزل لفي التط

لدكرىـ في تنمية قدرات العامميف, تطكير نظـ  القيادات الشابةتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات  .3
المؤىؿ العممي كسنكات  العمر, اتمتغير بمؤسساتيـ تعزل ل العمؿ كصياغة التشريعات كالقكاعد كاألنظمة

 .دالة إحصائيان في بعض المجاالت المتضمنة في استبانة الدراسةفي حيف لـ تظير فركؽ  الخدمة

أظيرت النتائج أف الشباب الفمسطيني يعيش كاقعان صعبان في الجانب التعميمي كاالقتصادم كالصحي  .4
جة لتردم األكضاع االقتصادية كالسياسية, في حيف أظيرت النتائج أف كالمشاركة المجتمعية كذلؾ نتي

 الشباب الفمسطيني يستخدـ األدكات التكنكلكجيا )الحاسكب كاالتصاالت( بشكؿ جيد.

 :الدراسة أىم توصيات

مف  لمشباب تطكير الميارات القياديةنشر كتعزيز مفيـك التطكير التنظيمي بيف القيادات الشابة, كضركرة  .1
 .برامج تدريبية متخصصة باألنظمة اإلدارية الحديثةخبلؿ 

العمؿ عمى مراعاة التكزيع الجغرافي عند تسجيؿ مؤسسات شبابية جديدة يراعي المناطؽ الميمشة أك  .2
 الحدكدية, كذلؾ حتي يتسنى ليا تقديـ الخدمات لكافة الشباب في كؿ المحافظات.

قيادة المؤسسات الشبابية مف خبلؿ كضع نسبة معينة لكبل تعزيز دكر الذككر كاإلناث كبالتساكم في  .3
كالعمؿ تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمقيادات الشابة األصغر سنان في التطكير التنظيمي, , ك الجنسيف
تدعيـ كتدريب القيادات الشابة في مجاالت )تطكير نظـ العمؿ كصياغة التشريعات كالقكاعد عمى 

  .كاألنظمة(

يف كاقع الشباب في كافة المجاالت التعميمية كاالقتصادية كالصحية كتعزيز دكرىـ في االىتماـ بتحس .4
 المشاركة المجتمعية مف خبلؿ االنتساب لممؤسسات كاألحزاب الكطنية. 
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Abstract 
This study aims to recognize the role of youth leadership in the organizational 
development of the Palestinian youth organizations in Gaza strip. 
The study sample is formed of (132) youth leaderships, The searcher used the 
descriptive analytical method, also he used the questionnaire as a tool for study, and 
to analyze the data of study, statistical package for social sciences (SPSS) has been 
used. 
Main results: 
1. The relative weight of the role of youth leaderships in the organizational 

development is 74.6% and this reflects a good positive role for the youth 
leaderships in development of systems of the organizations the work at, the 
relative weights vary between 67.6% and 78.7% which indicates that the role of 
youth leaderships in organizational development of Palestinian youth 
organizations comes so near to all elements of organizational development of 
the organization. 

2. There are no statistically significant differences at the level of (0.05  ) in 
assessments of youth leaderships for their role in organizational development of  
their organizations refers to the difference in sex and geographical area. 

3. There are statistically significant differences in the assessments of youth 
leaderships for their role in developing worker's abilities, development of work 
systems and forming legislations, rules and systems in their organization which 
refers to the difference in age, academic qualification and the years of service, 
Whereas, statistically significant didn't appear in some fields included in the 
study questionnaire.  

4. The results showed that the Palestinian youths live a difficult situation in the 
educational, economical, health and social participation fields resulting from the 
deterioration of economical and political conditions, Whereas the results 
showed that Palestinian youths use the technological means (computer and 
telecommunications) well. 

The study recommended: 
1. To publicize and promote the concept of organizational development 

among the youth leaderships and the necessity of youths leaderships leading 
skills development through ongoing and purposeful training and specialized 
courses in modern administrative systems. 
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2. Care about geographical distribution when registering new youth 
organizations considering marginalized and border areas. 

3. Equal promotion for the role of males and females in the leadership of 
youth organizations through definite percentage for both genders, and 
holding specialized training programmes for the youngest youth leaderships 
in the organizational development and the Work  on strengthening and 
training of the youth leadership in the fields of  (development of the Work 
systems and the formation of legislations, rules and systems).  

4. Care about the reality of youths including the educational, economical and 
health fields, and promotion of their role in social participation through the 
affiliation to the national  organizations and parties. 
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 ةـدمــقـم 1.1
المسؤكلية  تحمؿ عاتقيا عمى تقع التي األساسية الركيزةالشباب في المجتمعات  يعد

كالقدرة عمى  الحيكيةب , فيذه الشريحة تمثؿ القاعدة االساسية ألم مجتمع ألنيـ يتميزكفمستقببلن 
 ,مجتمعية متعددةك في المبادرة لتنفيذ خطط كطنية يعتمد عمييـ لذلؾ ك كالتميز,  العمؿ كاإلبداع

 جديد نكع مف قيادات كجكد بشكؿ عاـ كالعربية بشكؿ خاص العالمية تراالمتغيت فرضىذا كقد 
 كالتجديد أال كىـ الشباب. التغيير عازميف عمي

المكارد  مكرد بشرم قد يككف األىـ في مجتمع يفتقر إلى شريحة الشبابكتعتبر 
المحرؾ  ألف الشباب يتمتعكف بخصائص عديدة منيا الجسمية كالعقمية تجعؿ منيـ ,الطبيعية
, كالقكة لدفع المجتمع األساس لممجتمع كمستقبمو حجر يـلمتغير االجتماعي, كىذا يجعماألكؿ 

كمف صناع القرار كراسمي  ليذه الشريحة مف المجتمعإلى األماـ, كتستدعي الخصكصية البالغة 
 .(2009:1)يكسؼ,  كالتنمية السياسات الجيد األكبر لدمج الشباب في عممية التغيير كالتطكير

 ,كال يزالكف كالستينات الخمسينات في سطينيةمالف القكل تشكيؿ نكاةب الشبا كاف قدلك 
 حيث ,الفمسطيني السياسي التاريخ في ران كبي ميمان  ران دك  الطبلبية الحركة كالسيما الشباب عبل كما

 كاألطر ةبيالحز  كالقكل الشبابية االتحادات في وذركت غمب كالذم الفمسطيني النضاؿ مارسكا
 .(2008:62 )أبك رمضاف, اآلف حتى سطينيمالف العمؿ قادت التي العسكرية

ع بشكؿ مباشر عمى رف تعمؿك  الحاضف األكؿ لمشباب, المؤسسات الشبابيةتعتبر ك 
ليككنكا أكثر قدرة عمى مكاجية سياسة الطمس كالتشكيو كالتزكير  ـكتساعدى يـالمستكل الفكرم ل

عداد القادة مف ىذه كما كتالفمسطينية,  التي تتعرض ليا الثقافة عمؿ عمى بناء قدرات الشباب كا 
 .يادم لممجتمع ككؿ مستقببلكيؿ القمف التشءان عمى رأس المنظمات الشبابية كجز  ليككنكا الفئة

األىـ بتدريب كتفعيؿ دكر الشباب ىك العمؿ المباشر عمى غرس القيـ  كالجانب
بداء الرأم  الديمقراطية لدل الشباب مف خبلؿ تكريس تقاليد النقاش كالحكار الديمقراطي الحر, كا 

الشبابية كفي بنية كنجاح ىذا التكجو يعني تعزيز الديمقراطية في المنظمات  بيف المجمكع العاـ,
 .(2009:31)يكسؼ,  المجتمع ككؿ

 كتطكيرىا مف أىـ قضايا تحديث اإلدارة, كال سيما ؤسساتأضحت قضية تحديث الم لقد
ما يسمى بالتطكير التنظيمي, كقد غدا يرتبط بالعديد مف العمميات التنظيمية كالمفاىيـ مثؿ 

الييكمة كالتغيير الشامؿ كالتخطيط االستراتيجي كالتغيير التنظيمي كغير ذلؾ مف المفاىيـ  إعادة
 (.4: 2003,)عبد السميعكالعمميات 
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كيعد التطكير التنظيمي ظاىرة صحية كطبيعية في حياة المنظمات االدارية, فمو أىمية 
العصر حيث النيضة الشاممة في كبيرة في زيادة كفاءة األداء الكظيفي كفعاليتو كخاصة في ىذا 

كافة المجاالت, ذلؾ أف النيضة الشاممة كالناجحة تعتمد عمى كجكد منظمات إدارية فعالة تقـك 
ذلؾ الجانب االنساني كالجانب  في عمي البحث كالدراسة كالتحميؿ لتطكير جكانبيا المختمفة بما

 (.2010:17التنظيمي )المكزم, 

إال بكجكد عناصر قيادية في المؤسسات كشركات األعماؿ إف التغيير كالتطكير ال يتـ 
التي تؤمف بضركرة كأىمية مثؿ ىذا التغيير كالتطكير, كىذه العناصر القيادية ال تأتي مف فراغ, 
بؿ ىي نتاج لثقافة كاستراتيجية معينتيف تشجعاف عمي التغيير كالتطكير كاالبداع, كلعؿ مكضكع 

ي عالـ اإلدارة, فالقيادة أصبحت المعيار الذم يحدد نجاح القيادة أكثر المكضكعات إثارة ف
 (.2011:86ككفاءة قيادتو أك عدـ كفاءتيا )كنعاف, 

قيادات قادرة  ىإل -اختبلؼ أحجاميا كطبيعة نشاطيا ىعم- ؤسساتكلذا تحتاج الم
ات نجاز أعماليا بكفاءة كفعالية, كبدكف تمؾ القيادا  مؿ المسؤكلية في تحقيؽ أىدافيا ك عمى تح
ممارسة نشاطيا بالشكؿ المطمكب نحك تحقيؽ  ؤسساتالم ىالمسئكلة فإنو يتعذر عمالكاعية ك 

بمكاصمة الجيد لمتجديد  ؤسساتضركرة قياـ ىذه الم ىيؤكد عمأىدافيا كطمكحاتيا, األمر الذم 
 (.2: 2004)الشريؼ, كالتطكير كاالبتكار

ذ  ستخبلؼ فييا قاؿ تعاليلمفيكـ عمارة األرض كاإل إف مبدأ التطكير ىك استكماؿ )كا 
", إف االنساف بطبيعتو يتطكر لكي 30االرض خميفة( "البقرة: يقاؿ ربؾ لممبلئكة إني جاعؿ ف

يعمر االرض كيككف كفؤ لمخبلفة فييا كيككف ىذا التطكر عمى شكؿ تقديـ ما يككف فيو تقدـ 
كير كنكرس لو بمفيـك التطكرقي لمبشرية كالمجتمعات عمى حد سكاء لذلؾ كاف حرم بنا اف نيتـ 

 (.2014:3بمؤسساتنا نحك ما يخدـ مصالحيا كيحقؽ غايتيا )الزبيدم,  اىتماماتنا لكي نرقى

دكر  المعطيات السابقة سكؼ تحاكؿ الدراسة الحالية الكشؼ عففي ضكء ىذه ك 
 .غزة القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية الفمسطينية بقطاع
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دمة عامة عف عنكاف كمضمكف ييدؼ الباحث مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى عرض مق
يات الدراسة, كفرض تار متغيأىداؼ كأىمية الدراسة, الدراسة,  كأسئمة متضمنان مشكمة البحث,
  تعريؼ لمصطمحات الدراسة.سة, كمف ثـ ار الدحدكد 

 الدراسةمشكمة  2.1
% مف إجمالي 30 إلى ت نسبتوكصم في المجتمع الفمسطيني قطاعان كبيران  يمثؿ الشباب

رعاية كاىتماـ مف قبؿ المؤسسات المختمفة الرسمية كغير  إلى كفيحتاج , كبالتالي ىـالسكاف
كاحدان مف االتجاىات الرئيسية التي بدأت  تخصصيعمى أساس  يـأصبح العمؿ معك  الرسمية,

, 2011بعد إقرار قانكف الشباب الفمسطيني عاـ  كقد بدا ذلؾ كاضحان  ,في المجتمع تشؽ طريقيا
كمف ىنا , كالذم مكفًّ الشباب ألكؿ مرة مف تبكؤ المراكز القيادية في إدارة المؤسسات الشبابية

 كخارجية, ناىيؾ عف معكقات داخميةك  تحدياتلـ تخمك مف  كانت انطبلقة جديدة لمعمؿ الشبابي
الحظ الباحث مف خبلؿ عممو في كلقد  ,غياب الخبرة البلزمة في العمؿ المؤسساتي لمشباب

قدرة القيادات الشابة تفاكتان في  إداريان كماليان  بكزارة الشباب كالرياضة متابعة المؤسسات الشبابية
 دكر الشباب في عممية عمىفي أساسيا كالتي ترتكز , عمى تطكير كتحسيف أداء مؤسساتيـ

 (,2010) كىذا ما كشفت عنو دراسة الحسناتالتي يكاجيكنيا,  كطبيعة المكاقؼ ,التطكير
 ,لذا تكلدت لدل الباحث رغبة في دراسة المكضكع  دراسة عممية, (2009) يكسؼكدراسة 

ت التطكير التنظيمي لممؤسسا عممية لمكقكؼ عمى طبيعة العبلقة بيف القيادات الشابة كدكرىا في
 التالي: الرئيسالسؤال الدراسة ب مشكمة, يمكف لنا صياغة كبناء عمى ما سبؽ, الشبابية

 ؟ما دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية الفمسطينية بقطاع غزة

 :التالية األسئمة الفرعيةالرئيس  يتفرع عف ىذا السؤاؿك 

كاالستراتيجيات في المؤسسات الشبابية بقطاع ىداؼ رسـ األ ما مدل قدرة القيادات الشابة عمى .1
 غزة ؟

المؤسسات  نظمة فيصياغة التشريعات كالقكاعد كاأل ما مدل قدرة القيادات الشابة عمى .2
 بقطاع غزة؟ الشبابية

 ؟بقطاع غزة في المؤسسات الشبابية رسـ اليياكؿ التنظيمية ما مدل قدرة القيادات الشابة عمى .3

المؤسسات الشبابية في  التكنكلكجية الكسائؿ استخداـ الشابة عمىما مدل قدرة القيادات  .4
 الفمسطينية بقطاع غزة ؟
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 بقطاع غزة؟ المؤسسات الشبابية تطكير نظـ العمؿ في ما مدل قدرة القيادات الشابة عمى .5

 بقطاع غزة؟ المؤسسات الشبابيةشابة عمى تنمية قدرات العامميف في القيادات ال ما مدل قدرة .6

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة حكؿ محاكر ىؿ تكجد  .7
 الدراسة باختبلؼ متغيراتيـ الشخصية؟

 أىداف الدراسة 3.1
 راسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:تسعى الد

  معرفة دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية بقطاع غزة. .1

 بقطاع غزة. ممؤسسات الشبابيةل رسـ األىداؼ كاالستراتيجيات الشابة فيمعرفة دكر القيادات  .2

 ممؤسساتنظمة لصياغة التشريعات كالقكاعد كاأل التعرؼ عمى دكر القيادات الشابة في .3
 بقطاع غزة. الشبابية

 بقطاع غزة. ممؤسسات الشبابيةل رسـ اليياكؿ التنظيمية عمى دكر القيادات الشابة فيالتعرؼ  .4

 بقطاع غزة. ممؤسسات الشبابيةل التكنكلكجية لكسائؿا استخداـ دكر القيادات الشابة فيمعرفة  .5

جراءات ات الشابة في تطكير نظـدكر القياد التعرؼ عمى .6  الشبابية المؤسساتالعمؿ في  كا 
 بقطاع غزة.

 بقطاع غزة. ممؤسسات الشبابيةل معرفة دكر القيادات الشابة في تنمية قدرات العامميف .7

 التنظيميالتطكير  ساعد القيادات الشابة عمىيمكف أف ت كمقترحات إلى تكصيات التكصؿ .8
 بقطاع غزة. المؤسسات الشبابية في

 أىمية الدراسة 3.1
 تتحدد أىمية الدراسة في الفائدة التي ستعود عمى كل من:

 :الباحث-1

في تساعد الدراسة الباحث مف خبلؿ عممو في كضع برامج تدريبية لمقيادات الشابة  - أ
 .القيادية المؤسسات الشبابية الفمسطينية بغزة تساىـ في تطكير قدراتيـ كتنمية مياراتيـ

تساعد الدراسة الباحث في كضع برامج كأنشطة نكعية تعالج القصكر عند المؤسسات  - ب
 .أدائيايف سالشبابية كتح
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 :الشبابيةالمؤسسات -2

مف خبلؿ  شبابيةالمؤسسات ال يياالتي تسعى إل ىداؼتحقيؽ األفي  دراسةالقد تساعد  - أ
 .تحسيف ميارات كقدرات قياداتيا

إعطاء الفرصة لمقيادات  لتشجيع القائميف عمى المؤسسات لدراسة دافعان ربما تككف ا - ب
 الشابة إلدارة المؤسسات الشبابية كاألىمية بفعالية ككفاءة.

 األكاديمية:-3

 مف الدراسات النادرةكالسيما أنيا قد تككف تعد الدراسة إضافية جديدة لممكتبة الفمسطينية  - أ
 حسب عمـ الباحث. يمي لممؤسساتفي التطكير التنظ بدكر القيادات الشابةالمتعمقة 

 تطكيرلدراسات أعمؽ  كتكصياتيا في إجراء ىذه الدراسة مف نتائج د الباحثكفيستفي قد - ب
 .المؤسسات الشبابية

   دراسةمتغيرات ال 5.1
مجاالت  تمثؿ تابعة تار ستة متغيك  مستقؿ يمثؿ )قدرة القيادات الشابة(,متغير كاحد  تـ اعتماد

رسـ , اغة التشريعات كالقكاعد كاالنظمةصي, رسـ األىداؼ كاالستراتيجيات) :التطكير التنظيمي
, (تنمية قدرات العامميف, تطكير نظـ العمؿ, يةاستخداـ الكسائؿ التكنكلكج, اليياكؿ التنظيمية
 .ىذه المجاالت ألنيا تشمؿ كتمثؿ كافة الجكانب التطكيرية لممؤسسات كقد اختار الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الدراسة متغيرات(: 1.1) رقم شكل1

  (301:2001باالستناد إلى )أبو بكر,  بواسطة الباحثجرد المصدر: 

 التابعالمتغير  المستقلالمتغير 

 

 

 

 قذرة القياداث الشابت

 
 
 

  ويشول : التطىير التنظيوي

 رسن األهذاف واالستراتيجياث. -

 نظوت.األو صياغت التشريعاث والقىاعذ -

 رسن الهياكل التنظيويت. -

 استخذام الىسائل التكنىلىجيت. -

 العول. وإجراءاث تطىير نظن -

 تنويت قذراث العاهلين. -
 

 الوتغيراث الشخصيت:

 الجنس. -

 العور. -

 الوحافظت. -

 عذد سنىاث الخبرة. -

 الوؤهل العلوي. -
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 حدود الدراسة 6.1

 الحد البشرم : رؤساء مجالس اإلدارة في المؤسسات الشبابية الفمسطينية.1-

 .2014-2015اجراء ىذه الدراسة في العاـ  الحد الزماني: تـ2-

 مصطمحات الدراسة  7.1
 القائد:-1

 سمكؾ العامميف في المنظمة كقيادتيـالذم يستطيع أف يؤثر عمى  ىك الشخص
 (.224:2001 الشامي, كنينك,)

مف حكلو  دار و ليؤثر عمى سمكؾ كتكجيات األفىك الشخص الذم يستخدـ نفكذه كقكت
 .(103:2012)السامرائي,  إلنجاز أىداؼ محددة

األخريف مف أجؿ القياـ كيعرفو الباحث إجرائيان بأنو الشخص القادر عمى التأثير في 
بعمؿ محدد, بحيث يقكمكف بيذا العمؿ طكاعية كبرغبة منيـ, مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ 

 المطمكبة.

 الشباب:-2

مرحمة عمرية تبدأ في العادة بعد انتياء مرحمة الطفكلة كالمراىقة "ىي الشباب كالشابات 
 (.17: 2008)عثماف, "الرابعة كالعشركف كتنتيي في أكاخر السنة

الباحث إجرائيان بأنيا مرحمة عمرية تبدأ بعد انتياء مرحمة الطفكلة كالمراىقة  كيعرفيا
 .عامان  كالثبلثيف كالخامسة عشر الثامنة بيف ما سنو يتراكح لتشمؿ كؿ فمسطيني

 :التنظيمي تطويرال-3

المنظمة مف التكيؼ مع المتغيرات البيئية  فيعممية مخططة كمقصكدة كتيدؼ إلى تمك
عمى متغيرات المدخبلت  تأثير بإحداث قدرتيا عمى حؿ مشكبلتيا كذلؾسيف ككذلؾ تح

 العمـك السمككية" )العمياف, كمتغيرات األنشطة أك العمميات, كيتـ ىذا بمكجب استخداـ مبادئ
2004 :344.) 

عرفو بيكارد بأنو "جيد مخطط يشمؿ المنظمة بأكمميا كيدار مف القمة, بيدؼ زيادة 
حساسو بالصحة مف خبلؿ مدخبلت مدركسة في عمميات التنظيـ كذلؾ فعالية التنظيـ  كا 

 (.282: 2003)عبد الباقي,  عمـك السمككيةباستخداـ ال
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كحدده ريش بأنو "عممية التخطيط كاإلدارة العممية التي تستيدؼ تغيير ثقافة المنظمة 
)الطجـ,  ىدافيا"كسمككيا كنظاميا, مف أجؿ تحسيف فعالية المنظمة في حؿ مشاكميا كتحقيؽ أ

2009:61.) 

 كتدار مف القمة تضعيا المنظمة عممية مخططة كمدركسة كيعرفو الباحث إجرائيان بأنو
كمكاجية  مف أجؿ زيادة فعالية المنظمة الكيفية التي تعالج بيا مشاكمياتكضح لتحسيف أدائيا ك 

  التحديات الراىنة كالمستقبمية كتجاكزىا.
 :الفمسطينيةالمؤسسات الشبابية -4

ينطبؽ عمى المؤسسات  المؤسسات الشبابية في البداية ال بد مف اإلشارة أف مصطمح
ككؿ ىذه المسميات تؤدم إلى "أك األىمية كغير ذلؾ,  المنظمات غير الحككمية تسمي التي قد

 .كتخدـ المجتمع اليدؼ كىك أنيا مؤسسات غير ربحية سنف

 جمعيـ أىداؼ كطمكحات كتطمعات مشتركةىك تجمع شبابي يمثؿ شريحة مف الشباب ت
عدادىـ لممشاركة الفاعمة في التنمية الكطنية  كيشمؿ ذلؾ صقؿ مكاىبيـ كتنمية شخصياتيـ كا 

 .(2011:7)قانكف الشباب الفمسطيني,  العمؿ الجماعي كاالجتماعي لدييـ كترسيخ قيـ

يككف عدد  بحيث ,الشباب ة فئةخدم كتعمؿ عمى التي يقكدىا الشباب اتىي المؤسس
ؼ البرامج كالخدمات التي تقدميا المؤسسة تستيد, ك 60الشباب في الييئة اإلدارية أكثر مف % 

المؤسسة عمى المتطكعيف د عتم, كت70يزيد عمى %  29عدد المكظفيف دكف سف ك  الشباب
راطية ؽ الحكار العالمي كالديمقالمبادرة الفمسطينية لتعمي) التخطيط كالتنفيذ ألنشطتيا الشباب في

 .(2010:13, مفتاح

الغالب تككف مؤسسات  عبارة عف مؤسسات تعمؿ مع فئة الشباب بطريقة مباشرة, كفي
كالثقافية كالرياضية كالفنية,  خدماتية تعمؿ عمى تقديـ الخدمات لمشباب في النكاحي االجتماعية
 المختمفةذلؾ مف األنشطة  مف خبلؿ الدكرات ككرشات العمؿ كالمحاضرات كالندكات كغير

 (.2006:14)رحاؿ, 

دد ال بأس بو مف الشباب كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا تجمع مف الشباب يضـ ع
 ال يقؿ عددىـ عف سبعة أعضاء كال يزيد عف ثبلثة عشرة عضكان, بيدؼ القياـبحيث  المتعمـ,

 .بشكؿ خاص لشبابفئة ابشكؿ عاـ ك  لخدمة المجتمع بأعماؿ تطكعية

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 5{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 اإلطار النظري: الفصل الثاني2             
 

 اإلطار النظري
 

 القيادات الشابة.المبحث األول: 
 

 .التطوير التنظيميالمبحث الثاني: 
 

 .المؤسسات الشبابيةالمبحث الثالث: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } .1{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 المبحث األول: القيادات الشابة1.2
 

 تعريف القائد   1.1.2
 عيد الرسول عميو الصالة والسالم القيادة في   2.1.2
 نماذج لقيادات شابة من الصحابة رضوان اهلل عمييم    3.1.2
 لشبابتعريف ا    4.1.2
 مفيوم الشباب    5.1.2
 مشبابالسمات المميزة ل    6.1.2
 اقع الشباب في المجتمع الفمسطينيو     7.1.2
 الشاب القائدالميارات التي يجب توافرىا في الصفات و     8.1.2
 أىمية تأىيل القيادات الشابة في ظل التحديات المعاصرة   9.1.2

 مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات  10.1.2
 معيقات مشاركة الشباب في صنع القرار  11.1.2
 ب والتنميةالشبا  12.1.2
 الشباب والعمل التطوعي  13.1.2
 الشباب وقيادة التغيير 14.1.2

 
 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 11{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

القيادة في عيد  كعرض دكر القائدبتعريؼ ال إلى ىذا المبحث مف خبلؿييدؼ الباحث 
 , كمانماذج لقيادات شابة مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـمع ذكر  يو الصبلة كالسبلـالرسكؿ عم

اقع الشباب في ك مشباب, ثـ عرض المميزة ل سماتمفيـك كتعريؼ الشباب ككذلؾ العرض سي
أىمية تأىيؿ ك  ,الشبابي التي يجب تكافرىا في القائد المياراتكالصفات ك  ,المجتمع الفمسطيني
 ,اذ القراراتمشاركة الشباب في اتخ مستكلكذلؾ ك , في ظؿ التحديات المعاصرةالقيادات الشابة 

ي عممية التنمية فالشباب دكر  الباحث عرضسي, ثـ معيقات مشاركة الشباب في صنع القرارك 
 .دكر الشباب في عممية التغييرراز إبكأخيران  ,كالعمؿ التطكعي

 تعريف القائد 1.1.2
الشخص الذم يستعمؿ نفكذه كقكتو ليؤثر عمي سمكؾ كتكجيات االفراد مف حكلو ىك 

ليكجييـ إلنجاز أىداؼ محددة, يككف قادرا عمي سياسة نفسو, فإف قصر عف ذلؾ كاف عف 
كممت عناصر قيادتو فاهلل سياسات غيره أشد تقصيرا, ككمما اكتممت عناصر القكة فيو كمما 

ـٍ يىؾي سبحانو كتعالي أثني عمي إبراىيـ عميو السبلـ بقكلو " لى ًنيفنا كى ـى كىافى أيمَّةن قىاًنتنا لِّمًَّو حى ًإفَّ ًإٍبرىاًىي
 (. 2000:17" )العدلكني, ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى 

 (.Adrian, 2007: 89شخص تختار أف تتبعو إلي مكاف ال تذىب إليو بمفردؾ )

درجة كفاية بإتقاف أعماليـ كصكال لتحقيؽ  التأثير في المرؤكسيف لبمكغ أعمى مف يستطع
 (. 117: 2012أىداؼ المنظمة )الطراكنة,

سمكؾ كتكجييات األفراد مف حكلو  لذم يستخدـ نفكذه كقكتو ليؤثر عمىالشخص ا
 (. 2010:202إلنجاز أىداؼ محددة )قاسـ كعبد الرحمف, 

 عميو الصالة والسالمالقيادة في عيد الرسول محمد  2.1.2
قيادة  جعميا لقد استمدت الحضارة النبكية مف أسباب الحؽ كالدعـ الشرعي الرباني مما

 تطبيقان  عميو الصبلة كالسبلـ فكانت قيادة الرسكؿ ,متيديدال لك  كال تذعف لمخكؼ ,مبادرة كجريئة
دارة كقيادة الدكلة اإلسبلمية فالقرآلما دعا إليو  عمميان  كرعاية مصمحة  الكريـ مف خبلؿ تكجيو كا 

 :(17: 2004)محمد, كاالتيمة ألا

 إلى كجكب قياـ القيادة بيف عميو الصبلة كالسبلـحيث دعت قيادة الرسكؿ  :حتمية القيادة1-
 .لضماف تنفيذ الشريعة بيف الناس ان المسمميف كعدت أساس
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فقد  ,لؤلمكر لـ تجامؿ القيادة النبكية في المكاقؼ كلـ تساكـ حياؿ تنفيذىا :القيادة العقائدية-2
 كىك عمى قمة أنصاره عركض المساكمة كمحاكلة زعماء عميو الصبلة كالسبلـ الرسكؿ رفض

 .مشابية أخرلكض ر مكة حكؿ التناصؼ في اتخاذ العقيدة بيف الشرؾ كاإليماف كع

 عميو الصبلة كالسبلـإف القدرة في القيادة تستقي مف خبلؿ نشاطات الرسكؿ  :القيادة الرائدة-3
كما كاف  ف,آكانيف كاألحكاـ المستمدة مف القر كقيامو بتنظيـ العبلقات االجتماعية كصياغة الق

 .يعمؿ عمى تنفيذىا ككاف يجمع الجيكش كيقكدىا كيقكـ عمى إدارتيا

 عميو الصبلة كالسبلـ الرسكؿ لقد عمؿ :الشكريةالقيادة (  2005:6كيضيؼ العبدة )-4
في المكاقؼ  عمميان  فكانت الشكرل سمككان  قاؿ تعالي "كأمرىـ شكرم بينيـ" نيآبالشكرل كأمر قر 
الشكرل  عميو الصبلة كالسبلـ الرسكؿ كمارس ,ترسيخ الثقة بيف القائد كالمقكدكاتخاذ القرارات ل

  في قيادتو.

 .كالسمكؾ كالقيادة لقد تجمت القيادة لكحدة األمة في العقيدة كالعبادة كالعادات :القيادة المكحدة-5

سمة االعتداؿ في  عميو الصبلة كالسبلـ ة الرسكؿجسدت قياد :القيادة المعتدلة كالمتكازنة-6
 اإلدارية فمـ تدع إلى السمطة كاالستبداد كىي في الكقت ذاتو قيادة حازمة كغير تأدية المياـ

 متسيبة.

اإلسبلمي مباشرة  ارتبطت استقامة العقيدة النبكية مع المنيج :دة التكميؼ كليس التشريؼقيا-7
 في اختيار القائد الحقيقي لتكلية المياـ تكميفان ال تشريفان.

 تنطمؽ مف عميو الصبلة كالسبلـكانت التدابير القيادية لمرسكؿ  :القيادة الراعية أك المسؤكلية-8
 .المثمى كتحمؿ مسؤكلية قيادتيـ ,مصير المسمميفرعاية العامة لالحرص عمى تحقيؽ ال

النفسية كعقائدىـ  لقد شمؿ دكر القيادة النبكية كافة الناس بمختمؼ طبائعيـ :القيادة المؤاخية-9
 .تمعيف كمتكحديف تحت رعاية الدكلةالفكرية فصار الجميع مج

 عمييمنماذج لقيادات شابة من الصحابة رضوان اهلل  3.1.2
كجد النبي صمى اهلل عميو كسمـ في أصحابو عددان كبيران يصمح لمقيادة كاإلدارة,  لقد

 أعمارىـ,بلة كالسبلـ رجاالن عمى صغر كالدعكة كنشر اإلسبلـ, كىكذا كانكا بتربيتو عميو الص
ؾ تم, لنيار, كيضربكف بسيؼ الحؽ الكفاريحفظكف األسرار, يحممكف األخطار, يىعبيدكف بالميؿ كا

لؤلرقـ بف أبي األرقـ  العيصبة المؤمنة التي تابعت النبي صمى اهلل عميو كسمـ, كدار األرقـ
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و كسمـ عمى صغر سنو كىك شاب كانت مقران لمدعكة, كلقاءات النبي صمى اهلل عمي المخزكمي
 (. 2011:4)المنجد,  بأصحابو, كالمسمميف الجدد

ؼ كاف اهلل عنيـ كأرضاىـ تبيف كيمشرقة لشباب الصحابة رضي لبعض الصكر اكمف 
لشباب ككيؼ كانكا كصحابتو الكراـ رضي اهلل عنيـ ينظركف إلى ا النبي  صمى اهلل عميو كسمـ

لتي تأخذ خرج لؤلمة في ذلؾ الزماف شباب ضربكا أركع الصكر المشرقة اأمما  ,يتعاممكف معيـ
الكاقع  ئعة سبيبلن إلى الخركج مففمعمو يككف في عرض ىذه النماذج الرا, بالعقكؿ كتبير األلباب

, كلشبابنا في التأسي كاالقتداء بذلؾ الجيؿ الذم لف يتكرركسببان لنا  ,المؤلـ الذم نعيشو اليكـ
 كمف أمثاؿ القادة الشباب في عيد النبي محمد عميو الصبلة كالسبلـ:

اؿ كثير مف كما ق سمـ كدخؿ في اإلسبلـأفكاف أكؿ مف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو: -1
فمـ  ,متو كسمك نفسو كىك في ىذه السفالعمماء كفي ىذا دليؿ كاضح عمى رجحاف عقمو كعمك ى

فبمجرد أنو  ,كبار قكمي في ىذا األمر الجمؿ يستصغر نفسو كيقكؿ مف أنا حتى أتقدـ عمى
قؿ كيؼ أخالؼ عرؼ الحؽ كتبيف لو الباطؿ الذم يعيش عميو مجتمعو شيد شيادة الحؽ كلـ ي

فخران لكؿ شباب اإلسبلـ في كؿ زماف كمكاف بأف يككف أكؿ مف , فكاف ي كقكمي كعشيرتيأىم
 ىىمتو كما اسم ىغبلـ ال يتجاكز عمره العشر سنيف فممو دره ما أعمدخؿ في ديف اإلسبلـ كىك 

 (.: نت2014 )الشمراني, ىدفو

في مقتبؿ العمر مع األربعيف األكائؿ في  عمير رضي اهلل عنو: أسمـ كىك فتى مصعب بف-2
مف أمو كقكمو, كلما اكتشفكا أمره أخذكه فحبسكه  دار األرقـ بف أبي األرقـ, ككتـ إسبلمو خكفان 

حتي خرج إلي أرض الحبشة في اليجرة األكلي, ثـ رجع مع  معذبان  كعذبكه, فمـ يزؿ محبكسان 
أحد شييدا فمـ يجدكا شيئا يكفنكنو بو سكم المسمميف حيف رجعكا, كقتؿ رضي اهلل عنو في غزكة 

ذا كضعكىا عمي رجميو خرج رأسو, فقاؿ  ابردة, فكانك  إذا كضعكىا عمي رأسو خرجت رجبله كا 
عميو الصبلة كالسبلـ "إجعمكىا مما يمي رأسو كاجعمكا عمى رجميو مف األذخر", كلقد كقؼ رسكؿ 

مسجي في بردة فقاؿ لو كالدمكع تزدحـ في اهلل عميو الصبلة كالسبلـ عمى ىذا الفتى كىك مقتكؿ 
عينيو: لقد رأيتؾ بمكة كما بيا أحد أرؽ حمة كال أحسف لمة منؾ, ثـ أنت شعث الرأس في بردة 

 (. 2003:24)عمكاف, 

 -رضي اهلل عنو  -نممس الحرص نفسو عند زيد بف ثابت   :زيد بف ثابت  رضي اهلل عنو -3
مفاخريف بما حٌصؿ صاحبيـ يحدثنا عف ذلؾ  -يو كسمـ صمى اهلل عم -فيأتي قكمو إلى النبي 

: يا رسكؿ اهلل ىذا غبلـ مف فقالكا -صمى اهلل عميو كسمـ  -فيقكؿ: ذىب بي قكمي إلى النبي 
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صمى اهلل عميو  - بني النجار معو مما أنزؿ اهلل عميؾ بضع عشرة سكرة فأعجب ذلؾ النبي
فتعممت  :قاؿ زيد "كاهلل ما آمف ييكد عمى كتابييا زيد تعمـ لي كتاب ييكد فإني "كقاؿ  - سمـك 

ا كتبكا إليو كأجيب عنو كتابيـ ما مرت بي خمس عشرة ليمة حتى حذقتو ككنت أقرأ لو كتبيـ إذ
 (.: نت2014 )الشمراني, إذا كتب

أسمـ في أكؿ اإلسبلـ كاف  ممف الصحابة بشبامف  :-رضي اهلل عنو-سعد بف أبي كقاص -4
ما أسمـ أحد إال في اليكـ الذم » الذم قاؿ عف نفسوكىك  ,دكف سف العشريف أك فكقيا بقميؿ

ني لثمث اإلسبلـأسممت فيو, كلقد مكثت سب إني ألكؿ » -رضي اهلل عنو-كقاؿ  ,«عة أياـ كا 
كمالنا طعاـ إال اهلل, ككنا نغزك مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  العرب رمى بسيـ في سبيؿ

كرؽ الشجر حتى إف أحدنا ليضع كما يضع البعير أك الشاة مالو خمط, ثـ أصبحت بنك أسد 
 (.6 :1996)الدكيش,  «تعزرني عمى اإلسبلـ, لقد خبت إذان كضؿ عممي

سنة  18عميو كسمـ قيادة الجيش كعمرة كاٌله النبي صمى اهلل أسامة بف زيد رضي اهلل عنو: -5
كتكفي النبي صمى اهلل عميو كسمـ  فجعمو أبك بكر الصديؽ  رضي اهلل عنو  قائدان لمجيش 

فممو العجب شاب في ىذه السف يقكد جيش كيقاتؿ الرـك  ,فاستمر كغزل الركـ كانتصر ,كذلؾ
حتى  -ي اهلل عنيـرض- فقد تعجب بعض الصحابة ,إف العجب ال ينتيي ككيؼ ال ,تصركين

-سنان فغضب النبي   وكبر منأأف يكلي مف ىك  -صمى اهلل عميو كسمـ-طمبكا مف الرسكؿ  
ما باؿ أقكاـ يقدحكف في أف كليت أسامة عمى كخطب الناس كقاؿ: "  -صمى اهلل عميو كسمـ

نو مف إكصكا بو خيران فنو لمف أحب الناس إلٌي فاستأكأيـ اهلل أف كاف لئلمرة لخميؽ ك الجيش 
كفي ىذه الصكرة المشرقة  -النبي  صمى اهلل عميو كسمـ-كلذلؾ سمي بعد ذلؾ حب  خياركـ"

ثقة ينظر لمشباب كيبني فييـ ال -صمى اهلل عميو كسمـ- ة تدؿ عمى كيؼ كاف النبيإشارة كاضح
  (.: نت2014 )الشمراني, سؼ األمكر كتطمعكا إلى معالييافترفعكا عف سفا في أنفسيـ

 تعريف الشباب 4.1.2
كما كردت في القكاميس العربية كمنيا لساف العرب البف منظكر  تعني كممة الشباب لغة

كشب لكف المرأة خمار أسكد لبستو أم زاد في الفتكة كالفتاء, بمعنى: الحيكية كالقكة كالديناميكية, 
 (.482, 1970)ابف منظكر,  بياضيا كلكنيا فحسنيا

ىك جمع مذكر كمؤنث معان, كتعني الفتاء كالحداثة, كيطمؽ لفظ شباف, كشبيبة, كجمع 
لمذكر مفرد شاب, كيطمؽ لفظ شابات, كشائب, كشكاب, كجمع مؤنث عمى مفرد شابة, كأصؿ 
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 مف أدرؾ سف البمكغ كلـ يصؿ إلى سف الرجكلةشباب ىك شب بمعنى صار فتيان, أم كممة 
 .( 2004:470)المعجـ الكسيط, 

فإف لفظ الشباب يقابمو بالمغة اإلنجميزية كؿ  Oxfordما في المعجـ المغكم اإلنجميزم أ
تطمؽ عمى المرحمة العمرية التي تمتد ابتداءن مف مرحمة ك  Youngك  Youthمف المفظتيف 

 (.Oxford, 518:2008) الطفكلة إلى ما قبؿ الرشد

 ـمف عرؼ الشباب بأني فيناؾ ,كثر مف اتجاه لتعريؼ الشباب اصطبلحان أكىناؾ 
 :2001أبك دؼ كاألغا, ) "كالنضج , أم بيف مرحمة البمكغ الجنسي"األفراد في مرحمة المراىقة

380.) 

 24ك 15ف تتراكح أعمارىـ بيف ىـ األشخاص الذي بأنيـ الشباب األمـ المتحدة تعرفك 
: 2014)اليكنسكك,  يؽ اتساؽ إحصائي عبر شتى المناطؽكييعزل ذلؾ إلى ضماف تحق ,سنة
 (.نت

فيحدد فئة  (2014:51الشباب كتكطيف المعرفة,  المعرفة العربي الثالث تقرير)كعرفيا 
سنة,  29-19في خمس دكؿ عربية, بالفئة العمرية بيف  الشباب التي ييدؼ إلي دراستيا ميدانيان 

 .الجامعي كبعده في التعميـ كذلؾ أيضا ألسباب عممية, باعتبار أف ىذه الفئة تمثؿ سف الشباب

الشباب يبدأ مف  ب إلى أف جيؿىفقد ذ (1: مادة2011 ) سطينيمأما قانكف الشباب الف
 .حتى سف الخامسة كالثبلثيف عامان  ان سف الثامنة عشر عام

كؿ فمسطيني  :ؼ قانكف الشباب الفمسطيني في تعريفو لمشباب كىكيكيتبنى الباحث تعر 
 .حتى سف الخامسة كالثبلثيف عامان  ان يبدأ مف سف الثامنة عشر عام

 مفيوم الشباب 6.1.2
يثير مفيكـ الشباب جدالن كبيران حكؿ تعريفو مف قبؿ الباحثيف في العمكـ االجتماعية, 
فيك مفيكـ يعبر عف خصائص تتمثؿ أساسان في القكة كالحيكية كالطاقة, كالقدرة عمى التحمؿ 

 .(: نت2014)فرح,  كعمى اإلنتاج في مرحمة معينة مف عمر الفرد

كالشباب كما أشار عمماء النفس فترة بينية نفسية في حياة الفرد تتـ فييا نقمة اجتماعية 
مف الطفكلة إلي حياة الكبار, كيعيش الشباب في ىذه المرحمة في مكاجية أدكار جديدة مطمكبة 
منيـ في المرحمة المقبمة, كيبدؤكف بتشكيؿ ىكية جديدة عمى أساس تحقيؽ معاف مجسدة مف 
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مكتكـ كبرنامج االمـ المتحدة  مؤسسة محمد بف راشد أؿكالمثالية كاستمرارية الحياة )النزاىة 
 (. 2014:50, نمائياإل

 ما ـالشباب, فمني مفيكـلتكضيح  اكالت كجيكد المشتغميف مع الشبابتعددت محك 
الخصائص  تناكلو مف خبلؿما ي ـ" كمني"السف أك يـك الشباب كفؽ المعيار الزمنىيكضح مف

, عمى الجسميكالنمك  الجنسيضكء البمكغ  فيككذلؾ نجد مف يحدد مفيكـ الشباب كالحاجات, 
تقبؿ القيـ كالمعتقدات  عمى ان مستعد ان نساف قادر ك اإلأيككف فييا الشاب  أساس اف الشباب مرحمة

 يدبالتأكساسية كلكنيا تتصؿ أحاجات  بإشباعتتصؿ  صبحت ليـ مطالب قد الأ, حيث الجديدة
 االجتماعيعادة صياغة النظاـ إشباعيا عادة إعية محمية يتطمب حاجات اجتما بإشباع

 (.: نت2012)عبلـ,  لى ذلؾ مف كجيات نظر مختمفةإكما  بكاممو كالسياسي كاالقتصادم

كىناؾ صعكبة في إيجاد تحديد  ,ال يكجد تعريؼ كاحد لمشباببأنو  لذلؾ يرل الباحث
تعريؼ مكحد شامؿ يعكد ألسباب كثيرة أىميا اختبلؼ  ىاالتفاؽ عم كعدـ ,كاضح ليذا المفيكـ

العامة التي يقكـ عمييا التحميؿ  ,التعريؼ كتبايف المفاىيـ كاألفكار األىداؼ المنشكدة مف كضع
لذلؾ فإف مفيكـ الشباب يتسع لمعديد مف , تمؾ األىداؼيخدـ  السيككلكجي كاالجتماعي الذم

 االتجاىات التالية:

االتجاه البيكلكجي: فعمى مستكل البيكلكجي يككف كؿ مف الشاب كالشابة قد استكمبل نمكىما -1
سنة,  18الجنسي كقادريف عمى اإلنجاب, كعمى المستكل القانكني الذم يحدد سف الرشد في 

 يو أك طكر مف أطكار نمك اإلنساف,كىذا االتجاه يؤكد الحتمية البيكلكجية باعتبارىا مرحمة عمر 
مف العقمي كالنفسي كالذم يبدأ  فيو يكتمؿ نضجو العضكم الفيزيقي, ككذلؾ نضجوالذم 
 (. 2003:69سنة )عثماف,  13-30, كىناؾ مف يحددىا مف سف سنة 15-25سف

 ي عمى أف فترة المراىقةالباحثيف الميتميف بالحقؿ السيككلكج يتفؽ جؿه االتجاه السيككلكجي:  -2
التي تفصؿ الطفكلة عف مرحمة البمكغ, كالتي تشير إلى الفترة ىي مرحمة مف النمك أك الشباب 

 سنة. 18إلى السف  12التي تقع بيف البمكغ الجنسي كسف الرشد, كيتـ تحديدىا غالبان مف السف 

االتجاه السكسيكلكجي )االجتماعي(: يرل عمماء االجتماع عمى أف فترة الشباب تبدأ مف -3
يحاكؿ بدكره إدماجو كتأىيمو ليؤدم عممو داخؿ المجتمع,  خبلؿ دخكؿ الفرد إلى المجتمع الذم

 بشكؿ مقبكؿ هدكر ية يككف فييا قادران عمى تأدية ثـ تنتيي بعد أف يحتؿ الفرد مكانة اجتماع
 .(: نت2014)فرح, 
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 السمات المميزة لمشباب 6.1.2
 بالتبمكر تعتبر مرحمة الشباب مف أىـ المراحؿ التي يمر فييا الفرد, حيث تبدأ شخصيتو
خبلؿ  كتنضج معالـ ىذه الشخصية مف خبلؿ ما يكتسبو الفرد مف ميارات كمعارؼ, كمف
اختياره  النضكج الجسماني كالعقمي, كالعبلقات االجتماعية التي يستطيع الفرد صياغتيا ضمف

ذا كاف معنى الشباب أكؿ الشيء, فإف مرحمة الشباب تتمخص في أنيا مرحمة الحر التطمع  كا 
 .(43 :2009)أسعد,  ستقبؿ بطمكحات عريضة ككبيرةإلى الم

كثير مف  تجعمو في لمشباب سماتو المميزة لو التيأف  (70 :2003) عثماف كيرل
بقدرة الشباب عمى  أىمية في المجتمع, كىذه السمات عمى عبلقة كثيقة األحياف الشريحة األكثر

  ت:التغيير المجتمعي كمف ىذه السما

, القمؽ بالحماسة, الحساسية, الجرأة كاالستقبللية كازدياد مشاعرطاقة إنسانية تتميز  .1
 بركز معالـ استقبللية الشخصية, كالنزكع نحك تأكيد الذات.باإلضافة إلى 

فضكؿ كحب استطبلع, فيك يبدك دائـ السؤاؿ كاالستفسار في محاكلة إلدراؾ ما يدكر  .2
 يان.المعرفة المكتسبة مجتمع مف حكلو كاإللماـ بأكبر قدر مف

ال يقبؿ بالضغط كالقير ميما كانت الجية التي ترأس ىذا الضغط عميو سكاء كانت  .3
 .مف العنفكاف الداخمي لمشباب كاالعتداد بالنفس سمطة أك أسرة, كىذا السمكؾ جزء

, كنقده يقـك عمى أساس أف الكاقع جمكدقرب إلى الأناقد, ألنو ينطمؽ مف مثاليات  مان دائ .4
 .المثالي رهيجب أف يتطابؽ مع تفكي

حبو لممغامرة  كيرل الباحث إضافة إلى ما سبؽ أف مف أىـ مميزات الشباب الفمسطيني
قكة لشعبيـ في جميع المراحؿ أنيـ مظير في سبيؿ اهلل كالكطف, ك  كاستعداده لمتضحية

الشيادة  , إضافة إلى رغبة الشباب بالحصكؿ عمى التعميـ كحرصيـ الحصكؿ عمىكالمكاجيات
 الجامعية.

 اقع الشباب في المجتمع الفمسطينيو  7.1.2
أفاد الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني في تقرير أصدره في اليكـ العالمي لمشباب 

 الشباب  بمغت نسبة, ك في المجتمع الفمسطيني ىـ مف الشباب 10أفراد مف كؿ  3, أف 2014
في الفئة  %38.1مف إجمالي السكاف, يتكزعكف بكاقع  30%( سنة في فمسطيف 29-15)

كبمغت نسبة الجنس بيف  ( سنة,20-29في الفئة العمرية )% 61.9 ( سنة15-19) العمرية
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أنثى, عمما باف تقديرات عدد السكاف في فمسطيف منتصؼ  100ذككر لكؿ  104.2الشباب 
كيظير التكزيع العمرم , مميكف 4.55تشير إلى أف إجمالي عدد السكاف بمغ نحك  2014العاـ 
ع فتي حيث أف اليـر السكاني ىـر ذك قاعدة عريضة مأف المجتمع الفمسطيني ىك مجت لمسكاف

 ,)الجياز المركزم لئلحصاء سنكات قادمة سيبقى المجتمع فتيان كرأس مدبب, مما يعني أنو كل
2014: 1.) 

يؤكد الدكر المتعاظـ ليذا القطاع االجتماعي الكبير كالياـ, كلعؿ مف نافمة القكؿ  كىذا
د عمى أىمية الشباب في تقدـ المجتمعات, كىي أىمية تجعمنا نسمـ بضركرة التفكير التأكي

كالتخطيط الكاعي لرعاية كحماية كتربية شبابنا خارج إطار التقميد كاحتراـ حقكقو كتمبية حاجاتو, 
سميـ يضمف تماسؾ كحشد اإلمكانيات كالمكارد البلزمة لتحقيؽ ىذه الرعاية كالحماية بشكؿ 

لؤلسؼ يعاني الشباب الفمسطيني مف مشكبلت سياسية كاقتصادية , ك كاستمراره كتنميتوالمجتمع 
كاجتماعية كثقافية ال حصر ليا, فيـ يعانكف تيميشان مزدكجان, تارة بكصفيـ جزء مف الشعب 

 احتبلؿ استيطاني قامع لمحقكؽ كالحريات, كتارة بكصفيـ فئة اجتماعية رازح تحتالفمسطيني ال
فقمما تسترعي مشاكميـ كتطمعاتيـ انتباه أحد مف صناع القرار  ,في مجتمع ال يكلًيـ كبير اىتماـ

إال بالقدر الذم يخدـ تكجيان معينان أك يسيـ في تعزيز سمطة ىؤالء الذيف يتحكمكف في المكارد 
 .( 2008:5)عبد العاطي,  كالقرارات عمى مستكل األسرة كما عمى مستكل المجتمع كمؤسساتو

مج ار ا عند التخطيط لبيعاتار مك ا يبيتمى تمع كالعمؿا يميحاجات ينبغي تف مشبابإف ل
يميؿ في نشاط  كتكزيع كتفريغ طاقاتوي, مالجسك ي مالعق كىـنم بؿتق إلى الحاجة كىي ,يـرعايت
في  كاالستقبلؿ, ميـالتعك المعرفة ك النفسية, ك إلى الرعاية الصحية  الحاجةك  ,وذات يؽ, كتحقإليو

ف مأكؿ االقتصادية األساسية م وية حاجاتكتمبة, مالمستق وشخصيت لبناء إطار األسرة كمقدمة
 كصقميات القيادية ار تنمية القدالحاجة إلى ك يح, ك التر ك  وإلى الترفي الحاجة, ك كممبس كمشرب

 .(103 :2011)منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة اليكنيسؼ, 

تردم األكضاع السياسية  نتيجة صعبان  الفمسطيني كاقعان كفي المقابؿ يعيش الشباب 
االحتياجات كالتحديات التي تكاجو الشباب الفمسطيني مف  كاالقتصادية, كيمكف الحديث عف

 التالية: عبر المحاور في المجتمع الفمسطينيواقع الشباب  خبلؿ عرض

  الفمسطيني اببلمش التعميمي الواقع-1

في رفع مستكل الكعي  حيكيان  في األراضي الفمسطينية دكران لعبت المؤسسات التعميمية 
 ,لمعمؿ السياسي إباف االحتبلؿ اإلسرائيمي المباشر إطاران  السياسي كاالجتماعي كالثقافي, كمثمت
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 في تطكير قطاع 1994منذ  مف ميزانيتيا جزءان كبيران  كقد استثمرت السمطة الكطنية الفمسطينية
ككانت خطكة كضع مناىج فمسطينية مدرسية مف أىـ النجاحات التي التعميـ, كالنيكض بو, 

, يإضافة لمخطة الخمسية لئلصبلح التربكم, كالتعميـ الجامع حققت في السنكات األخيرة,
, أك ما زاؿ التقدـ فييا متعثران  غير أف ىناؾ قضايا ,الكطنية لمتعميـ الميني كالتقني كاالستراتيجية

 , بمرحمتيو المدرسية كالعميا, يفترض أف يفعؿ المشاركةالتعميـ أساسان محككما بعكامؿ خارجية, ف
كساب الدارسيف ال المعارؼ ا بؿ المعارؼ التي تمكنيـ مف االنخراط في  ردة,لمجكالمكاطنة كا 

 .(2013:79, شارؾ الشبابي )منتدل مجتمعاتيـ بفاعمية ككفاءة كقدرة نكعية

 ( سنة15-29) مف الشباب 43.1%أف  2013تظير اإلحصاءات المتكفرة لعاـ ك 
لمفئة العمرية  48.3%( سنة, ك15-17في الفئة العمرية )83.9% بكاقع  ممتحقكف بالتعميـ

( سنة, كما تشير االحصاءات إلي أف 23-29في الفئة العمرية ) 11.9%( سنة ك22-18)
( سنة في 15-29معدالت التسرب )سكاء التحؽ كترؾ أك لـ يمتحؽ أبدا بالتعميـ( لفئة الشباب )

أف  2012(, كتشير بيانات عاـ لئلناث 25.8%لمذككر ك 36%) 31%فمسطيف قد بمغت 
كلي بكالكريكس فأعمي بمغت أنيكا مرحمة التعميـ الجامعي األ ( سنة الذيف15-29نسبة الذككر )

ة أية مرحمة تعميمية, فتبمغ النسبناث, أما بالنسبة لمف لـ ينيكا اإل لدل 11.9%مقابؿ  %8.7
 تشير البيانات إلى أف كذلؾ ,لئلناث لنفس الفئة العمرية 1.7%مقارنة مع  3% لدل الذككر

لئلناث, كأكضح  0.8%لمذككر ك 0.7%( سنة أميكف بكاقع 15-29مف الشباب ) %0.7
)الجياز المركزم ناث الشابات أكثر التحاقا بالتعميـ العالي مف الشباب الذككراإلأف  التقرير

 (.2014:2, لئلحصاء
 الفمسطيني اببلمشالواقع االقتصادي -2

أحد أىـ التحديات التي تكاجو الشباب عمى الصعيد االقتصادم, تتمثؿ بارتفاع إف 
كالتي ترجع أساسا إلى ضعؼ األداء االقتصادم  معدالت البطالة )خاصة بيف األعمى تعميما(,

غير متكافئ  ثـ يؤدم التفاكت بيف الجنسيف إلى تكزيع ,يضاؼ إليو ارتفاع معدؿ النمك السكاني
كبالنسبة إلى الشباب بشكؿ خاص, تكجد مشكبلت  ,لمكظائؼ النكعية بيف الرجاؿ كالنساء

ف ك  ,المشاريع كالتعميـ كالتدريب تزيد مف صعكبة التحدم الذم يكاجيكنو إضافية متعمقة ببناء ا 
متصاعد, إذ يجعؿ الفقراء أكثر فقران  ؿالنقص في فرص التشغيؿ أماـ الشباب يؤثر بشك

فعاؿ  كأخيران, فإف غياب نظاـ ,باضطراد كيؤدم إلى ىجرة األفراد األفضؿ تعميمان كاألعمى ميارة
)منتدم شارؾ  لممؤسسات يعني أف ىذه المشكبلت ستبقى دكف حؿ كعمى األغمب أف تتفاقـ

 (.17 :2013الشبابي, 
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الصادر عف الجياز المركزم  (3:2014,كاقع الشباب الفمسطيني )يظير تقرير 
أكثر مف نصؼ الخريجيف الشباب عاطمكف عف لئلحصاء في ذكرم اليكـ العالمي لمشباب أف 

شباب في فمسطيف يعانكف مف البطالة خبلؿ الربع  10شباب مف بيف كؿ  4حكالي , كأف العمؿ
    مف الشباب  39.7%إلى أف  2014عاـ أشارت بيانات الربع الثاني لك  ,2014الثاني 

 .غزة في 38.3% ,في الضفة 40.6%( سنة نشيطكف اقتصاديان في فمسطيف بكاقع 29-15)

 اقع التكنولوجي لمشباب الفمسطينيالو -3

تظير البيانات المتعمقة بتكنكلكجيا المعمكمات خبلؿ السنكات السابقة أف تطكرا ممحكظا 
االت بيف فئة كاالستخداـ ألدكات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصقد طرأ عمى مؤشرات النفاذ 

شباب مف بيف  7) أف نسبة الشباب 2011فقد أظيرت البيانات لعاـ  ,( سنة15-29الشباب )
في  67.5%الذيف يستخدمكف الحاسكب بمغت  أم اف الشباب يستخدمكف الحاسكب (10كؿ 

 47.6%في قطاع غزة, مقارنة مع  62.7%في الضفة الغربية مقابؿ  70.4%فمسطيف بكاقع 
ىذا كقد انحسرت الفجكة بيف الذككر كاإلناث فيما يتعمؽ  ,عمى مستكل فمسطيف 2004لمعاـ 

 65%مقابؿ  69.8%باستخداـ الحاسكب, حيث بمغت نسبة استخداـ الحاسكب بيف الذككر 
 (. 2014:3, )الجياز المركزم لئلحصاء 2011لئلناث لعاـ 

تصاالت رة االاز از المركزم لئلحصاء الفمسطيني كك بيف الجيكحسب بياف مشترؾ 
ياد ممحكظ في نسب االستخداـ دىناؾ از أظير أف  (2 :2013) كتكنكلكجيا المعمكمات

نترنت في فمسطيف الى ما يقارب الثمث بقميؿ اإل فقد كصمت نسبة االسر التي لدييا ,لئلنترنت
مف األسر لدييا انترنت في العاـ  9.2%, مقارنة مع 2011مف األسر في العاـ  %30.4
نترنت اإل يستخدمكف( سنة 15-29) كثر مف نصؼ الشباب في فمسطيفأفي حيف , 2004
في  42.9%بمغت نسبة الشباب الذيف يمتمككف بريد إلكتركني ٔ ,2011في العاـ  %55

في الضفة الغربية,  45.9%عمى التكالي(, بكاقع  34.4%ك 51.1%فمسطيف )لمذككر كاإلناث 
 .2011في قطاع غزة في العاـ  38.2%ك

 الواقع الصحي لمشباب الفمسطيني-4

مف  83.9%بمعدؿ  غالبية الشباب يركف أف حالتيـ الصحية جيدةأظيرت البيانات أف 
 86.2%يقيمكف حالتيـ الصحية بأنيا جيدة ) 2010( سنة في فمسطيف لمعاـ 15-29) الشباب

بيف اإلناث(, كعمى مستكل المنطقة بمغت النسبة بيف الشباب في الضفة  80.6%بيف الذككر ك
الشباب يمارسكف الرياضة  مف 33.5%في قطاع غزة, ك 89.3%مقابؿ  80.8%الغربية 
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, كما كتظير غزةفي قطاع  30.1%في الضفة الغربية مقابؿ  35.6%بشكؿ منتظـ, بكاقع 
 2.5% ,شاب مصابكف بمرض مزمف  كاحد عمى األقؿ 100مف بيف كؿ  3حكالي البيانات أف 

مصابكف بمرض مزمف  2010( سنة في فمسطيف في العاـ 15-29مف الشباب في العمر )
ككزارة  ,الجياز المركزم لئلحصاء) إناث 2.1%ذككر مقابؿ  2.8%بكاقع كاحد عمى األقؿ, 

 .(2013: 3, االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات
 .2010 والمنطقة, الجنس حسب سنة( 15-29) الشباب بين األمراض انتشار نسبة(: 1.2) رقم جدول1

 قطاع غزة الضفة الغربية فمسطين الجنس
 2.2 2.7 2.5 كال الجنسين

 2.4 3.0 2.8 ذكور
 1.9 2.3 2.1 إناث

 2014:4 ,لجياز المركزي لإلحصاءالمصدر: ا

مف الشباب في  15.1% ,أكثر مف ربع الشباب الذككر مدخنكف 2010تشير بيانات عاـ 
 إناث. 0.9%ذككر مقابؿ  28.7%( سنة في فمسطيف يدخنكف, بكاقع 15-29العمر )

 .2010 والمنطقة, الجنس حسب سنة( 15-29) الشباب بين التدخين انتشار نسبة(: 2.2) رقم جدول2

 قطاع غزة الغربيةالضفة  فمسطين الجنس
 7.3 19.8 15.1 كال الجنسين

 14.3 37.4 28.7 ذكور
 0.1 1.4 0.9 إناث

 2014:4 ,لجياز المركزي لإلحصاءاالمصدر: 

 واقع مشاركة الشباب الفمسطيني-5

تعني تكزيع القكة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية عمى نطاؽ كاسع في المشاركة 
 ,اء االجتماعي كاالقتصادم لممجتمعالشباب مف التأثير عمى األد يمٌكف فيذا التكزيع ,تمعلمجا

تعني المشاركة في رسـ  القرار, كعمى ىذا فالمشاركة المتساكية لمشباب في عممية صنع
 السياسات عمى صعيدم التخطيط كاإلدارة, كصكال إلى المشاركة في االستفادة مف ثمار ىذه

ف الحديث عف مشاركة الشباب, يقع في صمب تحميؿ , ك يكديمكمة العمؿ المستقبم السياسات, ا 
كاقعيـ, استنادا لتفاعميـ بأسرىـ, كمحيطيـ االجتماعي, كالمؤسساتي, كىك الباركميتر األكثر 
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حساسية لقياس مستكل التنمية في المجتمع, فشباب مشارؾ بفاعمية, يعني مجتمع يستثمر في 
 (.70 :2013)منتدم شارؾ الشبابي,  مف التنمية مختمؼ مكارده البشرية لتحقيؽ مستكل عاؿو 

تؤكد الدراسات ضعؼ مشاركة الشباب في المؤسسات المختمفة, فقد خمصت دراسة 
( إلي نتيجة رئيسية مفادىا عزكؼ الشباب عف العضكية في 2007المالكي كأخركف )

ت الشبابية المؤسسات الشبابية, كما أف نسبة كبيرة مف ىؤالء الشباب األعضاء في المؤسسا
يمثمكف النخبة الشبابية, فقد بمغت نسبة الشباب الذيف أفادكا بأنيـ أعضاء في المؤسسات 

مقارنة بقطاع غزة  22.4%فقط, كىذه النسبة أكبر في الضفة الغربية بكاقع  17.2%الشبابية 
 (. 2011:29, )المالكي, كلداكدة %14.1

 بزاكة, لعؿ أبرزىا االنتماء لؤلحعرؼ المجتمع الفمسطيني أنماطا متعددة لممشار 
ا بعد تأسيس السمطة في سنكات م ان ر كبي جعان ار ـ أف نسبة ىذه المشاركة عرفت ترغ الفمسطينية,
ب السياسية, إال أف غالبية الشباب از انخفاض نسبة المشاركة في األح كبالرغـ مفالفمسطينية, 

 الجتماعي كالسياسي, دكف أف يعنيجديدة إلحداث التغيير عمى المستكييف ا يحاكؿ طرؽ أبكاب
شبكة معقدة مف العكامؿ ذلؾ كجكد مستكل كبير مف اإليماف عمى إحداث التغيير, لكجكد 

الحتبلؿ كاالنقساـ ر اار بتحقيؽ التغيير, ال سيما استم التي تحد مف طمكح الشباب تار كالمتغي
كعمى العمكـ,  ,الفمسطينية ضيار معيشية اآلخذة بالتدىكر في األعف األحكاؿ ال السياسي, فضبلن 

الفمسطيني يعتقدكف اف لدييـ القدرة عمى إحداث التغيير في محيطيـ, فإف نصؼ الشباب 
, )منتدم شارؾ الشبابي عمى التكالي (54%ك 57%)فئة الذككر كخاصة في قطاع غزة كمف

2013:58 .)  

 الشبابي الميارات التي يجب توافرىا في القائد 8.1.2
 قائدجميعيا الزمة لم تكافر مجمكعة مف الميارات األساسية التي تعد القائديتطمب لنجاح 

ل قدرتو عمى تكظيفيا عمميا تكافر ىذه الميارات كمد عمى مدل وجح حيث يتكقؼ نجاحالنا
قدرتو عمى سمكؾ العامميف  تحدد مدل أنياكتعاممو مع اآلخريف كما  ممارستو ألعمالو أثناء

بعض  يكتسب كالبد لمقائد أفبيا, التي يعممكف  ؤسسةىداؼ المنحك تحقيؽ أ لمعمؿ كدفعيـ
األفراد كمف ثـ فعالية  لدل الميارات التي تمكنو مف تحقيؽ أىداؼ العمؿ كرفع الركح المعنكية

 , كتتمثؿ ىذه الميارات في:المنظمة
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 يارات االنسانية:الم-1

خمؽ ركح العمؿ  تنسيؽ جيكدىـ فيك  مرؤكسيوتعني قدرة القائد عمى التعامؿ مع 
التعامؿ مع الناس كتنسيؽ جيكدىـ  ميارة اإلنسانية بدرجة كبيرة بففتعنى الك  ,الجماعي بينيـ

 عمى التعامؿ الفعاؿ قائدمقدرة ال أنياكتعرؼ ىذه الميارة ب ,ركح التعاكف الجماعي بينيـ كخمؽ
الفريؽ الذم  ضمف فعاؿ في تنمية الجيكد التشاركية كعضك في جماعة ككعنصر كالسمكؾ

رؼ إنساف يعرؼ نفسو كيع بأنو متطكرة كيتصؼ القيادم المتمتع بميارات إنسانيةيتكلى قيادتو 
 عمى التعامؿ مع األفكار كالبدائؿكمسمماتو كاثؽ بمقدرتو  التجاىاتو مدرؾ تيانقاط ضعفيا كقك 

كتتصؿ  ,فالعاممي سياـ مف خبلؿ تعاممو اإلنساني معإضافة إلى قدرتو عمى اإل المتجددة
 (.2013:8)الغناـ,  الميارات اإلنسانية بالفيـ الجيد كالثقة المتبادلة بالنفس كباآلخريف

 , ككذا العكامؿمكؾ العامميف كعبلقاتيـ كدكافعيـالمقدرة عمى تفيـ س أيضا يعنى بياك 
ثـ  ألف معرفتو بأبعاد السمكؾ اإلنساني يمكنو مف فيـ نفسو أكال كمف ,سمككيـ المؤثرة عمى

 (.McClelland 2006:427,) يساعد عمى إشباع حاجات التابعيف كىذا مرؤكسيومعرفة 

كلكي ينجح القائد في عممو يحتاج إلى مجمكعة مختمفة مف الميارات اإلنسانية تحقؽ لو 
فؽ القدرة عمى التعامؿ مع األفراد حسب نكعيتيـ, فيناؾ األفراد المتعاكنكف الذيف يعممكف ك 

كاألفراد المحايدكف الذيف يمتزمكف بالحد األدنى مف األداء الذم ال يسبب ليـ مشكبلت , تكجيياتو
مع القادة , كاألفراد السمبيكف الذيف يثيركف المشكبلت كيعممكف عمى إفشاؿ العمؿ, كيفشؿ القائد 

 ختبلفاتاال فامؿ مع الجميع بغض النظر عالذم يستخدـ ميارات كأساليب كاحدة في التع
 (.31-1999:32 )السممي,

 الميارات الفنية:-2

ية األخرل بعدد مف السمات التي تميزىا عف الميارات القياد تتميز الميارات الفنيةف إ
 :(51 :2001) الرشكدم يمكف تمخيصيا فيما يمي

 مف الميارات األخرل كيسيؿ التحقؽ مف مدل تكافرىا لدل القائد. ان نيا أكثر تحديدإ .1

األدكات  استخداـنيا تتميز بالمعرفة العالية كالمقدرة عمى التحميؿ كتبسيط اإلجراءات في إ .2
ؿ التخصص كالتقدـ العممي نيا مطمكبة كمألكفة في ظإ, كما ات في مجاؿ التخصصكالتقني
 كالتنمية مف الميارات األخرل. االكتسابنيا سيمة ا  , ك كالتقني
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القدرات كالسمات الفرعية ىي: القدرة عمى تحمؿ مف  ""أربع تنبثؽ عف الميارات الفنية .3
, كسمة اإليماف باليدؼ  .المسؤكلية, كالقدرة عمى الفيـ العميؽ كالشامؿ لؤلمكر, كسمة الحـز

 رات الفكرية:االمي-3

 كىي تعني أف يتمتع المدير القائد بالقدرة عمى الدراسة كالتحميؿ كاالستنتاج كالمقارنة
 , ككذا األفكار التي تغير مف المنظمةالذىني لتقبؿ أفكار اآلخريفعداد ككذلؾ المركنة كاالست

 (. 1995:326, متطمبات العصر كالظركؼ المحيطة )العديمي كتطكرىا حسب

 :الميارات التنظيمية-4

, كيفيـ أىدافيا كأنظمتيا منظمة عمى أساس أنيا نظاـ متكامؿكىي أف ينظر القائد لم
كالصبلحيات, ككذا تنظيـ العمؿ كتكزيع الكاجبات كتنسيؽ كخططيا, كيجيد أعماؿ السمطة 

 (.McClelland 427 :2006,) الجيكد كيدرؾ جميع المكائح كاألنظمة

باختبلؼ المستكل اإلدارم  كؿ مف الميارات السابقة تختمؼف أىمية إكبصفة عامة 
, في حيف في التنظيـ المستكل اإلدارم حيث تزداد أىمية الميارات الفكرية بالنسبة الرتفاع قائدلم

, إال أف ارم األكؿ كىك اإلدارة التنفيذيةالمستكل اإلد تزداد أىمية الميارات الفنية كمما اقتربنا مف
, حيث تعبر ع المستكيات اإلدارية في التنظيـالقدر في جمي الميارة اإلنسانية يجب تكافرىا بنفس

 .(2003:50 )العتيبي,مع اآلخريف  عف القدرة عمى التفاعؿ كالتفاىـ
 

 

 

 

 

 

 
 

 الشبابي القائد ميارات(: 2.2) رقم شكل2

 باالستناد إلى ما تم ذكره سابقاً  المصدر: جرد بواسطة الباحث
 

 ههارة إنسانيت

 ههارة فنيت

 ههارة فكريت

 ههارة تنظيويت

 الهذف

 رضا العاهلين

 اإلنتاجيت
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 أىمية تأىيل القيادات الشابة في ظل التحديات المعاصرة 9.1.2
تحديات التي سبؽ ذكرىا سكاء عمى الصعيد الدكلي أك اإلقميمي يتضح لنا مبالنظر ل

مف الناحية الفكرية, ليستطيعكا تجاكز كتخطي  ضركرة تأىيؿ الشباب بصكرة تكاممية كخصكصان 
ىذه العقبات كالتحديات بدراية ككعي لكيفية مكاجيتيا, ككيفية تطكيعيا لصالحيـ, ككيفية 

 معيا, كمف غير فقداف لمخصكصية الدينية كالحضارية ماج مع ىذه التطكرات مف غير تماهو االند
 .( 2011:8)الجييماف, 

جعمت مف دكر الشباب دكران غير عادم كمختمفان إلى حد فتعقيدات العصر الذم نعيش 
كبير عف الدكر الذم اضطمع بو الشباب في مراحؿ تاريخية سابقة, نتيجة لطبيعة المرحمة كما 

تنمية  التكنكلكجيا, كالتي تعني إجماالن تشيده مف تغيرات كثكرات متسارعة في المعرفة كاالتصاؿ ك 
 (.5-6 :2002 الذيفاني,) ممية المختمفةالع يمتسارعة في شتى المناح عممية

كجيؿ الشباب المسمـ, كما ىك مييأ لتقبؿ الفكر اإلسبلمي, كاالنتماء إليو بقكة كحيكية 
خبلص متناهو  كفي ظؿ ما  لبلنتماء إلى التيارات الفكرية كالسياسية المنحرفة, , فإنو عرضةكا 

صراع الفكرم في المرحمة الحاضرة مف تحكالت ىائمة في عالمنا اإلسبلمي, تحكالت ال انشيدى
ذلؾ المشيد الذم يستكجب منا تأىيؿ لمشباب كتحصينيـ فكريان ضد ىذه  كالسياسي كاالجتماعي,

كسابيـ القدرة عمى ال التحكالت,  .( 2011:9)الجييماف,  تعامؿ مع التحديات المعاصرة بثقةكا 

يكافئ ىذه التحديات كالتحكالت, ك تجدر  ان تشخيص كاقع األمة  تشخيص فنحتاج إلى
اإلشارة إلى أف تشخيص كاقع األمة, كتحديد مكاطف التيديد, كمكاقع التحدم لـ يعد مشكمة في 
حد ذاتو, قدر ما تكمف المشكمة في مدل مصداقية التعامؿ مع التشخيص, كالجدية في التعاطي 

ما تصؿ إليو الجيكد مف مختمؼ مصادرىا مع النتائج, كالتحميبلت كاإلرادة السياسية في تحكيؿ 
 (. 2002:99 الذيفاني,) إلى كاقع معاش, كفعؿ يسير عمى األرض

كيرل الباحث أف تأىيؿ القيادات الشابة داخؿ المؤسسات مف أىـ شركط بقاء 
المؤسسات كاستمراريتيا, كيجب أف تعطي ىذه المؤسسات أىمية كبرم ليذا الجانب مف خبلؿ 

دفع العامميف نحك ك  قيادة ب المسبؽ لقادة المستقبؿ حتي يككنكا قادريف عمىاإلعداد كالتدري
 تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التي يعممكف بيا.
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 مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات في المؤسسات الشبابية 10.1.2
الشباب ىـ طميعة المجتمع, كعمكده الفقرم, كقكتو النشطة كالفاعمة كالقادرة عمى قير 

 بمشاركتيـ إال لذا ال تنيض أمة مف األمـ غالبان ذليؿ الصعكبات كتجاكز العقبات, كت التحديات
في ظؿ ىذه التحديات كالتطكرات  ما نتناكؿ قضية الشباب كالقيادةعندك , في البناء المجتمعي

في  أدنى يتمثؿ في أف يككنكا قادة ألنفسيـ أكالن  يان كفائ التي تحيط بنا يجب تأىيؿ الشباب تأىيبلن 
 .(2 :2011, ثـ قادة لمجتمعاتيـ ثانيا )الجييماف, عالـ يمكج بالصراعات الفكرية

يعتمد تعزيزي دكر الشباب في اتخاذ القرارات داخؿى مؤسساتيـ الشبابية المختمفة في 
كجكد حياة ديمقراطية حقيقية كتعزيزىا في ذات الكقت داخؿ ىذه المؤسسات,  المقاـ األكؿ عمى
لى المساحة  الممنكحة لمشباب لجية حرية الرأم كالتعبير, بما يضمف تكافؤى الفرص  الحقيقةكا 

في بناء مجتمع مدني ديمقراطي قائـ عمى المساكاة كالعدالة, حيث  أماـ جميع الشباب لممشاركة
مف الشباب يشارككف فقط في اتخاذ القرارات  %21.2 نسبتو اإلحصاءات إلى ما تشير بعضي 

 .( 2010:44رحاؿ كأخركف, ) في المجتمع المحمي

أىمية  يإف إعادة صياغة المعادلة عبر تعزيز مكانة الشباب في صناعة القرار تكتس
الفمسطيني الذم يتميز بككنو شابان, األمر الذم سيساعد عبر قيادة الشباب  خاصة بالمجتمع

)أبك  القائمةاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية  المساىمة في معالجة العديد مف القضايا
 .( 2008:2رمضاف, 

عكد لمنظاـ الداخمي ليذه المؤسسة أك تمؾ, باب في مكاقع المسؤكلية تمشاركة الشإف 
في سمة كاحدة كفي نفس الكقت لف نستطيع أف نضع جميع المؤسسات الشبابية عمي اختبلفيا 

المسؤكلية أك فيما بيف ىذه المؤسسات لجية مشاركة الشباب في مكاقع  ايزان السيما كأف ىناؾ تم
الشباب في مكاقع المسؤكلية يككف أما  اختيار اإلشارة إلى أف ىنا يمكفك  يعرؼ بالقيادة,

ظرىا بالتعييف أك بالتزكية أك باألقدمية, ككؿ مؤسسة ليا تبريرىا ككجية ن باالنتخاب المباشر أك
 (. 2001:55يا تناسبيا)سالـ كيكنس, التي تدافع عنيا كترل أن

ائح الداخمية عمى اختبلؼ تسمياتيا عممية مشاركة أعضائيا الشباب في عممية تنظـ المك 
ككنيا  إال أنيا ال تعدك الرغـ مف النصكص الجميمة الكاردة في ىذه المكائح, كعمى صنع القرار,

تتساكل  المؤسسات كمع ذلؾ ال نستطيع الجـز أف كؿ األحياف, ا عمى كرؽ في كثير مفنصكص
بيف ىذه المؤسسات لجية  ان ف ىناؾ تمايز إبمعنى  ,المسؤكلية في مكاقع لجية مشاركة الشباب

المراكز القيادية  كؤأف تب سران  ليس, ك بالقيادة مشاركة الشباب في مكاقع المسؤكلية أك فيما يعرؼ
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بالتعييف أك  كالتي يستعاض عنيا في المؤسسات الشبابية المختمفة تككف بغير االنتخابات,
, أك الكضع االجتماعي أك االقتصادممية أك مف خبلؿ العبلقة الشخصية بالتزكية أك باألقد

صكرىا مف خبلؿ االنتخابات الحرة كالديمقراطية  ةحالة ممارسة الديمقراطية بأبي كحتى في
ف تبك , ك ديمقراطية قاصرة أال أنيا تبقى كالنزيية, الشباب المسؤكلية في الييئات السياسية  ؤا 

 لديمقراطية النظاـ السياسي فحسب, الرسمية كغير الرسمية لـ يعد يعتبر أحد المطالب األساسية
فدكف  مصالحيـ, بؿ يتعدل ذلؾ في أف مشاركتيـ السياسية ىي تعبير حقيقي كفعمي عف

 ة في الحقكؽ كالكاجبات بيفمشاركة الشباب مشاركة فعالة, فإنو ال يمكف الحديث عف مساكا
  :2006)رحاؿ,  كبما يضمف المشاركة الفاعمة في العممية التنمكية فئات المجتمع المختمفة,

23-25.)  

كيرم الباحث مف خبلؿ عممو في متابعة المؤسسات الشبابية أف الشباب قد ترأسكا 
, كالذم منح (2011) العديد مف المؤسسات الشبابية بعد إقرار قانكف الشباب الفمسطيني عاـ

تحمؿ  عمى ىذا جانب ميـ ساعدىـالشباب الحؽ في إدارة كقيادة مؤسساتيـ الشبابية, ك 
 ىناؾ مف أبدع منيـ في قيادة ىذه المؤسسات.اتخاذ القرارات, ك ك  ةالمسؤكلي

 معيقات مشاركة الشباب في صنع القرار 11.1.2
 ,الحادة كاالستقطاباتلقد سادت العديد مف الشكائب بالفترة السابقة جراء سياسة الفئكية 

ذا  افةككانعكس ذلؾ عمى  انت األجياؿ غير كقطاعات المجتمع بما في ذلؾ قطاع الشباب, كا 
بنية تنسجـ مع الحالة الفئكية السائدة فإنو يعمؽ  الشابة انخرطت بحكـ قناعاتيا أك مصالحيا في

عادة صياغة  افة الطاقاتكالشباب الكثير لتجاكز ذلؾ عبر الشركع باستنياض  عمى كالقدرات كا 
 المعادلة عمى أسس جديدة كالتي يجب أف تبدأ باعتماد الثقافة الكطنية كالديمقراطية كتمبية

 (. 2008:3)أبك رمضاف,  ة المتساكية كالمتكافئةاالحتياجات عمى أساس الحاجة كمبدأ المكاطن

بداية مف  ,ضركرية كالزمة خطكة تعتبر رار ية صنع القماؾ الشباب في عمر إشإف 
مناصب ماءن بالترشح ليأعضاء البرلماف, انت بانتخاب ار ب السياسية مرك از ؾ في األحار االشت

 .( 2012:23)شعباف, السياسية األخرل التشريعية, باإلضافة إلى المشاركات

يتـ اتخاذيىا مف قبؿ مجمكعة مف الشباب  كثيرة ىي القرارات الميمة كالمصيرية التي
اليـر ليذه المؤسسة أك تمؾ, كتككف بالتالي عممية المشاركة في حدكدىا الدنيا  تقؼ عمى رأس

ف القرار الذم اتيخذ يتـ إببلغيو إاب اآلخريف في أحسف األحكاؿ, أم الشب كالتي ال تتعدل إعبلـى 
مبدأ الديمقراطي مف خبلؿ المشاركة الفعمية بذلؾ, دكف األخذ بال لآلخريف عف طريؽ إعبلميـ
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أك بالشكرل, مف خبلؿ مناخ ديمقراطي يتمثؿ في البداية  كالتي يمكف أف يعبر عنيا بالتصكيت,
 (. 2010:44)رحاؿ كأخركف,  في إيجاد ىامش إلبداء الرأم

إتماـ عممية  ناؾ العديد مف المعكقات التي تحكؿ دكفأف ى ( 20:(2012 شعبافكيرل 
 ا:يمن في صنع القرار المشاركة الشبابية

  ـ.يعدـ كجكد تشريعات خاصة بالشباب كبمشاركت .1

 ت مالية لدعـ أنشطة الشباب.اعدـ كجكد مقرر  .2

 ارتفاع نسبة البطالة بيف الشباب. .3

 جرة بيف جيؿ الشباب إلى الدكؿ الغربية.يكجكد عامؿ ال .4

 ت كالعنؼ.االشباب مثؿ المخدر ض االجتماعية بيف جيؿ اانتشار األمر  .5

 ما انخفض المستكل التعميمي انخفضت نسبة المشاركة.مك .6

 :كة الشباب في صنع القرار ترجع إلىأف معيقات مشار  : نت(2014) كيرم عبد العاطي

االحتبلؿ اإلسرائيمي, حيث شكؿ االحتبلؿ عمى الدكاـ أحد أىـ عكامؿ تأخر المجتمع  .1
بدء االحتبلؿ تعرض عشرات اآلالؼ مف الشباب أسكة بكؿ الفمسطيني بشكؿ عاـ, كمنذ 

كيقبع اليكـ حكالي سبعة آالؼ مف خيرة  ,فئات الشعب الفمسطيني لقمع كبطش االحتبلؿ
شباب فمسطيني في معتقبلت االحتبلؿ, كعمؿ االحتبلؿ بشكؿ منيجي عمى تعطيؿ مسيرة 

 الكصكؿ إلى جامعاتيـ.التعميـ بإغبلؽ الجامعات كمنع الطمبة في أحياف كثيرة مف 

حزاب السياسية كمؤسسات المجتمع, األمر الذم مف غياب الديمقراطية كممارسة في األ .2
طبلؽ طاقاتيـ,  شأنو أف يكرس القيادات اليرمة, كيحد مف إمكانية إشراؾ الشباب, كا 

 فالديمقراطية باإلضافة لككنيا نظاـ سياسي ىي أيضان أداة مف أدكات التغيير كالتجدد.

شار البطالة كالفقر, حيث يعتبر حكالي ثمثي الشباب مف العاطميف عف العمؿ, كىي مف انت .3
أعمى النسب في العالـ, كتحت كطأة مثؿ ىذه الظركؼ القاسية يضعؼ إقباؿ الشباب عمى 

 الحياة العامة كتتحكؿ المشاركة السياسية بالنسبة ليـ إلى ترؼ.

حككمية لدعـ كرعاية الشباب كتعزيز  ضعؼ االىتماـ الحككمي بالشباب, فبل تكجد خطة .4
 مشاركتيـ في المجتمع.
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تطبيؽ مناىج تعميـ تقميدية غير ديمقراطية, تكرس دكر المتمقي لمطالب, كال تعطيو المجاؿ  .5
 لممشاركة في صياغة المعمكمة كاكتشافيا.

التنمكية لمنيكض بالشباب في إضافة  تاالستراتيجياساىـ االنقساـ السياسي كغياب  .6
تحديات جديدة أماـ الشباب الذم لـ يتـ مده بمقكمات القدرة كالتمكيف كآليات النقد كالتحميؿ 
كالمعرفة, كىي المقكمات التي لـ تسعى السمطة كمؤسسات المجتمع المدني إلى تكفيرىا 

مشكبلت كطمكحات بشكميا الصحيح كالفاعؿ, المستند عمى رؤية كاعية الحتياجات ك 
 .الشباب كربطيا بالحاجة الكطنية العامة, فكانت النتيجة أشباه شباب كشباب ميمش

ضافة لما سبؽ يرل الباحث أنو عمىك  الرغـ مف أف قانكف الشباب الفمسطيني قد منح  ا 
إال إنو ال زالت ىناؾ بعض المعكقات التي  ,الشباب حرية إنشاء كقيادة المؤسسات الشبابية

 ف مشاركة الشباب في صناعة القرار منيا ما ذكره الكاتب عبد العاطي.تحكؿ دك 

 في المؤسسات الشبابية الشباب والتنمية 12.1.2
ت المجتمع )الحككمية, ىـ المكارد التي يتكجب عمى كافة مؤسساأيعد الشباب مف 

حيث يتكجب  ,حداث تنمية متكاممة كمستدامةإجؿ أاالستثمار بيذا المكرد مف  ىمية(الخاصة كاأل
نتاج إعناصر بداعات الشباب الى ا  ؤسسات دراسة كيفية تحكيؿ طاقات ك الم عمى كافة ىذه

المجمس االقتصادم الفمسطيني لمتنمية ) في كافة المجاالتالمجتمع  يجابية تخدـ كتنميإ
 (.5 :2008, بكدار كاالعمار

ميتيا, ليس عمى الصعيد تحتؿ التنميةي الشبابية المجتمعية مركزان متقدمان مف حيث أى
مقارنة بعدد السكاف,  فحسب, بؿ عمى المستكل الدكلي أيضان, الرتفاع نسبة الشباب الفمسطيني
لمشباب مف أىمية كبيرة في عممية التغيير المجتمعي, إلى جانب دكرىـ الكبير في  كأيضان لما

مستكل الحككمات المستقبؿ, كمف ىنا فإف الشباب يحظكف باىتماـ خاص عمى  تشكيؿ كصياغة
 .(4 :2010)رحاؿ كأخركف,  السكاء, مف خبلؿ السياسات كالبرامج كاألنشطة كالمؤسسات عمى

دماجيـ في عممية التنمية يتطمب تجييزىـ بالميارات التي إ ف االستثمار في الشباب كا 
تمكنيـ مف التعامؿ مع متطمبات نقؿ كتكطيف المعرفة, كبخاصة ميارات الحياة التي تساعد 

إزاء تحديات البطالة مثؿ ميارات التكاصؿ  كاعدان  لشباب عمى االندماج في الحياة كتشكؿ حبلن ا
كميارات العمؿ في فريؽ, كميارة المغة قراءة ككتابة, كالميارات القابمة لمتحكيؿ مثؿ ميارة حؿ 

كيف المشكبلت كتشمؿ التفكير النقدم كاالبداع, كالتفكير المنطقي كالعممي, يضاؼ إلي ذلؾ تم
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 الثالث الشباب مف حزمة المعارؼ كالقدرات في المغة األجنبية كاألـ )تقرير المعرفة العربي
 (. 2014:51الشباب كتكطيف المعرفة, 

ف عدـ االستثمار في ىذا العنصر المنتج كتركو دكف الرعاية المطمكبة سكؼ ينعكس إ
طاقات الشباب كتركيـ دكف ف تيميش إحيث  ,المجتمع كعمى ىدؼ تحقيؽ التنمية عمى سمبان 

فبل يمكف لعممية  ,امة لمتنمية في الحاضر كالمستقبؿلى عناصر ىدإ تمكيف يحكليـ ذلؾ
عمى تمكيف الشباب مف خبلؿ تكظيؼ  دكف العمؿ جديان  ف ترل النكرأصبلح كالتنمية اإل
 .( 2008:5)عمايرة,  القرار شراكيـ في عممية صنعا  مكانياتيـ كطاقاتيـ ك إ

إعداد الشباب كتأىميو لتفعيؿ مشاركتو في مختمؼ جكانب تنمية المجتمع كيعتبر 
بناء الدكلة كمؤسسات المجتمع, ألف  بكصفيا الميمة الثانية لمشعب الفمسطيني مف أىـ قضايا

لتكصيؿ جيكد التنمية كضماف استمرارىا, فيـ  كضركريان  أساسيان  سياميـ يعد عمبلن مشاركتيـ كا  
, كعممية إدماجيـ في التنمية تمكنيـ مف المشاركة في ة كحيكية كنشاطان أكثر فئات المجتمع فتك 

صنع القرارات التي تؤثر عمييـ, كما أف إعطائيـ الفرصة لممساىمة في التنمية االقتصادية 
 :2008)المصرم,  شباع الذاتي كتحقؽ ذكاتيـكالسياسية كالثقافية تحقؽ ليـ اإلكاالجتماعية 

235.) 

رشات التي عقدت مع المؤسسات الغير حككمية كمؤسسات القطاع كفي العديد مف الك 
ف مشاركتيـ في تنمية المشاريع الصغيرة أيف عف قناعتيـ القكية بالشباب الريادي اعرب ,الخاص

المشارككف مف االفتقار  كعادة ما يشكك ,لتحقيؽ التنمية عمى مستكل الكطف تعتبر كسيمة ىامة
نشاء المشاريع إشباب في ماـ الأحد القيكد الرئيسية التي تقؼ أباعتبارىا  الى المكارد المالية

عماؿ التجارية بة في مجاؿ الضمانات المالية كاأللى التجر إالشباب  كبسبب افتقار ,كتطكيرىا
كال تزاؿ محدكدية عدد  ,كض لمشباب ينطكم عمى مخاطر كبيرةالقر  ف تقديـأيرل المقرضكف 

ماـ تنمية أ عماؿ التجارية تشكؿ عائقان الشباب في مجاؿ األتستيدؼ  مؤسسات التمكيؿ كالتي
, بكدار المجمس االقتصادم الفمسطيني لمتنمية كاالعمار) الشباب عماؿ الحرة بيفمباشرة األ

2008:12 ). 

البد مف كجكد آليات لتحقيؽ المشاركة الفاعمة عمى الصعيد المجتمعي كيمكف إجماؿ 
  :( 2010:17) رحاؿ كأخركف بالتاليالشباب في التنمية  آليات مشاركة

كجكد مؤسسات كقكانيف يستطيع الشباب أف يمارس مف خبلليا حقكقو كحرياتو كأف تسمح  .1
بداع لو  .أف يقدـ كيعطي كيشترؾ مع غيره بكؿ ما يستطيع مف فكر كعمؿ كا 
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كالتغيير, إيجاد المناخ الديمقراطي كالذم يعني االشتراؾ كممارسة حؽ االختيار كاالنتخاب  .2
 .ي المشاركة في إدارة شؤكف الببلدخبلؿ كفالتو لمحؽ ف مف

 .ييامكصكؿ إللحريتيـ كجكد آليات الحكار كالنقاش كمدل اطبلع الشباب عمى المعمكمات ك  .3

شراؾ المؤسسات الشبابيةك  ,الشباب كأكلكياتيـ تياجاتأف تعكس عممية التنمية اح .4  فييا. ا 

تشجيع المبادرات التنمكية الشبابية, مف , ك المجتمعأف تستيدؼ البرامج جميع قطاعات  .5
 خبلؿ االعتماد عمى المكارد الذاتية.

العمؿ عمى إزالة كؿ المعيقات التي تحكؿ دكف مشاركة الشباب سكاء أكانت سياسية أك  .6
 أك ثقافية أك إدارية أك اقتصادية. اجتماعية

األقدر  ىـباعتبار  ,التنمكية في العممية الشبابلدكر  كبرلىناؾ أىمية كيرل الباحث أف 
ضافة إلى أىمية , باإلأىميتيا بالنسبة ليـ عمى أرضية ترتيب كاحتياجاتيـعمى تحديد أكلكياتيـ 

كىذا نابع , في عممية التنمية شبابيةالمؤسسات ال , كذلؾ أىميةبالنسبة ليـ شبابيةالمؤسسات ال
 .المجتمعا في متكافرى مف الكاجب فذيممف التماسؾ كالكحدة ال

 الشباب والعمل التطوعي 13.1.2
التطكعي المؤسسي في فمسطيف بشكمو الحديث إلى النصؼ الثاني مف  يعكد العمؿ
حيث بدأت في ذلؾ الحيف عمميةي تشكيؿ المؤسسات الفمسطينية الطكعية  القرف التاسع عشر,

ىا المدنية عمى مظاىر التعاكنية كالخيرية, كما سيطرت المبلمح  التي اتخذت طابىعى الجمعيات
 (.105 :2010)حماد,  الخارجية كتسمياتيا عمى األقؿ

كالذم  كالمجتمع الفمسطيني مف المجتمعات اإلنسانية التي يتأصؿ بيا العمؿ التطكعي,
)بالعكنة( أك )بالمعكنة( أك  سابقان لعؿ أبرزىا ما كاف يعرؼ  متعددة الن أشكاكاف يأخذ 

كقد كانت أشكاؿ العكنة  بالعمؿ التطكعي, ان حديث التسميةبالمساعدة( إلى أف اصطمح عمى )
كقد تجمى ذلؾ في مكسـ  الفمسطيني, مختمفة في المجتمع الن كالحقا العمؿ التطكعي تأخذ أشكا

المساعدة في بناء  أك أك قطؼ الزيتكف, أك تنظيؼ المحاصيؿ, الحراثة كالزراعة كالحصاد,
 (. 2006:31)رحاؿ,  البيت

 مف الشباب بأنيـ سبؽ كأف شارككا بأعماؿ تطكعية في منطقة سكنيـ 12%أفاد ك 
كمف المبلحظ ىنا, أف الذككر أكثر مشاركة في األعماؿ  ,كخاصة في األنشطة الشبابية

كتتنكع مجاالت العمؿ التطكعي لمشباب لتغطي عددا مف األنشطة , مف اإلناث التطكعية
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 مف 34%لؤلنشطة الشبابية بنسبة  التطكعمف مجاالت  المجتمعية, فجاءت النسبة األعمى
 ء كالتعميـ بالدرجة الثانيةار فيما أتت مساعدة الفق ,17%يمييا المجاؿ الصحي بنسبة  ,الشباب

  (.2014:56 )عكيمة, 5%مف المجاالت االخرل نسبة  أم فيما لـ تتعدَّ  ,14% بنسبة تصؿ

تنمية المجتمعات كتنمية قدرات كرغـ ما يتسـ بو العمؿ االجتماعي مف أىمية بالغة في 
األفراد, إاٌل أننا نجد نسبة ضئيمة جدان مف األفراد الذيف يمارسكف العمؿ االجتماعي, فيناؾ 
عزكؼ مف قبؿ أفراد المجتمع, كخاصة الشباب منيـ, عف المشاركة في العمؿ االجتماعي 

اء كبالرغـ مف كجكد القكانيف مف الثقافة كالفكر كاالنتم ـ مف أف الشباب يتمتع بمستكل عاؿو بالرغ
كالمؤسسات كالبرامج كالجكائز التي تشجع الشباب عمى المشاركة بشكؿ فاعؿ في تنمية 

 .( 2002:2)ياسيف,  مجتمعيـ

كىك أىـ عنكاف  كيرل الباحث أف الشباب الفمسطيني قد أبدع في جانب العمؿ المقاكـ
الكطف كالمقدسات مف دنس كضرب أركع األمثمة في التضحية مف أجؿ تحرير  لمتطكع

نشطة االجتماعية التطكعية متفاكتة, كىـ بحاجة لكف ما زالت مشاركة الشباب في األاالحتبلؿ, ك 
جيع تش, ك ككضع برنامج امتيازات كحكافز ليـ ,تكريـ المتطكعيف الشبابإلي تحفيز مف خبلؿ 

تطكير القكانيف و, كالعمؿ عمى ميما كاف حجمو أك شكمو أك نكع يـالعمؿ التطكعي في صفكف
إيجاد فرص حقيقية لمشاركة الشباب في اتخاذ  كالتشريعات الناظمة لمعمؿ التطكعي بما يكفؿ

 .المتصمة بالعمؿ االجتماعيالقرارات 

 لتغييرالشباب وا 14.1.2
 ناتو المادية كالمعنكية, كتتأثرالككف في كؿ مكك  يية يقـك عميياإف التغيير سنة إل

ف ظير بطيئان أحيانان,ت البشرية بسنة التغيير بشكالمجتمعا  كفي ىذا يقكؿ اهلل تعالى ؿ كاضح كا 
ًتٍمؾى اأٍلىيَّا"  .(140)آؿ عمراف, "ـي نيدىاًكلييىا بىٍيفى النَّاسً كى

ليس ىناؾ مف عممية تغيير حققت أىدافيا إال ككاف كراءىا قيادة آمنت بفكرة التغيير, ك 
ف حياة األفكار ال تتحقؽ إال بذكباف األشخاص فييا, إبت حبيا, كتفانت في سبيميا, ذلؾ كتشر 

مىٍحيىامى " تباعوأكىذا ما ربى عميو القرآف  حتى يصبحكا أدالء عمييا, نيسيًكي كى ًتي كى قيٍؿ ًإفَّ صىبلى
مىمىا ًبذىًلؾى أيًمٍرتي ًتي ًلمًَّو رىبِّ اٍلعىالىًميفى كى " )األنعاـ, , الى شىًريؾى لىوي كى ؿي اٍلميٍسًمًميفى , (163-162كىأىنىا أىكَّ

 "اهلل صمى اهلل عميو كسمـ القرآفكاف خمؽ رسكؿ " :ككما ركم عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت
 (.8 :2013)السمطاني,  كمسمـ كأبك داكد ركاه أحمد 
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في بناء المجتمع كتقدمو, كتعميؽ مساره, كاالتجاه نحك الذات,  ساىـ الشباب بفاعمية
كاإلنسانية, التي تنشد الحرية, كالديمقراطية, كالعدالة, لذلؾ فقد سعى الشباب في المجتمع 
العربي لتحقيؽ التغيير كاإلصبلح لرفضيـ لمظمـ كاالستبداد, كالتيميش كاإلقصاء, كتفعيؿ 

براز أنفسيـ مقدرتيـ عمى التطكر كالتطكير, ك  التخطيط االستراتيجي, كبناء الخطط التنفيذية, كا 
أماـ مجتمعيـ مف خبلؿ مشاركتيـ في صنع القرارات, كاستخداـ التكنكلكجيا ككسائؿ االتصاؿ 
 ألحداث التغير اإليجابي لما فيو مصمحة أفراد المجتمع كمؤسساتو كمكافحة الفساد

 .(2 :2012)الدراكشة,

لييـ تؤكؿ المجتمع, عمييـ تبنى أماؿ األمة كمستقبميا,  فالشباب مف أىـ شرائح كا 
االجتماعية,  مكف طميعة متقدمة مف ىذه الشريحةيشك , لذلؾ فالشبابلكطفمسؤكلية حمؿ أمانة ا

ألنيـ العناصر المتدربة, كالمتخصصة, كاألساس في إحداث التغييرات الشاممة في مختمؼ 
)البداينو,  المجتمع, كقدرتيـ عمى التفاعؿ مع اآلخريف مجاالت الحياة, بطبيعة دكرىـ المؤثر في

 (.78 :2009كآخركف, 

 في لخطكات اإلصبلح كلجكء الحككمات الى الشباب لكى يشارككا كمع الدخكؿ المفاجئ
 ىذه الخطكات, تظير ثقافة "التغيير لمجرد التغيير" كتصدـ بمكقؼ حككمات تريد فقط التغيير

 , خشية مف خياراتيـ البلمدركسةالسير باتجاه تمكيف الشباب فيالذل ال يمسيا, كيزداد ترددىا 
 بعض المجتمعات العربية, حيث فيىذا الشكؿ مف الصراع بيف الشباب كالنخبة يبدك جميا ك 

 حيف يراه الشباب نككصا عف فيجرعة كاحدة"  فيتقترب مما تعتبره النخب "مخاطر الديمقراطية 
 كالحكـ الجيد كأف كصكؿ الشباب إلى مراكز صنع القرار سيؤدل إلى السياسيالتمكيف  كعكد

مشاركتيـ كالقضاء عمى الحيرة كالعزلة كاالنقساـ كالصراع, كأف التغيير ىك األمؿ لمزيد مف 
 .(19 :2005)الصاكم,  عممية التنمية كاالستقرار فيدكر الشباب  تعزيز

ضية ظاىرة فريدة في تاريخ النضاؿ الكطني الفمسطيني لقد شيدت السنكات القميمة الما
جد الشعب الفمسطيني عمى أرض الشبابية التي عمت مختمؼ مناطؽ تكا تمثمت في التحركات

ؾ الشبابي" الفمسطيني, كاف تفاكتت معدالت ار تسميتو "الح ما اصطمح عمى كىك ,كخارجيا كطنو
بيف أفراد الشعب  يفكبير  تشابؾ كتداخؿ شدتو كانتظامو كعناكينو في ىذه المناطؽ, عكس

 (.2 :2013 )أيكب, الفمسطيني

ؾ الشبابي الفمسطيني في إطار ىذه الشركط المكضكعية التي ال تبرر ار لقد تشكؿ الح
ف الظرؼ ك  ,غ ميماتو كالتحديات التي يجابييافحسب, كانما تصك  أىميتو مف حيث المبدأ ا 
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السياسية ك  اب الفمسطيني بأجندتو الكطنيةلشبا ؾار لمكضكعي الذم انبثؽ في سياقو حا
 باعتباره قاطرة لحركة اجتماعية ككظيفيان  كاالجتماعية يقدـ لو الفرصة كالحيز لمتقدـ تنظيميان 

تحديات جسيمة ك  كقت يضع ىذا الظرؼ قيكداكبنفس ال ,سياسية ذات عمؽ كامتداد كبيريف
نعكس عمى القدرة ىذا الكاقع قد ا إف, ؾ إتقاف التعامؿ معيا كتذليمياار تتطمب مف ىذا الح

مف الجدير مبلحظة أف نسبة , ك سياسية لشبابي الفمسطيني كحالة اجتماعيةؾ اار التنظيمية لمح
الشبابي رغـ القناعة  ؾار غائبة أك مغيبة عف نشاطات الح ؿاز بيرة مف الشباب الفمسطيني ال تك

 )أيكب, امكاناتو إلحداث التغييرالسائدة في أكساط الشباب الفمسطيني عمى قدرتو القيادية ك 
2013:4-3 .) 

 مستكل في عممية التغيير عمى بصمة األكلىكيرل الباحث أف الشباب كاف ليـ ال
مف خبلؿ  ,الكطف العربي, أما الشباب الفمسطيني فكاف المبادر دكما لمتغيير داخؿ المجتمع

مف أجؿ إنياء  ,الحراؾ الشبابي الذم نظمو الشباب الفمسطيني في قطاع غزة كالضفة الغربية
عادة المحمة بيف شقي الكطف.  االنقساـ كا 

 خالصة المبحث:

طيني بصفتو قادة اليـك ف الشباب الفمسص الباحث في نياية ىذا المبحث إلى: إكيخم
, أكليا مقاكمة االحتبلؿ الكثير مف المسؤكليات يقع عمى عاتقيـالمستقبؿ فقط  كليس قادة

ـٍ مىا اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف قيكَّةو } :الصييكني بكافة الطرؽ كالكسائؿ المشركعة كذلؾ لقكلو تعالي كىأىًعدُّكا لىيي
ـٍ الى  ًريفى ًمٍف ديكًنًي ـٍ كىآىخى كي ٍيًؿ تيٍرًىبيكفى ًبًو عىديكَّ المًَّو كىعىديكَّ ًمٍف ًربىاًط اٍلخى مىا كى ـٍ كى تىٍعمىميكنىييـي المَّوي يىٍعمىمييي

ـٍ كىأىٍنتيـٍ الى تيٍظمىميكفى  كقكلو  (,60)سكرة األنفاؿ, أية {تيٍنًفقيكا ًمٍف شىٍيءو ًفي سىًبيًؿ المًَّو ييكىؼَّ ًإلىٍيكي
ـٍ ًفٍتيىةه آمىنيكا } :تعالى ـٍ ىيدنلًإنَّيي ًزٍدنىاىي ـٍ كى بًِّي المشاركة في عممية  كثانيان  (13)سكرة الكيؼ, أية  {ًبرى

, كال يتـ ذلؾ تعزيز قدرة الشباب الفمسطيني مف الجنسيف عمى العمؿ الجماعي كالتطكعيالبناء ك 
سناد مف المؤسسات الرسمية كغير الرسمية التي تمثؿ الحاضنة ليؤالء الشباب  بدكف دعـ كا 

الشبابية االجتماعية  رفع القدراتكتقدـ ليـ الدعـ المادم كالمعنكم لتأىيميـ كتدريبيـ ك 
 كاالقتصادية, كتقديـ المساندة كاإلرشاد البلـز ليـ.

 

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 31{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 تطٌٕر انتُظًًٍانانًثحث انثا6ًَ  1
 تطوير التنظيميال: المبحث الثاني 2.2                  

 تطوير التنظيميال    
 

 طويرمفيوم الت   1.2.2
 تنظيمال مفيوم   2.2.2
 التنظيميتعريف التطوير    3.2.2
 أىمية التطوير التنظيمي   4.2.2
 أىداف التطوير التنظيمي   5.2.2
 خصائص التطوير التنظيمي   6.2.2
 أسباب ومبررات التطوير التنظيمي   7.2.2
 مجاالت التطوير التنظيمي   8.2.2
 أساليب التطوير التنظيمي   9.2.2

 ميمراحل التطوير التنظي  10.2.2
 
 
 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 32{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

ثـ , توأىمي كبياف التطكير التنظيمي تعريؼث إلى المبح ىذا خبلؿ مفييدؼ الباحث 
ثـ  ,أسباب كمبررات التطكير التنظيميك  وخصائصك  أىداؼ التطكير التنظيميسيعرض 
 مراحؿ التطكير التنظيمي.أخيران ك  وأساليبك  مجاالت التطكير التنظيمي سيعرض

 مفيوم التطوير 1.2.2
دخاؿ أساليب حديثة عمي كافة الجياز أك بعض الكحدات التغيير أك باألصح التجديد  كا 

 (.32 :2000 التي تحتاج إلي ذلؾ )البديرم,

 توراندة كالدعـ البلزميف لنمك مياالعممية المستمرة التي يتمقاىا اإلنساف مف خبلؿ المسا
 كلكنيا ت التعمـ المخططة أك غير المخططةتو بشكؿ متكاصؿ, كيتـ ذلؾ مف خبلؿ عممياار كقد

تتناسب مع  ده بصكرةار نجاح اإلنساف في استثماره لمك  في كؿ األحكاؿ تككف ضركرية مف أجؿ
 (.153 :2009-2008ىبلؿ, ) الظركؼ الزمانية كالمكانية التي يعيش فييا

 ج الميزة أك الفائدةار يعني إخ كالذم( Volupe) ىك مصطمح مشتؽ مف األصؿ البلتيني
 األفضؿ ر االيجابي لبلرتقاء بالحالة نحكنشاط ىادؼ لمتغييالكامنة داخؿ أم شيء, كبذلؾ فيك 

 (.21 :2010, كأخركف )الغالبي

 مفيوم التنظيم 2.2.2
ف التنظيـ يحدد الجزء مف العمؿ الذم يتكقع مف كؿ إ Alvin Brownيرل ألفيف براكف 
أكثر فاعمية د كذلؾ لكي يصبح األداء ار ديو, كالعبلقات بيف ىؤالء األففرد في المنظمة أف يؤ 

 (.173 :2004 ىدؼ المنظمة )زعتر, لتحقيؽ

 ىك عممية ترتيب كتنسيؽ المكارد البشرية كالمعمكماتية كالمادية كالمالية المطمكبة إلنجاز
 (. 2000:387 )طو, عامة ان أك أىداف مياـ تحقؽ ىدفان 

ككضع كؿ شخص في مكانو, كربط األشياء ببعضيا  يء في مكانو,كضع كؿ شكىك 
 ألجزائيا اممة أكبر مف مجرد الجمع الحسابيمتك كاألشخاص ببعضيـ, مف أجؿ تككيف كحدة

 .( 86: 1999,)اليكارم

 التطوير التنظيمي تعريف 3.2.2
تعددت تعاريؼ التطكير التنظيمي كتباينت الرؤل حكلو كفيما يمي بعض تمؾ التعاريؼ 

 كما كردت في بعض أدبيات اإلدارة:
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 تيجية تعميمية ممتدة تيدؼ إلى تغيررابأنو االستجابة لمتغير كاست كارف بينز يعرفو
التحديات  المعتقدات كاالتجاىات كالقيـ كالييكؿ التنظيمي حتى يستطيع التنظيـ التأقمـ الستيعاب

 (. 2008:141 ,الصيرفي) التقنية كمعدالت التغير المتسارعة

السمككية كبما يضمف  لعمكـعممية منتظمة كمخططة كذلؾ بتطبيؽ مبادئ كممارسات ا
قدرة عمى  تصبح أكثر تحقيؽ المنظمة ألىدافيا كتحقيؽ العديد مف التحسينات بيا بحيث

 (.2001:17 )أحمد, المنافسة كأكثر فاعمية

معتمديف في ذلؾ  محاكلة طكيمة المدل إلدخاؿ التغيير كالتطكير بطريقة مخططة,ىك 
)عبد  بصكرة جماعية المنظمة ييا أعضاءلمشكبلت بطريقة يشارؾ فعمى أسمكب تشخيص ا

 (.337 :2000الباقي, 

طريؽ  جيد شمكلي مخطط ييدؼ الى تغيير كتطكير العامميف عفبأنو  والسكارنعرفو ك 
 ككذلؾ عمميات ,تيـ كأنماط سمككيـ, كعف طريؽ تغيير التكنكلكجياار التأثير في قيميـ كميا

 لمادية كتحقيؽ األىداؼ التنظيميةكذلؾ في سبيؿ تطكير المكارد البشرية كا ,اليياكؿ التنظيمية
 (.24 : 2009,)السكارنو

 أىمية التطوير التنظيمي 4.2.2
يمثؿ التطكير التنظيمي أىمية بالغة لممنظمات بصفة عامة كلمنظمات اليكـ بصفة 
خاصة, حيث حاجتيا الماسة كالشديدة إلي أف ترقي بمستكم أدائيا, كأف تككف في حالة استنفار 
دائمة مف التطكير كالتنظيـ كالتغيير, نظرا لكثرة التقمبات كالتغيرات في البيئة الداخمية كالخارجية 

نظمات عمي جميع المستكيات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية, كتكمف أىمية التطكير لمم
كير بكر أف أىمية التطأبك التنظيمي في أسباب عديدة ذكرىا العديد مف المؤلفيف, حيث يرل 

 :(159 :(2001أبك بكر  التنظيمي تكمف في عنصريف

 .معمكمات كاالتصاالت كالتكنكلكجيامكاكبة التغيرات المستمرة كالسريعة في مجاالت ال1-

 .ضماف أداء فعاؿ كناجح-2

مف ككف العصر  تنبع أىمية التطكير التنظيمي فيرل أف ( 545: (1993العديميأما 
ة ليس عمى مستكل البيئة السريعالذم نعيش فيو ىك عصر التغيرات كالتطكرات المستمرة ك 

نمالعامة " ينظر يا, لذلؾ يفي شتى نكاحبيئة المنظمة ك ا كذلؾ عمى مستكل الخارجية" فحسب كا 
يجابية ألف ىدفو كمكضكعو إنما يتمثؿ في تطكير أداء إنو خطة أإليو في الكاقع العممي عمى 
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بالتالي تحسينيا كنقميا مف مرحمة إلى أخرل أكثر فعالية ك  ,المنظمة بمختمؼ مككناتيا كعناصرىا
كفي  ان,ديناميكي ظيمي يجعؿ مف المنظمة نظامان كنجاحا كمبلئمة لتغيرات البيئة, فالتطكير التن

بالتالي ستضطر في زمف معيف إلى التغيير اإلجبارم كغير ك  ان جامد ان إداري غيابو تصبح جيازان 
 المرغكب.

 :53) :(2010 الغالبي في النقاط التالية تتمخص أىمية كضركرة التطكير التنظيمي فإ

مقصكد يزكد ألنو مخطط ك  ,ىك منيج تربكمالتطكير التنظيمي باعتباره منيج تربكم: -1
المفركضة عمى المنظمات الميارات المطمكبة لمتعامؿ مع التحديات السريعة المديريف بالتقنيات ك 

 تمكينيـ مف التحكـ في الكضع بالكفاءة المناسبة.ك 

المعنى عمى المصطمح الفيزيائي "ظاىرة  يعتمد ىذا التطكير التنظيمي باعتباره منيج كقائي:-2
يميؿ الجسـ ك  ,التي تعني أف الجسـ الساكف يميؿ إلى االستمرار في السككف"ك  القصكر الذاتي

أدخؿ ستعير ىذا المصطمح مف الفيزياء ك المتحرؾ لبلستمرار في الحركة بسرعتو األصمية, كقد ا
نظمات عمى دارة األعماؿ عدـ قدرة المإلى عمـ اإلدارة, حيث تعني ظاىرة القصكر الذاتي في إ

ىياكميا مف أجؿ التكافؽ مع الظركؼ التنافسية المتغيرة, حيث تعزل تغيير استراتيجياتيا ك 
اإلصابة بيذه الظاىرة إلى اعتماد مديرم ىذه المنظمات عمى معايير ساعدت مرة في تحقيؽ 

كذلؾ مف  ,كير التنظيمينجاح في الماضي لتحقيؽ نجاحات مستقبمية, كىنا يأتي دكر التط
خبلؿ تقنياتو المتعددة التي تمعب دكر القكة المؤثرة  في المكازنة بيف تحريؾ السككف إذا ما 

 حدث, أك إيقاؼ الحركة المستمرة إذا ما تطمب الكضع ذلؾ.

دامة العافية يسمح التطكير التنظيمي بتعزيز ك  التطكير التنظيمي باعتباره منيج صحي:-3 ا 
طالة عمر المنظمة في عالـ المنافسةالتنظيمية ك  ذلؾ مف خبلؿ صيانة دكرة حياتيا ك  ,ا 

باستخداـ برنامجو المتكامؿ الذم يساىـ في تنشيط حمقات العافية األساسية )التكيؼ, البقاء, 
في المقابؿ التصدم لحاالت الضعؼ التنظيمي المتمثمة في )االنحدار, الكىف, ك  ,النمك(
 طؽ السابؽ ىك الذم أكجد الحديث عف نكعيف مف المنظمات ىما:المبلحظ أف المنك  ت(,المك 

 المختمفة. اتالتغيير  حداثر التنظيمي إلمنظمات البقاء: كىي التي تتبنى برامج التطكي - أ

التي تجد نفسيا مضطرة ز عف القياـ بالتطكير التنظيمي ك منظمات الفناء: كىي التي تعج - ب
 .يائكتراجعيا كمف ثـ فناة تدىكرىا إلى الخركج مف السكؽ نتيج

حد مناىج صناعة أيعتبر التطكير التنظيمي  التطكير التنظيمي باعتباره منيج استباقي:-4
 مف خبلؿ ,مف النظرية إلى التطبيؽ االنتقاؿذم يعتمد عمى مبدأ بناء الرؤية ك المستقبؿ ال
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التنظيمي كمدل ع  التطكير تبرز مناف, ك ستقبميةإلى الصكرة الم كصكالن األىداؼ الحاضرة ك 
 مف خبلؿ األبعاد التالية: ويإلى تبن الحاجة

لمتطكرات التي شيدتيا األعماؿ في السنكات األخيرة مف القرف  بالنسبة لمعامميف: نظران  - أ
كزادت بذلؾ الدعكات الداعمة ألىمية  ,زاد اىتماـ عمماء اإلدارة بالمكارد البشرية ,العشريف
كالعمؿ عمى نشر ركح العمؿ الجماعي كالدعكة إلى تحقيؽ جكدة  ,جاتيـ كرغباتيـاإشباع ح

 حياة العمؿ مف خبلؿ إحداث التغيير كالتطكير المناسب في متطمبات العمؿ كفي بيئتو
 .(451 :2003 الصيرفي,)

بالنسبة لمعمبلء: في ظؿ التغيرات اليائمة التي أصبحت تميز بيئة األعماؿ, أصبح األفراد  - ب
كف صعكبات بالغة في استيعابيا كالتكيؼ معيا في غياب السياسات داخؿ المنظمات يجد

ف المنظمات في ظؿ ىذا الكضع ا  ك  ,كاالستراتيجيات الداعمة لمتغيير كالتطكير التنظيمي
كحتى  ,أصبحت مسئكلة عف التعامؿ مع احتياجات كرغبات مختمفة كذات أبعاد عالمية

بمكجبيا يتـ  ,يتحقؽ ذلؾ بفعالية ككفاءة تطالب المنظمات بتبني أساليب جديدة لمعمؿ
جراءات المنظمة كذلؾ في إطار متطمبات الجكدة  إشراؾ العمبلء في كضع سياسات كا 

 الشاممة.

بالنسبة لممنظمة: لكي تككف المنظمة متميزة حقيقة يجب أف تعمؿ كؿ عناصرىا كأنظمتيا  - ت
ة كمتكاممة , فكؿ جزء ككؿ نشاط ككؿ فرد في المنظمة يؤثر كيتأثر بطريقة صحيح

باآلخريف, فاألخطاء قابمة لمتضاعؼ كالفشؿ في تحقيؽ متطمبات كرغبات فرد ما مف شأنو 
أف يؤدم إلى مشاكؿ كاختناقات في أماكف مختمفة بالمنظمة كىنا يصبح مف الضركرم 

طكير حتى تتفادل قدر المستطاع الكقكع في كالت تمتـز بمتطمبات التحسيف عمى اإلدارة أف
 .(65 :2005 العطيات,األخطاء )

في ككنو بات مف أىـ متطمبات  تكمفأف أىمية التطكير التنظيمي  كيخمص الباحث إلى
 التقدـ كالتطكر لمؤسسات اليكـ, كلـ يعد ينظر إليو ككسيمة تستخدميا بعض المؤسسات تبعان 

, بؿ حتى تعكد كؿ الجيكد المبذكلة إلى حالة الرككد كاالستقرارالتي ما إف تمر , لظركؼ معينة
 تحقؽ المؤسسات أىدافيا كطمكحاتيا.ذلؾ ليككف السبيؿ الكحيد مف أجؿ أف  تعدل
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 أىداف التطوير التنظيمي 5.2.2
لى تحقيؽ تكاصؿ النجاح عف طريؽ إنظمات مف خبلؿ التطكير التنظيمي تسعى الم

ضافات عممية في كافة إمف  أر في ضكء ما يستجد كما يط ىداؼ مقصكدة كمخطط لياأ
 .المجاالت كبمختمؼ المستكيات التنظيمية

لى إىداؼ التطكير التنظيمي أبتبكيب  French & Bell فرنش كبيؿ الباحثاف قاـ
 :(174: 2013,173ة عمي كأحمد )التاليشممت كافة المستكيات  خمس مجمكعات

ككذلؾ  ,العمؿ عمى زيادة مستكل الحماس الشخصي لمفردعمى مستكل الفرد: كيتـ فييا -1
م أكجعؿ الفرد ىك غاية  ,تار لمشاركة كزيادة المعارؼ كالمياالقيـ كا الرضا كالتحفيز كتغيير

 كصبلحياتو. خطة تطكير عف طريؽ مسؤكلياتو

مى : كفييا يتـ زيادة قدرة المنظمة عمى مكاجية المشاكؿ مع االنفتاح ععمى مستكل المنظمة-2
ير لتحقيؽ كتحديث التقنيات كالقيـ كالمعاي ,كاالىتماـ بنكعية الحياة داخؿ المنظمة ,العالـ المحيط

 كالبقاء كالنمك. اىداؼ المنظمة

 عضاء الجماعة داخؿأسناد بيف كاإلعمى مستكل الجماعة: كفييا يتـ زيادة مستكل الثقة -3
الجماعة  ءعضاألمع السماح  ,كالتنفيذ دكار التخطيطأمسؤكلية الجماعة في  المنظمة مع زيادة

 ر.ار ثناء اتخاذ القأالعبلقة  باستخداـ كافة المعمكمات ذات

مع  ,: كيعني زيادة االنفتاح كاالتصاالت الجانبية كالعمؿ نحك التكيؼ لمبيئةتكيؼ خارجي-4
ادة تحكيؿ كاكتشاؼ النفس عا  ر ك ار يؽ تكالتكيؼ الخارجي عف طر  زيادة قدرة المنظمة نحك

حديد لت ث التغيير عف طريؽ التخطيطحداإ مع ,لكجيا جديدة لممنظمةك كتقديـ تكن ,البشرية
 .ىداؼ المستقبمية لممنظمةاأل

حداث ا  ك  ,كلمسؤكلية الجماعة : كيعني زيادة المستكل الذاتي لمسؤكلية الفردالتناغـ الداخمي-5
اسات كتعزيز االنسجاـ بيف , كالتركيب التنظيمي, كالسيكقيـ كسمكؾ الفرد في اتجاىات رو ييتغ

 .التخطيطية التركيب التنظيمي كالعمميات

 :التنظيميمف أىـ أىداؼ التطكير أف (  2004:89) عمما كما كيرل

 تكاجييا. التيؿ كعبلجيا لممشا فيتطكير أساليب المنظمة  -1

 زيادة الثقة كاالحتراـ كالتفاعؿ بيف أفراد المنظمة. -2
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 انضباطيـ الذاتي. فيميـ كمكاجية مشا فيزيادة حماس كمقدرة أفراد المنظمة  -3

 دارم كراغبة فيو.بداع اإلتطكير قيادات قادرة عمى اإل -4

 زيادة قدرة المنظمة عمى التكيؼ مع المتغيرات البيئية مف حكليا. -5

 داراتا  ماعات ك الصفات المميزة ألفراد كجزيادة قدرة المنظمة عمى الحفاظ عمى أصالة  -6
 نتاج المنظمة.ا  كعمؿ ك 

نظر إلى العنصر البشرم نو يأكيرل الباحث أف مف أىـ أىداؼ التطكير التنظيمي 
إلى االىتماـ بالعقكؿ البشرية باعتبارىا  ,مجرد أيدم عاممة في بداية القرف العشريف ـباعتبارى

إحداث , باإلضافة إلى التي تمثؿ محكر ارتكاز أم عمؿ تطكيرم ,مصدر المعرفة كاإلبداع
 .بما يتناسب مع التطكرات داخؿ المنظمة كخارجيا ,التغيير في السياسات كاليياكؿ التنظيمية

 خصائص التطوير التنظيمي 6.2.2
)الغالبي  تنقسـ إلى نكعيف أساسييف يتمثبلف في خصائص التطكير التنظيميإف 
 :(71: 2010:69كأخركف, 

  التمييزيةالنوع األول: الخصائص 

 المناىج ت التي تميز منيج التطكير التنظيمي عف باقيار كىي مجمكعة الصفات كالمؤش
 .ج المستقؿ كبناء معرفي لو خصكصيةالتنظيمية, كتمنحو ىكية المني

 كتتمثؿ ىذه الخصائص في:

نماليس محؿ جزئي لمتغيير  -1  يركز عمى األىداؼ الكمية. كا 

 يامو.يستخدـ أكثر مف تقنية ألداء م -2

 .النظامي لممشكبلت ا الستناده عمى التشخيص كالتقكيـيقكـ عمى تخطيط جيكد التغيير كفقن  -3

 بط مما يؤدم إلى انعكاسو مف مستكل إلى مستكيات أخرل.ار يتميز بالتداخؿ كالت -4

 .يسعى إلى تحقيؽ الصحة كالفاعمية الشاممة لممنشأة-5
 النوع الثاني: الخصائص األدائية 

التطكير  ئينا مفار تي تصؼ سمكؾ األداء المطمكب إجاألفعاؿ كالممارسات ال أم مجمكعة
 كفاعمية. التي يتكقع أف تسيـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة بكفاءةك التنظيمي لتحقيؽ مخرجاتو, 
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 كتتمثؿ ىذه الخصائص في:

 التركيز عمى العمميات التنظيمية بحسب محتكاىا كمتطمباتيا. -1

 التنظيمي. النماذج األكثر فاعمية مف السمكؾلتعمـ  الفريؽ أساسي يد عمى أف عمؿالتأك -2

 ثقافة فريؽ العمؿ تستند عمى إدارة تعاكنية. -3

 يؤكد عمى إدارة الثقافة الشاممة لممنظمة. -4

 د,ار دات كاألقساـ كالمجمكعات كاألفيعتمد مدخؿ النظـ في العبلقات الداخمية بيف الكح -5
 متداخمة كمتفاعمة ضمف نظاـ المنظمة الكمي.بكصفيا أنظمة فرعية 

 كاكتشاؼ الحقائؽ ,ئي ككسيمة في جمع المعمكمات كالتحميؿار يتبنى نمكذج البحث اإلج -6
 ككصؼ المقترحات.

 يستخدـ ككيؿ تغيير عمكـ سمككية يسمى المحفز. -7

 .يعتبر جيكد التغيير كالتطكير عمميات مستديمة -8

 فقد حدد خصائص التطكير التنظيمي عمي أنيا: (: نت2004) الصقيوأما 

  ذات طابع عممي تيدؼ إلي تغيير فعمي.-1

مف  برنامج مخطط كطكيؿ األجؿ يقكـ عمي قاعدة مف المعمكمات لمتغيير, كتشمؿ عديدان -2
 العناصر كالمتغيرات كيتميز بالشمكلية.

 التنظيـ. جيكد قائمة نحك برامج فعمية عممية لمكاجية مشاكؿ تتعمؽ بميمة-3

تعتمد عمي مفاىيـ التجربة في التعميـ, بمعني أف المشاركيف يتعممكف مف تجاربيـ كمف خبلؿ -4
 ما يكاجيكنو مف مشاكؿ حقيقية.

كما أنو يركز عمي  ,تقكـ عمي قيـ إنسانية فيك يعتمد أساسا عمي السمكؾ الفردم كالجماعي-5
 ادلة.إيجاد مناخ تنظيمي يسكد فيو التعاكف كالثقة المتب

المختمفة في التنظيـ التي يؤثر كؿ منيا في  ييتـ بالتفاعؿ بيف المككناتبرنامج متكامؿ, ك -6
 .األخر

 :يتصؼ ببعض الخصائص كىي التطكير التنظيمي أف (8 :1996)القحطاني, كيشير 

 الشمكلية: إف التطكير التنظيمي يتطمب االىتماـ بالقكل البشرية العاممة, ككذلؾ التنظيـ-1
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 الداخمي لممنظمة كأساليب العمؿ المطبقة ككذلؾ القكانيف كالمكائح.

التنظيمية,  رية في زيادة الفاعميةاالتطكير التنظيمي يتطمب االستمر االستمرارية: إف تطبيؽ -2
 كتحسيف المناخ العاـ بشكؿ دائـ كمستمر.

المشاكؿ  لتشخيصط: ال يمكف أف يتـ التطكير التنظيمي دكف تخطيط مسبؽ التدخؿ المخط-3
 بدقة, لتجميع الجيكد لمكاجيتيا.

 المشاركة: يجب عمى جميع أعضاء التنظيـ المشاركة في تنفيذ عمميات التطكير التنظيمي-4

 .يذ عممية التطكيرفي جميع المراحؿ, لضماف مساىمتيـ في تنف

ضافة لما سبؽ يرل الباحث أف  تيتـ  ير التنظيمي أنياك أىـ الخصائص الممٌيزة لمتطكا 
القٌيـ اإلنسانية بجميع  كتقـك عمى ,بماضي المنظمة كحاضرىا كمستقبميا عمى المدل البعيد

بدالن مف مجرد طرح  لؤلفراديؿ كترشيد السمكؾ التنظيمي يتـ بتعد, باإلضافة إلي أنيا تأشكاليا
لقكة لجماعات ليذا الغرض الكتشاؼ نقاط اكا لؤلفراد المعايير كذلؾ بعقد البرامج التدريبية

جراء التعديبلت التي تجعميـ أكثر انسجا ,كالضعؼ  .داخؿ المؤسسةمان كا 

 أسباب ومبررات التطوير التنظيمي 7.2.2
نما بكجكد مسببات تدعك المنظمة لمتعامؿ مع  عممية التطكير ال تحدث تمقائيان  كا 

المتغيرات كالظركؼ كالمشاكؿ المحيطة بالمنظمة كالتي ال يمكف حميا أك التعامؿ معيا إال 
مف أىـ األسباب أك األغراض لمتطكير التنظيمي كالتي جاء ذكرىا في أغمب ف ا  ك  بالتطكير,
 :(45: 1998) الكبيسي اإلدارية األدبيات

 .المنظمة ة أكأك الجماعات أك األقساـ اإلداري عيد األفرادعمى ص ةكمة حادظيكر مش -1

 ليا. ت المحددةممارساتيا عف السياسات كاإلجراءاعندما تنحرؼ المنظمة في تطبيقاتيا ك  -2

 عندما تتعاظـ الشككل كيتزايد النقد المكجو لممنظمة سكاء مف داخميا أك مف خارجيا. -3

 يا.ئعما كانت عميو عند إنشا مفة كميان المنظمة كظركفيا مختحيف تصبح أجكاء  -4

 جذرم في ىيكميا أك تقنياتيا أك حجميا.يستمـز إدخاؿ  المنظمات مستقببلن حيف تتكقع  -5

 تعاظـ التحديات الحضارية كالقيمية الناتجة عف التغيرات السريعة كعدـ المكاكبة مع -6

 التطكر المجتمعي.
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 لى كجكدإجزائيا أ فيحداث تطكير كتغيير إلى إتدفع المنظمات  التيسباب ز األكتتر 
 ب معكؿ أك التكاكنو ال يمكف حؿ ىذه المشاا  , ك كخارجيان  ؿ محيطة بيا داخميان كتغييرات كمشا

سمكب الذم تفكر بو جزاء المنظمة كفى األأ فيالتغيرات المحيطة مالـ تحدث بعض التغيرات 
ؿ كيمكف تقسيـ التغيرات كالمشاأنو  (88 :2004) عمماىنا يرل ك , مياكمكاجية مشا في

 :ما يميك خارجية داخمية كتغيرات لى تغيراتإالمحيطة بالمنظمة 

 التغيرات الخارجية: -1

 يا:الخارجية المحيطة بالمنظمة كمنالبيئة  فيتحدث  التيكىى التغيرات 

 السكؽ. فيتيدد مكانة المنظمة  ؽ كلجكء المنافسيف الى طرؽالسك  فيزيادة حدة المنافسة  -1

 مستكيات التكنكلكجيا المحيطة. فيالتغير السريع  -2

 المجتمع. فيالتغيرات السياسية كاالقتصادية كالقانكنية  -3

 ميـ كعمؿ المرأة كتطمعات الشباب.ؿ القيـ االجتماعية مثؿ قيـ الثقافة كالتعكىيا فيالتغيرات  -4

 التغيرات الداخمية: -2

 المنظمة مف الداخؿ تغيرات حادة تؤثر عمى أدائيا مثؿ :تكاجو 

 األجيزة كاآلالت كالخدمات كغيرىا مف األساليب الفنية. فيتغيرات  -1

 األساليب كاإلجراءات كمعايير العمؿ. فيتغيرات  - 2

 ؿ العمالة كالكظائؼ كعبلقات العمؿ.كىيا فيتغيرات  -3

 كظائؼ المنظمة. فيتغيرات  -4

 أساليب التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة. فيتغيرات  -5

 ز كالنفكذ.كعبلقات السمطة كالمسئكليات كالمر  فيتغيرات  -6

كمما سبؽ يخمص الباحث إلى أف أىـ األسباب التي تدفع المؤسسات إلجراء عممية 
 سكاء أكاف ذلؾ عمى ,كخارجيان  التطكير التنظيمي كجكد مشاكؿ محيطة بالمؤسسة داخميان 

 مستكم التنظيـ, كالذم قد يؤدم إلى مستكم الجماعات أك عمى خصي أك عمىستكم الشالم
 صراع داخؿ المؤسسة كبالتالي يتطمب إلجراء عممية التطكير التنظيمي.
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 مجاالت التطوير التنظيمي 8.2.2
ىتماـ االفيو  أفي الكقت الذم بد نجاح المنظمة يعد التطكر التنظيمي أىـ عناصر

, كمف كىك الكقت الذم بدأت فيو المدرسة السمككية أك اإلنسانية ,تنظيـال اإلنسانية فيبالعبلقات 
دراسة السمكؾ الفردم كالجماعي لمعامميف كمعرفة اتجاىاتيـ كأىدافيـ عمى درجة  عتبرىنا ت

, تقميص مقاكمة التغيير كالحد منيا, إذ أف المعرفة ضركرة أساسية في األىمية عالية مف
مكاقؼ األفراد كاتجاىاتيـ فإف األمر يتطمب معرفة كدراسة مجاالت  التعرؼ عمىكلغرض 

 .كاألفراد كالمياـ كالتكنكلكجيا التنظيمي ىي الييكؿك التطكير التنظيمي 

التنظيمي معنى محددان كلكنو معقد, فيقكؿ أف يرل ركبنز أف لمييكؿ  :الييكؿ التنظيمي-1
كالمسؤكؿ الذم يتبع لو كؿ  ,كالكاجبات ,زيع المياـكيحدد كيفية تك  يكضحالييكؿ التنظيمي 

, كيتضمف الييكؿ التنظيمي تباعياالتفاعؿ الكاجب ا كأنماط ,كأدكات التنسيؽ الرسمية ,مكظؼ
 .(45375- :2000 ,حريـ) ىي التعقيد كالرسمية كالمركزيةثبلثة أبعاد 

ألنيـ جكىر منظمات العمؿ كأىـ  ,ىـ أىـ عناصر التطكير التنظيمي األفراد :األفراد-2
دراؾ احتياجاتيـ كأنماط  عناصره عمى اإلطبلؽ, كيمكف تطكير أفراد المنظمة عف طريؽ تفيـ كا 

اتجاىاتيـ كمكاقفيـ, كفرص مشاركتيـ في صنع القرارات دكافعيـ, كقدراتيـ, ك صياتيـ, ك شخ
كار المنظمة ككذلؾ ركح كحؿ المشكبلت, كمف ثـ العمؿ عمى تطكيرىا لتتبلءـ مع متطمبات كأد

 .(456,457 :1993)العديمي, العصر كمتغيرات الحياة 

كترجع أىمية تطكير األفراد بصفة مستمرة إلى ككف البيئة التي يعمؿ فييا األفراد دائمة 
ذا لـ يتطكر األفراد بحيث يتكافقكف مع ىذا التغير في البيئة كالمنظمة فيذا يؤدم إلى  التغير كا 

أف  إلى نجاح عممية تطكير األفراد كمما يؤدم, األداء كضعؼ إنتاجية المنظمةتكل خفض مس
يككف أكثرىـ لدييـ الحافز كالرغبة في النمك كالتطكر الشخصي, كيرغبكف في بذؿ إسيامات 

 .( 5: 2003)محمد كالفكلي, كمساعدات لممنظمة أكثر مف التي تسمح بيا الظركؼ

تحقيؽ األىداؼ التي قاـ مف كىي الكاجبات كاألنشطة التي يمارسيا التنظيـ مف أجؿ  المياـ:-3
يككف التطكير مف خبلؿ استحداث أعماؿ جديدة أك ترؾ أعماؿ قائمة أك  , كيمكف أفأجميا

 (.276 :1980)السممي,  تغيير أسمكب أداء األنشطة الحالية

كاألجيزة كاألدكات كاألساليب كالعمميات كالفنكف تتضمف التكنكلكجيا المعدات  :التكنكلكجيا -4
 (.267 :2000)حريـ, لتحكيؿ المدخبلت إلى مخرجات في المنظمة  كالمعمكمات البلزمة
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, فمثبلن شراء آالت كىيكمية بعيدة المدل عمى المنظمة غيير في التكنكلكجيا آثار سمككيةكلمت
لعبلقات االجتماعية بيف العمؿ كا جديدة في أحد المصانع ينطكم عمى تغييرات في تقسيـ

جراءات الترقية كاأل العامميف  (.331 :2000, عبد الباقي) ماف الكظيفي كالركاتب كاألجكركا 

إلى المنظمة عمى أنيا نظاـ يتككف مف محصمة تفاعؿ الييكؿ  Leavitt ليفايت كينظر
المنظمة  يير مممكس فيجيد لتحقيؽ تغ, كيقترح أف أم كالتكنكلكجيا التنظيمي كاألفراد كالمياـ

 (. 2000:376)حريـ,  يجب أف يشمؿ جميع المجاالت
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األربعة المجاالت بين العالقة( 3.2) رقم الشكل3ويبين الموزي

 51: 2010المصدر: الموزي,

 :ر أف مجاالت التطكير التنظيمي ىيفيذك (301 : (2001أما أبك بكر

بغرض المكازنة بيف  منظمةالتي تتبعيا ال باالستراتيجيةكيقصد  :األىداؼ كاالستراتيجيات-1
بيدؼ  ,يةكالتيديدات التي تفرضيا البيئة الخارج مع الفرص نقاط قكتيا كنقاط ضعفيا داخميان 
 كاستراتيجية, ة ككؿمنظممستكل ال عمى استراتيجيةة ممنظمالحصكؿ عمى ميزة تنافسية, كل

, الصياغة كالتطبيؽ كالتنفيذ االستراتيجية, كتتضمف عممية اإلدارة النشاط كاستراتيجيات كظيفية
, تسعى لتحقيقو يؤخذ بعيف االعتبار رؤية المنظمة كىك الحمـ الذم االستراتيجيةكعند كضع 

 (.2003:54)ديسمر,  أجمو كجدت المنظمةككذلؾ رسالة المنظمة كىي الغرض الذم مف 

 ييكلال

 تكنولوجياال
 

 فراداأل
 

 الميام
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 عمؿ المنظمة إحداث تغيير يتطمب التغيير في ظركؼ كبيئة :كاألنظمة كالقكاعد التشريعات-2
تطكير السياسات  باستعماؿ قكاعد جديدة أك كتطكير في سياسات كقكاعد العمؿ بيا سكاء

 (.2001:301 ,بكر بكأ) قؿ مركزيةأكاعد الحالية لتككف أكثر مركنة ك كالق

كدرجة تعقيده كرسميتو إدارة تصؼ مف خبلليا إطار التنظيـ ىك  :كؿ التنظيمياليي-3
كالذم يترتب عميو صعكبة  ان كحجـ تقسيـ العمؿ عمكديان كأفقي بالتعقيد مقدار كيقصد ,كمركزيتو
كاإلجراءات درجة اعتماد التنظيـ عمى القكاعد التشريعية كالتنظيمية  , كيقصد بالرسميةالتنسيؽ

سمطة اتخاذ أما المركزية فتعني درجة تركيز , كالعامميف البلزمة لتكجيو السمكؾ التنظيمي لؤلفراد
 ظيمي مف مجمكعة عناصر رئيسيةالييكؿ التن , كيتألؼار في المستكيات اإلدارية العمياالقر 

 :( 205: 2004) العمياف

 يحتكم عمى تقسيمات تنظيمية ككحدات مختمفة . .1

 في العمؿ أم كجكد مياـ محددة .التخصص  .2

 نطاؽ اإلشراؼ كخطكط السمطة كالمسؤكلية . .3

 .مكاقع اتخاذ القرار مف حيث المركزية كالبلمركزية .4

كتعتبر اليياكؿ التنظيمية مف أكثر المجاالت التنظيمية تعرضا لمتغير ألف معظـ 
, كيحدث التغيير التنظيميةعيا تغيرات في اليياكؿ المنظمة غالبان ما يتب التغيرات التي تحدث في

مما ينتج عنو حذؼ بعض الكحدات  ,كمعايير إعداد اليياكؿ في الييكؿ بتعديؿ أك تطكير أسس
مف خبلؿ تغيير تبعية بعض الكحدات مما  التنظيمية أك دمجيا معا أك استحداث كحدات جديدة

 (. 301: 2001,بكر بكأ)يحقؽ المركنة لمتنظيـ القائـ كمبلءمتو مع التغيرات الجديدة 

, فغيرت مف طريقة ء األعماؿلقد غيرت التكنكلكجيا المعاصرة مف طريقة أدا :التكنكلكجيا -4
االبتكارات في التصميـ اليندسي باستخداـ الكمبيكتر تحقؽ كفران  فأصبحت ,تصميـ المنتجات

لكتركنيات , كفي التكزيع مكنت االفي التصميـ كبيران في الكقت باإلضافة إلى الجكدة العالية
كتسميميا  ,بيف طمب البضاعة كالكمبيكتر كتكنكلكجيا االتصاالت مف تخفيض الكقت البلـز

عادة  , كفي التمكيؿباالتصاؿ المباشر مكنت التكنكلكجيا المعاصرة مف نقؿ األمكاؿ كاالستثمار كا 
اآللية صبحت الحاسبات لقد أ ,في ثكاف معدكدة االستثمار مف أقصى الغرب إلى أقصى الشرؽ

كدخمت في شبكات بحيث أمكف  , فزادت سرعتيا كانخفضت أحجاميا كأسعارىافي كؿ مكاف
مف خبللو يتـ  ت فإنونترن, كلك نظرنا إلى اإلبلليا في إدارات المنظمة الكاحدةاالتصاؿ مف خ

 .(2002:7 ,اليكارم) ية كالشراء مف السكؽ االلكتركنيالصيرفة االلكتركن
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ضركرة تغيير التكنكلكجيا  كمات, خاصة تكنكلكجيا المعمالتكنكلكجي كيفرض التقدـ
ىذه التغيرات بسيطة ال تتعدل االستعانة بالكمبيكتر ألداء  المستخدمة في المنظمة كقد تككف

 (.2001:301 ,بكر بكأ)المنظمة ككؿ  بعض األعماؿ أك تككف تغيرات أساسية تشمؿ

ؼ اإلجراءات بأنيا تعبير عف سمسمة المياـ تعر  (:تبسيط إجراءات العمؿ)نظـ العمؿ -5
مف خبلليا تنفيذ أك تحقيؽ أم كظيفة  كالتي يتـ ,المترابطة في صكرة حمقات متتابعة كمنتظمة

يث كقد تككف اإلجراءات سيمة كمفيكمة كمحددة بح, لكظائؼ التي يحتكييا ذلؾ التنظيـمف ا
د تؤدم إلى تأخير عمميات كمعقدة كبصكرة ق , كقد تككف طكيمةيسيؿ تنفيذىا خبلؿ فترة قصيرة

ألخرل كمف منظمة ألخرل كربما  , كتختمؼ اإلجراءات في طبيعتيا كنكعيتيا مف كظيفةالتنفيذ
لئلجراءات كمف أىميا األىداؼ  , كىناؾ محددات أساسيةإدارة ألخرل داخؿ المؤسسة نفسيا مف

, كالسياسات األىداؼ جب أف تحتكـ ليذهف اإلجراءات يإسعى المنظمة لتحقيقيا كبالتالي فالتي ت
السياسات  كىي تمثؿ الدليؿ المنظـ الذم يكضح السبيؿ لتحقيؽ األىداؼ لذلؾ يجب أال تتناقض

 , فضبلن عف االختصاصاتاضحة كمحددة كمرنة قابمة لمتعديؿمع األىداؼ كيجب أف تككف ك 
 (. 111: 2000كسيسؿ, فرنش)كطبيعة األعماؿ كالمكظفيف 

إحداث تغيير كتطكير نظـ العمؿ  ب التغيير في ظركؼ كبيئة عمؿ المنظمةكقد يتطم
كالصبلحيات كالسمطات  بالمنظمة كذلؾ مف خبلؿ تبسيط كتطكير إجراءات كمسؤكليات العمؿ

الكفاءة  كأنظمة المتابعة كتقييـ األداء كنظـ التحفيز يفرض تخفيض الكقت كالتكمفة كزيادة
 (.302 : 2001,بكر ابك)كالفعالية التنظيمية 

كأف ينتيي إلى نتيجة أساسية إف المطمع عمى الفكر اإلدارم المعاصر البد  :المكارد البشرية-6
إدارة البشر كليس إدارة  , كأف محكر اىتماـ اإلدارة ىكالمكارد البشرية ف اإلدارة ىي إدارةإكىي 
, فاالختيار السميـ االختيار السميـبشرية ابتداء مف بالمكارد ال , كاإلدارة الناجحة تيتـاألشياء

فعاؿ لئلدارة لذلؾ فإف اإلدارة تيتـ باختيار األفراد  لممكارد البشرية ىك نقطة االنطبلؽ في نظاـ
ف تتفؽ كما تختار األفراد الذي ,كميارات اإلبداع كالميارات االجتماعية الذيف لدييـ ميارات عقمية
مكثؼ لممكظفيف عند ريب إذ يجب أف يككف ىناؾ تدريب بالتد , مركران ثقافتيـ مع ثقافة المنظمة

جبار جميع المكظفيف عمىبداية التعييف  االلتحاؽ بالتدريب كؿ سنة كتخصيص ميزانية , كا 
السميـ ألداء العامميف  فير مناخ العمؿ كانتياء بالتقييـ, كمركرا بالتحفيز كتك لمتدريب

 (.215 : 2002,اليكارم)
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 أف مجاالت التطكير التنظيمي ىي:(  2002:453) الباقيماىر كعبد كما كيذكر 

أىدافيـ, ) ني أف ىناؾ تكافقان بيف األفرادإف األداء الناجح لؤلفراد داخؿ المنظمة يع :األفراد-1
, أعماؿ, كظائؼ أىداؼ, تكنكلكجيا)  مف ناحية كبيف المنظمة( , شخصياتيـ, قدراتيـدكافعيـ
ألف األفراد كالمنظمات يتغيراف بصكرة دائمة فإف ىذا التغير كنظران  ,مف ناحية أخرل( إجراءات

, لذا فاف ذلؾ يتطمب استخداـ أساليب كيسبب مشاكؿ يسبب عدـ التكافؽ بيف األفراد كالمنظمة
, كمف الجكانب المتعمقة بتطكير األفراد كالمنظمة التطكير التنظيمي لكي تعيد التكافؽ بيف األفراد

 .فعيـ كقدراتيـ كشخصياتيـحسف دكاكتغييرىـ نحك األ

, رات كالمجاف كالمجالس كفرؽ العمؿتتمثؿ جماعات العمؿ باألقساـ كاإلدا :جماعات العمؿ-2
تنظيمي بعد تطكير العمؿ كمرحمة أخرل مف مراحؿ التطكير ال كيأتي االىتماـ بتطكير جماعات

: فعالية الجماعة عمى, كيركز التطكير كجماعات , كىنا يأتي التطكير لؤلفراداألفراد كأفراد
, كما يطرأ بيف أفراد الجماعة مف الجماعة كاالىتماـ بقيميا كمعاييرىا كتطكير أىدافيا كتماسؾ

 .القرارات كاألساليب المناسبة لحؿ المشكبلت كاتخاذ ات أك خبلفات,نزاع

 (.354:  (2000عبد الباقي ديف ىمايتمثؿ التنظيـ في بع :التنظيـ-3

كالبحكث  : كىذه الكحدات قد تككف أقسامان مثؿ قسـ اإلنتاجالتنظيمية الرئيسة. الكحدات أ
دارة التخطيط كالمتابعة  ,كالتسكيؽ دارة الشئكف ك أك إدارات مثؿ اإلدارة المالية كا  دارة البرامج كا  ا 

قد يككف التطكير في اإلدارات كاألقساـ في مجاؿ الكظائؼ , ك المكظفيف شؤكف اإلدارية أك
 .االتصاالت كالمعمكماتىيكؿ ك 

 , كالعبلقة بيفاتخاذ القرارات كأنماط االتصاالت: مثؿ عمميات . العمميات التنظيمية المختمفةب
, ككذلؾ اإلجراءات أك المنتجات الجماعات كعمميات التخطيط, إدارة النزاعات, عبلقات السمطة

 .الخدمات أك أساليب التجديد كاالبتكار أك التقنيات المختمفة أك

التنظيمي بدقة,  ىـ في تحديد مجاالت التطكيرالباحث أف المؤلفيف قد تنكعت أراؤ كيرل 
تعريؼ الكاتب أبك بكر كالذم قسـ ىذه المجاالت إلي ستة أبعاد أك محاكر,  كلكف الباحث تبنى

مدل كجكد عبلقة  فرضيات الدراسة الحالية كالتي سكؼ تبحثك  أسئمة في كضعييا اعتمد عمك 
 التطكير التنظيمي المذككرة أعبله. جاالتكم القيادات الشابةدكر بيف 
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 مراحل التطوير التنظيمي 9.2.2
 :يمر بثبلث مراحؿ رئيسة ىيأف التطكير التنظيمي  ( 17: (1999أحمد يرل

نظمة لضركرة الحاجة مرحمة االستدخاؿ: في تمؾ المرحمة يتـ إثارة ذىف أفراد كجماعات الم.1
مف خبلؿ جذب انتباىيـ إلى المشاكؿ التي تعكؽ تقدميـ في العمؿ, كيتـ فييا  ,إلى التطكير

بداعية لحؿ مشاكميـ, ك إثارة دافعيتيـ لمبحث عف حمكؿ ذاتي  يطمؽ عمى ىذه المرحمة اإلذابة.ة كا 

مرحمة التغيير: يتـ تطكير األنظمة كأساليب العمؿ كاإلجراءات التنظيمية كالسمكؾ الفردم .2
خؿ بؿ أنيا ة تدَّ المنظمة, كينظر البعض إلى ىذه المرحمة بأنيا ليست فقط مرحمكالجماعي في 

أم يكتسب فييا كؿ مف األفراد كجماعات العمؿ كالمنظمة أنماط جديدة مف  ,مرحمة تعمـ أيضان 
التصرؼ كالسمكؾ تساعدىـ في مكاجية مشاكميـ كفي التغيير إلى األحسف, كتيتـ بتحديد 

يطمؽ مف خبلؿ أدكات ككسائؿ التغيير, ك األشياء المطمكب تغييرىا أك تعمميا, كتطبيؽ التغيير 
 بداؿ.عمى ىذه المرحمة اإل

, مكب يتـ تثبيت ما تـ التكصؿ إليومرحمة التثبيت: بعد التكصؿ إلى النتائج كالسمكؾ المط.3
بمعنى حماية كصيانة التغيير الذم تـ التكصؿ إليو, كمحاكلة الحفاظ عمى المكاسب كالمزايا 

 ى ال يعكد التنظيـ إلى الممارساتالتي تـ تحقيقيا مف التطكير التنظيمي, كخمؽ تكازف جديد حت
 .القديمة, كيطمؽ عمى ىذه المرحمة التجميد

 :تتضمفالتطكير التنظيمي  ف مراحؿأ ( 203:(2000 حسف رل كت

كاستطبلعات  ستقصاءاال ألفراد مف خبلؿ استخداـجمع المعمكمات مف ا :التشخيص.1
 االتجاىات.

المستقاة  المنظمة, كالمبنية عمى البيانات فإنو ييتـ بتنمية خطة لتحسيف :تخطيط االستراتيجية.2
المنظمة,  جاالت التي قد يكجد بيا مشاكؿ فيمف التشخيص, كيحدد تخطيط االستراتيجية الم

 كيرسـ الخطكط العريضة التي يمكف اتخاذىا لحؿ ىذه المشاكؿ.

 دصكؿ عمييا مف التشخيص مع األفرايتككف مف مشاركة المعمكمات التي تـ الح :التعميـ.3
كجكد  كتحتاج مرحمة التعميـ ,ي إدراؾ حاجتيـ إلى تغيير سمككيـالذيف يتأثركف بيا كمساعدتيـ ف

كيمكف أيضان , شاد كالنصح لؤلفراد أك الجماعاتاستشارم مف خارج المنظمة, كيقدـ الرأم كاإلر 
 في ىذه المرحمة استخداـ برامج التطكير اإلدارم.
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مركرىا  ث يتـ جمع البيانات مرة أخرل بعدفيي تشبو مرحمة التشخيص, حي :مرحمة التقييـ.4
بغرض التعرؼ  كىذا ,ـ االستقصاء, كاستطبلع االتجاىاتبالمراحؿ الثبلثة األكلى مف خبلؿ قكائ

المعمكمات اإلضافية قد  عمى مدل تأثير جيكد التطكير التنظيمي عبر المنظمة ككؿ كىذه
 ميمية كالتخطيطية.تتطمب مزيد مف الجيكد التع

كيخمص الباحث إلى أف عممية التطكير التنظيمي تمر بعدة مراحؿ ميمة متصمة 
كلربما تختمؼ ىذه المراحؿ مف مؤلؼ إلى أخر لكف أراءىـ تصب في نفس  ,ببعضيا كمتسمسمة

 , كال يمكف أف نتجاكز مرحمة كنبدأ بأخرم حتي ال نعطؿ عمؿ المؤسسة.الفكرة تقريبان 

 أساليب التطوير التنظيمي 10.2.2
حاسيس أبما لو مف  ,عف غيره ان ز لتي تنظر الى الفرد بكصفو متميتيجيات اار عدد مف االست ىناؾ
جددة مت ت مما يجعؿ عممية تدريبو كتعميمو عمميةار اطؼ كقيـ كاتجاىات كعادات كمياكعك 

ات التي يمكف تيجيار مف االست الفكر التنظيمي عددان  , كمف ىذه النظرة قدـكليست نمطية
 (176: 2013:175: عمي كأحمد )ضمف حقؿ التطكير التنظيمي كىي االستفادة منيا

 :تيجية التدخؿ الخارجي)تدخؿ طرؼ ثالث(ار است -1

المكضكع بمستكييف مف المستكيات التنظيمية كقد يككف  تطبؽ عندما يتعمؽتيجية ار استكىي 
ك أد حميا ار في المشكمة الم نو ليس طرفان أ الإ ,العامميف في المنظمة نفسيا الطرؼ الثالث مف

بيكت حد أك قد يككف أ ,ك مؤقتأالمنظمة كمستشار دائـ  يعمؿ في ان ر ك قد يككف خبيأ ,معالجتيا
  .الخبرة المتخصصة

 (:تيجية )كيريمكؼار است -2

مف الباحثيف  كاسعان  التنظيمي القت قبكالن  تيجية لمتطكيرار است قدـ الباحث كيريمكؼ في كتابو
 تيجية كفؽ خطكات منطقية كاالتي:ار ستاالكتطبؽ ىذه 

جمع المعمكمات كالحقائؽ التي  ,نتاجيةعمى اإل التعرؼ عمى المشكمة ذات العبلقة كالمؤثرة سمبان 
يشمؿ ذلؾ تكفير لحؿ المشكمة ك  تيجيةار استتطكير , تشخيص المشكمة, بالمشكمة تتعمؽ

 تيجيةار تطبيؽ االست, تيجيةار كيـ في تطكير االستار شا  المناسب ك  عمى المستكل دار لؤلفالمعمكمات 
عادة عممية التدخؿ طبقا إ, النتائج بعد فترة كافية تقكيـ, مف خبلؿ تدخبلت في مكقؼ محدد

 كالمعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا عف االنجاز. تار لمتغي
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 :داء المتكازفتيجية بناء مصفكفة األار است-3

تيجية كتأتي ار دارة االستالمنبثقة مف حقؿ اإلتيجيات الميمة ار تيجية ىي مف االستار ف ىذه االستإ
ىداؼ المنظمة في الحياة أمة لدمج رؤية ك ـ مف جية ككسييداة رئيسية لمتقيأككنيا  ىميتيا مفأ

تيجية مككنيف ار لمتغيير كالتطكير, كليذه االستتيجية محددة ار است اليكمية لممنظمة عمى شكؿ
كالثاني عميؿ يشارؾ  ,رؤية كاضحة ك خبير استشارم يمتمؾأس دكؿ مينىما األساسيف أ

 .تؤكؿ لو ممكيتو في النيايةالمشركع ك  مشاركة كاممة في

 :دارية )اليندرة(تيجية اعادة اليندسة اإلار تاس -4

حقؿ تيجيات الحديثة التي يمكف االستفادة منيا في ار تيجية ميمة كتعتبر مف االستار ف ىذه االستإ
التغيير الجكىرم  مان از ييا لالتنظيمي, حيث يفضؿ استخداميا في الحاالت التي يصبح ف التطكير

نيا اعادة التفكير أف نحدد مفيكـ اليندرة أكيمكف  ,عممياتيا كنشاطيا في بنية المنظمة كطبيعة
ة سينات جكىريجؿ تحقيؽ تحأمف  ,بصفة جذرية عادة تصميـ نظـ العمؿا  ساسي ك المبدئي كاأل

كذلؾ باستخداـ  ,كالسرعة التكمفة كالجكدة كالخدمة :داء الحاسمة مثؿفائقة في معايير األ
 ىندسة نظـ بإعادةساسي يسمح لممنظمات أالمعمكمات المتطكرة كعامؿ تمكيف تكنكلكجيا 

عممية التنمية كالتطكير التنظيمي الشامؿ  اطار يفتيجية ميمة ار , كبذلؾ تعد اليندرة استعمالياأ
, كلعؿ تيجيةار دارة االستالشاممة كمفيكـ اإل مع المفاىيـ االخرل كمفيكـ الجكدة نيا تتكامؿأ كما

حداث إزمنية كجيزة مف خبلؿ تحقيؽ اىداؼ المنظمة في فترة  ما يميز اليندرة بشكؿ اساسي ىك
 .المتابعة كالرقابة اليكمية دارةية كبشكؿ تدريجي مما يتطمب مف اإلت جذر ار تغي

 أف أساليب التطكير التنظيمي ىي: ( 304:(2003 ديسمر كيرل

 :تدريب الحساسية-1

معرفة  دؼ زيادةعادة ما يستخدـ تدريب الحساسية في برامج التطكير الكظيفي, كما أنو صمـ بي
تدريب  فإف كثير مف األفراد يساككف بيف كلسكء الحظ شارؾ بنفسو, كتأثيره عمى اآلخريفالم

أسمكب مف  مر فإف تدريب الحساسية ما ىك إالالتنظيمي, كلكف في كاقع األالحساسية كالتطكير 
الحساسية,  كيتضمف تدريب ,ؿ التطكير التنظيمياألساليب التي يمكف استخداميا في مجا

عمؿ شيء  اؿ, أك خطة أك ىيكؿ, أك تركيز فيمجمكعة مف األفراد ليس ليـ أم جدكؿ أعم
المجمكعة  كتتككف ىذه (T-Group) جمكعة التدريبيةمعيف بذاتو كتسمى ىذه المجمكعة بالم

 فرد كالذيف قد يعرفكا أكال يعرفكا بعضيـ البعض مف قبؿ )حسف, (10-15)عادة مف 
2000:203 .) 
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يا في العادة تككف مناقشة كال تكجد مكضكعات محدده مسبقان تحكـ المناقشة كلكن
طفيـ كأحاسيسيـ, ىذا كيعتمد مشاعرىـ كعكاإلتاحة الفرصة أماـ األفراد لمتعبير عف  مفتكحة
 تدة عف المشاركيف أثناء التدريب,تدريب الحساسية عمى االستخداـ الفعاؿ لممعمكمات المر  نجاح

 كمف ىنا فإنو لضماف ,ف في التعبير الحقيقي عف مشاعرىـككذلؾ مدل رغبة ىؤالء المشاركي
 Psychological Safety النفسينجاح تدريب الحساسية فبل بد مف تكافر جك مف األماف 

يشعر بو المشارككف ليعبركا عف أحاسيسيـ بصراحة اقتناعان منيـ بإمكانية كجكد حؿ 
 .لمشكبلتيـ

الفريؽ,  كالذم يشير إلى العممية التي يتـ مف خبلليا تحسيف فعالية :أسمكب بناء الفريؽ-2
عة أماـ أعضاء المجمك  الخاصة بمستكل أداء الفريؽ ثـ كضعيا حيث يتـ تجميع البيانات

بفحص كتحميؿ كشرح البيانات بيدؼ كضع خطة لمتنفيذ أك  لممناقشة, حيث يقكـ المشارككف
أف  French & Bell ىذا كيرل الخبيريف, مشكبلت اقتراح حمكؿ لما قد يكاجو الفريؽ مف

 لكؿ فرد مف أعضاء المجمكعة ككذلؾ فائدة االستشارمأسمكب بناء الفريؽ يبدأ بمقابمة 
 التالية: األسئمة بدء المقابمة, كيكجو ليـ جميعان  المجمكعة قبؿ

 ما المشكبلت التي تكاجييـ؟-

 اتجاىاتيـ بشأف كظائؼ المجمكعة؟كما ىي -

 ف تحقيؽ األداء الجيد لممجمكعة؟كما ىي المعكقات التي تحكؿ دك -

 المكضكعات ثـابمة إلى مجمكعة مف بتصنيؼ بيانات المق االستشارمعندئذ يجب أف يقكـ 
 مجمكعة بترتيب ىذه المكضكعات حسبثـ تقكـ ال ,يا عمى المجمكعة في بداية المقاءعرض

 .أىميتيا, ثـ تبدأ المجمكعة في مناقشة المشكبلت كمحاكلة كضع حمكؿ مبلئمة ليا

تتككف ىذه الشبكة مف ك  ,التدريب الشبكي ىك امتداد لمشبكة اإلداريةف إ :التدريب الشبكي -3
يصفاف المديريف, تبعان الىتماميـ باألفراد, كاىتماميـ باإلنتاج, كمف  مف بعديف مختمفيفإطار 

كيمكف تقسيـ , النمط اإلدارم لمفرد عمى الشبكة يمكف تحديد خبلؿ استخداـ قائمة استقصاء
 الطرؽ المستخدمة في التدريب الشبكي إلى ستة مراحؿ:

 ممت ىذه المرحمة لتعريؼ الفردة: كقد ص. تدريب تمييدم لتعريؼ مكقع الفرد مف الشبكأ
 اإلدارية. دير مكقعو أك أيف يقع عمى الشبكةبمفاىيـ كمحتكل الشبكة اإلدارية حيث يحدد كؿ م

 .اعد األساسية كالعبلقات الضركريةتتضمف ىذه المرحمة تحديد القك . تنمية كتطكير الفريؽ: ب
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 كضع القكاعد األساسية لمعبلقات . تنمية كتطكير الجماعات: كتنطكم ىذه المرحمة عمىج

 لجماعات.اية لئلدارة, كالعبلقات كالعمؿ بيف ر الضرك 

 . تحديد األىداؼ التنظيمية: تستخدـ اإلدارة باألىداؼ لكضع األىداؼ الفردية كالتنظيمية.د

 ( .4) التي يتـ تحديدىا في المرحمة رقـ. تحقيؽ األىداؼ: تحقيؽ األىداؼ ق

 كتيتـ ىذه المرحمة بتقييـ التغييرات في المراحؿ األخرل كتقييـ البرنامج. تحقيؽ االستقرار: ك
 (.206 :2000 )حسف,ككؿ 

كالتي يتطمب إجرائيا قياـ جميع المكظفيف بالمنظمة بمؿء استقصاءات  :البحكث المسحية-4
كتستخدـ البيانات التي يتـ جمعيا مف خبلؿ االستقصاء كأساس  ,تكزع عمييـ االتجاىات التي

كتعد البحكث  ,كبلت ككضع الخطط البلزمة لمتنفيذفي تحميؿ المش تعتمد عميو المجمكعات
مف خبلؿ  ,الجمكد التي تعترض إدارة المنظمة ككذا المكظفيف المسحية طريقة مبلئمة لفؾ درجة
 .( 2003:305)ديسمر,  ت تعاني منيا المنظمةمشكبل تقديـ بيانات مقارنة تفيد بكجكد

مف المراحؿ التي يمكف استخداميا في مجاؿ  (207: 2000كيرل حسف ) :نمذجة السمكؾ-5
التطكير التنظيمي ىك مدخؿ نمذجة السمكؾ أك  قميدية لمتطكير اإلدارم ضمف مجاؿالبرامج الت

ؿ التي يمكف أف يكاجييا التفاعمشاكؿ  كيتضمف نمذجة السمكؾ, تحديد ,رة التفاعميةاإلدا
العامميف, كتخفيض معدؿ التأخير  مثؿ التغمب عمى مقاكمة أك رفض التغيير, كتحفيز المديركف

 كيتضمف تتابع أنشطة التعمـ لنمذجة السمكؾ:

 . نمكذج تسجيمي أك سينمائي يعرض الميارات األساسية لحؿ المشكمة مكضع الدراسة.أ

 لمشكمة, مف خبلؿ تمثيؿ األدكار لكؿ متدرب.. التدريب العممي عمى حؿ اب

 . تدعيـ السمكؾ الصحيح في حؿ المشكمة أثناء المكقؼ العممي.ج

 . تخطيط كؿ متدرب عمى الكيفية التي ينقؿ بيا الخبرات إلى مكقؼ العمؿ الفعمي.د

 نتائج مشجعة حيث أشارت نتائج أحد. كبالرغـ مف حداثة أسمكب نمذجة السمكؾ, إال أف الق
الفرد  لمفرد الذم تمقى التدريب, عف ذلؾالدراسات إلى أف نمذجة السمكؾ أدت إلى سمكؾ أفضؿ 

 .اإلدارم ف خبلؿ طرؽ أكثر تقميدية لمتطكيرالذم لـ يتمؽ التدريب, أك الذم تمقى التدريب م

ىك أسمكب لو دكر كبير في عممية التخطيط كيحدد ىيت خطكطيا  اإلدارة باألىداؼ:-6
 :(417: 2000) عبد الباقي التالي ى النحكالييكمية عم
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 . مشاركة جماعة العمؿ.أ

 .المرؤكس. مشاركة المدير, ب

 . تحديد اىداؼ النمك.ج

 . تحديد قياسات اإلنجاز.د

 . التقييـ. المراجعة ك ق

ىك محاكلة إعطاء المكظفيف المتعة في  (561: 1995كيرل العديمي ) اإلثراء الكظيفي:-7
ذا لـ كجعميـممارسة العمؿ,  يكف المكظفيف مستمتعيف بعمميـ فإنيـ  أكثر استجابة لممتغيرات كا 

شتمؿ أسمكب اإلثراء الكظيفي يك  ,الجياز الميـ الذم تتعرض لو المنظمة أك لف يستجيبكا لمتغيير
 .(نجازاتاإل أك تقييـ األداء, أداء العمؿ, خطيط العمؿ)ت عمى

 خالصة المبحث:

ؿ ديمكمة المؤسسات مف أج التطكير التنظيمي ميـ جدان يخمص الباحث إلى أف 
تعمؿ في الكقت الحاضر كما كانت تعمؿ في الثمانينات,  كال يكجد مؤسسات ,اكنجاحيا كتقدمي

يذا أصبح التطكير ل, ك تعامؿ مع التغيير كالتطكر السريعيحاكؿ التكيؼ كال منيا ألف الكثير
حكرية كممحة لجميع , كبات يشكؿ قضية ملقيادةكا القضية األكلى في حقؿ اإلدارة التنظيمي

ف كنيا مف تنفيذ خططيا, أىدافيا, كرسالتيا, كمستمرة باستمرارىا كنمكىا بما يمَّ ؤسساتالم , كا 
ف إالبشرم محككـ عمييا بالفشؿ, حيث أم عممية تطكير أك تحسيف تتـ ال تشمؿ العنصر 
نما ىي في التنمية الحقيقية ليست في تطكير المباني الفخمة أك  المعدات أك التقنية المتقدمة, كا 
يمكننا القكؿ بأف نجاح كفاعمية , كفي الختاـ األساس العنصر البشرم الذم يتعامؿ مع كؿ ىذا

ا يدركو العمؿ كفؽ م ر في جكدةف خبلؿ ما يتركو مف أثعممية التطكير التنظيمي يمكف قياسو م
 . األفراد العامميف أنفسيـ
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ظيار الباحث ييدؼ في ىا دكر  مف خبلؿ ىذا المبحث إلى تيريؼ المؤسسات الشبابية كا 
تعنى  شبابية نماذج لمؤسسات الباحث عرضسيداخؿ ىذه المؤسسات ك  قيادات الشابةالتأىيؿ 

المعاصرة( التي  المشاكؿ كالصعكبات )التحديات , ثـ سيعرض الباحثبتأىيؿ القيادات الشابة
الشبابية, كماىية  خبلؿ ممارستيا لمياميا كنشاطاتيا في فمسطيف تكاجو المؤسسات الشبابية

مصادر تمكيؿ الباحث  عرضكفى الختاـ سي, سات الشبابية التي تقدميا لمشباببرامج المؤس
 .المؤسسات الشبابية

 تعريف المؤسسات الشبابية 1.3.2
 الإ ؤسسات الشبابيةسميات حكؿ مفيكـ المنكد اإلشارة الى أنو ميما تعددت الم بداية

ذا كجد  ,بدكف ربح لمشباب كىك تقديـ خدمة أال ,لنياية كميا تصب في نفس اليدؼنو في اإ كا 
شبابية أك  جمعيات مف يطمؽ عمييا اسـف ىناؾ أ, حيث نجد خدمية كألغراضربح يككف بسيط 

 أك تطكعية أك ربحيةمنظمات غير  أك مؤسسات اىمية مراكز شبابية أك اتحادات شبابية أك
لثقافات( كذلؾ لدكلة )اختبلؼ اا حسب ما يعكد االختبلؼ في التسميةكربكغير ذلؾ,  خيرية

 تبر حسب القكانيف الفمسطينية, كىنا يمكف القكؿ أف المؤسسات الشبابية تعالباحث دحسبما كج
ـ غراض الدراسة استخدكأل المسميات المرادفة لممؤسسات االىمية أك غير الحككمية, إحدلىي 

 ؤسسات الشبابية.مفيـك الم الباحث

لمقياـ ببعض األعماؿ االجتماعية اليادفة, كلتقديـ  شبابيةال اترة المنظمنشأت فك
خدمات اجتماعية مختمفة باختبلؼ الغرض الذم أنشئت مف أجمو تمؾ المنظمات, كيمكف 
نشاء المنظمات غير  , حيث إف تشكيؿ كا  كصؼ طبيعة عمؿ ىذه المنظمات  بأنيا جسره

فيي خدمة بيف اإلرادة الفردية  تعتبر كسيط بيف الدكلة كالفرد, كبالتالي أك الشبابية لحككميةا
 .(Grugel, 2000:87كاالجتماعية )

ظمات ليا رؤية بأنيا من أك الشبابية ؼ األمـ المتحدة المنظمات غير الحككميةكتعر  
خدماتيا لمجماعات كاألفراد, كتحسيف أكضاع الفئات التي تتجاكزىا التكجيات  محددة تيتـ بتقديـ

عادة التأىيؿ, ككذلؾ تيتـ  اإلنمائية, كما يتحدد عمميا في مياديف المشاريع اإلنمائية كالطكارئ كا 
 (. 43-2003:44)الكسادم,  حقكؽ االقتصادية كاالجتماعية فيوبثقافة المجتمع كالدفاع عف ال

بأنيا مؤسسات كجماعات  أك الشبابية أما البنؾ الدكلي فيعرؼ المنظمات غير الحككمية
ني كمينا أك جزئينا عف الحككمات, كتتسـ بالعمؿ اإلنساني كالتعاك , إما مستقمة ة االىتماماتمتنكع

 (.3 :2006, يكليس ليا أىداؼ تجارية )الييت
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أية مؤسسة ذات نفع عاـ تعنى " بأنيا 1كيعرفيا قانكف الشباب الفمسطيني في المادة "
األنشطة كيككف ىدفيا نشر كممارسة  ,بالشباب كليا شخصية اعتبارية مستقمة ال تستيدؼ الربح

كتشمؿ المراكز  ,الشبابية المختمفة التي تدخؿ ضمف أغراضيا المحددة في نظاميا األساسي
 .( 2011:1)قانكف الشباب الفمسطيني,  الشبابية كبرلماف الشباب

ألنو يشمؿ جميع  الفمسطيني لممؤسسات الشبابية كيتبني الباحث تعريؼ قانكف الشباب
يمثؿ شريحة  أشخاص, 7ال يقؿ عددىـ عف  تجمع شبابي أنياالجكانب التي تيـ الشباب, كىي 

كيشمؿ ذلؾ صقؿ مكاىبيـ كتنمية  ,مف الشباب تجمعيـ أىداؼ كطمكحات كتطمعات مشتركة
عدادىـ لممشاركة الفاعمة في التنمية الكطنية العمؿ الجماعي  كترسيخ قيـ ,شخصياتيـ كا 

عمى عكس الييئات لعمؿ التطكعي مبدأ ا , كىذه المؤسسات قائمة عمىكاالجتماعي لدييـ
كالشركات كالمصانع التي يككف الغرض األساسي مف تككينيا ىك  ,التجارية كاالقتصادية

 .ب المادماالستثمار كالحصكؿ عمى الكس

 المؤسسات الشبابية نشأتيا وتطورىا 2.3.2
 :1947الشبابية الفمسطينية منذ البدايات األولى وحتى نياية عام  مؤسساتال1-

نيايات القرف التاسع عشر, حيث بدأت بشكميا  فيالحركة الشبابية الفمسطينية  رتظي
كالثقافي  المنظـ مف خبلؿ الجمعيات كالنكادم كالتي غمب عمييا طابع العمؿ االجتماعي

كاتسـ عمؿ المؤسسات الشبابية في ىذه المرحمة بالعمؿ عمي مكاجية خطريف ىما  ,كاألدبي
سياسة االنتداب البريطاني عمي فمسطيف القائمة عمي تغييب المكاطف الفمسطيني عف أرضو 
ككطنو كمحاكلة تيميشو, كالمشركع الصييكني االحتبللي كخاصة بعد صدكر كعد بمفكر كالذم 

لمييكد في فمسطيف, كقد شيدت ىذه الفترة تشرد الشعب الفمسطيني ييدؼ إلي إقامة كطف قكمي 
كقد شيد العمؿ الشبابي في ىذه  1948كبلجئيف في الدكؿ العربية المجاكرة كخاصة بعد حرب 

حيث ركزت ىذه المؤسسات في ىذه المرحمة عمي مقاكمة مشاريع التكطيف  كاضحان  الفترة تراجعان 
 (. 2009:9)مكي,  الصييكنية

ىذه الفترة تأسست في فمسطيف العديد مف المنظمات كالجمعيات الشبابية, التي  خبلؿ
 1918قامت بدكر كبير في عممية تحقيؽ أىداؼ اجتماعية كسياسية كثقافية كأدبية, ففي عاـ 

تأسست في يافا الجمعية األىمية كالنادم االجتماعي اليافي كالنادم العربي مف أجؿ الدفاع عف 
 كبيران  كتشكمت العديد مف الجمعيات كالنكادم كالفرؽ الكشفية التي لعبت دكران  الحقكؽ الكطنية,

تأسست العديد مف الجمعيات  طار الطبلبي أيضان تأطير الشباب الفمسطيني, كفي اإل في
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تحقيؽ أىداؼ تثقيفية كطنية, كىناؾ العديد مف الفعاليات  ىالطبلبية, كالتي كانت تيدؼ إل
ىذا الجانب كمف أىـ األمثمة عمييا انعقاد المؤتمر الطبلبي عاـ كالنشاطات التي تصب في 

 (.14 :2009)طمكزم,  1930

سيـ كأنشأكا جمعية في مطمع العشرينات مف القرف الماضي, بدأ الطمبة بتنظيـ أنف
في صفكؼ الطبلب باسـ "جمعية الخطابة الطبلبية" كقد نشطت ىذه الجمعية  شبابية طبلبية

كقامت بحممة تثقيفية تعبكية كطنية, كأسفرت جيكدىا عف عقد مؤتمر طبلبي  ,كالمثقفيف الشباب
دعا المؤتمر تحت شعار "محاربة اإلنجميز فيـ رأس األفعى" ك  ,1930 فمسطيني في عاـ

 الشباب كالحركة الشبابية إلى عقد مؤتمر لمشباب الفمسطيني لئلضراب العاـ, كدعا
 .(30 : 2000سالـ,)

ت األراضي الفمسطينية مكجة شيد 1928تذكر بعض المصادر أنو مع حمكؿ العاـ 
مصر, كقامت الجمعية بعقد  المراكز كالفركع لجمعية الشباف المسمميف كالتي تأسست في تأسيس
في تشجيع التعميـ في صفكؼ تمثمت أىداؼ الجمعية  ,مف المؤتمرات في فمسطيف العديد
إقامة معارض كطنية صناعية تشجيع اإلنتاج الكطني العربي بكتكعيتيـ كتيذيبيـ, ك  الشباب
دخاؿ التعميـ الزراعي في  ,زراعية القرل كالمراكز الزراعية, بيدؼ تشجيع العامؿ العربي, كا 
 (.188-190 :1986الحكت, ) عمى إيفاد بعثات عممية إلى الخارج كالعمؿ

, عقد أكؿ مؤتمر لمحركة الشبابية الفمسطينية في يافا 1931كانكف الثاني  4بتاريخ 
ى البندؾ كحضكر مائتي عضك "مؤتمر الشباب العربي الفمسطيني األكؿ" برئاسة عيس اسـتحت 

ؤتمر عف غيره أنو لـ تميز ىذا الم ,يمثمكف مختمؼ المناطؽ الفمسطينيةأربع مائة  مف أصؿ
ع إطارنا, كذا صبغة معيننا, بؿ كاف ذا برنامج أكسمحددنا, كلـ يطرؽ مكضكعنا  يمثؿ فريقنا

 لجنة يامف أىمك  ,االنتخابات كتأليؼ المجاف اجتماعية, كتميز أيضا بأسمكب سياسية قكمية
, الببلد رفع المستكل العممي كاألخبلقي فيكالتي ىدفت إلى إزالة األمية, ك  التعميـ األىمي القكمي

ا لو في كك   .(513 :1982خمة, العرب ) "جمعيات الشباف ؿ فمسطيف تحت اسـأسس فركعن

عمى الشباب  أنشئت منظمة النجادة الفمسطينية, كالتي اعتمدت ,1935في أكاخر عاـ 
النجادة كقع محبب في النفكس,  سـال لتحرير الكطف, كقد كاف استعدادان  بيدؼ تدريبيـ عسكريان 

عامة كما جاء في القانكف العسكرية كراء نشاطات رياضية  كلكف المنظمة أخفت أىدافيا
بالعمؿ العمني  كلـ تحصؿ المنظمة عمى مكافقة رسمية مف سمطات االنتداب ,لممنظمة األساسي

لممنظمة أنشأت المعسكرات كاتخذت  ف تـ الترخيص رسميان أكبعد , 1945/12/21حتى تاريخ 
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كاتخذت ألقابا  ر كالحزاـكاتخذت عدة شارات لمرأس كالصد شبييا بالزم العسكرم, مكحدان  زيان 
تكزعت مراكز النجادة في المدف الفمسطينية: الناصرة, , كفؽ نظاـ عسكرم خاص اخاصة بي

كمجمس أعمى  كنابمس, كيافا, كالقدس, كغزة. ككاف يشرؼ عمييا جميعا قيادة مركزية كحيفا,
كبالفعؿ تـ انتخاب  ,العاـ مف ىذه األطر كمجمس قيادة كمجمس استشارم, حيث ينتخب القائد

لمنجادة كأعمف كالء النجادة لممفتي الحاج محمد أميف  عامان  قائدان  المحامي محمد نمر ىكارم
 .( 2012:4)القمقيمي,  ”ببلد العرب لمعرب“كلمعركبة, كاتخذت شعارا ليا  الحسيني

 (:1948-1966)الشبابية الفمسطينية  ؤسساتالم2-

 1948شيدت الفترة ما بيف عاـ  1948إسرائيؿ في العاـ  دكلة االحتبلؿ بعد قياـ
كبيرنا في منسكب عمؿ كنشاط المنظمات الشبابية كالعمؿ األىمي  ىبكطنا 1967كحتى العاـ 
متعددة كمختمفة أىميا حالة اإلحباط كالضياع الكاسعة التي  ذلؾ نتيجة لظركؼ بشكؿ عاـ,

كما نتج عنيا مف كقكع معظـ  ,1948 عمى أثر نكبة تسممت إلى نفكس الشعب الفمسطيني
 (. 2006:42)محمكد,  اإلسرائيمي األراضي الفمسطينية تحت االحتبلؿ

 لمفمسطينييف عمكمان  كعمى الرغـ مف أف السنكات القميمة التالية لمنكبة شيدت ذىكالن 
النصؼ األكؿ لمخمسينات تتميز بطابع الرككد  فكانت الحياة السياسية الفمسطينية طكاؿ

األرض  كٌلدت آثاران كردكد فعؿ عميقة في كسط أبناء فمسطيف, فبفقداف كالتعطيؿ, إال أف النكبة
 ,ف الشباب الفمسطينيفانتشر التعميـ بي ال بالتعميـإلمحياة ككسب العيش  لـ يعد مجاؿ كالتشريد

 ف لتعميـىي الكحيدة تقريبان مف بيف األسر العربية التي تكدح كتستدي الفمسطينية كانت األسرك 
أماميـ لمعمؿ في األقطار  كبانتشار التعميـ بيف الشباب الفمسطيني, كانت الفرص ,أبنائيا

كىناؾ التقى ألكؿ مرة الشباب  ,القرف العشريف العربية كخاصة الخميجية في فترة خمسينات
 كالعراؽغزة, كاألردف, كسكريا, كلبناف, كمصر, )مف المناطؽ المختمفة  الفمسطينيكف القادمكف

أحد أسباب المأساة يكمف  تفاعؿ الشباب الفمسطينيكف مع بعضيـ, كأدرككا أف (,كمناطؽ أجنبية
يكمف في  ف الحؿأـ ك في انعداـ القيادة كالكعي كالتنظي في الكضع الذاتي لشعب فمسطيف متمثبلن 

 .(5 :2012)القمقيمي,  كالكعي عمى الصعيد الفمسطيني التنظيـ

ككانت  ”بمرحمة الركابط“ ة مف تاريخ الحركة الطبلبية الفمسطينيةكقد عيرفت تمؾ الفتر 
انتخب ياسر عرفات رئيسان لمرابطة  1952ففي عاـ  رابطة القاىرة أقدـ ىذه الركابط كأنشطيا,

, أسس رابطة الخريجيف الفمسطينييف كترأسيا , حيث1956تخرجو عاـ  كظؿ كذلؾ حتى
الفمسطينية, فاعترفت بيا  عمى صعيد الحركة الطبلبيةاستطاعت الرابطة تحقيؽ إنجازات ىامة ك 
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كشخصية معنكية ليا كيانيا كذلؾ بسبب ككنيا أكبر  جامعة الدكؿ العربية كالييئات الرسمية
عالمي,  كذلؾ مثمت الرابطة فمسطيف ألكؿ مرة عمى مستكل ,فمسطينية منتخبة ىيئة شعبية

ح عضكان في اتحاد الصييكني كتصب فكذكاستطاعت بإمكاناتيا البسيطة أف تقؼ في كجو الن
اشتركت الرابطة بميرجاف كارسك كاجتماع صكفيا, كفي عاـ  1955ففي العاـ  ,الطبلب العالمي

الكفد  الرابطة لحضكر اتحاد الطبلب العالمي كعضك مراقب, كبرغـ محاكالت دعيت 1956
خراجو مف المؤتمر, استطاع كفد  ابطة في النياية أف يحصؿالر  اإلسرائيمي إحراج كفد فمسطيف كا 

اشتركت الرابطة باسـ فمسطيف في  1957عاـ  كفي ,عمى العضكية الكاممة في االتحاد
كفي المؤتمر الخاص التحاد الطبلب العالمي الذم عقد في  ,مكسكك ميرجانات الشباب في

لطمبة  اعتبرت الرابطة عضكان عامبلن في ىذا االتحاد, كبقياـ االتحاد العاـ 1958عاـ  بكيف
في المؤتمر السادس  تحكلت العضكية مف الرابطة إليو كانتخب 1959/11/29 فيفمسطيف 

 .( 2012:6)القمقيمي,  التنفيذية التحاد الطبلب العالمي عضكان عامبلن في لجنتو
 :(1967-1993)الشبابية الفمسطينية بعد االحتالل اإلسرائيمي  ؤسساتالم3-

بداية مرحمة جديدة  1967شكؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية كقطاع غزة عاـ 
الكطنية الفمسطينية, تمثمت بتشكيؿ فصائؿ العمؿ الفدائي المسمح  الشبابية الحركة مف نضاؿ

 1965ترافؽ ذلؾ مع تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية عاـ ك  االحتبلؿ كالتي بدأت بكادرىا قبؿ
كاتحاداتيا الشعبية, كاالتحاد العاـ لطمبة فمسطيف الذم كاف عمى رأسو  بمؤسساتيا المختمفة
المتحمسيف, إذ عمؿ االتحاد عمى إقامة الندكات كالمؤتمرات التعبكية في  مجمكعة مف الشباب

الفمسطيني, باإلضافة إلى مساىمتو الكبيرة في تجنيد الطبلب كزجيـ بالعمؿ  صفكؼ الشباب
 (.2002:23)عبد اليادم,  لمقاكمة االحتبلؿ اإلسرائيمي ئي المسمحالفدا

القطاع كحدىـ, بؿ  بفمسطينيي خاصان  لـ يكف االحتبلؿ اإلسرائيمي لقطاع غزة درسان ك 
بعض الطبلئع الشبابية تتحرؾ لبمكرة عمؿ  أخذت تشيد بدايات حركة جديدة, حيث أخذت

 .( 2012:5)القمقيمي,  سياسي فمسطيني خاص فمسطيني منظـ, كخمؽ كجكد

سطيني في سنكات ما بعد االحتبلؿ الفم األىميك  الشبابي اقتصر العمؿفي تمؾ الفترة 
الكطني بشكؿ عاـ, فإف فترة السبعينات كالثمانينيات كالتسعينات مف  عمى االرتباط بالعمؿ نسبينا

كبركز ظاىرة )حركة( بركز البعد التنمكم كبعد إضافي لمعمؿ األىمي,  القرف الماضي قد شيدت
تمثمت بالعمؿ التطكعي, ككاف لممنظمات الشبابية دكر كبير في تأسيس  في صفكؼ الشباب
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ؼ زيادة الكعي لدل بيد ف آليات العمؿ التعبكم كالتثقيفيكآليات جديدة م كتعميـ ىذه الحركة
 (. 2004:33, منتدم شارؾ الشبابي) قدراتيـ كتجسيد االنتماء الكطني لدييـ الشباب كتنمية

لدكر  ان لتضيؼ بعدنا آخر  1993كالتي امتدت حتى عاـ  1987جاءت انتفاضة عاـ 
شكمت االنتفاضة نقمة نكعية , ك الشبابية كظير ذلؾ مف خبلؿ دكرىا في قيادة االنتفاضة الحركة

مستكل الحس كالكعي الكطني بؿ عمى مستكل الدكر  لدل الشباب الفمسطيني ليس عمى
المجاف الشعبية كالتي  األساسية في ـ, كتمثؿ ذلؾ في مساىمتيأف يمعبكهالمجتمعي الذم يجب 

 منذ بدء االنتفاضة الشعبيةك  ,يادة الكطنية المكحدة لبلنتفاضةالقك  الحركة االسبلمية أسستيا
 الفمسطينية األكلى لعبت منظمات الشبيبة دكرنا رئيسينا فييا, كما شكمت العمكد الفقرم لمجاف

 مف خبلؿ انخراط عناصرىا في تنفيذ ان بارز  قياديان  ثقت عنيا كلعبت فييا دكران الشعبية التي انب
تمؾ الفترة دكرنا ىامنا في  فيلعبت ك شممت حركات الشبيبة عشرات اآلالؼ , ك ميمات عديدة

االجتماعات العامة كالندكات كالمؤتمرات الثقافية,  الحياة االجتماعية كالثقافية, حيث كانت تعقد
الشبابية المتنكعة كتقكـ بعمؿ عركض عسكرية  بعاد االنتفاضة كتشجع اإلبداعاتتشرح فييا أ

عمى شكؿ احتفاالت كمحاكلة تصميـ زم مكحد  غير مسمحة يرفعكف خبلليا األعبلـ الفمسطينية
نييف الشبابية في صفكفيا عشرات اآلالؼ مف الشباب الفمسطي ضمت ىذه الحركاتك  ,ألعضائيا
 (. 1999:26)شناف,  غزةك في الضفة 

 (:1993) ات الشبابية الفمسطينية بعد تأسيس السمطة الفمسطينيةؤسسالم4-

كمف  1993 في العاـ اسرائيؿالفمسطينية ك  كبعد تكقيع اتفاقية أكسمك بيف منظمة التحرير
 بدأ يممؾ ثـ إنشاء السمطة الفمسطينية, بدأت مرحمة جديدة مف تاريخ الشعب الفمسطيني الذم

نيا كزارة تعنى الكزارات كم إنشاء مطةب إنشاء السكقد أعق ,السيطرة عمى جزء مف أرضو
جديدة لعمميا, كال سيما تمؾ  كقد بدأت تتبمكر لدل المنظمات الشبابية رؤية ,بالشباب كالرياضة
تتحكؿ إلى شكؿ آخر مف  خذتأفقد  ,تبع لمنظمات سياسية كفصائؿ كطنيةالمنظمات التي ت

مجتمعي الجديد كالدكر ال جديد كمرحمة بناء المجتمع المدنيابي يتماشى مع الكاقع الالعمؿ الشب
الشباب الفمسطيني في العاـ  رت ىذه االتحادات إلى تأسيس مجمسكقد باد ,لمقطاعات المختمفة

كقد برز مف  ,في فمسطيف بمكرة رؤية جديدة لمعمؿ الشبابي ليككف مظمة تجمعيا كنحك 1998
مبرمج كممنيج مف  المؤسسات كاالتحادات الحاجة الممحة إلى العمؿ بشكؿخبلؿ عمؿ ىذه 

 (.116 :2004)أبك عفيفة,  كير كتنمية قطاع الشبابأجؿ صياغة خطط عممية لتط
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بشكؿ خاص  الشبابية ؤسساتشيدت زيادة كبيرة في عدد المىذه الفترة  خبلؿ
التي طرأت عمى الساحة كسبب كنتيجة لتمؾ التغييرات  األىمية بشكؿ عاـ اتؤسسكالم

ف نشكءك  ,الفمسطينية حقؿ سياسي جديد )السمطة الفمسطينية( خمؼ حالة مف اإلرباؾ لدل  ا 
التي جاءت كليدة المرحمة, فمجرد قياـ ىذا الحقؿ السياسي أفرز  المنظمات األىمية خاصة تمؾ
بالتنمية الشاممة  جعمت الكثير منيا أماـ تحديات كبيرة في المساىمة متطمبات عمؿ كمياـ جديدة

ا لئلغبلؽ أك التراجع أك النشأة, ينية, كفي ىذا أكجد جزء منيا سببالفمسط التي أعمنتيا السمطة
ا اشئة كاتجيت العبلقة بينيما عمكمنفسو في مكاجية مؤسسات السمطة الن كجزء آخر منيا كجد
المياـ التي يفترض  كالحساسية المتبادلة, خاصة إزاء االختبلؼ عمى صيغة إلى نكع مف التكتر
تدـ, ابتداء بعممية مف الجدؿ المح ان كذلؾ أصبحت ىذه المنظمات جزء ,فييا اضطبلع كؿ طرؼ

الحؽ تشكمت أجساـ اعتبارية أخرل  , كفي تطكري عممية البناءبتحديد األدكار ف االتسكية مركر 
لممؤسسات األىمية كالتي تمثؿ أكثر مف  ا, الييئة الكطنيةالعديد مف المنظمات األىمية مني تضـ

 (. 42-1999:44)سالـ,  مؤسسة 1200

اعتقد الشباب  1993ك ماتفاقية أكس تكقيع بعد وأن ( 62:(2008 أبك رمضاف كما كيرل
كلى داء في االنتفاضة األيالعكس, فبالرغـ مف أف الش ـ مشاركة, كلكف ما حصؿيأنو سيككف ل

لمكحدة لبلنتفاضة كانت مف سطينية امالشباب ككذلؾ القيادة الفمف  يفممف الشباب كأف المعتق
 كطنيكالعشيرة لصالح المكقؼ الطة الحمكلة مأدت االنتفاضة إلى إضعاؼ س كما ,الشباب

الكطنية  جافما اليت إبانمبيف القكل كالفعاليات الكطنية كاإلسبلمية كالتي شك ميوالمتكافؽ ع
 .المجتمعكالشعبية كاإلصبلحية إلدارة شؤكف 

األقصى( تراجعنا ممحكظنا في عمؿ كأداء  نتفاضةاشكمت االنتفاضة الثانية )ثـ 
 بسبب ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي في تقطيع أكصاؿ الشبابية كاألىمية بشكؿ عاـ المنظمات

 .(54 :2006)محمكد,  كتضييؽ الخناؽ عمى الشعب الفمسطينيكقطاع غزة الضفة الغربية 

أثبت االنقساـ ألقي االنقساـ بضبللو عمي شطرم الكطف, ك  2007كمع منتصؼ عاـ 
 جعت خبلؿ فترة االنتفاضة الحالية رغـ االنسحابار ك بآخر أف القضية الفمسطينية تبشكؿ أ
ع بيف ار ل تدخؿ المصالح العممية في الصئيمي مف القطاع, حيث أظيرت األمكر مدار اإلس

ذكاءاألشقاء   .(نت 2009:)إبراش,  الصداـ الدمكمع لدرجة ار ىذا الص كتغذية كا 

 عمى مجمؿ مناحي الحياة السياسية ال زالت تأثيرات االنقساـ الداخمي الفمسطيني باديةك 
ات كالمكاقؼ كـ كتبعاتو محكرا أساسيا في التحر أصبح إنياء االنقسا كاالقتصادية كاالجتماعية, إذ
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كاإلقميمية, فيما ال زالت تبعات ىذا الداخمية  السياسية لؤلطراؼ الفمسطينية عمى المستكيات
طغت جيكد الحكار  االنقساـ تتفاعؿ عمى المستكل الداخمي كاإلقميمي كالخارجي, في كقت

 ات السياسية كالحزبية فيكلداخمي الفمسطيني عمى مجمؿ التحر إلعادة الكحدة كرأب الصدع ا
ة ىذه الجيد, بينما تضاربت الفترة السابقة, كما تخمميا مف جيكد عربية كخاصة مصرية في قياد

المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار ) يفية إنياء االنقساـكاألطراؼ الفمسطينية في  مصالح كرؤل
 .(1 :2010, العالمي كالديمقراطية "مفتاح"

رغـ العدد الكبير ك , التنظيـ الشبابيفي إطار ىذه التحكالت سابقة الذكر تطكرت أشكاؿ 
 الفمسطينية التي نشأت في عقد التسعينيات, خاصة بعد قياـ السمطةمف المنظمات الشبابية 

, ال يمكف عزؿ ىذه النشأة عف التاريخ السابؽ لمحركة الشبابية الفمسطينية كحتي كقتنا الحاضر
الخبرة كالتجربة كشكؿ األدكات التنظيمية التي عرفتيا, لكف يمكف اعتبار التنظيـ  مف حيث

ة الفمسطينية تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي قد دخؿ مرحمة جديدة مع عرفتو التجرب الشبابي الذم
نشكء السمطة مف حيث تشكيؿ منظمات مجتمعية متخصصة بشكؿ رئيسي في تنمية كبناء 

االشباب قدرات مختمفة كمتعددة  مؤسسات شبابية بتسميات , كقد ظيرت في ىذه المرحمة أيضن
لبرامجيا  تبلءـ كسياسات الجيات الممكلةيعمؿ البعض منيا كفؽ برامج يتـ صياغتيا بما ي

 (. 24-2003:25كراجة, ) عمى احتياجات كأكلكيات الحركة الشبابية كمشاريعيا كليس بناء

 (:2011مرحمة ما بعد إصدار قانون الشباب الفمسطيني )5-

كىك القاعدة  ,نظيـ العبلقة بيف السمطة كالشعبيعتبر القانكف األساسي ىك القاعدة لت
 ,ب الذم تتفرع منو باقي القكانيفكعميو فيك القانكف األ ,التشريعات كالقكانيف األساسية لسف

سياسي كما يرسمو مف فمسفة تكجياتو, بما يمثمو مف تحديد لمنظاـ ال كالتي يجب أف تنسجـ مع
 .(2008:63)صافي,  كاقتصادية كاجتماعية كثقافية سياسية

اجتمع الخبراء في المجاؿ الشبابي كالتشريعي كالمؤسسات  2011كمع بداية عاـ 
رأس ىذه المؤسسات كزارة  ىمية كمؤسسات المجتمع المدني كعمىكالجمعيات الشبابية كاأل

سنكات سابقة ألجؿ الخركج بقانكف يحمي حقكؽ 10الشباب كالرياضة التي عممت ما يزيد عف 
 ة الشباب كالرياضة كمف ثـ حكؿ إلىف رعايالشباب, كانت البداية مع مشركع قانكف سمي قانك 

قانكف الشباب الفمسطيني كالذم أقر مف المجمس  كف رعاية الشباب الفمسطيني كأخيران قان
بثكرات الشباب في الكطف  2011التشريعي كرعاية مف الحككمة المقالة بغزة, كقبؿ أف يبدأ عاـ 

سطيني في غزة كبالتحديد في شير عاـ الشباب الفم 2011العربي, فقد أطمؽ عمي ىذا العاـ 
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كمف ثـ بدأت عممية قراءة مشاريع مسكدة القانكف, كتـ تشكيؿ لجنة قانكف  2010عاـ  11
الشباب المنبثقة عف المجنة الكطنية العميا لعاـ الشباب, كالتي تكجت اجتماعاتيا مع المجمس 

 (.20122:  )شراب, 2011التشريعي بإعبلف قانكف الشباب الفمسطيني 

, 2011بتسجيؿ االتحادات كالمراكز الشبابية عاـ  كبدأت كزارة الشباب كالرياضة رسميان 
ككاف أكؿ مركز شبابي مسجؿ في الكزارة ىك مركز منارة الحياة الشبابي في محافظة خانيكنس, 

رقـ  في تسجيؿ الجمعيات الشبابية كفؽ قانكف أيضان  استمرت الكزارةكبالتكازم في نفس الكقت 
 .بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية 2000ة ( لسن1)

رار قانكف الشباب إقسنكات عمى  ثبلثعمى الرغـ مف مركر حكالي الباحث بأنو  يرلك 
الفمسطينية في مرحمة تقييـ كدراسة الكضع  ؤسسات الشبابيةالم , ال تزاؿ2011الفمسطيني 

تحديد أىداؼ  كمحاكلة ,كمرحمة أكلىف الشباب في قطاع غزة بعد إقرار قانك  الجديد الناشئ
, كانتقاليا إلى طكر ؤسساتالم كبرامج كسياسات كاضحة مف شأنيا تعزيز كاستمرارية دكر ىذه

المتنامي  عاتقيا في ظؿ االعتراؼ أعمى مف التنظيـ بما ينسجـ مع المياـ الكبيرة الممقاة عمى
قد  الباحث بأف المؤسسات الشبابية كما كيرل, نيضة شبابية مميزةتيا عمى إحداث بدكرىا كقدر 

أبرزىا الثبلث  المحظة كحتى مرت بمنعطفات خطيرة كصعبة خبلؿ السنكات القميمة الماضية
حركب األخيرة عمى قطاع غزة, باإلضافة إلى حصار لـ يسبؽ لو مثيؿ, كما أف ىذه 

تأسست كما زالت تؤسس في ظؿ احتبلؿ غاشـ ييدؼ إلي طمس اليكية الفمسطينية,  المؤسسات
 .جميع دكؿ العالـ إذا تبنت خيار دعـ المقاكمة كاألعماؿ الكطنية باإلضافة إلي أنيا تحارب مف

 ع المؤسسات الشبابية في قطاع غزةواق 3.3.2
 الجمعيات الشبابية:-1

( جمعية شبابية, 54في محافظات قطاع غزة )بمغ عدد الجمعيات الشبابية المسجمة 
مف إجمالي الجمعيات كالييئات المسجمة في محافظات غزة لدم كزارة  6.9%بنسبة بمغت 

( جمعية, كيكضح الجدكؿ التالي تكزيعيا بيف المحافظات الخمسة 922الداخمية كالبالغ )
  .(44 :2014 ,يةىميئات األيجمعيات الخيرية كالمت األداء لار البرنامج الكطني لمؤش)
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 غزة قطاع محافظات بين الشبابية الجمعيات أعداد مقارنة(: 3.2) رقم جدول3

 اعداد الجمعيات الشبابية المحافظة الترتيب
 34 غزة 1
 9 خانيكنس 2
 5 الشماؿ 3
 4 الكسطي 4
 2 رفح 5

 56 المجمكع

 2014دائرة الجمعيات, غزة,  -مديرية الشؤكف العامة -المصدر: كزارة الداخمية الفمسطينية
 مقارنة أعداد أعضاء الجمعيات العمومية في الجمعيات الشبابية بين محافظات قطاع غزة:

, ( عضكان 1417بمغ عدد األعضاء المنتسبيف لمجمعيات العمكمية في الجمعيات الشبابية )
األعضاء المنتسبيف لمجمعيات العمكمية في الجمعيات الخيرية كالييئات مف 3.3% بنسبة 

 األىمية, كيكضح الجدكؿ التالي تكزيعيا عمي محافظات قطاع غزة:
 .القطاع محافظات بين الشبابية الجمعيات في العمومية الجمعيات أعضاء أعداد مقارنة(: 4.2) رقم جدول4

 أعداد أعضاء الجمعيات العمومية في الجمعيات الشبابية المحافظة الترتيب
 801 غزة 1
 267 خانيكنس 2
 210 الشماؿ 3
 115 الكسطي 4
 24 رفح 5

 1417 المجمكع

 2014دائرة الجمعيات, غزة,  -مديرية الشؤكف العامة -المصدر: كزارة الداخمية الفمسطينية
 المراكز الشبابية:-2

المراكز الشبابية المسجمة في كزارة الشباب كالرياضة بمحافظات قطاع غزة بمغ عدد 
, كىي المراكز التي تـ تسجيميا لدم الكزارة بعد إقرار 2014حتي تاريخ ديسمبر  ( مركز78)
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, كيكضح الجدكؿ التالي تكزيعيا بيف المحافظات الخمسة 2011قانكف الشباب الفمسطيني عاـ 
 (:2014كز الشبابية بكزارة الشباب كالرياضة, )دائرة االتحادات كالمرا

 .غزة قطاع محافظات بين الشبابية المراكز أعداد مقارنة(: 5.2) رقم جدول5

 الشبابية المراكزاعداد  المحافظة الترتيب
 34 غزة 1
 17 رفح 2
 15 خانيكنس 3
 7 الشماؿ 4
 5 الكسطي 5

 78 المجمكع

 .2014دائرة االتحادات كالمراكز الشبابية, غزة, -المصدر: كزارة الشباب كالرياضة
 :مقارنة أعداد أعضاء الجمعيات العمومية في المراكز الشبابية بين محافظات قطاع غزة 

, كيكضح ( عضكان 842بمغ عدد األعضاء المنتسبيف لمجمعيات العمكمية في المراكز الشبابية )
 تكزيعيا عمي محافظات قطاع غزة:الجدكؿ التالي 

 .غزة قطاع محافظات بين الشبابية المراكز في العمومية الجمعيات أعضاء أعداد مقارنة(: 6.2) رقم جدول6

 الشبابية اء الجمعيات العمومية في المراكزأعداد أعض المحافظة الترتيب
 298 غزة 1
 193 خانيكنس 2
 169 رفح 3
 92 الكسطي 4
 90 الشماؿ 5

 842 المجمكع

 2014دائرة االتحادات كالمراكز الشبابية, غزة, -كزارة الشباب كالرياضةالمصدر: 

الصادرة عف منتدم شارؾ  2013 عاـ كما كأظيرت دراسة لكاقع الشباب الفمسطينيك 
كخاصة بيف  منخفضة األشخاص الذيف ىـ أعضاء في منظمات مجتمعية نسبةالشبابي أف 
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الشعبية الشباب عمى عدد مف المنظمات  تتكزع عضكياتفي المقابؿ,  ,ناث في قطاع غزةاإل
 في الشكؿ التالي: لممؤسسات الشبابية, كما يتضح إال أف أعمى نسبة جاءت

 
 والمجتمعية األىمية المنظمات في الشباب عضوية(: 4.2) رقم شكل4

 (2013:59منتدي شارك الشبابي -واقع الشباب الفمسطيني)المصدر: تقرير 
 

شبابية الباحث أف تدني نسبة عدد أعضاء الجمعيات العمكمية في المؤسسات ال كيرل
ة حالة البلمباالة التي أصيب بيا الشباب الفمسطيني في قطاع غز  يرجع لعدة أسباب مف أىميا:

حالة  إضافة إلى قطاع غزة كما أتبعو مف البطالة كالفقر, بسبب الحصار الخانؽ كالظالـ عمى
احتكار العضكية في المؤسسات الشبابية  االنقساـ كتأثيرىا عمى الشباب الفمسطيني, ككذلؾ

ألقرب المقربيف ألعضاء مجمس االدارة كعدـ فتح باب التنسيب لمجمعية العمكمية, كذلؾ خكفا 
ضعؼ التمكيؿ المقدـ  االدارة, باإلضافة إلى أعضاء مجمسمف التدخبلت التي قد تطيح ب

لممؤسسات الشبابية سكاء مف الجيات الرسمية كغير الرسمية, كمنع فتح حسابات بنكية ليذه 
 .في قطاع غزة المؤسسات

 أىمية المؤسسات الشبابية 4.3.2
الـ, كبمختمؼ أنظمتيا بدأ االىتماـ بإنشاء اتحادات لمشباب مبكران في معظـ بمداف الع

كشيدت مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية اىتمامان ممحكظان في إنشاء االتحادات  السياسية,
كالمنظمات الشبابية, سكاء عمى المستكل الكطني أك المستكل األممي, كاالعتقاد السائد أف ىذا 

الحرب, االىتماـ الممحكظ جاء كأحد االستخبلصات التي خرجت بيا األطراؼ المنتصرة مف 
ما يعني أف الشباب كانكا أدكات  ,جعؿ الشباب قكة ضاربة في أيدييا في ث نجحت النازيةحي
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األمر الذم يتطمب  ,ى الضد مف مصالحيـ كمصالح شعكبيـلدل الفاشية كالنازية يعممكف عم
 .(: نت2014)ككالة كفا,  مضاعفة الجيد إلعادة بناء منظمات الشباب عمى أسس جديدة

مختمفة  مدار تاريخيا المعاصر كالحديث أدكاران  ىكعم الشبابيةالمؤسسات لقد لعبت 
ة التي مر بيا المجتمع مع الظركؼ كاألكضاع السياسية كاالقتصادي انسجمتكمتباينة 
, ككذلؾ في البريطاني كالصييكني باالستعمار , كمركران بفترة الخبلفة العثمانية ابتداء ,الفمسطيني

اإلسرائيمي لبقية  االحتبلؿ كانتياء ,الضفة الغربية كقطاع غزةفترة الحكـ األردني كالمصرم في 
حمة جديدة ( مر 1994كلقد دشف قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ ) ,(1976فمسطيف عاـ )
 (.2-3 :2009 )حماد, المؤسسات الشبابيةة لمعمؿ في مفاىيـ كأدكار جديد أدت إلى بمكرة

 في إدارة كتنمية المجتمع الفمسطيني, فيي تمعب دكران  رئيسان  دكران  كلممؤسسات الشبابية
أرضو مف خبلؿ تقديميا البرامج اإلغاثية  ىي تعزيز بقاء الشعب الفمسطيني عمف ىامان 

في  المؤسسات الشبابية, كأضحت ىاكالتنمكية كالخدمات التعميمية كالصحية كغير  كاالجتماعية
في العممية التنمكية مف حيث حجـ كنكع مشاركتيا كطبيعتيا فيي  محكريان  قطاع غزة طرفان 

 االجتماعيمف النسيج  المجتمع كأصبحت جزءان الشباب ك  احتياجاتتغطي جكانب ميمة مف 
 (. 2009:2 )المشيراكم,

تجاىات العممية التنمكية افي فمسطيف في التأثير عمي  المؤسسات الشبابيةكساىـ كجكد 
تجاىات اكانت تضطمع بدكر كبير في تحديد مسارات ك  المنظماتف ىذه أفي فمسطيف, خاصة ك 

, ككاف ليا دكر ظاىر المنظمات كالييئات قد سبقت السمطةف ىذه أالعممية التنمكية, حيث 
حتبلؿ, كما زالت تقدـ ساسية لممكاطنيف خبلؿ كجكد االكحيكم عمي صعيد تقديـ الخدمات األ
 (.3 :2009 يضا )حماد,ألتعاكف مع مؤسسات السمطة خدماتيا حتي في ظؿ كجكد السمطة با

الباحث أف أىمية المؤسسات الشبابية تمكف في دكرىا الرئيسي في احتضاف  كيرل
استغبلؿ الشباب كتقديـ كافة الخدمات ليـ, فدكرىا مكمؿ لدكر الحككمة كالدكلة, باإلضافة إلي 

ألنو يعتبر حجر األساس في  ,طكعيالقدرات الشبابية في شتى المجاالت كحثيـ عمى العمؿ الت
باب تكسبيـ المزيد مف صقؿ ميارات جديدة داخؿ الش في خدمة المجتمع ك مياراتيـتكظيؼ 
 تي تساعدىـ في التطكير كالتنمية داخؿ المجتمع.الخبرات ال
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 المؤسسات الشبابية أىداف 5.3.2
نكادم كأطر كمشاريع بالعكدة إلى األنظمة الداخمية لممؤسسات الشبابية المختمفة مف 

فنية  يمكف الحديث عف أىداؼ كطنية, تعميمية تربكية, اجتماعية, ثقافية, كمؤسسات شبابية فإنو
 كاقتصادية, كسنتناكؿ ىذه األىداؼ بشيء مف التفصيؿ: عمؿ مجتمعي كتطكعي, كرياضية,

 تحرر كطنيالمرحمة ما زالت مرحمة : تعتبر المؤسسات الشبابية أف عمي الصعيد الكطني-1
ب الفمسطيني بإقامة ما زالت بمرحمة النضاؿ مف أجؿ إنجاز الحقكؽ الكطنية لمشع كبالتالي فيي
ى نضاليا ضد السياسة الشريؼ باإلضافة إلالقدس كعاصمتيا  ينية المستقمةالدكؿ الفمسط

 .كمقاكمة التطبيع مع إسرائيؿ اإلسرائيمية

: تيدؼ المؤسسات الشبابية إلى تمكيف كتقكية الشباب  عمي الصعيد التعميمي كالتربكم-2
مف خبلؿ العمؿ عمى مناىج تعميمية ك تربكية ترعى  ,المجاؿ التعميمي كالتربكم الفمسطيني في

 ,كشاممة لمقيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالتربية المدنية ,العربية التراث الفمسطيني كالحضارة
كتمبية  ,كبناء المدارس الجديدة كتكسيع القائمة مكحد, يكالعمؿ عمى إيجاد منياج فمسطين

ب مف كمحاربة تسرب الطبل معممنا, احتياجات المدارس المختمفة كجعؿ التعميـ اإللزامي
 .المدارس كتخفيض الرسـك الجامعية 

 تعمؿ المؤسسات الشبابية عمى زيادة الكعي المجتمعي مف أجؿ عمي الصعيد االجتماعي:-3
ات, ألمراض التي بدأت تنتشر كالمخدر الفمسطيني مف المشكبلت االجتماعية كاحماية الشباب 

 .كالعنؼ

 تعمؿ شبابية عمى رفع المستكيات الفكرية كالثقافية لمشباب كتعميقيا عمي الصعيد الثقافي:-4

كطنية كتطكيرىا في سبيؿ مكاجية سياسة الطمس كالتشكيو كالتزكير التي تتعرض ليا الثقافة ال
كمف جية ثانية العمؿ عمى إحياء التراث الشعبي الفمسطيني كالحفاظ عميو بطرؽ  مف جية,

 (. 2001:55)سالـ كيكنس, التقاليد كالقيـ العريقة  عدة, إلى جانب الحفاظ عمى

: المؤسسات الشبابية ال تدخر جيدنا في إقامة النشاطات الفنية عمي الصعيد الفني كالرياضي-5
لجاننا فنية مى اختبلفيا كليذا الغرض نجد أف المؤسسات الشبابية تشكؿ فرقنا ك ع كالرياضية
 باإلضافة إلى كجكد الفرؽ الرياضية كالكشفية .كرياضية 

: تعمؿ ىذه المؤسسات إلى تكريس العمؿ التطكعي بيدؼ العمؿ المجتمعي كالتطكعي-6
يع ـ المؤسسات الشبابية بتشجكتقك  ,ت الشابة بما يخدـ المصمحة العامةالطاقا االستفادة مف
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في تطكير دكرىـ كتعاضدىـ مع الفئات االجتماعية لما لذلؾ مف  المبادرات الشبابية التي تساىـ
 . أك كطنية آثار إيجابية سكاء كانت اقتصادية أك معنكية

: تيدؼ المؤسسات الشبابية إلى العمؿ لتقديـ العكف االقتصادم إلى عمي الصعيد االقتصادم-7
 ,لةات اإلسرائيمية إلى جانب العمؿ عمى حؿ مشكمة البطاالمتضررة مف جراء السياس األسر

الخريجيف في المؤسسات الحككمية كاعتبار الشباب جزء ال يتجزأ مف  كالعمؿ عمى استيعاب
 الشباب أنفسيـ في تكفير المنح الدراسية كالعبلجية, عممية التنمية ىذا باإلضافة إلى دعـ

 .( 1: 2000)األحمد, يـ ال سيما الطبلب منيـكالبيكت الخاصة ب

الباحث أف أىداؼ المؤسسات الشبابية يجب اف تغطي كامؿ احتياجات الشباب,  كيرل
ترسيخ , إظيار دكر الشباب في مقاكمة االحتبلؿ, ك تنمية الميارات الشبابيةبناء القدرات ك في 
عداد كتدريب الشباب ك )التبادؿ الشبابي(,  الحضاراتالتكاصؿ كالحكار بيف الثقافات ك  أمبد ا 

 تعزيز جانب العمؿ التطكعي كالمساكاة بيف الجنسيف.ك ليككنكا قادة المستقبؿ, 

 مؤسسات الشبابية ودورىا التكامميال 6.3.2
بجميع مؤسساتو كقطاعاتو, البناء الحضارم كالتقدـ البشرم غاية كىدؼ أم مجتمع 

لمؤسسات الشعبية, كىي الجمعيات كالمؤسسات التي تنشأ أك ا الشبابية المؤسسات كمف تمؾ
الجمعيات  ا, كال يككف ىدفيا الربح المادم مثؿلتقديـ خدمة معينة لممنتميف إليي بمبادرات شعبية

كيقع عمى , كما ات الدفاع عف حقكؽ اإلنسافالعممية, كالمينية, كالجمعيات الخيرية, كمؤسس
, رهمف خبلليا في مسيرة نيضتو كتطك  لتساىـ شبابتقدميا لملمؤسسات أدكار عدة عاتؽ ىذه ا

 .( 2006:167)فاضؿ,  متكاممة بذلؾ مع أدكار الدكلة في العطاء كالبذؿ لممجتمع

فمفيكـ الدكلة كالمجتمع المدني مفيكماف متكامبلف, فالعبلقة بيف مؤسسات المجتمع 
, كتتعدد اآلراء ككجيات النظر ارة أخرلالتكافؽ تارة كالتصادـ تالمدني كالجيات الحككمية تتسـ ب

ىذا  ,بينيما في العديد مف القضايا المعنية بالمجتمع كنشاط كبل الطرفيف فيو, كتعدد اآلراء
أف العبلقة  في مصمحة القضية المنظكرة, إال أنو مف الضركرم أف نعي جيدان  يصب دائمان 

ي أم مكاف في العالـ ليست المفترضة بيف مؤسسات المجتمع المدني كالجيات الحككمية ف
عبلقة تنافسية بؿ عبلقة مبنية عمى أسس متكاممة مف التعاكف كالترابط, ألف دكر كبل الطرفيف 

الطرفيف أفكاره كأىدافو تصب  مكمؿ لدكر اآلخر, كما أف األسس التنمكية التي بني عمييا كبل
ثراء الحياة الثقافية  في مصمحة المجتمع الذم يعيشكف فيو, ألف تعاكنيـ مبني عمى الرقي كا 
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في الببلد , باإلضافة إلى تنمية ميارات األفراد في أداء الخدمات لممكاطنيف في  لمشباب كالفكرية
 .( 2006:17)العيد,  جميع مجاالت الخدمة االجتماعية

كلك نظرنا إلي كضع المؤسسات الشبابية في فمسطيف نجد أف ىناؾ جدؿ محتدـ حكؿ 
طبيعة العبلقة بينيا كبيف السمطة الكطنية الفمسطينية فمنيـ مف ينظر إلييا مف منظكر إيجابي 
عمي أساس أنيا عبلقة تكاممية كتعاكنية, كمنيـ مف ينظر إلييا مف منظكر سمبي عمي أساس 

قصائية )طمكزم, أنيا عبلقة تنافس  (.2009:33ية كا 

بد لمسمطة الكطنية الفمسطينية كمف خبلؿ كزارة الشباب كالرياضة أف تقكـ ببناء كال
عبلقاتيا مع المؤسسات الشبابية عمي أساس مف التعاكف كالتكامؿ كعمي أساس الترابط ككفؽ 

ف الكضع الفمسطيني رؤية كطنية كاعية تقكـ عمي أساس اليـ كالصالح الكطني الكاحد, السيما أ
يتطمب التكاثؼ كالتكامؿ في سبيؿ تحقيؽ رقي كنيضة مجتمعية, كأف يككف لتمؾ المؤسسات 

السمطة الكطنية  نمكية ككفؽ رؤية استراتيجية, كعمىالدكر الكبير في المساىمة في العممية الت
يؾ في أساس الشر  في خطط التنمية كالتعامؿ معيا عمىالفمسطينية إدخاؿ ىذه المؤسسات 

المؤسسات  عمي اساس كقيـ الديمقراطية, كعمى طريؽ تأسيس كبناء المجتمع المدني القائـ
الشبابية  أف تقكـ بالمساىمة بشكؿ فاعؿ في تحقيؽ التنمية المجتمعية ككفؽ أجندة كرؤية كطنية 

خارجية, كىنا  جي, كأف ال تككف رىينة أىداؼ كرؤلكال تسمح بأف تككف عرضة لمتأثير الخار 
يجب أف تككف منطمقاتيا نابعة مف الحاجة المجتمعية الفمسطينية ككفؽ غايات كبرامج كطنية 

 (.73-2013:74)كسبو,  تخدـ الشباب كتعزز قيـ المكاطنة

طة الكطنية كمف أجؿ الكصكؿ إلي عبلقة تكاممية بيف المؤسسات الشبابية كالسم
لخصكصية األكضاع الفمسطينية  بد مف كضع تصكر عاـ لطبيعة العبلقة نظران الفمسطينية ال

 (.2014:3)أبك سيؼ,  المتمثمة في االحتبلؿ االسرائيمي, كغياب الدكلة المدنية كاممة السيادة

الباحث أف العبلقة بيف المؤسسات الشبابية كالمؤسسات الرسمية كغير الرسمية  كيرل
يتحمؿ جزء مف المسؤكلية ف كبل الطرفيف , فبل يستطيع أحد إلغاء األخر, ألىي عبلقة تكاممية

إف دكر كزارة الشباب كالرياضة كالتي تمثؿ السمطة الرسمية لمتابعة المؤسسات الشبابية  فمثبلن 
ىك رسـ السياسات العامة الخاصة بالشباب, بينما دكر المؤسسات الشبابية تنفيذ ىذه السياسات 

 لبلحتبلؿ. عف شركط المانحيف كالتي تيدؼ إلي إدانة كؿ ما ىك مقاكـ بعيدان 
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 قيادات الشابةالتأىيل و  الشبابية مؤسساتال 7.3.2
الشباب في كؿ المجتمعات ىـ عمكد األساس في التنمية كالتطكير كحجر األساس في 

في المجتمعات ك  ,النيكض بالمجتمع ماديان كمعنكيان  جميع المشاريع التنمكية كيقع عمى عاتقيـ
المشاريع التنمكية الصغيرة كىذا ما يقمؿ مف دكر الشباب العربية يقتصر دكر الشباب في بعض 

لذلؾ لف نرل أثر رجعي إيجابي عف مساىمتيـ كىذا ما تستغمو بعض الدكؿ  ,الضركرم
اتيـ إلبراز قدراتيـ كميار  ,المتقدمة في تكظيؼ الشباب في أماكف كمناصب ميمة في المجتمع

ة سكاء في إثبات الذات كالقدرة عمى القيادلؾ رغبة الشباب في لتطكير المجتمع كيساىـ في ذ
 ناميةيشكؿ فارؽ كبير بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ ال اكىذ ,غير الرسميةالمؤسسات الرسمية أك 

 .(: نت2014)عبد اليادم, 

لشباب في ظؿ التحديات بناء اك في دعـ كترسيخ  المؤسسات الشبابية يتعاظـ دكرك 
مما يضاعؼ المسؤكلية المجتمعية المنكطة بيذه المؤسسات  العالمية كالتحكالت التي تحيط بنا,

نما كدكر تكاممي مع دكر الحككمات  كمؤسسات التربية تجاه الشباب ليس كدكر أساسي كا 
 في تأىيؿ القيادات الشابة الشبابيةمؤسسات الف نمخص دكر كال نستطيع أ, كالتعميـ كغيرىا

نما نستطيع  رحة لتحقيؽ ىذا الدكر أف نممح لمعالـ مقتبكممات ال تكفي ىذا الدكر حقو, كا 
 :(8-9:(2011الجييماف  كىي بأفضؿ صكرة

المعاصرة كالتحكالت العالمية ,  القياس المستمر لحاجات الشباب المتغيرة كفؽ التحديات-1
ىكيتو, كفعالية حضكره متحديات التي تكاجو الشباب كتيدد لالمتابعة المستمرة  كذلؾ مف خبلؿ

حاجات الشباب كمتطمباتيـ مف خبلؿ قياس , ػا ككتابة التقرير الدكرية حكليابرصدى في مجتمعو
 .المبلحظةك  استطبلعات الرأمك  االستبيانات

لتحصيف  المختصيفشارؾ في رسـ معالميا ي تنحى منحى شمكلي عامة استراتيجيةصياغة -2
 المجتمع, كذلؾ مف خبلؿفي الشباب ضد التحديات التي تكاجييـ, كإلعدادىـ لدكر أكثر فاعمية 

 استراتيجيةلصياغة  الكطفعنية بالشباب عمى صعيد تكاتؼ جيكد مؤسسات المجتمع المدني الم
ما تشتمؿ عميو , كبنكعية كمتميزة برؤيتيا االستراتيجيةأف تككف ىذه , ك تناسب تحديات المرحمة

, ككذلؾ في كالتقنيالصعيد الفكرم كالمعر  بما يكاكب تطكرات العصر عمى ,مف سياسات كبرامج
مبنية عمى خبرة الكبار  االستراتيجية, فتككف  االستراتيجيةإشراؾ الشباب في صياغة ىذه 

  .كحيكية الشباب الكاعد القائد
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إف ما ينقصنا حقيقة لتقدـ كلتحقيؽ حيث  االستراتيجيةكضع اآلليات التنفيذية لتطبيؽ ىذه -3
دراسات كاألبحاث التي تكجد كال االستراتيجيةالكثير مف المتطمبات التنمكية ليس السياسات 

نما اآلليات التنفيذية ليذه االستراتيجيات كىك البكثرة أم مأزؽ الحضارم الراىف الذم نعيشو , كا 
 .(2011:10)الجييماف,  انفصاؿ القكؿ عف العمؿ

نحك الشباب أك تمؾ  مكجو نشاطيا الرئيسي أك في قطاع كبير منو المؤسسات إف دكر
ما قيادة المؤسسة ى لشباب في صفكفيا يتمثؿ بمستكييفمتزايدة مف ا التي تستقبؿ أعدادان 
 :نت(2014: ) أبك بكر المؤسسات يجب عمىبالتالي ك  , كالشباب مف جيةكمحيطيا مف جية

مف الكعي في أركاف المؤسسة كلدل قياداتيا كككادرىا المخضرمة  بث مستكل عاؿو  - أ
دماج ككادر جدد في بنية المؤسسة.  بأىمية احتضاف كا 

إزالة كافة مقكمات الخكؼ لدل الككادر القديمة عبر قكانيف الترقية كالتقاعد الكريـ في  - ب
 لحككمية.ا كغير المؤسسات الحككمية

المؤسسات كالييئات بأم صيغة تكفؿ اكتسابيـ  إشراؾ الككادر الشبابية في اجتماعات - ت
 التجربة ك إدماجيـ في آليات اتخاذ القرار .

مكاناتو, كتضع  - ث الثقة في الكادر الشبابي كتكميفو بميمات تنشط طمكحو كتبرز قدراتو كا 
 ثقافتو عمى المحؾ العممي.

أك بحسب  تدريب الشباب عبر تكثيؼ الدكرات التثقيفية كالفكرية كالجسدية كالنفسية, - ج
المؤسسة كالتخصص كالمطمكب, بما يطكر في القدرات كيسمح برحابة العقؿ كيبرز 

 .اىـلقرار الصحيح, كيعمي مف مستك المكاىب كيمكف مف اتخاذ ا

بتنمية  االىتماـحث بأف المؤسسات الشبابية يقع عمى عاتقيا بالدرجة األكلي البا كيرل
كسابيـ الميارات القيادية كالتي تمكنيـ مف الترشح لمكاقع المسؤكلية في  كتطكير قدرات الشباب كا 
داخؿ المؤسسات الشبابية كخارجيا, كيتـ ذلؾ مف خبلؿ االعداد الجيد ليـ, ككذلؾ الحاؿ 

 .بالنسبة لممؤسسات الرسمية كالتي يجب عمييا أف تعطي الفرصة لمشباب في صناعة القرار

 التي تواجو المؤسسات الشبابية كل والصعوباتالمشا 8.3.2
إف منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ الشباب  (79-81 :(2009 أسعدكيرل 

 أك المؤسسات الشبابية تكاجو العديد مف المشكبلت كالمعيقات أبرزىا:
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في ظؿ اعتماد غالبية ضعؼ االمكانيات المادية البلزمة لتنفيذ األنشطة كالبرامج الشبابية  .1
 منظمات المجتمع المدني عمي مصادر تمكيؿ خارجية, كنقص مصادر التمكيؿ المحمي.

 غياب الطابع التنمكم عف برامج بعض المؤسسات كالتكجيات التي تعمؿ كفقا ليا. .2

 البرامج التي تطرحا المؤسسات الشبابية ليست منبثقة مف االحتياجات الحقيقية لمشباب. .3

 لرياضية كالثقافية كالتي تؤدم إلىالنكادم ا زبية السياسية كالفصائمية عمىالح السيطرة .4
 حرماف الشباب مف الكثير مف البرامج كالخدمات.

 ضعؼ اىتماـ المؤسسات العاممة في قطاع الشباب بفئة ذكم االحتياجات الخاصة. .5

ألليات ضعؼ التنسيؽ كالتشبيؾ ما بيف المؤسسات العاممة في قطاع الشباب كافتقارىا  .6
تنسيؽ كاضحة في تنفيذ البرامج مما يؤدم إلي االزدكاجية في البرامج كالخدمات المقدمة 

 لمشباب.

ي تراجع االراضي الفمسطينية أعاؽ تنفيذ البرامج كأدم إل الحصار كاالغبلؽ المفركض عمى .7
 المؤسسات الشبابية لبلستفادة مف خدماتيا. المنتسبيف كالمتردديف عمى

 عية كاالرشاد المكجو لؤلىؿ نحك االىتماـ بقطاع الشباب .ضعؼ برامج التك  .8

حساب الريؼ كفي منطقة  اب في المدينة عمىتمركز المؤسسات العاممة في قطاع الشب .9
 الكسط عمي حساب محافظات الجنكب كالشماؿ.

بأنيا  المشاكؿ التي تكاجو المؤسسات العاممة مع الشباب إلى ( 2012:16) مرتجيكيشير 
 تتمثؿ في:

 تعتبر المشاكؿ المادية أحد أىـ المعيقات التي تكاجو مقدمي الخدمات, كخاصة أف غالبية .1
 .األنشطة الشبابية تحتاج إلى ميزانيات عالية لتنفيذىا

يضعؼ  عمى مصادر تمكيؿ خارجية األمر الذم شبابيةاعتماد غالبية برامج المؤسسات ال .2
 بناء تصكر كاضح لممستقبؿ.استمرار ىذه البرامج كيحد مف قدرة المؤسسات عمى 

 ضعؼ دكر المؤسسات الحككمية العاممة في قطاع الشباب كعمى رأسيا كزارة الشباب .3
 إلى تدني مستكل الخدمات المقدمة لمشباب. كالرياضة, مما أدل

غياب الرؤية التنمكية الفمسطينية لكاقع الشباب الفمسطيني كالذم يظير مف خبلؿ غياب  .4
 ج بعض المؤسسات كالتكجيات التي تعمؿ بيا.عف برام الطابع التنمكم
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تمركز المؤسسات العاممة في قطاع الشباب في المدينة عمى حساب الريؼ, ككذلؾ في  .5
 حساب محافظات الجنكب كالشماؿ. منطقة الكسط عمى

 ضعؼ التنسيؽ كالتشبيؾ ما بيف المؤسسات العاممة في قطاع الشباب. .6

عمى الكثير مف األندية الرياضية كالثقافية كالتي تؤدم السيطرة الحزبية السياسية كالفصائمية  .7
 الشباب الكثير مف البرامج كالخدمات المقدمة. إلى حرماف

ضعؼ اىتماـ المؤسسات العاممة في قطاع الشباب بفئة ذكم االحتياجات الخاصة, كتقديـ  .8
 بيـ. برامج خاصة

أف مف معيقات  كماليان  الباحث مف خبلؿ عممو في متابعة المؤسسات الشبابية إداريان  كيرل
 عمميا:

التي ال تريد القياـ بإصبلحات مؤسساتية  ؤسسات الشبابيةالم مقاكمة التغيير, أم أف بعض .1
دارية  طية خكفان عمى زعامتيا كقيادتيا الفردية, ألف إعادة الييكمة قد اتنظيمية كديمقر كا 
 .شابة قيادات وتدريب وتطوير التقليدية القيادات في ثناياه تغييريحمؿ 

كخاصة أف غالبية المؤسسات الشبابية تعتبر المشاكؿ المادية أحد أىـ المعيقات التي تكاجو  .2
المؤسسات  نشطة الشبابية تحتاج الى ميزانيات عالية لتنفيذىا, كىذه المشكمة تكاجواأل

كزارة الشباب  مكازنة فإف سكاء, فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الرسمية كاألىمية عمى حدو 
دل إلى تكقؼ كالذم أمف أقؿ الكزارات الحككمية كالرياضة المخصصة ليا مف كزارة المالية 

 .2014خاصة خبلؿ عاـ  نشطة المخطط لتنفيذىاكانقطاع البرامج كاأل

ج مكجية نحك الشباب غالبية البرامج الشبابية التي تطرحيا بعض المؤسسات ىي برام .3
برامج منبثقة عنيـ, أم ال تعتمد عمى المشاركة في تحديد االحتياجات كالتخطيط  كليست
 الذم يضعؼ نجاح ىذه البرامج كاستمرارىا, كيغمب عمييا الطابع المكسمي. كالتنفيذ,

كالكصكؿ  عاقة تنفيذ البرامجإثر في أ قطاع غزةغبلؽ المفركض عمى لقد كاف لمحصار كاإل .4
ىذه المؤسسات  في , األمر الذم أدل الى تراجع عدد المنتسبيفمناطؽ الحدكديةالى ال

 كاالستفادة مف خدماتيا.

"لقانكف الجمعيات كالييئات األىمية "لقانكف الشباب الفمسطيني" ك عدـ التنفيذ الدقيؽ كاألمثؿ .5
مؤسسات لا أفك  مؤسسات الشبابية,يعيؽ عمميات التطكر المؤسسي كالتنظيمي لم كىك ما" 

 .كالمحاسبة طية كالمسائمةامستعدة إلبداء قدر كبير مف الشفافية كالديمقر  غير الشبابية
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 القيادات الشابةتعنى ب شبابيةنماذج لمؤسسات  9.3.2
يجد  قطاع غزةالشباب كتأىيميـ في  هتجا الشبابيةمؤسسات المتتبع لدكر ال شؾ أف ال

 ىذا الدكر ال يرقى لممستكل المطمكب كال الكافي الكفاية الدنيا, كلكف مف باب المكضكعية يجدر
عدة عمكما كخصكصا  تعنى بالشباب كتأىيميـ مف جكانب شبابيةبنا إبراز دكر مؤسسات 

 مف جميع النكاحيأىيميـ التي تعنى بالشباب كت تـ اختيار أبرز المؤسسات كقد قيادم,الجانب ال
 منيا:كالعرض  بالطرح نماذج جديرةكانتقاء  المحمي )قطاع غزة(صعيد العمى 
 فرع غزة-منظمة فور شباب العالميةجمعية 1-

 شباب الفضائية, كمكقع كمنتديات فكر قناة فكر , كتحكمىي منظمة شبابية عالمية
شباب  شباب, مؤتمر فكر شباب لمدراسات كالبحكث كالتطكير, نادم فكر شباب, كمركز فكر

 مجمة كصحيفة شباب, شباب لمنشر كالتكزيع, جائزة الشباب العالمية, فرؽ فكر فكر العالمي,
 مف مبادرات منظمة فكرك , ـفكر شباب, باإلضافة إلي أف المنظمة ليا أفرع في كؿ دكؿ العال

 الثانيك  األكؿ السنكية مؤتمرات فكر شباب العالمية اب لتأىيؿ القيادات الشابة فكريان شب
 .( 2011:12لجييماف, )ا

بداعات الشباب عبر الفرؽ المتخصصةمف أبرز أىداؼ الجمعية  تعزيز , تنمية قدرات كا 
دعـ المبادرات اإلبداعية كاألفكار الشبابية , مبدأ المشاركة كالعمؿ التطكعي بيف الشباب

 (6)النظاـ االساسي لمجمعية, مادة  تعزيز المشاركة كالترابط بيف المؤسسات الشبابية, كتطكيرىا

فرع غزة فكاف مف أبرزىا تنظيـ دكرات تدريبية لمشباب -أما فيما يتعمؽ بنشاط الجمعية
في جميع المجاالت كخاصة في القيادة, ككرش عمؿ كفعاليات كطنية كأنشطة شبابية متنكعة 

ضافة إلي تنظيـ العديد مف باإل ,كحمبلت تطكعية كاستقباؿ كفكد شبابية لتبادؿ الخبرات الشبابية
 (. 2013:6المقاءات التكعكية )التقرير االدارم لمجمعية, 

 اع لمدراسات واألبحاثجمعية مؤسسة إبد2-

ا التقييـ صادر عمى جائزة أفضؿ مؤسسة شبابية, كىذ 2010في عاـ  الجمعية حصمت
تعتبر الرائدة  2013حسب تقريرىا السنكم لمعاـ , كىي الشباب كالرياضة الفمسطينية ةعف كزار 

معيد التنمية كساعات التدريب, كمف أقساـ الجمعية  عددكالجكدة الفي مجاؿ التدريب مف حيث 
 منتدل الشباب الحضارمك  يد فمسطيف لمدراسات االستراتيجيةمع, معيد إعداد القادة, البشرية
 (. 2014:56)اسميـ, 
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دكر الشباب كقدرتيـ يعتبر معيد إعداد القادة مف أىـ األقساـ فييا حيث يركز عمي 
عمى التأثير كالتغيير كقيادة األعماؿ في المياديف المختمفة, يقكـ المعيد برفع كفاءة الممتحقيف بو 
ة, في التخصصات المختمفة, لبلرتقاء بمستكياتيـ الميارية كتزكدىـ بالميارات كالثقافات المختمف

ينفذ المعيد برامجو التدريبية المعدة كفؽ منيجية عممية عمى  ,تجييزان ليـ لتكلي مناصب قيادية
قؿ كبناء شخصية صاألنشطة القيادية التي تعمؿ عمى أيدم مدربيف ميرة باإلضافة لبعض 

 : نت(.2014)جمعية مؤسسة إبداع,  المشاركيف

الفمسطيني مف خبلؿ تقديـ لمساىمة الفعالة في تطكير المجتمع ا مف أىدافيا
زيز العمؿ بشكؿ متكاصؿ كمستمر لتع, ك ات كالتدريب بكفاءة كمينية عاليةاالستشارات كالدراس

, تطكرات في مجاالت العمؿ المختمفةاالستجابة المنيجية كالمينية لم, القدرات كاإلمكانيات الذاتية
جؿ تقديـ خدمات ذات جكدة أ بناء شبكة عبلقات كثيقة عمى الصعيد الداخمي كالخارجي مفك 

 التطكير المستمر لممجاالت المختمفة التي تقدميا المؤسسة كفؽ رؤية عممية حديثة, ك عالية
 .(6)النظاـ األساسي لمجمعية, مادة 

كمحاضرات في القيادة كما كتب  كمف برامج الجمعية التي تخدـ الشباب إصدار العديد مف
القيادات الحككمية كدبمكـ القيادة كالريادة كدبمكـ القيادات كأصدر سمسمة قادة معاصركف, كدبمكـ 

 (.: نت2014 قادة التابع لمجمعية,معيد إعداد الـك القيادات الحككمية النسائية )األمنية كدبم

 مركز شباب فمسطين التطوعي3-

,  ككاف 2011كىك مركز شبابي حديث النشأة كتأسس بعد إقرار قانكف الشباب عاـ 
عمي  2013الشبابية الفاعمة كحاصؿ عمي جائزة أفضؿ مركز شبابي لعاـ  مف المؤسسات

نشر الفكر التطكعي التشاركي كأحد ركائز مستكم محافظات قطاع غزة, كيعمؿ المركز عمي 
القيـ السامية كالتقاليد الراسخة لممجتمع بحيث يصبح جزءان ال يتجزأ مف تراث شعبنا الفمسطيني 

ف تشكيؿ فريؽ مف الشباب كالشابات يتبنكا تنفيذ مجمكعة ممركز ل, كيرمي الكىكيتو الكطنية
شباب فمسطيف مركز ) لتنمية الشاممة لممجتمعتسيـ في إحداث ا ىالبرامج التنمكية التطكعية الت

 (.: نت2014التطكعي, 

عي كتعزيز دكره في تنمية المساىمة في نشر ثقافة العمؿ التطك ييدؼ المركز إلي 
بناء أكاصر , طاقاتو لخدمة المجتمع الفمسطيني جمع شمؿ الشباب كتكحيد, الفمسطيني المجتمع

بناء كتطكير قدرات , ات العاممة في المجتمع الفمسطينيالتعاكف بيف المتطكعيف الشباب كالمؤسس
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تعزيز مشاركة , ا في خدمة المجتمع الفمسطينيالشباب كتنمية مياراتيـ المختمفة الستثمارى
 .(7)النظاـ االساسي لممركز, مادة  لشاممة لمنيكض بالمجتمعا نميةشباب في عممية التال

برنامج الدعـ النفسي , رنامج بناء القدرات كالتثقيؼ المجتمعيكمف برامج المركز ب
 المركز عقد, ىذا ك برنامج الدراسات كالبحكث, برنامج المبادرات المجتمعيةلمشباب,  االجتماعي

العديد مف الدكرات التدريبية المتخصصة في بناء القدرات كتنمية الميارات الشخصية كاإلدارية 
 .(2014:4)التقرير االدارم لمركز شباب فمسطيف التطكعي,  ي تخصصات مختمفةكالمينية ف

 مركز متطوعي لمسة وفاء فمسطين الشبابي4-

كىك مف المراكز الفاعمة  2011تأسس المركز بعد إقرار قانكف الشباب الفمسطيني عاـ 
المركز الثاني في مسابقة أفضؿ  ي محافظة رفح, كقد حصؿ المركز عمىفي العمؿ الشبابي ف
مى نشر ثقافة , كيعمؿ المركز عظمتيا كزارة الشباب كالرياضةكالتي ن 2013مركز شبابي عاـ 

ميارات الشباب عف كاستغبلؿ طاقات ك  ,االستمرارية بالعمؿ التطكعي في المجتمع الفمسطيني
كفاء فمسطيف الشبابي, مركز متطكعي لمسة ) فئات المجتمع ةخدمل طريؽ التبرع بالكقت كالجيد

 .(: نت2014

ييدؼ المركز إلي تعزيز ركح العمؿ الشبابي الجماعي مف خبلؿ االتصاؿ كالتكاصؿ, 
فرص عمؿ  تنمية المكارد البشرية مف خبلؿ المقاءات كالدكرات التنمكية, البحث عف خمؽ

لمخريجيف الشباب كخاصة المشاريع الصغيرة, تقديـ المشكرة لمشباب مف خبلؿ دراسة الحاالت 
)النظاـ  النفسية لمشباب, العمؿ عمي تأىيؿ قيادات شابة مف خبلؿ إكسابيـ الميارات البلزمة

 .(7االساسي لممركز, مادة 

لشبابية التي تيدؼ إلي مف أبرز برامج كأنشطة المركز تنظيـ العديد مف المقاءات ا
تبادؿ الخبرات بيف الشباب, عقد العديد مف المحاضرات كالمقاءات حكؿ تعزيز ثقافة العمؿ 
التطكعي عند الشباب, تنفيذ عدد مف حمبلت العمؿ التطكعي في المستشفيات كالشكارع 

ي سجكف كالمياديف العامة, إحياء الفعاليات الكطنية كتبني حمبلت مناصرة لقضايا األسرل ف
)التقرير  االحتبلؿ, عقد العديد مف الدكرات التدريبية كالتنمكية في مجاؿ االدارة كالقيادة لمشباب

 (.6-2013:7دارم لممركز, اإل
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 التي تقدميا لمشباب برامج المؤسسات الشبابية 10.3.2
 حسب ظركفو المؤسسات الشبابية مختمفة كمتنكعة كؿميا لخدمات التي تقدإف ا

مكانياتو كلكف في غالبيا ال تصؿ إلي المستكل المطمكب أك المناط بتمؾ  كذلؾ  المؤسساتكا 
ات لمبنية التحتية المطمكبة باإلضافة إلى شح المكارد المالية كما ال يمكف المؤسس فتقارال ان نظر 

الذم يؤثر سمبا عمييا  كارتباطيا بالكضع العاـ السائد لمؤسساتلخاص ليذه اا تجاىؿ الظرؼ
مف ناحية أخرم, تتقاطع غالبية الحتبلؿ االسرائيمي, ك سياسات اك  الحصار الظالـ بسبب

 , كقد تبلحظ أف ىذه المؤسسات تطرح نفسالمؤسسات الشبابية في برامجيا المكجية لمشباب
تتقاطع  المؤسسات كبالتالي نجد أف ىذهكقميمة ىي المؤسسات التي تطرح برامج مميزة  ,البرامج

 ثقيؼ المدني كالدكرات ككرش العمؿ كالمحاضرات كالندكات في مكاضيع الديمقراطيةفي برامج الت
ىذه المؤسسات تتزاحـ كال  ني أفبمع ,كالعمؿ التطكعي كغيرىا مف البرامجكحقكؽ اإلنساف 

كال نجد مؤسسة شبابية تطرح برامج مستقمة غير  ,برامجيا المكجية تجاه الشباب تتعاكف في
)سالـ كيكنس,  جكد التخطيط السميـ أك بعيد النظرإلى عدـ ك  السببكقد يرجع تقميدية 
2001:56.) 

 :(4 :2013) جربكع ة التي تقدميا المؤسسات الشبابيةكمف أىـ البرامج كاالنشط

 : تقـك المؤسسات الشبابية بتنظيـ المخيمات الصيفية بشكؿ دكرم عمىالمخيمات الصيفية1-
مردكدات إيجابية عمى المشاركيف مف حيث  االنشاطات ذؿ ىذا النكع مف يجع األغمب, مما

بداعيا كأدبيان باإلضافة إلى سد كقت الفراغ عندىـ ان ثقافتيـ تعميمي تكجيو سمككيـ, كتنكع  ,كا 
 الثقافية كاألدبية. أضؼ لذلؾ البرامج كالمسابقات

 ف كصداقات مع: تعمؿ الكثير مف المؤسسات الشبابية عمى إنشاء ركابط تعاك الشبابيالتبادؿ 2-
كيككف بالطبع اليدؼ مف  ,ـلمف مختمؼ أنحاء العا كخارجيان  داخميان  اتحادات كمؤسسات شبابية

 .مخيمات تبادؿ شبابي دكلي لتنفيذك التعارؼ كالتنسيؽ  ىذه البرامج كاألنشطة

: تنظـ المؤسسات الشبابية الكثير مف مخيمات العمؿ التطكعي العمؿ كبرامح مخيمات3-
لمخيمات تعمؽ أكاصر التعاكف كالعبلقات بيف ء المحمية لقناعتيا أف مثؿ ىذه ااالتطكعي سك 

 األعماؿ التطكعية إلى أىمية الفمسطيني تعميـ الشبابكفي ذات الكقت  ,الشباب الفمسطيني
 جانب االستفادة مف تجارب اآلخريف.

ية التثقيفية كالتكعك  النشاطات رش العمؿ: جميع المؤسسات تمارسالدكرات كالمحاضرات كك 4-
 .كالدكرات التدريبية إال كعقدت العشرات مف المحاضرات كالندكات لمشباب, فبل يكجد مؤسسة
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تنظـ بعض المؤسسات الشبابية عددا مف المسابقات الرياضية في شتي : االنشطة الرياضية5-
 لقائمكف عمييا إلىت كطنية كيسعى اما تنفذ ىذه المسابقات في مناسبا األلعاب المختمفة, كغالبان 

قميمية. ةشاركالم  في بطكالت محمية كا 

: ىناؾ بعض البرامج كاألنشطة التي تقكـ بيا بعض المؤسسات دكف أنشطة كبرامج متنكعة6-
ة كالتراث ع مثؿ البيئيكتتمحكر ىذه البرامج كاألنشطة في مكاض ,كحسب أىدافيا كفمسفتيا غيرىا

 كالظكاىر السمبية. كاآلفات

أف منظمات المجتمع المدني تقدـ مجمكعة مف  (276-278 :2008) حسفكتشير 
 الخدمات كالبرامج لمشباب أبرزىا:

 إنشاء مبلعب رياضية كتييئتيا, كتشكيؿ الفرؽ الرياضية المختمفة.1-

تنظيـ برامج االنشطة الرياضية كالعممية كالفنية كاالجتماعية كالثقافية كالمخيمات الصيفية, 2-
 ككرة القدـ كاالنشطة المسرحية.كالرسـ كالسباحة 

 الشباب. ات كالقدرات الفنية كالرياضية لدلتنمية ككشؼ الميار 3-

 إعداد البرامج الخاصة لتنمية المكاىب كاليكايات.4-

 المجبلت الثقافية كاالدبية كالعممية.تكفير الكتب ك 5-

 ريكك كالحياكة.تدريب الشباب كالشابات عمي بعض الميف كالنجارة كالحدادة كأشغاؿ الت6-

 التكيؼ.كالمجتمع بيدؼ تحقيؽ االنسجاـ ك  إيجاد التفاعؿ االجتماعي كااليجابي بيف الشباب 7-

 .عقد الندكات التثقيفية الصحية كالنفسية8-

تقـك  الشباب في مجاؿة مالمدني العام منظمات المجتمع فأ (53-54 :2009) أسعدكيرل 
 :التالي نشطة كالبرامج عمي النحكبمجمكعة مف اال

 يميان متع يـع ثقافتك تنك  يـكمك س وجيك في ت اىـبما يس بشكؿ دكرمالمخيمات الصيفية  ـتنظي1-
 .يـغاقت فر ك سد ك , بداعيان ا  ك  أدبيان ك 

 األدبية.ك المسابقات الثقافية ك مج االبر  ـتنظي2-

قراطية كحقكؽ االنساف ككرش العمؿ كالندكات في مجاؿ الديمت االمحاضر ك ت ار ك عقد الد3-
 كالقيادة. تصاؿكميارات اال

 يمية.مقا  ك ية مالت محك المشاركة في بطك األنشطة الرياضية  ـتنظي4-
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 .عالميان ك  يان معي محك التط العمؿمخيمات  ـتنظي5-

 .ـأنحاء العال مختمؼالمؤسسات الشبابية في ك مع االتحادات  تبادؿ الزيارات6-

 مجاذه البر ىر ك تتمحك ا, يسفتمفك ا يدافىمؤسسة حسب أبكؿ مج الخاصة ااألنشطة كالبر  ـتنظي7-
 .ثاالتر ك البيئة  مثؿاضيع ك في م األنشطةك 

ف البرامج الفعمية المقدمة لمشباب داخؿ المؤسسات الشبابية ال تمبي الحد الباحث أ كيرل
األدنى مف احتياجات الشباب, ألف غالبية المؤسسات الشبابية تنفذ برامج كأنشطة اجتماعية 

ما تككف إغاثية لؤلسر الفقيرة فقط, كىذا يخالؼ األىداؼ  لشباب كغالبان بعيدة عف اىتمامات ا
التنكيع في  في النظاـ األساسي, كيجب عمى المؤسسات الشبابية العمؿ عمىالتي كضعتيا ليا 

تنفيذ فعاليات كطنية ك  , العمؿ التطكعي, التبادؿ الشبابيالتدريب :البرامج المقدمة لمشباب مثؿ
 كدعـ المقاكمة.

 تمويل المؤسسات الشبابية مصادر 11.3.2
 المؤسساتبعد قياـ السمطة الفمسطينية ازداد االىتماـ بقطاع الشباب, كارتفع عدد 

, ىاعدد كتنامى بشكؿ كاضح التي تشجع العمؿ التطكعي ؤسساتلشبابية, كبرز العديد مف الما
اىتماـ العديد مف  كانصبَّ , ية المشاريع الخاصة بفئة الشبابكأصبح ىناؾ اختبلؼ في نكع

)المالكي  الخارجي المؤسسات الشبابية في العمؿ مف أجؿ الحصكؿ عمى الدعـ كالتمكيؿ
 (.11 :2007كأخركف, 

في تمكيميا لمسمطة الكطنية الفمسطينية كالمؤسسات  لعبت المنظمات الدكلية المانحةك 
التي يتبناىا البنؾ الدكلي  بتمرير ثقافتيا خاصة فيما يتعمؽ بالسياسات ان أساسي ان دكر  الشبابية

المساىـ األكبر في  كصندكؽ النقد الدكلي كالشركط المرافقة لذلؾ, ككؿ ذلؾ ككف أمريكا
%, 7,87بنسبة  مف رأسمالو, تمييا الياباف %41,16تمكيميما, مساىمتيا في البنؾ الدكلي 

كالتي تركز  ,لممؤسسات يعطي أمريكا فرصة فرض برامجيا عمى المشاريع المدعكمة هبدكر  ككى
لمسكاف كالتنمية  بالعادة عمى المرأة كالشباب كالطفكلة, كالتي يعيد إلى صندكؽ األمـ المتحدة

 (.7 :2007)مفيد,  إلدارتيما

 كالطابع الذم ,لمنح الخارجية في غالبية أنشطتياكأصبح اعتماد ىذه المؤسسات عمى ا
طابع ميني, كأصبحت العضكية غمب عمى العمؿ ليذه المؤسسات أنيا غير حككمية كذات 

ؽ برامج مصادر المساعدات المؤسسات مغمقة, كتعمؿ عمى تنفيذ مشاريع كبرامج كف ليذه
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كقد أثر ىذا عمى مضمكف ىذه المؤسسات كقكل اجتماعية كسياسية ليا أكلكياتيا  ,كالمنح
 وإلى ضعؼ التأثير الذم تحدث جية كاالجتماعية مف جية أخرل, باإلضافة الكطنية مف

 (.2007:12)المالكي كأخركف,  الشباببلسياسات الكطنية المتعمقة ا المؤسسات في

في مجممو مرتبط  وية السياسية, ككنتأثر التمكيؿ الخارجي بالتطكرات التي كاكبت العمم
كبصكرة  سمبان  بالبرنامج السياسي, كبالتالي فإف أم تغيير يطرأ عمى العممية السياسية يؤثر

مشركط, بمعنى أنو  كاضحة عمى مستكل التمكيؿ, كما أف التمكيؿ السياسي ىك بالعادة تمكيؿ
المؤسسات ك  مرتبط بمدل رضا المنظمات الدكلية في العالـ عمى أداء السمطة الفمسطينية

يؤدم إلى  , كما أف عدـ تكافؽ سياسات المنظمات األىمية الفمسطينية مع المانحيفالشبابية
أك السمطة  يمكف أف يتـ تقديـ الدعـ لمحككمةك مؿ أك جزئي مف الدعـ المالي, نيا بشكؿ كاحرما

أخرل عف  لمضغط عمى المنظمات األىمية, إف خالفت برنامج الممكليف, كالتغاضي في أحياف
 .(42-2009:43)يكسؼ,  كالشبابية المضايقات التي تمارسيا السمطة بحؽ المنظمات األىمية

 اؼ دكلية خارجية تقؼ عمى تمكيؿ عممية التنمية في فمسطيف, مما أدلىناؾ عدة أطر ك 
إلى اعتماد السمطة الكطنية الفمسطينية عمى المساعدات الدكلية كمصدر أساسي كرئيسي في 

المكازنة كمشاريع التنمية, كىذا بدكره أكجد لدييا حالة مف االرتباط شبو اإلجبارم مع  تمكيؿ
قتصادم, كالذم بدكره أضعؼ استقبلليتيا كأضعؼ كذلؾ القرار االمما أضعؼ قدرتيا ك  الخارج,
عمى تحقيؽ االستقبلؿ السياسي, مما جعميا عرضة لتدفؽ تمكيؿ الدكؿ المانحة  اقدرتي

لغاء خيار ا كالمساعدات لمقاكمة كتكفير فرص الدكلية التي تسعى إلى تأكيد الحؿ السممي كا 
 (.: نت2006 )رزؽ, المتضررةكمساعدة األطراؼ   ءإلعادة اليدك 

الباحث أف حجـ التمكيؿ الخارجي لممؤسسات الشبابية في تراجع مستمر خاصة  كيرل
قطاع غزة  كالذم  الظالـ البرم كالبحرم كالجكم عمى بعد فرض االحتبلؿ الصييكني الحصار

مف فتح تسبب في شؿ الحياة بشكؿ شبو كامؿ, إضافة إلي منع سمطة النقد الفمسطينية البنكؾ 
, مما حـر كحتي األف 2007حسابات بنكية جديدة لممؤسسات الشبابية كغيرىا منذ العاـ 

تنفيذ برامجيا كأنشطتيا, عشرات المؤسسات مف إمكانية الحصكؿ عمي تمكيؿ خارجي كداخمي ل
خبلؿ مشاريع  إبداعية لتجاكز ىذا الحصار مف المؤسسات الشبابية أف تجد حمكالن  كيجب عمى
المؤسسات مما يمكنيا مف االستغناء عف الممكؿ الخارجي كفرض  در دخبلن عمىتنمكية ت

 برامجو عمييا.
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 خالصة المبحث:

كبرل في  أف المؤسسات الشبابية ليا أىمية ص الباحث في نياية ىذا المبحث إلىيخم
ميما في  مر التاريخ لعبت ىذه المؤسسات كما زالت تمعب دكران  المجتمع الفمسطيني, كعمى

عدادىـ  تضاف الشباب الفمسطيني, كعممت عمىمقاكمة االحتبلؿ كاح تنمية قدراتيـ كمياراتيـ كا 
الرغـ مف الكاقع المرير كالصعب الذم تعاني منو المؤسسات  كعمى ,ليككنكا قادة المستقبؿ

 ,تمكيميا اع غزة كالذم أثر عمىالشبابية بسبب سياسة الحصار الظالـ المفركض عمى قط
د يؿ بحاجة إلى تنازالت سياسية كاالعتراؼصبح الحصكؿ عمى تمك فأ انة اإلرىاب بإسرائيؿ كا 

شركط الممكليف التعجيزية, إال أف ىذه المؤسسات ما زالت صامدة  )المقاكمة( إضافة إلى
تكجيو أنشطتيا لخدمة الشباب فقط كالتنكيع في  في تزايد مستمر, لكنيا بحاجة إلى كأعدادىا

شراكيـ في صناعة القرار كتحمؿ المسؤكلية.البرامج المك   جية لمشباب في شتي المجاالت كا 

فيجب أف  شبابيةمؤسسات الالك  أما فيما يتعمؽ بطبيعة العبلقة بيف السمطة الكطنية الفمسطينية
تككف عبلقة تكاممية ال تنافسية ألف كؿ منيا مكمؿ لؤلخر, فكؿ طرؼ عميو كاجبات 

ياضة ىي رسـ كمسؤكليات منكطة بو, فدكر السمطة الفمسطينية كيمثميا كزارة الشباب كالر 
 المؤسسات الشبابية أف تطبؽ أك تنفذ ىذه السياسات. السياسات العامة كعمى
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 مقدمة 1.3
جمع الدراسات السابقة التي يرل أنيا مرتبطة  حث مف خبلؿ ىذا المبحث إلىييدؼ البا

مف ىذه الدراسات ما يرل أنيا ذات عبلقة مباشرة مع  الباحث يحددسبمشكمتو البحثية, حيث 
سيعرض الباحث الدراسات الفمسطينية ثـ  مشكمتو البحثية, كتمؾ التي ليست ليا عبلقة مباشرة,
 .عربية كيمييا الدراسات األجنبيةالتي تناكلت مكضكع الدراسة, ثـ سيعرض الدراسات ال

كفي الختاـ سيقكـ الباحث بالتعقيب عمى الدراسات السابقة مف خبلؿ تحميؿ نقدم بعد 
عرض جدكالن يكضح مصفكفة الفجكة البحثية, يكضح فيو سيتصنيفيا كفؽ محاكر معينة, ك 

كز عمييا, أك المكضكعات التي لـ تتطرؽ ليا الدراسات السابقة, كعمى المكضكعات التي لـ تر 
 عمى المكضكعات التي ركزت عمييا كلكف لـ تخرج فييا بنتائج محددة.

 الدراسات الفمسطينية 2.3
 (2014دراسة عكيمة ) .1

 ".سة تحميمية مقارنةار د ورة الشباب في الصحافة الفمسطينيةطر تقديم صأٌ بعنوان "

الشباب, كما  سطينية لصكرةسة إلى التعرؼ عمى أطر تقديـ الصحافة الفمار الد تىدف
األشكاؿ الصحفية التي تستخدميا في معالجة قضايا الشباب, كأىـ  التعرؼ عمى أىـ كتحاكؿ

المنيج  , كاستخدـ الباحثالتي تحظى باىتماميا المصادر التي تعتمد عمييا, كالقضايا الشبابية
سة أسمكب ار المتبادلة, كفي إطاره كظفت الد المسحي, كمنيج تحميؿ الخطاب, كمنيج العبلقات

الصحؼ مجمة السعادة الصادرة في قطاع غزة,  الدراسة كشممت عينة المقارنة المنيجية,
 , باستخداـ أسمكب الحصر الشامؿ.الشباب الصادرة في الضفة الغربيةكصحيفة صكت 

 :نتائج الدراسة 

و المقاؿ الصحفي في صحيفتي يمي ان استخدام أظيرت أف التقرير الصحفي كاف األكثر
سة تمتيا ار صحيفتي الد بيف مكضكعات ان ر انت قضية "اإلبداع" األكثر حضك , كما ككةراسالد

كالمؤثر"  لمشباب ىي صكرة "المبادر ان ر حار", ككانت الصكرة األكثر حضك كاالنت ؼرااالنحقضية "
 .تمتيا "المبدع كالمثابر"
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 :توصيات الدراسة 

, ةراسالد الشباب بصحيفتيتعزيز االىتماـ بالمقاالت الصحفية المتخصصة في قضايا 
الكتاب  صصيف بقضايا الشباب, مع ضركرة الجمع بيفت الكتاب المتخاى تطكير قدر كالعمؿ عم

 .ء كالتنكيع في زكايا عرض قضايا الشبابار الشباب كالكتاب النخب, كذلؾ لئلث
 (2012دراسة أبو عمرة ) .2

موظفي مكتب غزة مع التركيز بعنوان "تقييم التطوير التنظيمي بوكالة الغوث من وجيو نظر 
 عمى اإلدارة والقيادة".

ىدفت ىذه الدارسة إلى التعرؼ عمى تقييـ مكظفي االدارة كالقيادة بككالة الغكث بمكتب 
كلقد استخدـ  ,غزة االقميمي لعممية التطكير التنظيمي, كبخاصة جانب اإلدارة كالقيادة منيا

( مديرا مف المدراء 99الباحث المنيج الكصفي التحميمي, كما كتككف مجتمع الدراسة مف )
 العامميف في مكتب غزة اإلقميمي التابع لؤلكنركا.

 :نتائج الدراسة 

ىناؾ تقييـ متكسط لدل مكظفي مكتب غزة لنتائج مبادرات عممية التطكير التنظيمي 
% 4قيادة, كما كتكجد عبلقة طردية ذات داللة احصائية عند مستكل بتطكير اإلدارة كال المتعمقة

-كمستكل الحكار كالتكاصؿ مع العامميف-بيف المتغيرات التالية: )تحسيف ميارات اإلدارة كالقيادة
 الحشد كالتشبيؾ كجمب التمكيؿ( كمستكل تطكر اإلدارة كالقيادة.-المساءلة كالشفافية كالرقابة

 وصيات الدراسة:ت 

كلكية لتنفيذ تطبيؽ النمكذج الجديد لنظاـ تصنيؼ الكظائؼ كنركا األتعطي األف أ
نجازات مبادرة تحسيف إكالتعكيضات, ككضع خطة شاممة كمستمرة لمتدريب لممحافظة عمى 

اإلدارة كالقيادة, كالمحافظة عمى المستكل الذم كصمت إليو الككالة في مجاؿ الحكار كالتكاصؿ 
 مع العامميف.

 (2010غا )دراسة األ .3

اإليجابي في البنوك  القيادات اإلدارية ودورىا في إحداث التطوير والتغيير التنظيميبعنوان "
 ".العاممة في قطاع غزة

التطكير كالتغيير  إحداث فيعمى دكر القيادات اإلدارية  إلى التعرؼ ت الدراسةىدف
إحداث  فيعبلقة األنماط القيادية  قطاع غزة كتحديد فيالبنكؾ العاممة  فيالتنظيمي اإليجابي 
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باإلضافة إلى  كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي, كالتغيير التنظيمي اإليجابي التطكير
تككف مجتمع ك  ,اإلحصائي (SPSS) برنامج باستخداـبعض األساليب اإلحصائية المتمثمة 

 كالمصارؼ العاممة في قطاع غزةالبنكؾ  كاإلدارييف في القيادات العميا كالكسطى مف دراسةال
 .( مكظؼ 630كالذم يبمغ عددىـ ) 

  الدراسة:نتائج 

االيجابي في البنكؾ في  اإلدارية في إحداث التطكير كالتغيير لمقيادات ان كبير  ان ىنالؾ دكر 
 لؾ أف ىنالؾ تكافر لمقدرات القياديةكذ, ستكل األفراد كالجماعات كالتنظيـم قطاع غزة عمى
إيجابي عمى  قطاع غزة تؤثر بشكؿ فيالبنكؾ العاممة  في القيادات اإلدارية في بدرجة مقبكلة

 التطكير كالتغيير.
 الدراسة توصيات: 

 االىتماـ كزيادة, البنكؾ العاممة في قطاع غزة تعزيز التكجو الديمقراطي لدل القادة في
يب كاإلعداد كالتأىيؿ التدر  البنكؾ العاممة في قطاع غزة مف خبلؿ بتطكير القدرات القيادية في

 .المكمؼ بيا القائد بما ينسجـ كيتكافؽ كالمسئكليات لمقادة, الجيد
 (2009دراسة يوسف ) .4

 وأثره عمى دور الشباب الفمسطيني في رسم السياسيات داخل المؤسسات الشبابيةبعنوان "
-2000)متطوعو المؤسسات الشريكة لمركز بيسان لمبحوث واإلنماء نموذجا-التنمية
2007) 

 تقييـ دكر الشباب الفمسطيني في رسـ السياسات داخؿ المؤسسات إلى الدراسةىدفت 
 أثره الىكالتعرؼ  كاإلنماء ضمف مشركع ركف الجكار, الشبابية الشريكة لمركز بيساف لمبحكث

 ـكقد استخد ,ككاقعيـ الشباب باحتياجاتيـ ةمعرف كما كىدفت الدراسة إلي مدم التنمية عمى
 برنامج باستخداـ المتمثمة بعض األساليب اإلحصائيةك  المنيج الكصفي التحميمي الباحث

(SPSS) المتطكعيف كالمتطكعات  مف كشابة ( شاب54)تككنت عينة الدراسة مفك  ,اإلحصائي
 .المؤسسات داخؿ
 :نتائج الدراسة 

الممكليف تكافقة مع رؤل م التمكيؿ الخارجي ال يحقؽ تنمية بؿ يعمؿ عمى فرض حمكؿ
نياء كغير منتج كيعمؿ ضمف  المقاكمة, باإلضافة إلى خمؽ جيؿ مف الشباب المستيمؾ, خيار كا 
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أف , ك إسرائيؿ ةكمصمح مشاريع تفرضيا الدكؿ المانحة لفرض السياسات التي تخدـ مصالحيا
 المؤسساتكأف  ,في رسـ السياسات داخؿ المؤسسات في مشاركة الشباب ان ىناؾ ضعف

غالبية , كأف اإلدارية كالمالية اريرالتدريبات كاستخداـ التق ر أدائيا مف خبلؿاستطاعت تطكي
 .بالتمكيؿ, كترل أف التمكيؿ الخارجي يفرض قيكدنا عمى أداء المؤسسة المؤسسات تجد صعكبة

 :توصيات الدراسة 

بعض المقررات الدراسية التي تحتكم عمى مفاىيـ  المقررات التعميميةأف تشمؿ المناىج ك 
تكسيع المشاريع , ك المجتمعيةكتطكير مفيـك المشاركة  ,العمؿ االجتماعي التطكعي كأىميتو

دعـ الخرجيف الجدد مف , ك اإلغاثية كالعاجمة مادم, عمى حساب المشاريعذات العائد ال التنمكية
 .ؤسسات الحككمية كذلؾ لمحد مف البطالةعمؿ في الم فئة الشباب كمساعدتيـ في تكفير فرص

 (2009) أسعددراسة  .5

)حالة  ودوره في العممية التنموية التخطيط لدى المؤسسات الشبابية في فمسطين بعنوان "
 ".دراسية لمنتدى شارك الشبابي(

 ة بشكؿ رئيسي الى تحديد دكر المؤسسات الشبابية الفمسطينية فيلدراسىدفت ىذه ا
 لقطاع الشباب كالمؤسسات, كذلؾ مف خبلؿ دراسة كتحميؿ الكاقع الحالي التنمكية العممية

, كاستخدـ الشبابية بشكؿ عاـ مع التركيز عمى تجربة منتدل شارؾ الشبابي بشكؿ خاص
مجمكعات ك  أدكات بحثية أىميا المقاببلت كذلؾ باستخداـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي

 .النقاش المركزة

 :نتائج الدراسة 

االعتراؼ بكجكد  الشباب يفتقركف لممعمكمات كالخدمات كحتى مجرد فبينت الدراسة أ
فإف أية تأثيرات يتعرض ليا ىذا  كعميو ,المجتمع فالشباب الفمسطيني جزء م, كأف حاجات ليـ

كالكقت كرسـ السياسات التي  إيبلء المزيد مف الجيد مسؤكليف كالمعنييفيحتـ عمى ال, المجتمع
 .كخطط متكسطة كطكيمة األجؿ الراىنة كمقدمة لكضع معالجات مف شأنيا التقميؿ مف اآلثار

 :توصيات الدراسة 

تعزيز الثقافة , ك المعنية بتنمية الشباب )الكزارات( أف تعمؿ الييئات الحككمية
الرأم أك الجنس أك االختبلؼ, سكاء كاف االختبلؼ في الديمقراطية مف خبلؿ تعزيز احتراـ 

طاع الشباب مع التنسيؽ ما بيف المؤسسات العاممة في قرفع مستكل ك  ,المنشأ االجتماعي
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تكفير المرافؽ كالمنشآت كالتجييزات , ك التخصصية في عمؿ ىذه المؤسساتالتركيز عمى مبدأ 
 .كالبرامج المختمفةنشاطات كالتي يجب إنشاؤىا مف أجؿ تنظيـ ال

 (2008دراسة مطر ) .6

األىمية في قطاع  تات اإلدارية في المؤسساية القرار التطوير التنظيمي وأثره عمى فعالبعنوان "
 " غزة

 الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التطكير التنظيمي عمى فعالية القرارات هىذ تىدف
فركؽ  أيضا إلى التعرؼ عمى مدل كجكد تىدفك  ,في المؤسسات األىمية في قطاع غزة اإلدارية

 استخداـك , ةعينالتعزل لمخصائص الشخصية ألفراد ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف 
 .ة أىميةمنظم (262) كضـ مجتمع الدراسة, المنيج الكصفي التحميمي الباحث
 نتائج الدراسة: 

 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف جميع مجاالت التطكير التنظيمي كفاعمية
كجكد بعض الفركؽ في إجابات أفراد  ,في قطاع غزةالقرارات اإلدارية في المؤسسات األىمية 

التطكير التنظيمي تعكد لممتغيرات الشخصية مثؿ العمر  عينة الدراسة في بعض مجاالت
 الخبرة. كالمؤىؿ العممي كعدد سنكات

 توصيات الدراسة: 

قادرة  يجعميالبشكؿ مستمر  األىميةتنظيمية في المؤسسات العمؿ عمى تطكير اليياكؿ ال
جراء تعديبلت في أنظمة كسياسات المؤسسة بما يزي, ك ات في بيئة العمؿى مكاكبة التغير عم د ا 

العمؿ عمى تنمية كتطكير العامميف في مجاؿ اتخاذ القرارات , ك مف فاعميتيا في اتخاذ القرارات
 .داريةاإل كزيادة مشاركتيـ في العممية

 (2006) دراسة مرزوق .7

دارةبعنوان " المؤسسات غير الحكومية  التغيير لدى فعالية متطمبات التطوير التنظيمي وا 
 "الفمسطينية

دارة التغيير لدلإلي دراسة ىدفت ىذه ال  تحميؿ فعالية متطمبات التطكير التنظيمي كا 
المنيج الكصفي التحميمي  الباحث ـاستخدك المؤسسات غير الحككمية الفمسطينية في قطاع غزة, 

 .( مؤسسة٢٨٦) مف مجتمع الدراسة, كتككف انب النظرية ك الدراسة الميدانيةلدراسة الجك 
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 :نتائج الدراسة 

 كالمدراءكجكد عبلقة ارتباط قكية بيف مدل كضكح مفيكـ إدارة التغيير لدل المكظفيف 
يجابية بيف اتباع إتكجد عبلقة طردية , كما ك العامميف كبيف قدرة المؤسسات عمى إدارة التغيير

, إدارة التغيير كالتطكير التنظيميعممية  سة عمىأسمكب التخطيط االستراتيجي كقدرة المؤس
 يجابية بيف قدرة المنظمة عمى إدارة التغيير كتنمية كتطكير مياراتإىناؾ عبلقة طردية ك 

غير الحككمية بحاجة  معمكؿ بيا في المؤسساتال أف سياسات كأنظمة العمؿ, ك العامميف لدييا
 إلى تعديؿ كتغيير.

 :توصيات الدراسة 

 كرصد التغيرات البيئية ,التخطيط االستراتيجي كأسمكب التغيير المخطط اتباع أسمكب
النجاح  الداخمية كالخارجية كاستغبلؿ الفرص كاالمكانيات كاالستفادة منيا في تحقيؽ مزيد مف

مراعاة التغيرات المستمرة في سكؽ القكل العاممة سكاء مف ناحية , ك كالتكسع لممؤسسة كالنمك
حداث تغيير في اتجاىات كميارات األفراد, ك نكعي لمكفاءاتال العدد أك التركيب   .ا 

 (2006دراسة محمود ) .8

التنمية عمى  دور المنظمات الشبابية األىمية الفمسطينية في بناء الشخصية وأثرىابعنوان "
 ".السياسية "الضفة الغربية

بناء الشخصية تقييـ دكر المنظمات الشبابية األىمية الفمسطينية في الدراسة إلى  ىدفت
 كحتى نياية عاـ 1995عمى التنمية السياسية في الضفة الغربية في الفترة الكاقعة بيف عاـ  كأثره

م التكعك  , مركزة عمى الجانبشاريع كنشاطات المنظمات الشبابيةكذلؾ بدراسة برامج كم 2004
كتككنت عينة , كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي, كالتثقيفي كتنمية قدرات الشباب

 مؤسسة شبابية في الضفة الغربية. 30الدراسة مف 

 :نتائج الدراسة 

كبناء  أف المنظمات الشبابية قد حققت تقدمنا مممكسنا في مجاؿ تنمية قدرات الشباب
 في مجاؿ ان لسياسية في الضفة الغربية كتحديدشخصيتيـ مما انعكس إيجابنا عمى التنمية ا

 النتماء كالكالء الكطني كالعمؿ التطكعي, مف خبلؿ مشاركة الشبابالمشاركة السياسية كتعزيز ا
 الشباب. في نفكس تطكعية كغرس حب الكطففي االنتخابات المتنكعة, كالقياـ باألعماؿ ال
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  الدراسةتوصيات: 

ضركرة العمؿ كالضغط عمى السمطة التشريعية لسف كتنفيذ قكانيف كتشريعات تكفر 
كتحفز المشاركة السياسية لدييـ, كالتأكيد عمى أىمية تقكية لمشباب كتصكف حقكقيـ  حماية
البناء الديمقراطي كالشفافية داخؿ المنظمات الشبابية, كالعمؿ عمى تدريب كتأىيؿ  كتعزيز
كالعامميف بيا, كتفعيؿ التشبيؾ كالتنسيؽ بيف المنظمات الشبابية فيما بينيا كمع غيرىا  ككادرىا

  .يحشد اإلمكانيات كالجيكد لتحقيؽ اليدؼ المنشكد منظمات العمؿ األىمي, مما مف

 الدراسات العربية 3.3
 (2014دراسة الزبيدي ) .9

بعنوان "واقع التطوير التنظيمي بالمؤسسة العامة لمصناعات العسكرية والمعوقات التي 
 تواجيو من وجية نظر العاممين".

بالمؤسسة العامة لمصناعات كاقع التطكير التنظيمي التعرؼ عمي  ىدفت الدراسة إلي
, كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي العسكرية كالمعكقات التي تكاجيو مف كجية نظر العامميف

 في السعكدية التحميمي, كتككف مجتمع الدراسة مف مكظفي المؤسسة العامة لمصناعات العسكرية
 .( مكظفان 961دىـ )القائميف باألعماؿ االدارية كالمالية في االدارات العامة كالبالغ عد

 :نتائج الدراسة 

ف أفراد مجتمع الدراسة مكافقكف عمي كاقع التطكير التنظيمي بالمؤسسة العامة إ
لمصناعات العسكرية, كأنيـ مكافقكف عمي مجاالت التطكير التنظيمي, كما أنيـ مكافقكف عمي 

 معكقات التطكير التنظيمي.
 :توصيات الدراسة 

التنظيمي بيف مكظفي المؤسسة العامة لمصناعات العسكرية, نشر كتعزيز مفيكـ التطكير 
كتشجيع العامميف عمي تقديـ أفكارىـ كالتعبير عف مشاعرىـ كالعمؿ عمي إشراؾ العامميف  زكتحفي

في اتخاذ القرارات الخاصة بالتطكير التنظيمي, كعقد دكرات تدريبية لمعامميف في المؤسسة 
 .لرفع الركح المعنكية كمعنكيان  العامميف بالمؤسسة ماديان العامة لمصناعات العسكرية, كتحفيز 
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 (2014دراسة العجيبان ) .10

بعنوان "دور التدريب اإلداري في تطوير األداء من وجية نظر منسوبي الرئاسة العامة لرعاية 
 الشباب".

دكر التدريب اإلدارم في تطكير األداء مف كجية نظر ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي 
, كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي كاالستبانة أداة لجمع الرئاسة العامة لرعاية الشبابمنسكبي 

  مشباب بالرياض.( مف مكظفي الرئاسة العامة ل280ككف مجتمع الدراسة مف )البيانات, كت

 :نتائج الدراسة 

ة يكجد تبايف في درجة مكافقة أفراد الدراسة لمحكر كاقع التدريب االدارم بالرئاسة العام
لرعاية الشباب, كيكجد تقارب في درجة مكافقة أفراد الدراسة لمحكر مساىمة التدريب االدارم في 
تطكير أداء منسكبي الرئاسة العامة لرعاية الشباب, كما أف ىناؾ تفاكت في درجة مكافقة أفراد 

 الدراسة لمحكر المعكقات التي تحد مف فاعمية التدريب االدارم.
 :توصيات الدراسة 

لتنفيذ البرامج التدريبية, كمتابعة المتدربيف بعد  كعمميان  ر المدربيف المؤىميف عمميان تكفي
انتياء الرامج التدريبية, كضركرة تعاكف الرؤساء كالزمبلء في تشجيع المتدربيف عمي تطبيؽ ما 

رم, تعممكه في البرامج التدريبية, كزيادة الميزانية المرصكدة مف الرئاسة العامة لمتدريب االدا
كمراعاة الفركؽ الفردية بيف المتدربيف, كتحديد االحتياجات التدريبية بشكؿ دقيؽ قبؿ كضع خطة 

 التدريب.
 (2013دراسة الغامدي ) .11

 بعنوان "دور القيادات الكشفية في تعزيز األمن الفكري لدي الشباب في مدينة الرياض".

بدكره في تعزيز األمف الفكرم ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي مدم قياـ القائد الكشفي 
كالمعكقات التي تحد مف قيامو بيذا الدكر كاالساليب التي يمكف أف يمارسيا القائد  ,لدم الشباب

الكشفي لتعزيز األمف الفكرم لدم الشباب, كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي, كتككنت 
 اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـفي قسـ النشاط الكشفي ب راسة مف القادة الكشفييفعينة الد
 :نتائج الدراسة 

ف أفراد الدراسة مكافقكف بشدة عمي أف ىناؾ أساليب يمكف أف يمارسكىا لتعزيز األمف إ
اليب يمكف أف الفكرم لدم الشباب بدرجة عالية جدا, كما أنيـ مكافقكف بشدة عمي أف ىناؾ أس
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القائد جمعكا أف ىناؾ معكقات تحد مف قياـ مف الفكرم لدم الشباب, كما أيمارسكىا لتعزيز األ
 مف الفكرم لدم الشباب في مدينة الرياض.الكشفي بدكره في تعزيز األ

 :توصيات الدراسة 

القائد,  الكعي األمني لدلك  لفكرما األمف ر الحركة الكشفية في المحافظة عمىإبراز دك 
كالتعاكف مع رجاؿ األمف في نشر الثقافة األمنية لمشباب, كتزكيد النشاط الكشفي باإلمكانات 

 الشباب.بط المناىج الكشفية بكاقع مف الفكرم, كر ية البلزمة لتنفيذ برامج تحقؽ األالمالية كالفن

 (2012دراسة العتيبي ) .12

لتطوير التنظيمي من وجية نظر الضباط بعنوان "واقع الثقافة التنظيمية وعالقتو بمستويات ا
 العاممين بالمديرية العامة لحرس الحدود".

كاقع الثقافة التنظيمية كعبلقتو بمستكيات التطكير ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي 
, كاستخدـ الباحث التنظيمي مف كجية نظر الضباط العامميف بالمديرية العامة لحرس الحدكد

( 550ككانت االستبانة أداة ليا, كما كتككف مجتمع الدراسة مف)المنيج الكصفي التحميمي 
 كىـ جميع الضباط العامميف بالمديرية العامة لحرس الحدكد. ان ضابط
 :نتائج الدراسة 

تحظي المكارد البشرية باالىتماـ كالرعاية بالمديرية العامة لحرس الحدكد, كيحظى 
لتطكير مستقبميـ الكظيفي, كيساعد التطكير العاممكف ذكك القدرات المتميزة عمي فرص حقيقية 

التنظيمي العامميف بالديرية العامة لحرس الحدكد عمي حؿ مشكبلتيـ كتعديؿ سمككياتيـ, مف أىـ 
 اتباع نظاـ االستقرار الكظيفي كتشجيع االبتكار. ,سبؿ التغمب عمي معكقات التطكير التنظيمي

 :توصيات الدراسة 

بالمديرية العامة لحرس الحدكد, طو بمكافآت مادية كمعنكية تشجيع التجديد كاالبتكار كرب
جراء دراسة بعنكاف التطكير التنظيمي كعبلقتو فؤةتباع نظاـ االستقرار الكظيفي لمقيادات الككا , كا 

 بالرضا الكظيفي في المديرية العامة لحرس الحدكد في الرياض.
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 (2010دراسة الخاروف ) .13

ز الشبابية التابعة لممجمس األعمى كوالشابات الممتحقات في المراباب اتجاىات الش بعنوان "
 ".النوع االجتماعي لمشباب نحو

المراكز  فة الشباب كالشابات المنتسبيف إلىمعر  التعرؼ عمى مدل إلي الدراسة ىدفت
اكاة الشبابية المختمفة لمفيكـ النكع االجتماعي )الجندر(, كالطرؽ التي يمكف بيا تحقيؽ المس

معرفة اتجاىاتيـ نحك الذككرة كاألنكثة في مكاقؼ مختمفة تساعد في تمكيف المرأة,  فة إلىإضا
كشابة  شابان  360كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي, كتككنت عينة الدراسة مف 

 مف الممتحقيف في المراكز الشبابية في المممكة االردنية.

  الدراسة:نتائج 

السائدة الزالت ىي المصدر الرئيسي التجاىات الشباب كالشابات ف الثقافة المجتمعية إ
عمي السكاء نحك عبلقة األدكار بيف الذككر كاإلناث, كأف الشباب كالشابات كانكا عمي درجة 
كاحدة بالنسبة ألىمية المساكاة بيف الذككر كاالناث في مجاؿ الحصكؿ عمي الفرص كالحقكؽ 

 عمي أىمية مشاركة المرأة في القرارات األسرية المختمفة.كالكاجبات كفي تكلي المسؤكليات, ك 
 الدراسة توصيات: 

كضع سياسات كبرامج تستيدؼ الشباب كالشابات بشكؿ كبير خصكصا في مجاؿ 
التكعية بمفيكـ النكع االجتماعي, كتعييف الكفاءات في المراكز الشبابية كرفع مستكاىـ المادم 

اتجاىات الشباب  ـ خير قياـ لدكرىـ الحساس في تغييرمف أجؿ تشجيعيـ عمي القياـ بأعمالي
فضؿ, كالتركيز عمي كسائؿ االعبلـ المختمفة لنشر الكعي في مجاؿ النكع كالشابات نحك األ

 االجتماعي.
 (2010بريسم )دراسة  .14

 ."منتديات الشباب في العراق بين الواقع والطموح " بعنوان

كاقع منتديات الشباب في محافظات العراؽ التابعة  التعرؼ عمى ىلإسة ار ىدفت الد
طبيعة األنشطة كالبرامج التي تقدميا ىذه المنتديات  كالتعرؼ عمى ,لكزارة الشباب كالرياضة

المنيج  استخدـ الباحثك  ,كالفني اإلدارمة كتطكير الكادر ئعمى تيي المدراء يعمؿلمشباب, كىؿ 
 .مدراء الشباب كالرياضة( مف 323) مف سةار تككف مجتمع الدكصفي التحميمي, ك ال
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  سة:انتائج الدر 

مكانياتبما ينسجـ  يامفردات اختيارلـ تكف مكفقة في  كزارةف خطة الإ ات كطمكح كا 
كاف جيدان  طة السنكيةالفئات العمرية في خطة األنش اختيارف ا  , ك كأىداؼ المديريات كمنتدياتيا

ليست خطة الف التخصيصات المالية الكاردة ضمف ا  ك , العمرية في المنتدياتكمتكافقان مع الفئات 
كبر مشكمة يعاني منيا أف إ, كليست كافية  باألنشطة مات الخاصةف تكزيع المستمز إ, كافية

 .ك عدـ كجكده في بعض المنتدياتأالضعؼ الكاضح في الكادر المتخصص المنتدل ىي 

 :توصيات الدراسة 

فكار لكتابة األ ,قبؿ كضع الخطة السنكية مديريات الشباب كالرياضة كافة خاطبةم
 نشطةقة بعقد مؤتمر فني مع  مسؤكلي األف تقـك دكائر الكزارة ذات العبليا, كأترحات حكلكالمق

لكؿ لممنتديات  مراعاة زيادة التخصيصات المالية, ك نشطة السنكية المقترحةلمناقشة خطة األ
  .كالرياضة كمنتدياتياباب الش اتتطكير العبلقة بيف مديريالشبابية, ك 

 (2010) م وعبد الرحمنقاسدراسة  .15

 ."تقويم بعض الصفات القيادية لمدراء مراكز الشباب في محافظة ديالى  " بعنوان

لمدراء مراكز الشباب  ياتقكيعمى بعض الصفات القيادية ك  تعرؼال الدراسة إلىىدفت 
مف أعضاء كمدراء  ان ( عضك 90كقد تككنت عينة الدراسة مف )بالعراؽ,  في محافظة ديالى

 .كصفي التحميميالمنيج ال استخدـ الباحث( مراكز شبابية في محافظة ديالي, ك 10)
 نتائج الدراسة: 

دارم بمجمكعة مف الصفات العامة كأخرل عامة, كبقكة إرادة ينبغي أف يتمتع القائد اإل
القرارات, كأف أكثر عف إشراؾ العامميف معو في  خاذ القرارات كمحاسبة المقصر فضبلن في ات

 الصفات قبكال يككف اجتماعي في تعاممو مع األخريف كيشجع العمؿ الجماعي.

 :توصيات الدراسة 

دارم كاختياره كفؽ في المؤسسات فيما يخص القائد اإل سس الكاضحة لمعمؿاعتماد األ
دارم كصقؿ سماتو ة كحديثة في تطكير عمؿ القائد اإلأكلكيات ثابتة, كاستخداـ أساليب عممي

ظيار اإليجابياكالتقكيـ المستمر لعمؿ القائد اإلالشخصية,  , إقامة تدارم لتبلفي سمبياتو كا 
 دكرات مف شأنيا صقؿ مكاىب كسمات القائد االدارم.
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 (2010الحسنات)دراسة  .16

 من األردن في الجنوب إقميم في الشبابية المراكز مشرفي لدى القيادية ماماتىتاال " بعنوان
 ."أعضاء المجالس اإلدارية نظر وجية

في  الشبابية المراكز مشرفي لدل القيادية ماماتاالىت عمى التعرؼ إلى الدراسة تىدف
فييا, حيث تمت دراستيا مف خبلؿ مجاالت  األردف مف كجية نظر أعضاء المجالس اإلدارية

ثبلثة ىي االىتماـ باألعضاء, االىتماـ بالعمؿ كاستعماؿ السمطة, كىدفت إلي معرفة الفركؽ في 
تقديرات أفراد عينة الدراسة لبلىتمامات القيادية لدل المشرفيف, كتككف مجتمع الدراسة مف 

 .الباحث المنيج الكصفيستخدـ دارية, كاكشابة مف أعضاء المجالس اإل ( شابان 184)

 :نتائج الدراسة 

المشرؼ )باألعضاء, العمؿ, السمطة( بشكؿ مرتفع, كبينت كجكد فركؽ ذات  ـاىتما
في تقديرات أفراد مجتمع الدراسة تعزم لمتغير  (α ≥0,05داللة إحصائية عند مستكم داللة )

المديرية كعمي جميع المجاالت كاألداة ككؿ باستثناء االىتماـ بمجاؿ العمؿ كلصالح مديرية 
 ناث.ركؽ تعزل لمتغير الجنس كلصالح اإلالكرؾ, ككجدت ف

 :توصيات الدراسة 

ة, كتكثيؼ البرامج ضركرة إعداد دراسة مشابية تشمؿ جميع المراكز الشبابية في المممك
 دارةالمشرفيف عمى ميارات اإلالتي تساىـ في تفعيؿ االىتمامات القيادية لممشرفيف, كتدريب 

 حساس بالمسؤكلية لدل أعضاء المراكز الشبابية.باألىداؼ, كالتشاركية كتنمية اإل
 (2008) الخوالدة والجحاوشةدراسة  .17

دارية في المراكز الشبابية في الييئات اإل لديمقراطية لدي رؤساءمستوى الممارسات ا " بعنوان
 ."األردن من وجية نظر أعضاء الييئات االدارية فييا

رؤساء الييئات  مستكل الممارسات الديمكقراطية لدلعمى تعرؼ الالدراسة إلى ىدفت 
تككنت ك  ,الييئات اإلدارية فييا األردف مف كجية نظر أعضاءباإلدارية في المراكز الشبابية 

 ,كصفي التحميميالمنيج ال استخدـ الباحث, ك ( عضك ىيئة إدارية160الدراسة مف )عينة 
 .ديمكقراطيةال الممارسات لجمع البيانات أداة لقياس مستكل كاستخدـ
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 نتائج الدراسة: 

الييئات اإلدارية  أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل الممارسات الديمكقراطية لدل رؤساء
كحرية التعبير عف الرأم,  مجاالت )المشاركة في صنع القرارات,في المراكز الشبابية في 

مساكاة جاء متكسطة, كأف مجاؿ العدالة كال كتفكيض الصبلحيات(, جاءت بمستكل ممارسة
 أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزلٔ ,بمستكل ممارسة مرتفعة

 الجغرافي لممركز.لمتغيرات الجنس, كالمستكل العممي, كالمكقع 

 :توصيات الدراسة 

اإلدارية في  ضركرة أف يقـك المجمس األعمى لمشباب بفتح المجاؿ أماـ رؤساء الييئات
نحك المزيد مف الممارسة  مف خبلؿ تكجيييـ ,المراكز الشبابية الديمكقراطية بشكؿ كاسع

صنع القرارات, كحرية المتعمقة بالمشاركة, في  الديمكقراطية في أعماليـ كافة كفي المجاالت
 .الصبلحيات, كالعدالة كالمساكاة التعبير عف الرأم, كتفكيض

 الدراسات األجنبية 4.3
  "Bhatnagar, Budhwar, Srivastava, & Sain"بياتنقر وأخرون سةار د .18
(2010) 

 ".تيجياتحول وتغير تنظيمي استر  حالةوالتطوير التنظيمي في اليند  بعنوان "التغيير

ت في مجاؿ التغيير التنظيمي في البيئة اليندية, ار سة لفحص التطك ار الدىدفت ىذه 
يندية الحالية, حيث الحاجة لتحميؿ ىذا المكضكع في البيئة االقتصادية ال كتمقي الضكء عمى

في اليند, استخدـ  ((NDPL شركة طاقة شماؿ دليي المحدكدة سة التحكؿ فيار تناكلت الد
 شخصية قيادية مف الشركة. الباحث أسمكب المقاببلت مع ثبلثيف

 :نتائج الدراسة 

يد لممكارد البشرية في البيئة اليندية, كدكرىا از تيجي المتار سة الدكر االستار بينت الد
اليندية, يدة في البيئة از سة بالدليؿ لمحاجة المتار بينت الد, ك التغيير التنظيمي الحاسـ في مجاؿ

ت التغيير ار دف مباأسة مف التحميؿ ار استنتجت الدك  إلنشاء الخطط المناسبة لممكارد البشرية,
ف ألمكارد البشرية البشرية, تتطمب مف اقساـ ا فؽ مع دكر ألقساـ المكاردار التنظيمي عندما تت

 التدريب التقميدم كنشاطات التطكير. تقكـ بأكثر مف
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 :توصيات الدراسة 

لتغيير, فيما يتعمؽ بكيفية تحديد رسائؿ أساسية لصانعي السياسات كككبلء اكجكب 
حاالت التحكؿ  مثؿ أغمب, ك سكاؽ نامية مثؿ اليندأبسرعة كفي الشركات في بيئة متغيرة  تحكيؿ

تيجيات ار است العبلقة بالبشر, في تغيير سة الحاجة لدمج المجاالت ذاتار الناجحة كررت ىذه الد
كفاءة, كتعريؼ المشاكؿ األساسية,  المجاالت تشمؿ إنشاء فريؽ إدارة عميا ذكاإلدارة, ىذه 
 يمي كغيرىا مف المجاالت.التنظ ت مناسبة لمتغيرار داؼ كاضحة لمتغير, كتطكير مبادكتشكيؿ أى

 Guidroz, Luce, & Denison"( "2010)دراسة قيدروز وأخرون  .19

 القيادة والتطوير التنظيمي" لمجيود بين بعنوان "التغيير المدمج: انشاء تضافر

افة التنظيمية كتطكير لى مشاركة المنظمات طريقة لدمج تغيير الثقإسة ار ىدفت ىذه الد
تزكيد سة كمثاؿ لار ىذه الد ض, حيث تعر عالمية تصنيع ة كاحدة متكازنة لمشركةمبادر  القيادة في

كاستخدـ الباحثكف  ,خرلمج مشابية في مؤسسات أار كتطبيؽ ب نشاءإالباحثيف بأفكار عف كيفية 
 144, كتعمؿ في مكظؼ 20000بة ار تكظؼ قالتي  أسمكب دراسة الحالة لمقياـ بيذه الدراسة,

 .تار قابمد كخمس  27مكقع مكزعة عمى 

 :نتائج الدراسة 

 نشاء خط كاضح بيف الفردإف يساعد في أمع تطكير القيادة يمكف  دمج الثقافة التنظيمية
ف عممية الدمج بيف إت التغيير التنظيمي, حيث ار كسع لنجاح مبادأكبناء مسئكلية  كالمنظمة,

نيا أثبتت عمى أدارة العميا لمشركة ك كالقيادم قكبمت بحماسة شديدة مف اإل التطكير التنظيمي
الكثير مف القادة اشترككا في عممية تطكير القيادة, كاستعممكا نتائجيا  فأك  ,تجربة قيمة لمشركة

 بشكؿ ثنائي تطكيرىـ. تخدـ نشاء خطط تطكيريةإي ف

 Ladyshewsky"" (2010) ليدي شويسكي سةار د .20

 ".بعنوان "المدير كمدرب وقائد لمتطوير التنظيمي

تيجية لمتطكير التنظيمي, ار تكشاؼ دكر المدير كمدرب, ككاستسة الى اسار ىدفت ىذه الد
ف اليدؼ إر ناجحان, حيث جكانب العبلقة بيف المدير كالمكظفيف التي تجعؿ مف التطكي بالتحديد
ىك مساعدة المكظفيف عمى  ,المدير كمدرب لمتطكير التنظيمي في بيئة األعماؿ تيجيةار مف است

كالتي  ,كثر فعاليةأالقياـ بتصرفاتيـ بطريقة مختمفة مكانية أداء عمميـ ك إ األخذ بعيف االعتبار
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سة ار الد كتككف مجتمع, التحميمي المنيج الكصفي باحثاستخدـ الك فضؿ, أبدكرىا تعطي نتائج 
 .لمتطكير التنظيمي تدريبشخصية في عممية ال تار مشاركان ممف ليـ خب (74) مف

 :نتائج الدراسة 

فشمكا  ء متعدديفار ر المدير كمدرب لمتطكير التنظيمي, كلماذا مدتعقيدات دك  أظيرت
يضان أكما بينت , المكظفيفخسارة مشاركة كتشجيع دل بدكره الى أفي أداء ىذا الدكر, كالذم 

 .كالقيـ الثقة مثؿ المدير كقائد لمتطكير كالمكظفيف تساعد عمى تقكية العبلقة بيف العكامؿ التي

 :توصيات الدراسة 

حيث يجب التأكيد عمييا في ء ار ساسية مطمكبة مف المدأك ميارة ء ىار إف ىذا الدكر لممد
, كما أف دارة األداءإىذه الدكر في ىمية متفيميف ألء ار ف المدأتطكير التنظيمي لمتأكد ال تار مباد
القياـ بممارسات تدعـ بناء ك  ,ء في حاجة لتعمـ كيفية بناء الثقة مف خبلؿ فيـ مككناتياار المد
تدريب كتطكير المكظفيف لدكرىـ كقائد, كتشجيع القيادة عمى تبني ممارسات تركز عمى , ك الثقة

 مؤسساتيـ. التعمـ في

 (2009شارلو وأخرون ) سةار د .21

Sharlow, Langenhoff, Bhatti, Spiers, & Cummings"" 

 "التعمم سويًا: النيج الجماعي لتنمية القيادات التنظيمية" بعنوان

 ف البرنامج تـأقيادة, كتكضح كيؼ لى تكضيح مككنات مبادرة تطكير الإسة ار الدؼ تيد
 كيرية لمقادة في المؤسسة مف خبلؿالحاجات التنظيمية كالتط ناسببشكؿ جماعي لكي ي هؤ إنشا

تماـ ىذه إسة الحالة في ار سمكب دأالباحثكف  استخدـالجماعي في التطبيؽ,  استخداـ النيج
" في Alberta Cancer Boardسة تمت عمى مجمس البيرتا لمسرطاف "ار الد فإسة, حيث ار الد

 مكظؼ. 2300مميا تشغؿ بمج فلمسرطا مراكزكندا, كالذم يدير 

 :نتائج الدراسة 

ت اإلدارة كالقيادة, ار القيادة كانت ميمة لتطكير ميا ف مبادرة تطكيرأسة ار كجدت الد
رؤية  مداء عمؿ تشاركي ذأي ف القيادة ىأ, كبناء العبلقات, كتشجيع فمسفة التنظيمي التشبيؾ
أفضؿ نيج لتشجيع تنمية ي سة أف المشاركة الطكعية ىار كجدت الد, كما مشترؾ يؽ ىدؼلتحق
ف يؤثر عمى التنمية الشاممة لمقيادة في المنظمة, أىذا النيج يمكف  ت القيادية, كلكف مثؿار الميا
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 ـ لمبرنامج,از لمنجاح الكمي كااللتالفاعمة عامؿ رئيسي  ورعاية المستكل التنفيذم كمشاركتكأف 
 .محددة ىداؼ تنظيميةأتحقيؽ جؿ أخصكصان تحكيؿ ثقافة المؤسسة لمؤسسة داعمة لمقيادة مف 

 :توصيات الدراسة 

مج تطكير القيادة أف يضعكا خطة زمنية محددة لمتكامؿ مف ار يجب عمى مصممي ب
ر في ار يجب االستم, ك ء البرنامج بشكؿ مستمرار البحث لتحسيف كاث ,رنامج كنتائجالب خبلؿ تقييـ

عادة إالمتمثمة في  كالمرحمة البلحقةكلى عة ألنيا ميمة لمرحمة التصميـ األجار تقديـ التغذية ال
مف دعـ  تأكدميجب تكفير بنية تحتية كالمكارد المطمكبة لمبرنامج, لمج, ك تصميـ كتطكير البرنا

عباء أع لدييـ الكقت الكافي بعيدان عف المشاركيف في المشرك  فإالمشرؼ عمى البرنامج مف 
 .تيـ القياديةار قد عماليـ المعتادة, ليتسنى ليـ تطكيرأ

 Holt, Self, Thal, & Lo" (2006)دراسة ىولت وأخرون " .22

 ".تيجيات القيادةار الست تسييل التغيير التنظيمي: اختباربعنوان "

 (المبلءمة, التكافؤ, كدعـ اإلدارة)الى استكشاؼ رسائؿ تغيير محددة  سةار ىدفت الد
بمنافع التغيير كجكدة  تار ذات العبلقة بالتصك  (المشاركة كالتدريب)تيجيات الدعـ ار است كتغيير

سة ار الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي, ككانت عينة الد المنقكلة, حيث استخدـ المعمكمات
 .ان جذري ان تنظيمي ان ان, عاصركا تغيير مكظف (399) مككنة مف
 :نتائج الدراسة 

 التنبؤاتمة كالتكافؤ الخارجي تؤثر بقكة عمى بلءسة إلى أف المار اشارت نتائج الد
ثر عمى التنبؤات التغيير, بينما دعـ المشرفيف كالتكافؤ الخارجي في الغالب تؤ  ت لمنافعار كالتصك 

ت ار ك ركة كالتدريب ليا عبلقة بالتصرت النتائج أيضان إلى أف المشاكما أشا, بجكدة المعمكمات
ذلؾ عمى عكس تكقعات الباحثيف المشاركة كانت ليا عبلقة عكسية  كمات, كمعملجكدة المع

 بمنافع التغيير.
 Paglis and Green (2002)باقميز وأخر  دراسة .23

 "نحو قيادة التغيير المدراء وكفاءة القيادة الذاتية, الدافعيةبعنوان " 

 سة بفحصنحك قيادة التغيير, كتقكـ الدرا ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف دافعية المديريف
 د: إحداث التكجيو البلـز لعمميةثبلثة أبعااءة المديريف بمقارنة الشكؿ البنائي التنظيمي لكف

أصحاب الكفاءات العالية  كتفترض الدراسة أف ,خؿ المؤسسةالتغيير, كسب تأييد اآلخريف دا
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التغيير كاالندماج في  ثؤسائيـ بأنيـ أكثر قدرة عمى إحداسيحصمكف عمى تقارير مف ر 
 .ان ( مدير 50) االفتراض عمىمحاكالت إحداثيا, كتـ تكزيع المقياس المبني عمى ىذه 

  الدراسةنتائج: 

ككسب تأييد اآلخريف  يجابية بيف إحداث التكجيو البلـز لعممية التغييرإكجكد عبلقة 
كقد كجد أيضا تفاعبل  يير,الء المديريف إلحداث كتكجيو التغداخؿ المؤسسة كبيف محاكالت ىؤ 

مشكبلت, ككجد أيضا عبلقة ال عمى بيف كسب تأييد اآلخريف كبيف البعد الثالث الخاص بالتغمب
الشخصية مثؿ احتراـ كتقدير الذات,  كبعض صفات ,بيف األبعاد الثبلثة دالة إحصائيان  ةارتباطي

 القدرات, كطبيعة العمؿ.

 Waldman (2001) وادمان دراسة .24
 كبري ". تطوير وتدريب القادة في شركات أمريكية بعنوان "

الشركات األمريكية بتدريب كتطكير المديريف  ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل اىتماـ
 شركة كبيرة في الكاليات المتحدة عبر كسائؿ 81كالعامميف فييا, شارؾ في ىذه الدراسة 

 االتصاؿ المختمفة مثؿ البريد اإللكتركني أك الياتؼ أك الفاكس.

 الدراسة نتائج: 

قات حم مثؿ كرشات عمؿ أك ,بأشكاؿ مختمفة أف كؿ الشركات قدمت تدريبات قيادية
اإلدارية  معظـ ىذه الدكرات قدمت لممديريف في المستكياتدراسية أك مؤتمرات كغيرىا, ك 

 48.5مف الشركات تقدـ معدؿ  %76, % قدمت لممديريف التنفيذييف15العميا ك الكسطى ك 
ات األمريكية, النساء في الشركك رغـ زيادة نسبة األقميات , ك ة لكؿ عامؿ فييا سنكياساعة تدريبي

 % تمقكا دكرات تدريبية لتطكير المستكل القيادم.6تتجاكز  إال أف نسبة قميمة جدا منيـ ال

كما  مميف مف خبلؿ عدة كسائؿ تدريبية,العاسة في االىتماـ بتدريب المدراء ك كتكمف أىمية الدرا
 كأكصت بزيادة االىتماـ بتدريب األقميات كالنساء.

 والفجوة البحثية الدراسات السابقةالتعقيب عمى  5.3
التطكير التنظيمي  كجد الباحث أف منيا ما تناكؿالدراسات السابقة مف خبلؿ استعراض 

كمنيا ما تناكؿ الجانب القيادم في عممية التطكير, كمنيا ما تناكؿ  ,كالشركات لممؤسسات
لبحثية مف خبلؿ األىداؼ لرؤيتو ا فكؿ باحث تناكؿ دراستو كفقان الشباب كالمؤسسات الشبابية, 
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مؤسسات الشبابية قطاعات مختمفة منيا ال كالمنيجية كالنتائج كالتكصيات, حيث أجريت عمى
 .لشركات الكبرلاك كالقطاع العاـ القطاع الخاص ك  ىميةاألك 

 كعربية فمسطينيةبيف  كعشريف أربعةسات السابقة بمغت ار طمع الباحث عمى مجمكعة مف الداك 
سات إلى ار كقد تطرقت ىذه الد (2014-2001) سات بيف األعكاـار تمحكرت ىذه الد كأجنبية,
 سة:ار المعمكمات التي تيـ مكضكع الد العديد مف

لشركات اك كالقطاع العاـ القطاع الخاص دراسات تناكلت التطكير التنظيمي في مؤسسات -1
        , (2012,العتيبي(, )2012, أبك عمرة, )(2014,الزبيدمالكبرل, مثؿ دراسة: )

    (,2006)مرزكؽ,  (,Bhatnagar et al, 2010)بياتنقر كأخركف  (,2008)مطر, 
 .(Holt, Self, Thal, & Lo ,"2006)ىكلت كأخركف "

 دراسات تناكلت دكر القيادة كالقائد كمياراتو القيادية في تطكير المؤسسة مثؿ دراسة:-2

 )ليدم شكيسكي (,2010)األغا,  (,Guidroz et al, 2010)قيدركز كأخركف 
Ladyshewsky, 2010 شارلك كأخركف( ,)Sharlow et al ,2009,) باقميز كقريف( 

Paglis and Green ,2002),(كادماف دراسة Waldman,2001). 

(, )الحسنات, 2010دراسات تناكلت المؤسسات الشبابية بشكؿ عاـ مثؿ دراسة )قاسـ, -3
 (,2008(, )الخكالدة, 2009(, )أسعد, 2009(, )يكسؼ, 2010(, )الخاركؼ, 2010

 (.2006)محمكد,

 ,(2014)عكيمة,  ,(2014 ,العجيبافدراسات أخرم تناكلت الشباب بشكؿ عاـ مثؿ دراسة )-4
 (.2010(, )بريسـ, 2013)الغامدم, 

 أوال: أوجو االتفاق

 اتفقت الدراسات السابقة عمى عدة أمكر:
اتفقت معظـ الدراسات في تناكليا لمتعرؼ عمى دكر القادة في  من حيث األىداف: .1

التطكير التنظيمي لممؤسسات, كالتعرؼ عمي دكر الشباب في صناعة القرار داخؿ 
 المؤسسات الشبابية.

 (,2014)عكيمة,  تكافقت ىذه الدراسة مع دراسة من حيث مجتمع وعينة الدراسة: .2
(, 2010(, )األغا, 2010ؼ, (, )الخارك 2010(, )الحسنات, 2010)قاسـ, 
 (.2008(, )مطر, 2009(, )أسعد, 2009(, )يكسؼ, 2008)الخكالدة, 
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 ستبانةاالسات السابقة عمى استخداـ ار اتفقت مع جميع الد سة:امن حيث أدوات الدر  .3
 ت.ار , كذلؾ بيدؼ قياس مجاالت كمتغيرئيسية كأداة قياس

سات السابقة التي أكردىا ار نتائج الدنت درجات التكافؽ في تباي سة:امن حيث نتائج الدر  .4
 سة.ار لميدؼ الرئيس مف الد الباحث كفقا

 االختالف: أوجو ثانيا

دكر القيادات سة إلى التعرؼ عمى ار الد ىذه حيث ىدفت :حيث اليدف الرئيسمن  .1
 بيدؼ الربط بيف كذلؾ في قطاع غزة الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية

 أىداؼ المؤسسات الشبابية. القيادات الشابة كدكرىا في عممية التطكير التي تحقؽ
أبرزىا ة في ظؿ ظركؼ خاصة سة تمت في قطاع غز ار ف الدإحيث  من حيث البيئة: .2

مف خبلؿ غياب شبو تاـ  ,عمي المؤسسات الشبابية بللو, كالذم ألقى بظالحصار
 لمصادر التمكيؿ.

الحالية مف رؤساء مجالس إدارة  سةار مجتمع الد حيث تككف من حيث المجتمع: .3
 المؤسسات الشبابية بقطاع غزة.

 ,االستبانةمف حيث شمكلية المنيج المستخدـ, تـ استخداـ  سة:امن حيث أداة الدر  .4
أبعاد رئيسية كىي مجاالت التطكير التنظيمي, ككؿ بعد يتضمف عدد  6كتككنت مف 

 مف األسئمة الفرعية.
 سات السابقةار االستفادة من الدثالثًا: أوجو 

سة كاالطبلع عمى التجارب الحديثة لتمؾ افي اختيار منيج الدر  منيا تمت االستفادة .1
 سة الحالية لمكصكؿ إلى أىدافيا.االطريؽ لمدر  سات مما ميداالدر 

سات السابقة كبالتالي انتقاء ما يتناسب منيا ااالطبلع عمى األدكات المستخدمة في الدر  .2
 .االستبانةكالمتمثمة في  اتياسة الحالية تمييدا لبناء أداالدر  مكضكع مع

حات اسات السابقة في تقديـ التكصيات كاالقتر ااالستفادة مف نتائج كتكصيات الدر  .3
 سة الحالية.المدر 
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 البحثية الفجوة مصفوفة(: 1.3) رقم جدول7
 البحثيةالفجوة  مجتمع الدراسة البمد موضوع الدراسة الباحث اسم الدراسة م
 طر تقديم صورة الشباب في الصحافةأ 1

 (2014عكيمة ) سة تحميمية مقارنةار د الفمسطينية
الشباب الفمسطيني, 
 فمسطين الصحافة الفمسطينية

قطاع ب مجمة السعادة
وصحيفة صوت , غزة

 الضفة الغربيةب بالشبا

 
 
أن أي من الدراسات لم -1
حد عمم الباحث  تطرق عمىت

إلي دراسة القيادات الشابة 
ودورىا في عممية التطوير 

 التنظيمي.
 
أن أي من الدراسات لم  -2

جميع المؤسسات  تطبق عمى
 الشبابية )المراكز والجمعيات(

 قطاع غزة.
 
أن أي من الدراسات لم  -3

تستيدف القيادات الشابة في 
 قطاع غزة حسب عمم الباحث.

 
أن أي من الدراسات لم  -4

جميع جوانب  تتطرق إلى
االىداف رسم التطوير التنظيمي )

صياغة , واالستراتيجيات
التشريعات والقواعد واالنظمة, 

اليياكل التنظيمية, اعداد 
, تطوير التكنولوجية الوسائل

تقييم التطوير التنظيمي بوكالة الغوث من وجيو " 2
موظفي مكتب غزة مع التركيز عمى اإلدارة نظر 

 "والقيادة
 (2012أبو عمرة )

التطوير التنظيمي, االدارة 
 فمسطين والقيادة

وكالة الغوث وتشغيل 
 "االنروا" نالالجئي

القيادات اإلدارية ودورىا في إحداث التطوير " 3
اإليجابي في البنوك العاممة في  والتغيير التنظيمي

 "قطاع غزة
 (2010األغا )

 
القيادات االدارية, التطوير 

 فمسطين التنظيمي
البنوك العاممة في قطاع 

 "غزة

دور الشباب الفمسطيني في رسم السياسيات " 4
-التنمية وأثره عمى داخل المؤسسات الشبابية

متطوعو المؤسسات الشريكة لمركز بيسان 
 "(2007-2000)لمبحوث واإلنماء نموذجا

 (2009)يوسف
 

الفمسطيني, رسم الشباب 
 فمسطين السياسات

المتطوعين في 
 المؤسسات الشبابية

 التخطيط لدى المؤسسات الشبابية في فمسطين" 5
)حالة دراسية لمنتدى  ودوره في العممية التنموية

 "شارك الشبابي(
 (2009أسعد )

 
التخطيط, المؤسسات 
 فمسطين الشبابية, العممية التنموية

المؤسسات الشبابية 
حالة "منتدي  دراسة

 شارك الشبابي"
التطوير التنظيمي وأثره عمى فعالية القرارات " 6

 "األىمية في قطاع غزة اإلدارية في المؤسسات
 

 (2008مطر )
يمي, فعالية التطوير التنظ

 فمسطين داريةالقرارات اإل
المؤسسات األىمية في 

 قطاع غزة

دارة " 7 التغيير فعالية متطمبات التطوير التنظيمي وا 
التطوير التنظيمي, إدارة  (2006)مرزوق  "المؤسسات غير الحكومية الفمسطينية لدى

المؤسسات غير  فمسطين التغيير
 الحكومية الفمسطينية

دور المنظمات الشبابية األىمية الفمسطينية في " 8
عمى التنمية السياسية  بناء الشخصية وأثرىا

 ""الضفة الغربية
 (2006)محمود

 
المنظمات الشبابية, بناء 
الشخصية, التنمية 

 السياسية
 فمسطين

المنظمات الشبابية 
 األىمية الفمسطينية
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 البحثيةالفجوة  مجتمع الدراسة البمد موضوع الدراسة الباحث اسم الدراسة م
"واقع التطوير التنظيمي بالمؤسسة العامة  9

لمصناعات العسكرية والمعوقات التي تواجيو من 
 وجية نظر العاممين"

 (2014)الزبيدي 
 

التطوير التنظيمي, الواقع 
 السعودية والمعوقات

المؤسسة العامة 
 لمصناعات العسكرية

تنمية قدرات  نظم العمل,
العاممين( التي اتفق عمييا 

 المختصون والمؤلفون.
 
يات ومقترحات توصوضعت -5

يمكن أن تساعد القيادات الشابة 
عمي التطوير التنظيمي في 
المؤسسات الشبابية الفمسطينية 

, إضافة إلي توصيات بقطاع غزة
ومقترحات قد تساعد صناع 
القرار في الحكومة لالىتمام 

 .بالشباب كونيم قادة المستقبل

"دور التدريب اإلداري في تطوير األداء من وجية  10
 نظر منسوبي الرئاسة العامة لرعاية الشباب"

 (2014العجيبان )
 

التدريب االداري, تطوير 
الرئاسة العامة لرعاية  السعودية األداء

 الشباب"
كري األمن الف"دور القيادات الكشفية في تعزيز  11

 لدي الشباب في مدينة الرياض"
 (2013الغامدي )
 

القيادات الكشفية, تعزيز 
القيادات الكشفية في  السعودية األمن الفكري

 مدينة الرياض
 

12 
مستويات واقع الثقافة التنظيمية وعالقتو "

التطوير التنظيمي من وجية نظر الضباط 
 العاممين بالمديرية العامة لحرس الحدود"

 (2012العتيبي 
 
 

الثقاف القيادية, التطوير 
 السودية التنظيمي

العاممين الضباط 
بالمديرية العامة لحرس 

 الحدود
ز كالشباب والشابات الممتحقات في المرا اتجاىات" 13

 الشبابية التابعة لممجمس األعمى لمشباب نحو
 "النوع االجتماعي

 (2010الخاروف )
 
 

اتجاىات الشباب 
النوع والشابات, 
 االجتماعي )الجندر(

 األردن
ز الشبابية التابعة كالمرا

 لممجمس األعمى لمشباب

 (2010بريسم ) "منتديات الشباب في العراق بين الواقع والطموح" 14
 

 واقع منتديات الشباب,
منتديات الشباب التابعة  العراق المعوقات, الطموح

 لوزارة الشباب والرياضة
مراكز  الصفات القيادية لمدراء" تقويم بعض  15

تقويم بعض الصفات  (2010)قاسم وأخر  الشباب في محافظة ديالى "
 مراكز الشباب مدراء العراق القيادية )أنماط القيادة(

االىتمامات القيادية لدى مشرفي المراكز " 16
الشبابية في إقميم الجنوب في األردن من وجية 

 نظر أعضاء المجالس اإلدارية".

 دراسة
 (2010الحسنات)
 

 االىتمامات القيادية
 ,العمل األعضاء,وتشمل )
 المشرفين.لدى  (السمطة

 
 االردن

مشرفي المراكز الشبابية 
في إقميم الجنوب في 

 األردن
مستوى الممارسات الديمقراطية لدي رؤساء " 17

الييئات االدارية في المراكز الشبابية في األردن 
 الييئات االدارية فييا".من وجية نظر أعضاء 

دراسة الخوالدة وأخر 
(2008) 

 

مستوى الممارسات 
 االردن الديمقراطية

رؤساء الييئات االدارية 
في المراكز الشبابية في 

 األردن
والتطوير التنظيمي في اليند حالة تحول  "التغيير 18

 "تيجياوتغير تنظيمي استر 
 وأخرونبياتنقر 

Bhatnagar et al 
(2010) 

التغيير التنظيمي, التطوير 
 اليند التنظيمي

شركة طاقة شمال دليي 
 ((NDPLالمحدودة 
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 مقدمة 1.4
منيج الدراسة كمجتمعيا كعينتيا, باإلضافة إلى أداة ل كصفان  يتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ

األساليب  كالتأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة, كأيضا سيتـ استعراض الدراسة كخطكات إعدادىا
لمعناصر الدراسة, كفيما يمي كصفان  تحميؿ في كالتي اعتمد عمييا الباحث اإلحصائية المستخدمة

 .السابقة

  منيج الدراسة 2.4
دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي في المؤسسات  معرفة ة إلى لدراستيدؼ ىذه ا
المنيج الكصفي التحميمي  اتبع الباحث, سةار يؽ ىدؼ الدقطاع غزة, كمف أجؿ تحقب الشبابية الفمسطينية

بالكصؼ كالمتغيرات كالممارسات كما ىي بحيث تتفاعؿ معيا  م يتناكؿ دراسة األحداث كالظكاىرالذ
 .افي مجرياتي تدخؿالدكف أك  كالتحميؿ دكف التدخؿ فييا

 مصادر جمع البيانات 3.4
اعتمد الباحث في دراستو عمى العديد مف المصادر األكلية كالثانكية لممعمكمات ذات العبلقة 

لمؤسسات الشبابية الفمسطينية بيدؼ اإلجابة عمى بكؿ مف القيادات الشابة, التطكير التنظيمي كا
 تساؤالت الدراسة كاختبار فرضياتيا كتحقيؽ أىدافيا.

 كقد كانت المصادر الثانكية عبارة عف التالي:

 الكثائؽ كالنشرات كاإلحصائيات التي ليا عبلقة بالبحث. -1

 الكتب كالمراجع كالدكريات كالمجبلت. -2

 السابقة ذات العبلقة بمكضكع البحث.الدراسات كالبحكث  -3

 شبكة المعمكمات العنكبكتية )اإلنترنت(. -4

أما المصادر األكلية فكانت عبارة عف استخداـ استبانة مصممة لخدمة أىداؼ الدراسة لجمع البيانات 
كالمعمكمات البلزمة عف مجتمع الدراسة تـ تكزيعيا عمى رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الشبابية 

 مسطينية في قطاع غزة كمعالجتيا كتحميميا إحصائيان كالحصكؿ عمى النتائج.الف

 مجتمع الدراسة 4.4
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع رؤساء مجالس اإلدارات في المؤسسات الشبابية الفمسطينية 

(, بحسب 1.4رقـ ) لجدكؿما ىك مكضح في ا( فردان ك132بمحافظات غزة كالبالغ عددىـ )
, ىذا كاستبعد الباحث األندية الرياضية 2014ارة الشباب كالرياضة ككزارة الداخمية لمعاـ إحصائيات كز 
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كذلؾ ألنيا تخضع لقانكف األندية الرياضية المكحد الصادر عف  اثناف كثمانكف ناديان  كالتي يبمغ عددىا
 .كزارة الشباب كالرياضة كطبيعة عمميا تختمؼ عف طبيعة عمؿ المؤسسات الشبابية

 

 .الشبابية المؤسسات تقسيم( 1.4) رقم جدول8

 رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الشبابية الفمسطينيةمجتمع الدراسة: 
 المجموع المراكز الشبابية الجمعيات الشبابية

54 78 132 
 ووزارة الداخمية باالستناد إلى إحصائية وزارة الشباب والرياضة جرد بواسطة الباحثالمصدر : 

 

الدراسة الحالية ىي دراسة مسحية شاممة لممجتمع بكاممو, حيث قاـ الباحث بتكزيع االستبيانات 
عمى كامؿ المجتمع, كعند استرداد االستبيانات مف أفراد المجتمع بمغ عدد االستبيانات المستردة 

البيانات فييا, كبذلؾ بمغ العدد ( استبانات بسبب عدـ اكتماؿ 9( استبيانان, ثـ استبعد منيا )126)
مف مجتمع الدراسة, كالجدكؿ التالي يكضح  (%88.6( فردا بنسبة تمثؿ )117النيائي لعينة الدراسة )

 أعداد كنسب االستبيانات التي تـ تكزيعيا كالمستردة منيا:
 .الدراسة تمعمج من والمستردة الموزعة االستبانات أعداد(: 2.4) رقم جدول9

 توزيع المنطقة الجغرافية
 فاقد

 صافي العدد
 إجمالي الفاقد غير مكتمل غير مرجع

 55 2 0 2 57 غزة

 11 3 1 2 15 الشمال

 25 3 2 1 27 رفح

 18 4 4 0 22 خانيونس

 8 3 2 1 12 الوسطي

 117 15 9 6 132 المجموع
 

لمجمس اإلدارة في المؤسسات الشبابية  رئيسان ( 30اختار الباحث عينة استطبلعية تككنت مف )
بمحافظة غزة, كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى صدؽ كثبات أداة الدراسة بعد تجريبيا عمى أفراد ىذه العينة 
االستطبلعية, كقد قاـ الباحث بضـ أفراد العينة االستطبلعية لمجتمع الدراسة عند التطبيؽ الفعمي 

 لصغر حجـ مجتمع الدراسة. لؾ نظران ألداة الدراسة كذ
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 الدراسة: مجتمعكالجداكؿ التالية تكضح خصائص 
 .الجغرافية والمنطقة الجنس متغيري ضوء في الدراسة مجتمع أفراد ألعداد النسبية واألوزان األعداد(: 3.4)جدول10

 المجموع إناث ذكور المنطقة الجغرافية / الجنس

 غزة
 55 17 38 عدد
% 32.48% 14.53% 47.01% 

 شمال غزة
 11 0 11 عدد
% 9.40% 0.00% 9.40% 

 رفح
 25 6 19 عدد
% 16.24% 5.13% 21.37% 

 خان يونس
 18 7 11 عدد
% 9.40% 5.98% 15.38% 

 الوسطى
 8 1 7 عدد
% 5.98% 0.85% 6.84% 

 المجموع
 117 31 86 عدد
% 73.50% 26.50% 100.00% 

, %26.5كالتي بمغت  أعمى مف نسبة اإلناث % كىي73.5بمغت  الباحث أف نسبة الذككركيرل 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف العادات كالتقاليد في المجتمع الغزم تفرض نفسيا كبقكة فيما يتعمؽ 

فيما بعمؿ اإلناث في قطاع المؤسسات كالذم تعتبره بعض العائبلت مف المحظكرات بالنسبة ليا, أما 
مركزية القطاع  باعتبارىاالجغرافية فنجد أف أعمى نسبة مؤسسات في محافظة غزة  ةيتعمؽ بالمنطق

 يمييا ثـ كتكجد بيا أعمى نسبة سكاف, كما كيتكاجد بيا كافة المؤسسات الدكلية كالكزارات الفمسطينية
  طي كالشماؿ.الكس ان ثاني ترتيب مف حيث عدد السكاف كأخير  محافظات الجنكب رفح كخانيكنس

 .والعمر الجنس متغيري ضوء في الدراسة مجتمع أفراد ألعداد النسبية واألوزان األعداد(: 4.4) رقم جدول11
 

 المجموع إناث ذكور العمر / الجنس

 عاماً  23-18
 13 4 9 عدد

% 7.7% 3.4% 11.1% 

 عاماً  29-24
 40 15 25 عدد

% 21.4% 12.8% 34.2% 
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 المجموع إناث ذكور العمر / الجنس

 عاماً  35-30
 36 9 27 عدد

% 23.1% 7.7% 30.8% 

 عامًا فأكثر 36
 28 3 25 عدد

% 21.4% 2.6% 23.9% 

 المجموع
 117 31 86 عدد

% 73.50% 26.50% 100.00% 

الدراسة في ضكء متغيرم الجنس األعداد كاألكزاف النسبية ألعداد أفراد مجتمع كيرل الباحث أف أعمى 
كيعزك الباحث ذلؾ إلى منطقية النتيجة ككف عامان,  35-30كانت في الفئة العمرية مف  كالعمر

الشباب في ىذه الفئة قد أنيكا تعميميـ الجامعي كمنيـ مف تطكع في العمؿ الشبابي في سف مبكرة 
عامان  23-18ابية, بينما كانت أقؿ فئة مف كبالتالي ىـ اكتسبكا الخبرة الكافية لقيادة المؤسسات الشب

في العمؿ  الكافية كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الشباب في ىذه الفترة العمرية لـ يكتسبكا الخبرة
مقيادة مثؿ كف الخبرة الكافية لكبالتالي ىـ ال يمتمك ابي كلـ يمارسكا أدكار قيادية فييا,المؤسساتي الشب

 منيـ. األكبر سنان 
 .العممي والمؤىل الجنس متغيري ضوء في الدراسة مجتمع أفراد ألعداد النسبية واألوزان األعداد(: 5.4)رقم جدول12

 المجموع إناث ذكور المؤىل العممي / الجنس

 ثانوي
 3 0 3 عدد

% 2.6% 0.0% 2.6% 

 دبموم
 23 4 19 عدد

% 16.2% 3.4% 19.7% 

 بكالوريوس
 70 22 48 عدد

% 41.0% 18.8% 59.8% 

 دراسات عميا
 21 5 16 عدد

% 13.7% 4.3 17.9% 

 المجموع
 117 31 86 عدد

% 73.50% 26.50% 100.00% 
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األعداد كاألكزاف النسبية ألعداد أفراد مجتمع الدراسة في ضكء متغيرم الجنس كيرل الباحث أف أعمى 
إلى أف الشباب %, كيعزك الباحث ذلؾ 41بيف حممة البكالكريكس بنسبة  كاف كالمؤىؿ العممي

الفمسطيني مثقؼ بطبعو كيميؿ بقكة إلى إتماـ تعميمو الجامعي, حيث يككنكا بعد الحصكؿ عمى درجة 
البكالكريكس قد تكسعت مداركيـ, كتفتحت األفاؽ أماميـ كيريدكف تفريغ طاقاتيـ, كلذلؾ فيـ يميمكف 

 ك العمؿ في مؤسسات المجتمع المدني بشكؿ عاـ كالشبابية بشكؿ خاص.إلى التطكع أ
 الخدمة سنوات عدد الجنس متغيري ضوء في الدراسة مجتمع أفراد ألعداد النسبية واألوزان األعداد (:6.4)جدول13

 المجموع إناث ذكور سنوات الخدمة / الجنس

 سنتين فأقل
 18 8 10 عدد

% 8.5% 6.8% 15.4% 

 سنوات 5 – 3
 42 16 26 عدد

% 22.2% 13.7% 35.9% 

 سنوات 9 – 6
 28 6 22 عدد

% 18.8% 5.1% 23.9% 

 سنوات فأكثر 10
 29 1 28 عدد

% 23.9% 0.9% 24.8% 

 المجموع
 117 31 86 عدد

% 73.50% 26.50% 100.00% 

ضكء متغيرم الجنس  ألعداد أفراد مجتمع الدراسة فياألعداد كاألكزاف النسبية كيرل الباحث أف أعمى 
%, كيعزك 23.9بنسبة  سنكات فأكثر 10عدد سنكات الخدمة كاف بيف الشباب كالشابات الذيف عممكا ك 

الباحث ذلؾ إلى منطقية النتيجة ككف الشباب الذيف خدمكا أكثر مف عشر سنكات قد اكتسبكا خبرة 
ىـ األقدر عمى قيادة مؤسساتيـ أكثر مف أم شخص أخر, بينما كبيرة في العمؿ المؤسساتي الشبابي ك 

الشباب كالشابات مف ذكم الخبرة سنتيف فأقؿ األدنى عددان, ألنيـ لـ يكتسبكا خبرة كافية في  نسبة كانت
 العمؿ المؤسساتي الشبابي نظرا لصغر سنيـ غالبان.   

 أداة الدراسة 5.4
ر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى دك 

 (2ممحؽ رقـ ) الشبابية الفمسطينية بقطاع غزة, كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد استبانة
 كاتبع الباحث في إعداد االستبانة الخطكات التالية: لقياس ىذا الدكر,



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 112{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 عمى الدراسات المتخصصة في مجاؿ القيادة كالتطكير التنظيمي. االطبلع .1

 عمى األدكات البحثية المتعمقة بالتطكير التنظيمي في بعض الدراسات السابقة. االطبلع .2

بصكرتيا األكلية, كذلؾ بما يتكافؽ مع معطيات اإلطار النظرم  بانةصياغة فقرات االست .3
 كالدراسات السابقة.

القيادات الشابة في تتعمؽ بمدل مساىمة  ( فقرة72عمى )ا األكلية اشتممت األداة بصكرتي
, كأماـ كؿ فقرة مقياس خماسي لتحديد تقديرات التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية الفمسطينية

كقد كانت اإلجابة لكؿ فقرة مف الفقرات كفؽ  رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الشبابية ليذا الدكر,
 ماسي كالتالي:مقياس )ليكارت( الخ

 .الخماسي ليكارت مقياس(: 7.4) رقم جدول14

 ضعيفة جدا ضعيفة متكسطة كبيرة كبيرة جدا التصنيف
 1 2 3 4 5 النقاط

 

 تقسيم االستبانة إلى قسمين:ىذا كقد تـ 

 ألفراد العينة.القسـ األكؿ: كيحتكل ىذا القسـ عمي مجمكعة مف األسئمة تتعمؽ بالسمات الشخصية 

القسـ الثاني: يناقش ىذا القسـ دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية, كيتككف 
 محاكر كالتالي: 6ىذا القسـ مف 

 فقرة. 11ىداؼ كاالستراتيجيات كيتككف مف كر األكؿ: يناقش رسـ األالمح

 فقرات. 10نظمة كيتككف مف قش صياغة التشريعات كالقكاعد كاألالمحكر الثاني: ينا

 فقرات. 10المحكر الثالث: يناقش رسـ اليياكؿ التنظيمية كيتككف مف 

 فقرات. 10المحكر الرابع: يناقش استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية كيتككف مف 

 فقرة. 16المحكر الخامس: يناقش تطكير نظـ العمؿ كيتككف مف 

 فقرات. 9المحكر السادس: يناقش تنمية قدرات العامميف كيتككف مف 

  صدق األداة 6.4
صدؽ األداة بأنو " قدرتيا عمى قياس ما كضعت لقياسو", كقد  (11:  1544) عبيدات يعرؼ 

 استخدـ الباحث الطرؽ التالية لمتأكد مف صدؽ األداة:
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 المحكمين  االستبانة من وجية نظر صدق1-

في  المتخصصيف ة عمى مجمكعة مف المحكميفبعرض األداة بصكرتيا األكليقاـ الباحث 
مف أعضاء الييئة التدريسية في  ثبلثة, ان محكم عشر ف أحدتألفت م ,(3)ممحؽ رقـ  اإلدارة كالقيادة

مف أعضاء الييئة  أربعةأكاديمية االدارة كالسياسة لمدراسات العميا في تخصصات اإلدارة كالقيادة, 
مف أعضاء  ثبلثةالتدريسية في كمية التجارة بالجامعة اإلسبلمية في تخصصات اإلدارة كاإلحصاء, 

مف  ككاحد, جية البحث العممي كعمـ النفسالييئة التدريسية في جامعة األقصى في تخصصات مني
حكميف إبداء الرأم كزارة التربية كالتعميـ تخصص لغة عربية, كقد طمب الباحث مف السادة الم

كالمبلحظات كالمقترحات حكؿ األداة كمدل مبلءمتيا ألغراض الدراسة, كقد حصؿ الباحث عمى بعض 
اآلراء كالمقترحات مف السادة المحكميف, كقاـ في ضكء ذلؾ بتعديؿ صياغة بعض الفقرات, كحذؼ 

ضافة فقرات أ ؿ الباحث أم تعديؿ عمى ( فقرة, كلـ يدخ66) ةانخرل, بحيث أصبح عدد فقرات االستبكا 
 المقياس الخماسي المستخدـ حيث اتفؽ غالبية المحكميف عمى مبلءمتو لمداللة عمى درجة كؿ فقرة.

 صدق االتساق الداخمي 2-

( صدؽ االتساؽ الداخمي بأنو " التجانس في أداء الفرد مف فقرة 1982:72,يعرؼ ) أبك لبدة
قياس خاصية معينة في الفرد", كقد تـ إيجاد صدؽ االتساؽ ألخرل, أم اشتراؾ جميع فقرات األداة في 

باط بيف كؿ الداخمي لؤلداة بعد تجريبيا عمى عينة الدراسة االستطبلعية مف خبلؿ حساب معامؿ االرت
, كحساب معامؿ ةاني إليو كمع الدرجة الكمية لبلستبمع المجاؿ الذم تنتم ةانفقرة مف فقرات االستب

, كذلؾ لمتعرؼ عمى قكة معامؿ االرتباط الناتج كالجدكؿ ةانرجة الكمية لبلستبكؿ مجاؿ مع الدارتباط 
 التالي يكضح ذلؾ:

 

 خالل من التنظيمي التطوير في الشابة القيادات دور الستبيان الداخمي االتساق صدق يوضح(: 8.4) رقم جدول15
 (.(N=30 بيرسون ارتباط معامالت

 

معامل ارتباط  الفقرةرقم  المجال
 الفقرة بالمجال

معامل ارتباط 
الفقرة باالستبيان 

 ككل
معامل ارتباط  رقم الفقرة

 الفقرة بالمجال

معامل ارتباط 
الفقرة باالستبيان 

 ككل

معامل ارتباط 
المجال 

 باالستبيان ككل

األىداف 
 واالستراتيجيات

1 0.416* 0.663** 7 0.643** 0.377* 

0.784** 

2 0.522** 0.774** 8 0.656** 0.449* 

3 0.699** 0.539** 9 0.641** 0.683** 

4 0.405* 0.791** 10 0.565** 0.452* 

5 0.461* 0.761** 11 0.622** 0.784** 

6 0.784** 0.621**    



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 112{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

معامل ارتباط  الفقرةرقم  المجال
 الفقرة بالمجال

معامل ارتباط 
الفقرة باالستبيان 

 ككل
معامل ارتباط  رقم الفقرة

 الفقرة بالمجال

معامل ارتباط 
الفقرة باالستبيان 

 ككل

معامل ارتباط 
المجال 

 باالستبيان ككل

صياغة 
التشريعات 
والقواعد 
 واألنظمة
 

12 0.649** 0.446* 17 0.573** 0.598** 

0.741** 
13 0.584** 0.611** 18 0.477** 0.738** 

14 0.574** 0.734** 19 0.547** 0.579** 

15 0.643** 0.418* 20 0.454* 0.456* 

16 0.791** 0.663** 21 0.717** 0.536** 

رسم اليياكل 
 التنظيمية

22 0.761** 0.758** 27 0.402* 0.543** 

0.657** 
23 0.575** 0.787** 28 0.453* 0.75** 

24 0.635** 0.574** 29 0.535** 0.664** 

25 0.633** 0.628** 30 0.705** 0.708** 

26 0.640** 0.727** 31 0.675** 0.707** 

تطوير الوسائل 
 التكنولوجية

32 0.581** 0.574** 37 0.401* 0.677** 

0.665** 
33 0.711** 0.396* 38 0.409* 0.696** 

34 0.481** 0.743** 39 0.765** 0.732** 

35 0.434* 0.584** 40 0.521** 0.507** 

36 0.662** 0.612** 41 0.56** 0.742** 

تطوير نظم 
جراءات العمل  وا 

42 0.705** 0.696** 50 0.797** 0.697** 

0.758** 

43 0.594** 0.584** 51 0.771** 0.755** 

44 0.655** 0.736** 52 0.427* 0.603** 

45 0.581** 0.778** 53 0.712** 0.712** 

46 0.783** 0.717** 54 0.609** 0.776** 

47 0.443* 0.724** 55 0.654** 0.588** 

48 0.722** 0.405* 56 0.467** 0.561** 

49 0.716** 0.639** 57 0.797** 0.522** 

تنمية قدرات 
 العاممين

58 0.427* 0.499** 63 0.723** 0.668** 

0.587** 

59 0.423* 0.525** 64 0.624** 0.665** 

60 0.418* 0.726** 65 0.626** 0.784** 

61 0.644** 0.695** 66 0.540** 0.402* 

62 0.642** 0.603**    

 (R  =0.361)القيمة الحرجة لػ  0.05)*( تعني أف معامؿ االرتباط داؿ عند مستكل 

 (R  =0.463)القيمة الحرجة لػ  0.01)**( تعني أف معامؿ االرتباط داؿ عند مستكل 
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إحصائيان مما يدؿ عمى أف  يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط دالة
 .ةانفقرات كالدرجة الكمية لبلستبيتمتع بقكة االرتباط بيف ال ةاناالستب

  داةثبات األ3-
ى المجمكعة نفسيا المقياس لمنتائج نفسيا تقريبان في كؿ مرة يطبؽ فييا عمالثبات ىك " إعطاء 

 قد تـ حساب معامؿ ثبات األداة بطريقتيف ىما:(, ك 261:(1982 أبك لبدةمف األفراد " 
 طريقة كرونباخ ألفا  -

(,   Alpha Coefficient( ك التي يشار إلييا اختصاران بعامؿ ألفا ) Cronbachمعادلة كركنباخ )
 (2002:355, )عكدةس({ 2ؼ/ ع 2مجػ ع) -1({*}1 –= }ف / )ف      تأخذ الصيغة التالية:ك 

 :فإحيث 

             . ف  = عدد فقرات المقياس .   = معامؿ ألفا 

 ؼ = تبايف االستجابات عمى كؿ فقرة في المقياس . 2ع

 س = تبايف االستجابات عمى المقياس ككؿ . 2ع

 ؼ = مجمكع التباينات لعدد ف مف الفقرات . 2مجػ ع

 طريقة التجزئة النصفية  -

تعتمد ىذه الطريقة عمى تجزئة األداة إلى جزئيف, كحساب معامؿ االرتباط بيف الجزئيف, كمف ثـى يتـ 
براكف التنبؤية  المحسكب بكاسطة معادلة سبيرماف إجراء تصحيح كتعديؿ إحصائي لمعامؿ االرتباط

Spearman – Brown Prophecy Formula )) 

 ك ىذه المعادلة ىي:

 (14:  1980صادؽ, ك  ,+ ر(       )أبك حطب 1ر / ) 2ث = 

 حيث أف:

 .= معامؿ ثبات المقياس كمو ث

 = القيمة المحسكبة لمعامؿ االرتباط بيف االستجابات عمى الجزئييف.ر 

ألفا كركنباخ كالتجزئة  بطريقتيك الجدكؿ التالي يكضح قيـ معامبلت الثبات لبلستبياف كمجاالتو 
 النصفية:
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 .النصفية والتجزئة كرونباخ ألفا طريقتي باستخدام ومجاالتيا لالستبانة الثبات معامالت(: 9.4) رقم جدول16

 المجال
 قيمة معامل الثبات

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ
 0.854 0.897 األىداف واالستراتيجيات

 0.847 0.885 صياغة التشريعات والقواعد واألنظمة
 0.795 0.847 رسم اليياكل التنظيمية

 0.804 0.861 تطوير الوسائل التكنولوجية
جراءات العمل  0.863 0.899 تطوير نظم وا 

 0.824 0.870 تنمية قدرات العاممين
 0.874 0.913 االستبيان ككل

مرتفعة مما يؤكد عمى ثبات يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت الثبات لؤلداة 
 (.2بصكرتو النيائية في ممحؽ رقـ ) ةانكصبلحيتو لبلستخداـ, أنظر االستب ةاناالستب

 األساليب اإلحصائية 7.4
اعتمػػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػػث األسػػػػػػػػػاليب اإلحصػػػػػػػػػائية البارامتريػػػػػػػػػة المعمميػػػػػػػػػة فقػػػػػػػػػد أظيػػػػػػػػػرت عمميػػػػػػػػػة استكشػػػػػػػػػاؼ 
البيانػػػػػػػػات مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ اختبػػػػػػػػار اعتداليػػػػػػػػة التكزيػػػػػػػػع ) كػػػػػػػػكلمجرؼ سػػػػػػػػميرنكؼ ( أف جميػػػػػػػػع العينػػػػػػػػات 

بػػػػػػػيف تكزيػػػػػػػع  نتػػػػػػػائج كجػػػػػػػكد فػػػػػػػركؽ دالػػػػػػػة إحصػػػػػػػائيان التخضػػػػػػػع لمتكزيػػػػػػػع االعتػػػػػػػدالي حيػػػػػػػث لػػػػػػػـ تظيػػػػػػػر 
 كالجدكؿ التالي يكضح نتائج اختبار اعتدالية التكزيع: ي,العينات كالتكزيع االعتدال

 العتدالية توزيع عينة الدراسة Kolmogorov-Smirnovاختبار (: 10.4) رقم جدول17

 الداللة اإلحصائية .Sig درجات الحرية قيمة اإلحصائي
 غير دالة *200. 117 061.

 
   :كبالتالي اعتمد الباحث األساليب اإلحصائية التالية 

سػػػػػػػػػتخداـ معػػػػػػػػػامبلت االرتبػػػػػػػػػاط با الباحػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػاـالثبػػػػػػػػػات ألداة الدراسػػػػػػػػػة لحسػػػػػػػػػاب الصػػػػػػػػػدؽ ك  -1
 لبيرسكف.

ات المتكسػػػػػػطات كالتكػػػػػػرار  الباحػػػػػػثالثػػػػػػاني اسػػػػػػتخدمت جابػػػػػػة عمػػػػػػى سػػػػػػؤالي الدراسػػػػػػة األكؿ ك لئل -1
 األكزاف النسبية.ك 

عينتػػػػػػػيف ل "T"اختبػػػػػػػار  الباحػػػػػػػثالرابػػػػػػػع اسػػػػػػػتخدمت الثالػػػػػػػث ك جابػػػػػػػة عمػػػػػػػى سػػػػػػػؤالي الدراسػػػػػػػة لئل -3
 .  Unequal Independent Samples T - Testمستقمتيف ك غير متساكيتيف
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 One  Way   لئلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الخامس استخدمت الباحث تحميؿ التبايف األحادم -2

ANOVA  مف ثـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية المتعددة كScheffe Post Hoc 

Test For Multiple Comparisons. 
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ييدؼ الباحث مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى عرض كتحميؿ لبيانات االستبانة التي تـ إعدادىا 
السؤاؿ الرئيس  تحميؿب SPSSلتحقيؽ غرض الرسالة, حيث سيقكـ باستخداـ البرنامج اإلحصائي 

فرة لديو كفى الختاـ سيقـك الباحث كمف خبلؿ النتائج المتك  لمدراسة, ثـ تحميؿ محاكر الدراسة الفرعية,
  .سةار مف اختبار فرضيات الد

 تفسيرىانتائج الدراسة و 

يعرض ىذا الفصؿ أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا بناء عمى المعالجات اإلحصائية التي 
 تـ جمعو كتحميمو مف بيانات مف خبلؿ أداة الدراسة.أجريت عمى ما 

لممؤسسات ادات الشابة في التطكير التنظيمي قد جاءت الدراسة الحالية بيدؼ دراسة دكر القيك 
 الشبابية الفمسطينية بقطاع غزة كما تـ دراسة ىذا الدكر في ضكء مجمكعة مف المتغيرات:

 .أنثى ( –الجنس ) ذكر 1-
 .فأكثر ( 36, 35 – 30, 29 – 24, 23 – 18العمر ) 2-
 .المحافظة )غزة, الشماؿ, الكسطى, خاف يكنس, رفح(3-
 .المؤىؿ العممي )ثانكم, دبمكـ, بكالكريكس, دراسات عميا(4-
 .(سنكات فأكثر 10سنكات,  9 – 6سنكات, مف 5 إلى  3سنتيف فأقؿ, مف عدد سنكات الخبرة )5-

 .يؽ أدكات الدراسةير النتائج التي تكصؿ إلييا بعد تطبكسيقـك الباحث في ىذا الفصؿ بعرض كتفس

  اإلجابة عن السؤال الرئيس لمدراسة 1.5
 عمى ما يمي: )الرئيس( نص سؤاؿ الدراسة األكؿ

 ما دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية الفمسطينية بقطاع غزة؟
قرات المتكسطات كالتكرارات كاألكزاف النسبية لكؿ فقرة مف فكلئلجابة عمى السؤاؿ قاـ الباحث بحساب 

 , كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:االستبانة
 .االستبانة لمجاالت النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 1.5) رقم جدول18

 عدد الفقرات المجال م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 1 %78.68 0.598 3.934 11 األىداؼ كاالستراتيجيات 1

 3 %76.26 0.676 3.813 10 صياغة التشريعات كالقكاعد كاألنظمة 2

 2 %77.26 0.698 3.863 10 رسـ اليياكؿ التنظيمية 3

 6 %67.64 0.791 3.382 10 تطكير الكسائؿ التكنكلكجية 4
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جراءات العمؿ تطكير نظـ 5  4 %75.35 0.708 3.768 16 كا 

 5 %71.38 0.770 3.569 9 تنمية قدرات العامميف 6

  %74.62 0.595 3.731 66 ككؿ االستبانة 7
 

, 67.64%ك %34.24أف األكزاف النسبية لممجاالت تراكحت بيف  يتضح مف الجدكؿ السابؽ
كىذا يشير إلى  عدـ تشتت التبايف  11%حيث بمغ الفرؽ بيف أعمى كزف نسبي كأقؿ كزف نسبي حكالي 

ما,  في األداء عمى مجاالت االستبانة الستة, بمعنى أف األكزاف النسبية لممجاالت كانت متقاربة نكعان 
جاء بقدر  ية الفمسطينيةالتطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابمما يشير إلى أف دكر القيادات الشابة في 

مع بعض الفكارؽ المتكسطة كالبسيطة,  ,متقارب عمى جميع عناصر التطكير التنظيمي لممؤسسة
, كىك كزف 74.62%كبصفة عامة بمغ الكزف النسبي لدكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي 

 سة التي يعممكف بيا.نسبي يعكس دكر إيجابي جيد لتمؾ القيادات الشابة في تطكير أنظمة المؤس

كتشير المتكسطات كاألكزاف النسبية في الجدكؿ السابؽ إلى أف المساىمة كالمشاركة في 
, تبلىا %34.24صياغة ككضع األىداؼ كاالستراتيجيات حصمت عمى أعمى كزف نسبي بمغ حكالي 

لقكانيف بكزف تقريبا ثـ صياغة التشريعات كاألنظمة كا %33.12رسـ اليياكؿ التنظيمية بكزف نسبي 
جراءات العمؿ بكزف نسبي  %32.12نسبي  تقريبا, حيث حصمت  %31.31تقريبا ثـ تطكير نظـ كا 

 .75%ىذه المجاالت عمى أكزاف نسبية أعمى مف 

في المقابؿ حصؿ مجالي تنمية قدرات العامميف كتطكير الكسائؿ التكنكلكجية عمى كزف نسبي 
ييما عمى التكالي, كىما يشيراف إلى أف الدكر ف%23.22, %31.34حيث حصبل عمى  75%أقؿ مف 

  .الرغـ مف ارتفاع أكزانيما نسبيان  جاء دكف المستكل المطمكب عمى

كعي كدراية كبيرة بجكانب عممية  النتيجة ككف القيادات الشابة عمى كيعزك الباحث ىذه
لمقيادة  الفكر المعاصركما أف القيادات الشابة تمثؿ  ,حيث المككنات كاألليات التطكير التنظيمي مف

أف القيادات الشابة تممؾ  تطكير كالتحسيف, ىذا باإلضافة إلىبعممية ال دراية الحديثة كىذا يجعميـ عمى
رسـ , صياغة التشريعات كالقكاعد كاألنظمة األىداؼ كاالستراتيجيات, رسـ في مجاالت ميارة جيدة

جراءات العمؿ, تطكير الكسائؿ التكنكلكجية, اليياكؿ التنظيمية , تنمية قدرات العامميفك  تطكير نظـ كا 
درجة البكالكريكس أك الماجستير في عمـ  بعضيـ حاصؿ عمى ممةأف معظميـ قيادات متع إضافة إلى

القيادة كاإلدارة كىذا يمكنيـ مف امتبلؾ ميارات التطكير في المنظمة, ىذا كجاءت فقرة تحديد األىداؼ 
 ليعكس قدرة القيادات الشابة عمى (,78.68%كزف نسبي )ب لترتيب األكؿ( في ا1كاالستراتيجيات رقـ )

تحديد االحتياجات كاألىداؼ كخطكة أكلى في عممية  نظمة كتحديد مخرجاتيا كالقدرة عمىفيـ كاقع الم
بمتكسط  تكقد جاء( في الترتيب األخير 4التطكير, كجاءت فقرة تطكير الكسائؿ التكنكلكجية رقـ )
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كيعزك الباحث ىذه النتيجة باعتبار تطكير الكسائؿ  (,67.64%( ككزف نسبي )3.382%حسابي )
المتخصصيف في المؤسسة باعتبار أف كظيفة القائد  ية جانب فني ميكانيكي يعيد بو إلىالتكنكلكج

 كظيفة اشرافية كرقابية أكثر منيا كظيفة تنفيذية.

أبك  تكصمت إليو دراسة تتفؽ مع ماكىي  ل المرتفعجاءت بيذا المستك  كىذه النتيجة
عمى مستكل  رإحداث التطكير كالتغيي دكر ميـ في لمقياداتكىي أف  ,(2010( كاألغا)2012عمرة)

قادة لدييـ ال بيف الدراسات إلى أف لمؤسسة, كيعزك الباحث ىذا االتفاؽفي ا األفراد كالجماعات كالتنظيـ
يساعدىـ عمى التطكير التنظيمي  نظمة المؤسسة كيمتمككف مؤىؿ عمميدراؾ كقدرة عمي فيـ أإ

 جراء التغييركا   كيحصؿ القادة عمى تأىيؿ كتدريب مستمر تزيد مف خبرتيـ في التطكير التنظيمي
ة منسجمة مع كىناؾ عبلق ,كلدييـ معرفة بحاجة المؤسسة بمككناتيا المادية كالبشرية كالمعمكماتية

رىـ كتأثرىـ باآلخريف عمى مستكم إنساني تأثي تعكس دكر القادة في ,داخؿ المؤسسةفراد كالجماعات األ
 .قيادة كيساىـ في عممية التغيركىذا دكر تحققو ال كاجتماعي,

( كالتي 2010)  Ladyshewskyليدم شكيسكيفيما اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
القائد في خؿ لى تداإكيعزك الباحث ذلؾ  أظيرت تعقيدات دكر المدير كمدرب لمتطكير التنظيمي

لى تحقيؽ كىك التكجيو كاالشراؼ الذم ييدؼ إشغمو عف ميمتو كدكره الرئيس تفاصيؿ العمؿ الذم ي
ف زاكية النظر لمقائد خارجية كليست داخمية كما إ ,نظمةجراء التغيير عمى األكا  تطكير االستراتيجيات 

عامميف في المؤسسة ككنيا تنفيذية كىي ميمة منكطة بالكالميمة الداخمية تبعد القائد عف المياـ الرئيسة 
 لى النتائج النيائية مف العمؿ.الف القائد ينظر إ ,قابة عمى العمؿكميمة القائد التكجيو كاالشراؼ كالر 

الثقافة باإلضافة ك كما كيعزك الباحث ىذا االختبلؼ في النتيجة إلى اختبلؼ الزماف كالمكاف 
عف دراسة الباحث, حيث   Ladyshewskyليدم شكيسكيإلى اختبلؼ عينة كمجتمع دراسة 

 استيدفت األكلى مدراء شركات اقتصادية, بينما استيدفت دراسة الباحث القيادات الشابة.

 مناقشة محاور الدراسة   2.5
 رسم األىداف واالستراتيجيات قدرة القيادات الشابة عمى 1.2.5

 عمى ما يمي: الفرعي األكؿ لمدراسة سؤاؿالنص 

قدرة القيادات الشابة عمي رسـ األىداؼ كاالستراتيجيات في المؤسسات الشبابية الفمسطينية  مدل ما
 ؟بقطاع غزة 

لئلجابة عمى السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لكؿ فقرة ك 
 مف فقرات مجاؿ األىداؼ كاالستراتيجيات, كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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 رسم مجال عمى لالستجابات النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 2.5) رقم جدول19
 .واالستراتيجيات األىداف

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 3 %81.7 0.761 4.085 صياغة رؤية مؤسستؾ. 1
 2 %82.7 0.730 4.137 صياغة رسالة مؤسستؾ. 2
 1 %84.4 0.756 4.222 لمؤسستؾ. أىداؼ صكغ 3
 8 %77.4 0.783 3.872 الفرعية لكؿ كحدة إدارية في مؤسستؾ. األىداؼصكغ  4
 4 %80.3 0.851 4.017 تحديد نقاط القكة كمكاطف الضعؼ الداخمية في عمؿ مؤسستؾ. 5

6 
التي تفرضيا البيئة الخارجية عمى تحديد الفرص كالتيديدات 

 المؤسسة.
3.897 0.932 77.9% 7 

في ضكء التغيرات المحيطة  االستراتيجيةتعديؿ األىداؼ  7
 10 %75.7 0.990 3.786 بالمؤسسة.

 9 %76.9 0.961 3.846 تطكير السياسات في المؤسسة. 8
 6 %78.1 1.000 3.906 تنفيذ االستراتيجيات بما يحقؽ استقرار المؤسسة كتطكرىا. 9

 5 %78.6 1.006 3.932 تنفيذ التدخؿ في المؤسسة بالكقت المناسب. 10
 11 %71.5 1.109 3.573 بشكؿ دكرم. االستراتيجيةتقييـ الخطة  11
  %78.7 0.598 3.934 المجاؿ ككؿ 

 عمى ييا حكؿ قدرة القيادات الشابةيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف النتائج التي تـ التكصؿ إل
كىي  (78.7%الكزف النسبي ليذا المجاؿ ) بمغفي المؤسسات الشبابية,  األىداؼ كاالستراتيجيات رسـ

, مما يشير إلى أف القيادات ات االستبانة ليا كزف نسبي مرتفعجميع فقر نسبة مرتفعة كتشير إلى أف 
 جيد.بشكؿ  األىداؼ كاالستراتيجيات صياغةميارة  تمتمؾالشابة 

دارة المؤسسات الشبابية مف الفئة ككف رؤساء مجالس إ إلى النتيجة السابقةيعزك الباحث 
كدكره في  االستراتيجي التخطيط كبالتالي ىـ يدرككف أىميةكمنيـ مف يحمؿ شيادات عميا  ,المتعممة
 طالخطد بإعدا كفقكميفي مختمؼ المستكيات, ك  التخطيط كفمارسيك األعماؿ داخؿ المؤسسة, تنظيـ 

نجاح  ىعم حرصيـكيعكس , كما ميا مف خطط عمؿ تكفؿ حسف تطبيقياعداد ما يمز ا  ك  ةاالستراتيجي
فكمما كانت أىداؼ , ؤسسةالنظر في العمؿ داخؿ الم كجيات كاتحاد ,ةؤسسكتحقيؽ أىداؼ الم
 مميف كمما كافكأىداؼ العا لمتطكرات المحيطة كلحاجات ة كاضحة كمبلئمةؤسسكاستراتيجيات الم

 .مساىمة في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة أكثر فعالية كأكثر األداء

ك كيعز (, 84.4%كزف نسبي )ب( في الترتيب األكؿ 3جاءت فقرة صكغ أىداؼ لمؤسستؾ رقـ )
المؤسسات  رؤساء مجالس إدارةراؾ تزايد إدإلي  األخرلفي مقابؿ المحاكر  ىذه النتيجةالباحث 
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 ىىك الخطكة األكل ىداؼتحديد األأف كالفرعية لممؤسسة, ك  ألىمية كضع األىداؼ العامة شبابيةال
يختار األىداؼ القائد أف  ىة في أداء عمميا كىذا يحتـ عمؤسسسية التي يعتمد عمييا نجاح المكاألسا
( في الترتيب 11رقـ ) بشكؿ دكرم االستراتيجيةتقييـ الخطة , كجاءت فقرة عند صياغة الخطة بعناية

أف  باعتباركيعزك الباحث ذلؾ إلى منطقية النتيجة  كبيرةكىك بدرجة  (,71.5%كزف نسبي )باألخير 
ف أ باعتبارؿ عاداء القائد الفأىك الخطكة الختامية في فقرة تقييـ الخطة االستراتيجية بشكؿ دكرم 

يتخكفكف  قادةالبعض أف  ىلإيعزك الباحث ىذه النتيجة ك كما  ,ءدايككف في نياية األ ييـالمتابعة كالتق
 .داء منظماتيـأظيار مكاطف الخمؿ كالضعؼ في إمف 

ىداؼ كاالستراتيجيات صياغة األ دكر القيادات الشابة فيف أالباحث  لسباب ير ليذه األ
كدراسة  (2009)ة أسعدتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسكىذه النتيجة ت ,جاءت بيذا المستكم المرتفع

كيعزك الباحث  ,كضع األىداؼ العامةك  ستراتيجيالتخطيط اال( في أف القادة قادريف عمى 2008مطر)
في  أكلكياتيـسمـ  قادة المؤسسات يضعكف عمىمع دراسة الباحث إلى أف في النتيجة  ىذا االتفاؽ

ة ؤسسلتحقؽ اليدؼ األساسي لمم ,تعديؿمرنة كقابمة لم كأىداؼ كاضحة استراتيجيةالعمؿ كضع 
, كالتخطيط الخطكة األكلى في كتطكرىا ةالمؤسس كىك ما يساعد عمى تقدـ كاستجابة لمتغييرات المحيطة

 العممية االدارية لذلؾ يكلي القادة أىمية كبيرة ليا.

( كالتي أظيرت أف ىناؾ محايدة مف أفراد 2014فيما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الزبيدم)
كيعزك الباحث ىذا  ,ة بصكرة دكريةمجتمع الدراسة في مراجعة كتطكير استراتيجيات كأىداؼ المؤسس

في مؤسسة  االختبلؼ إلى أف مجتمع كعينة الدراسة في دراسة الزبيدم ىـ مف القيادات األمنية
كتكلي أىمية لتطكير الصناعات  كالتي تيتـ بجكانب العمؿ العسكرم الفني ,الصناعات العسكرية

ت, كما أف طبيعة العمؿ الصناعي العسكرية أكثر مف اىتماميا لتطكير األىداؼ كاالستراتيجيا
 العسكرم يحتاج إلى معرفة تخصصية في مجاؿ ىذا العمؿ.

 قدرة القيادات الشابة عمي صياغة التشريعات والقواعد واألنظمة 2.2.5
 نص السؤاؿ الفرعي الثاني لمدراسة عمى ما يمي:

قدرة القيادات الشابة عمي صياغة التشريعات كالقكاعد كاألنظمة في المؤسسات الشبابية  مدل ما
 ؟الفمسطينية بقطاع غزة 

ك لئلجابة عمى السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية 
 ي يكضح ذلؾ:, كالجدكؿ التاللكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ التشريعات كالقكاعد كاألنظمة
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 مجال عمى لالستجابات النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 3.5) رقم جدول20
 .واألنظمة والقواعد التشريعات

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 8 %73.5 0.972 3.675 عمؿ المؤسسة. تحكـ تنفيذيةكلكائح  صياغة أنظمة كقكاعد 12
 4 %78.8 0.922 3.940 كالمكائح التنفيذية. كاألنظمة تعميـ القكانيف 13
 5 %76.1 0.893 3.803 التغيير. عممية إجراء عند المؤسسة في كقكاعد العمؿ األنظمة تعديؿ 14
 2 %79.5 0.895 3.974 بشكؿ مناسب. اإلشراؼتحديد نطاؽ  15
 1 %82.4 0.853 4.120 المطمكبة مف كؿ كحدة إدارية في المؤسسة. كاألدكارتكضيح المياـ  16
 2 %79.5 0.995 3.974 لحفظ كأرشفة السجبلت كاألكراؽ الخاصة بالمؤسسة. آليةكضع  17
 10 %71.3 0.959 3.564 كضع سياسات مالية لممؤسسة. 18
 7 %73.8 1.004 3.692 التغيير. عممية مع بما يتناسب المالية تعديؿ السياسات 19
 6 %74.2 1.091 3.709 تطكير األنظمة كالمكائح لما فيو مصمحة المؤسسة كالعامميف. 20

المناسبة لتعريؼ العامميف بكؿ المستجدات في مجاؿ  اإلجراءاتكضع  21
 المياـ كالنشاطات كالكاجبات المطمكبة منيـ.

3.675 0.918 73.5% 8 

  %76.3 0.676 3.813 المجاؿ ككؿ 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا حكؿ قدرة القيادات الشابة عمي 
الكزف النسبي ليذا المجاؿ  بمغفي المؤسسات الشبابية,  التشريعات كالقكاعد كاألنظمة صياغة

, مما يشير نسبي مرتفعات االستبانة ليا كزف جميع فقر كىي نسبة مرتفعة كتشير إلى أف  (%76.3)
 جيد.بشكؿ  التشريعات كالقكاعد كاألنظمة صياغةميارة  تمتمؾإلى أف القيادات الشابة 

عمى  س إدارة المؤسسات الشبابية قادركفرؤساء مجال أفيعزك الباحث النتيجة السابقة إلى 
 قكاعد جديدة أكباستعماؿ  سكاء ,العمؿ أنظمةمجاؿ التشريعات كالقكاعد ك كتطكير في  إحداث تغيير
التشريعات كالقكاعد  , كيضعكفقؿ مركزيةألتككف أكثر مركنة ك  ,كالقكاعد الحالية نظمةتطكير األ
عممية  ؿ إحداثيدكر كبير في تسيليا كالكظائؼ كالمسؤكليات ك  ,كتضبط المياـتحدد التي  كاألنظمة

االتصاؿ كالتكاصؿ داخؿ  تحديد جيات كأطراؼ كتظير مقدرتيـ عمى ,التطكير التنظيمي في المؤسسة
األمر الذم  مياـ كؿ عضكد يتحد باإلضافة إلى أنيـ قادركف عمى ,زيد مف فعاليتياالتي تك  المؤسسة

يعزك الباحث ىذه ك كما , كتطكير أدائيا كبالتالي رفع كفاءة ىذه المؤسسات رعة االنجازيؤدل إلى س
تنفيذ المياـ ك  تكزيع خاصة لعممية ىميةأيكلكف  المؤسسات الشبابية ف بعض قادةأ ىلإالنتيجة 
 ات أخرل.بعممي اىتماميـكثر مف أ كذلؾ مف خبلؿ لكائح كقكانيف ,كمتابعتيا
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( 16رقـ ) بة مف كؿ كحدة إدارية في المؤسسةىذا كجاءت فقرة تكضيح المياـ كاألدكار المطمك 
كيعزك الباحث حصكؿ فقرة تكضيح المياـ كاألدكار  (,82.4%كزف نسبي )ب (1) في الترتيب األكؿ

أف  ىإل كؿ في مقابؿ المحاكر األخرلالترتيب األ ىعم بة مف كؿ كحدة إدارية في المؤسسةالمطمك 
كبما  ,شكؿ عادؿالعامميف ب في تكزيع العمؿ عمى ارة عالية جدان القيادات الشابة تمتمؾ خبرة كبيرة كمي

األدكار  تحديدفي المؤسسة, ككذلؾ  كقدراتيـ كخبراتيـ كاستعداداتيـينسجـ مع مؤىبلتيـ كمياراتيـ 
ي المياـ المتتابعة التي يعتمد أداء بعض المكظفيف عمى نتائج أداء كانسياب العمؿ كبخاصة ف

  بيف العامميف. االزدكاجية كالتداخؿ في المياـ كاالختصاصاتحتى يتجنبكا  ,زمبلئيـ

كزف نسبي ب( في الترتيب األخير 18رقـ )كضع سياسات مالية لممؤسسة كجاءت فقرة 
كضع سياسات كىك بدرجة كبيرة كيعزك الباحث ذلؾ إلى منطقية النتيجة باعتبار أف فقرة (, %71.3)

المتخصصيف في المؤسسة في المحاسبة باعتبار  يعيد بو إلي ,ؤسسة جانب تخصصي كفنيمالية لمم
 أف كظيفة القائد كظيفة اشرافية كرقابية أكثر منيا كظيفة تنفيذية.

تتفؽ مع ما تكصمت ك  ,جاءت بيذا المستكم المرتفع ىذه النتيجةالباحث أف  لير  ليذه األسباب
 عممية اتخاذ القرارات,أف األنظمة كالسياسات اإلدارية ليا دكر كبير في ( 2008مطر) إليو دراسة

 تكضيح األنظمة كالمكائح لمعامميف عند بدايةعمى  كيعزك الباحث ىذا االتفاؽ إلى أف المؤسسات تعمؿ
 كالقكاعد تشريعاتأف الك , كيزيد مف فعاليتيا التطكير التنظيمييسيؿ عممية  حياف كضك إحيث  ,عمميـ

تكفر بيئة عمؿ مناسبة تجعؿ عممية غير الحككمية  المتبعة في المؤسسات الفمسطينية كاألنظمة
 .كبيرة ذات فاعمية التنظيمي التطكير

( كالتي أظيرت أف ىناؾ محايدة مف أفراد 2014كما كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الزبيدم)
تطكير أنظمة كلكائح العمؿ,  يا عمىمشاركة العامميف ب مجتمع الدراسة في حرص المؤسسة عمى

مف كجكد  شىالعسكرية تخ العامة لمصناعات كيعزك الباحث ىذا االختبلؼ إلى أف قيادة المؤسسة
كضع تشريعات إشراؾ العامميف في بيف العامميف إذا ما تعمؽ األمر بالتسيب  التساىؿ أك حالة مف

نو أف يعيؽ عممية االنتاج كيعطؿ داخؿ المؤسسة, كىك ما مف شأ العمؿ حالة كقكاعد كأنظمة تضبط
 عممية التطكير التنظيمي.

 قدرة القيادات الشابة عمى رسم اليياكل التنظيمية 3.2.5
 نص السؤاؿ الفرعي الثالث لمدراسة عمى ما يمي:

رسـ اليياكؿ التنظيمية في المؤسسات الشبابية الفمسطينية بقطاع  قدرة القيادات الشابة عمى مدل ما
 ؟غزة 
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لئلجابة عمى السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية ك 
 لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ رسـ اليياكؿ التنظيمية, كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

 رسم مجال عمى الستجاباتل النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 4.5) رقم جدول21
 .التنظيمية اليياكل

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 4 %78.8 0.893 3.940 كضع ىيكؿ تنظيمي لممؤسسة. 22

 6 %77.9 0.923 3.897 تحديد مستكيات الييكؿ التنظيمي. 23

 8 %74.4 0.927 3.718 الييكؿ التنظيمي. إعداد كمعايير أسس تطكير 24

 10 %72.1 1.025 3.607 مكتكبة. لكائح خبلؿ مف كاألقساـ اإلدارات بيف العبلقة تحديد 25

 7 %77.4 0.896 3.872 التنسيؽ بيف كافة المستكيات في المؤسسة. 26

 9 %73.3 0.965 3.667 كأفقيان. عمكديان  العمؿ تقسيـ 27

 3 %79.1 1.094 3.957 البعض.تقكية عبلقات العامميف ببعضيـ  28

 1 %81.4 1.048 4.068 تقكية عممية االتصاؿ بيف أعضاء المؤسسة. 29

 5 %78.5 0.975 3.923 ازدياد قكة كتماسؾ العامميف أك الجماعة التي ينتمي إلييا. 30

 2 %79.7 0.938 3.983 كالمسؤكلية. السمطة كخطكط اإلشراؼ تحديد نطاؽ 31

  %77.3 0.698 3.863 المجاؿ ككؿ 

 ييا حكؿ قدرة القيادات الشابة عمىيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف النتائج التي تـ التكصؿ إل
كىي نسبة  (77.3%بمغ الكزف النسبي ليذا المجاؿ )في المؤسسات الشبابية,  رسـ اليياكؿ التنظيمية
, مما يشير إلى أف القيادات الشابة ات االستبانة ليا كزف نسبي مرتفعجميع فقر مرتفعة كتشير إلى أف 

 جيد.بشكؿ  رسـ اليياكؿ التنظيميةميارة  تمتمؾ

لمؤسسات االعمؿ بفي مجاؿ خبرة كبيرة ب ى أف قادة المؤسسات يتمتعكفلكيعزك الباحث ذلؾ إ
لما ليا مف دكر ميـ في تحديد األدكار  أىمية كضع ىياكؿ تنظيمية لمؤسساتيـ الشبابية كيدرككف

التامة بمدخبلت كنكاتج العمؿ  ةمعرفيمتمككف الك كتكزيع األعباء الكظيفية كتحديد جيات المسؤكلية, 
, ىذا التخطيط السميـ كجزء منو ىتنسجـ مع القدرة عم ىذه النتيجة , باإلضافة إلى أفداخؿ المنظمة

( 1في الترتيب األكؿ ) ممية االتصاؿ بيف أعضاء المؤسسةتقكية ع( المتعمقة ب29كجاءت فقرة رقـ)
يمارسكف تمؾ  زاف النسبية, مما يشير إلى أف قادة المؤسسات( كىك أعمى األك 81.4%كزف نسبي )ب

أىمية الربط بيف العامميف داخؿ المنظمة ليعكس قدرتيـ عمي فيـ كاقع المنظمة ك  ,المياـ بشكؿ مرضي
كؿ اىيصياغة  , كىـ قادركف عمىباستخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثةمف خبلؿ التكاصؿ المباشر أك 
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أف  , كتحديد الجيات التي تتكاصؿ مع بعضيا البعض األمر الذم مف شأنوالحتياجات العمؿ ةمبلئم
 ب كقكع األخطاء في نقؿ المعمكمات.تجن إضافة إلى ,يعزز العبلقات االنسانية بيف العامميف

( في 25رقـ )يف اإلدارات كاألقساـ مف خبلؿ لكائح مكتكبة تحديد العبلقة بكجاءت فقرة 
القيادات باعتبار أف  زك الباحث ذلؾكيع ,كىك بدرجة كبيرة (,72.1%كزف نسبي )ب الترتيب األخير

متابعة النتائج الكمية لمخطة دكف  ىعم كفكيعمم العامة لممؤسسة السياسة مكفيرسالشابة ىـ الذيف 
شتت جيد القائد تحتاج إلي تكضيح كتفصيؿ لمعامميف, كالتي مف شأنيا أف تالتي في التفاصيؿ  تعمؽال

, المحددة بأدكارهفي تفاصيؿ تضعؼ مف طاقتو كقدرتو في ممارسة كظائفو األساسية كقيامو كتدخمو 
أف القيادات الشابة تيتـ بترتيب العبلقات الخارجية لممؤسسة أكثر مف  كما يعزك الباحث النتيجة إلى

ف  العبلقات الداخمية لما ليا مف أىمية في فتح أفؽ لمتعاكف كتكفير التمكيؿ البلـز لعمؿ المؤسسة, كا 
, كبحاجة إلى مزيد مف ة إلى تطكير كمتابعة بشكؿ أفضؿكانت ىذه الفقرة مرتفعة نكعا ما لكنيا بحاج

 .ع أسس التطكير التنظيميجعة كالتطكير لينسجـ مالمرا

تتفؽ مع ما تكصمت إليو  يكى ,جاءت بيذا المستكم المرتفع ىذه النتيجةالباحث أف  لير ك 
 سسة في عممية التطكير التنظيمي,الييكؿ التنظيمي لممؤ  أىمية التي أظيرت (2008مطر) دراسة

 ,يـمؤسساتيدرككف أىمية كضع ىيكؿ تنظيمي ل قادة المؤسسات كيعزك الباحث ىذا االتفاؽ إلى أف
ترل أف  ,تطكيره مف حيف آلخرم ككاضح كيتـ يكجد لدييا ىيكؿ تنظيمي قك كأف المؤسسات التي 

كالمسئكليات  تكتكضيح الصبلحيا ,الييكؿ التنظيمي باستمرار حتاج إلى تطكيري تقدمياسرعة 
يحدثكف التطكير في الييكؿ التنظيمي بتعديؿ أسس  , كليذا فيـكمستكيات صناعة القرار في المؤسسة

استحداث كحدات جديدة أك  ض الكحدات التنظيمية أك دمجيامما ينتج عنو حذؼ بع ,كمعايير الييكؿ
 .بما يحقؽ المركنة لممؤسسات كمبلئمتو مع التغييرات الجديدة

كير تكسطة أف التط( كالتي أظيرت بنسبة م2014فيما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الزبيدم)
ليبلئـ المتغيرات الجديدة مف كجية نظر  ,تعديؿ الييكؿ التنظيمي التنظيمي في المؤسسة يقـك عمى

 كيعزك الباحث ىذا االختبلؼ إلى أف مجتمع كعينة ,لمؤسسة العامة لمصناعات العسكريةالعامميف با
ية كىـ جية تنفيذية كىي تختمؼ ىي فئة العامميف بالمؤسسة العامة لمصناعات العسكر  دراسة الزبيدم

 عف مجتمع كعينة دراسة الباحث كىـ القيادات الشابة الذيف يعممكف عمى كضع الييكؿ التنظيمي.

 تطوير الوسائل التكنولوجية ىالشابة عمقدرة القيادات  4.2.5
 نص السؤاؿ الفرعي الرابع لمدراسة عمى ما يمي:

تطكير الكسائؿ التكنكلكجية في المؤسسات الشبابية الفمسطينية  مدم قدرة القيادات الشابة عمى ما
 ؟بقطاع غزة 
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لئلجابة عمى السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية ك 
 , كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:تطكير الكسائؿ التكنكلكجيةلكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 

 تطوير مجال عمى لالستجابات النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 5.5) رقم جدول22
 .التكنولوجية الوسائل

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

32 
األجيزة كالبرامج التي تساعد في عممية التطكير التنظيمي  تكفير أحدث
 في المؤسسة.

3.291 1.175 65.8% 8 

 5 %68.4 1.069 3.419 التنظيمي. التطكير عممية في الحديثة التكنكلكجية استخداـ األساليب 33

34 
 في التكنكلكجيا استخداـ عمى تطكير قدرات المكظفيف مف خبلؿ التدريب

 4 %69.1 1.046 3.453 العمؿ.

35 
 اإلدارية الكحدات بيف كالمعمكمات البيانات كنقؿ االتصاؿ تطكير أساليب

 5 %68.4 1.011 3.419 المؤسسة. في المختمفة

التي تكاجو  المشكبلت لحؿ الحديثة التكنكلكجية استخداـ األساليب 36
 العامميف.

3.368 0.952 67.4% 7 

37 
األعماؿ  عمي إنجاز تساعد معمؿ حاسكب(-ككنفرنس تكفير قاعة)فيديك

 الخارجي.المطمكبة مع العالـ 
2.735 1.282 54.7% 10 

 9 %62.9 1.248 3.145 المؤسسة. في العمؿ إنجاز فيتفيدىـ  لممكظفيف معمكماتية تكفير شبكة 38

 2 %72.8 1.170 3.641 تكفير مكقع إلكتركني عمي شبكة االنترنت لممؤسسة. 39

 كفاءة مف يزيد مما تناكليا تكفير البيانات كالمعمكمات إلكتركنيا كسيكلة 40
 3 %71.8 0.939 3.590 مؤسستؾ. في العمؿ

41 
 التنسيؽ كزيادة العمؿ مشكبلت لحؿ مؤسستؾ في العمؿ أساليب تطكير
 المختمفة. الكحدات بيف

3.761 0.925 75.2% 1 

  %67.6 0.791 3.382 المجاؿ ككؿ 

 ىالشابة عمييا حكؿ قدرة القيادات يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف النتائج التي تـ التكصؿ إل
( كىي 67.6%في المؤسسات الشبابية, بمغ الكزف النسبي ليذا المجاؿ ) تكنكلكجيةتطكير الكسائؿ ال

 رتفع.رات االستبانة ليا كزف نسبي مفق غالبيةكتشير إلى أف  جيدة مقارنة بنتائج الدراسة ككؿنسبة 

تكظيؼ التكنكلكجيا في العمؿ  تمتمؾ ميارة إلى أف القيادات الشابة كيعزك الباحث ىذه النتيجة
إدخاؿ كتكظيؼ  , كباستطاعتيـنكلكجية التي تجتاح العالـ اليكـفي ظؿ الثكرة التكدارم بشكؿ جيد اإل

كيعكس ذلؾ رغبة  االدارية, ستكياتفي مختمؼ الم ياتفعيم, ك التكنكلكجيا في عممية التطكير التنظيمي
مستجد كحديث في المجاؿ التكنكلكجي لمنيكض  القيادات الشابة كاستعدادىـ الستخداـ كؿ ما ىك
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كؿ ما ىك جديد في تظير النتيجة أيضا أف القيادات الشابة عمى إطبلع بك  كما بالمؤسسات الشبابية,
 يسيؿ التعامؿ معيا مما يؤدم إلى تحكيؿ المدخبلت إلى مخرجاتفي  ىذا المجاؿ ألنيا تساعدىـ

التكنكلكجيا  يجابي جيد لتمؾ القيادات في تكظيؼتحسيف جكدة العمؿ, كىذا يعكس دكر إك  تبسيط
 .التي يعممكف بيا لتطكير أنظمة المؤسسات

لحؿ مشكبلت العمؿ  تطكير أساليب العمؿ في مؤسستؾب( المتعمقة 41ىذا كجاءت فقرة رقـ)
كزف نسبي ب في ىذا المجاؿ ككؿ (1في الترتيب األكؿ ) فةكزيادة التنسيؽ بيف الكحدات المختم

إلى أف رؤساء مجالس إدارات  كيعزك الباحث تمؾ النتيجة كىك أعمى األكزاف النسبية,( %75.2)
فيـ كاقع المنظمة  ىليعكس قدرتيـ عم ,جيدبشكؿ  مةنية يمارسكف تمؾ الميالمؤسسات الشبابية الفمسطي

تساىـ في ايجاد حمكؿ لتمؾ المعيقات, كىذا  ,بداعيةالعمؿ كابتكار اساليب تكنكلكجية إمعيقات تحديد ك 
يعكس أيضا إدراكيـ ألىمية تكظيؼ التكنكلكجيا في تطكير أساليب العمؿ بما يتناسب مع طبيعة 

دارية المختمفة باستخداـ زيادة التنسيؽ بيف الكحدات اإل اخؿ المؤسسة, كما أنيـ يعممكف عمىالمرحمة د
 .ية االتصاؿ كالتكاصؿ بينيـعممؿ دث الكسائؿ التكنكلكجية التى تسيأح

إنجاز  ىمعمؿ حاسكب( تساعد عم-يك ككنفرنس)فيد تكفير قاعة (37رقـ ) جاءت فقرةفيما 
 (, كىك بدرجة54.7%كزف نسبي )بالمطمكبة مع العالـ الخارجي في الترتيب األخير  عماؿاأل

دكات كالكسائؿ التكنكلكجية تكفير األ ؾ إلى منطقية النتيجة باعتبار أفكيعزك الباحث ذل ,متكسطة
ة تعاني مف سياسة ما, كما أف المؤسسات الشبابي نكعان  في المؤسسة يحتاج إلى تمكيؿ كبير الحديثة

قطاع غزة مثؿ باقي المؤسسات, كىك ما حرميا  فتح حسابات بنكية خاصة بيا,  الحصار الظالـ عمى
كما تيا في ظؿ محدكدية المكارد ليا, تمكيؿ لمقياـ بأنشط التالي أضعؼ مف قدرتيا الحصكؿ عمىكب

كلكية التمكيؿ لدييـ يعطكف األفي حاؿ تكفر  أف القيادات الشابة كيعزك الباحث تمؾ النتيجة إلى
دكات التكنكلكجية, ف اىتماميـ في تكفيؿ الكسائؿ كاألنشطة كالبرامج الشبابية أكثر معمى األلصرفيا 

 .شركط الممكليف التي تقيد عمميـناىيؾ عف 

المرتفع, كىي تتفؽ مع ما تكصمت إليو  لأف ىذه النتيجة جاءت بيذا المستك كيرل الباحث 
ف يساىـ في يمكف أ ,( بأف استخداـ التقنية الحديثة في تقديـ المكاد التدريبة2014العجيباف ) دراسة

عامة لرعاية الشباب دارم في تطكير األداء مف كجية نظر منسكبي الرئاسة التفعيؿ دكر التدريب اإل
كدراسة الباحث ىـ  (العجيباف)في السعكدية, كيعزك الباحث ىذا االتفاؽ إلى أف مجتمع كعينة دراسة 

 .2014خبلؿ عاـ  باإلضافة إلى أف كمتا الدراستيف طبقت في نفس الكقت تقريبان مف فئة الشباب 

دكر القيادات الكشفية  أفت كالتي أظير  ,(2013)الغامدماسة فيما اختمفت ىذه النتيجة مع در 
ل كعرض األفبلـ عف  ,الفكرمقاء المحاضرات التي تعالج األمف في إعداد المكاد االعبلمية التكعكية كا 

 الكشفييف القادة كيعزك الباحث ىذا االختبلؼ إلى أف ,االنحرافات الفكرية قد جاءت في الترتيب األخير
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كيفتقركف إلي الميارات الفنية باعتبارىا عمؿ  ,ارية الكشفيةدكالتنظيمية كاإلنسانية يتمتعكف بالميارات اإل
 .كسائؿ التكنكلكجيةتخصصي دقيؽ يحتاج إلي قادة متخصصيف في استخداـ كتطكير ال

 تطوير نظم العمل ىقدرة القيادات الشابة عم 5.2.5
 نص السؤاؿ الفرعي الخامس لمدراسة عمى ما يمي:

 ؟تطكير نظـ العمؿ في المؤسسات الشبابية الفمسطينية بقطاع غزة  مدل قدرة القيادات الشابة عمى ما

لئلجابة عمى السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية ك 
 , كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:تطكير نظـ العمؿلكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 

 تطوير مجال عمى لالستجابات النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية توسطاتالم(: 6.5) رقم جدول23
جراءات نظم   .العمل وا 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 2 %79.8 0.846 3.991 كمحددة. كمفيكمة سيمةإجراءات كضع  42

 1 %80.2 0.866 4.009 المسؤكلية. تعزيز قدرة العامميف عمي تحمؿ 43

 2 %79.8 0.914 3.991 العمؿ. كمسؤكليات إجراءات كتطكير تبسيط 44

 6 %77.4 0.996 3.872 كالعامميف. المسئكليففتح قناة اتصاؿ دائمة بيف  45

 9 %76.4 0.988 3.821 تكزيع العامميف بما يتناسب مع عبء المياـ كعدد المرؤكسيف. 46

 12 %72.1 0.965 3.607 اتصاؿ غير رسمية بيف المستكيات التنظيمية. فتح قناة 47

 5 %77.9 1.020 3.897 بما ينسجـ مع تخصصو. لكؿ مكظؼ اختيار العمؿ 48

 7 %76.8 0.946 3.838 كالمسؤكليات. تحقيؽ التكافؽ بيف السمطات 49

 4 %78.1 0.871 3.906 لكؿ مكظؼ. كالسمطات تكضيح الصبلحيات 50

 10 %74.9 0.948 3.744 األداء. كتقييـ المتابعة تحديث أنظمة 51

 13 %70.4 1.039 3.521 زيادة الكفاءة. ىتعمؿ عم لمتحفيز صياغة نظـ 52

 13 %70.4 1.095 3.521 التكمفة. تخفيض ىتعمؿ عم لمتحفيز صياغة نظـ 53

 13 %70.4 1.063 3.521 الكقت. تخفيض ىتعمؿ عم لمتحفيز صياغة نظـ 54

 16 %69.9 0.925 3.496 التنظيمية. زيادة  الفعالية ىتعمؿ عم لمتحفيز صياغة نظـ 55

المناسبة لتعريؼ المكظفيف بكؿ المستجدات في  اإلجراءاتإعداد  56
 11 %74.4 0.869 3.718 مجاؿ المياـ كالكاجبات المطمكبة.

 8 %76.6 0.967 3.829 تفكيض الصبلحيات لمعامميف في المستكيات األخرل. 57

  %75.4 0.708 3.768 المجاؿ ككؿ 
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القيادات الشابة  دكر التي تـ التكصؿ إلييا حكؿ يجة الكميةيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف النت
بمغ الكزف النسبي ليذا المجاؿ المؤسسات الشبابية, ب )تبسيط إجراءات العمؿ( نظـ العمؿ رتطكي في
يعكس دكر  رتفعرات االستبانة ليا كزف نسبي مفق غالبيةكتشير إلى أف مرتفعة كىي نسبة ( %75.4)

جراءات العمؿ بؾ القيادات الشابة في تطكير إيجابي جيد لتم كالتي  التي يعممكف بيا اتالمؤسسنظـ كا 
مف خبلليا تنفيذ أك  عف سمسمة المياـ المترابطة في صكرة حمقات متتابعة كمنتظمة كالتي يتـ رتعب

 .مؤسسةحتكييا ذلؾ التئؼ التي لكظاتحقيؽ أم كظيفة مف ا

جراءات العمؿإلى أف  كيعزك الباحث ىذه النتيجة  أك القيادات الشابة ترل أف تطكير نظـ كا 
جراءات نظـتبسيط  تحسيف , باإلضافة إلى يساعد العامميف في سرعة إنجاز المياـ المطمكبة العمؿ كا 
ف زيادة تمكيك  الداخمي لمكاف العمؿسيف التخطيط تح, ككذلؾ النماذج كالخطكات كاختصاركتبسيط 

اليدر كضياع تطكير بيئة عمؿ أفضؿ كتخفيض , كما كتعمؿ عمى العامميف كزيادة األداء البشرم
تكزيع المياـ كاألعباء الكظيفية عمي كافة العامميف كؿ حسب , كتساعد في الكقت كالعمؿ المعاد

جراءات العمؿف عممية أ ىلإكما كيعزك الباحث ىذه النتيجة , انياتو كقدراتوإمك ميارة  تطكير نظـ كا 
 باعتبارهة كالعامميف فييا ؤسسمكانيات الما  احتياجات ك  عالية تبرز لنا كفاءة القائد في فيـ كتقدير

 .ىداؼ المنظمةأ حقيؽالمدخؿ السميـ لت

في الترتيب  تعزيز قدرة العامميف عمي تحمؿ المسؤكليةب( المتعمقة 43ىذا كجاءت فقرة رقـ)
شير إلى أف كت أعمى األكزاف النسبية, ( كىك80.2%كزف نسبي )ب في ىذا المجاؿ ككؿ (1ؿ )األك 

العامميف أداء مدل إدراكيـ ألىمية تطكير  ليعكس جيدبشكؿ  مةتمؾ المي مارست القيادات الشابة
كالسمطة  منح العامميف االستقبللية, باإلضافة إلى كتأىيميـ لتحمؿ المسؤكلية كتنمية قدراتيـ كمياراتيـ

كتشجيعيـ لئلدارة الذاتية  ليـفذلؾ يتطمب تكفير الدعـ كالمساندة  قادةمف قبؿ ال لمتحكـ في بيئة العمؿ
يكفر الدعـ كالتشجيع االجتماعي كالعاطفي كبناء  ان منيجان سمككي قادةالذاتي, كذلؾ يعنى تبنى ال كالتحكـ

دكار كمسؤكليات المديريف يتطمب أأف التغيير في ك  ,ىداؼ الذاتيةاح, كتشجيع تحديد األالثقة كاالنفت
 إحداث تغيير في أسمكب كسمكؾ القائد.

( صياغة نظـ لمتحفيز تعمؿ عمي زيادة  الفعالية التنظيمية في الترتيب 55جاءت فقرة رقـ )ك 
 ,ىذا الدكر بشكؿ جيد تمارس القيادات الشابة يشير إلى أف (, كىك69.9%كزف نسبي )ب ,األخير
زيادة  ترل أف صياغة نظـ لمتحفيز تعمؿ عمىالشابة  أف القياداتإلى  تمؾ النتيجةالباحث كيعزك 

العمؿ بالنسبة ليـ ىي االشراؼ كالمتابعة, ك  ليست ذات أىمية كبرل كأف األكلكية الفعالية التنظيمية
عمى عمؿ ت كضع إجراءات سيمة كمفيكمة كمحددةك  تحمؿ المسؤكلية ىتعزيز قدرة العامميف عمعمى 

, كما تمثؿ الدليؿ المنظـ الذم يكضح السبيؿ لتحقيؽ األىداؼكالتي  مسؤكليات العمؿ تبسيط كتطكير
صياغة نظـ لمتحفيز تعمؿ عمى زيادة الكفاءة كتخفض الكقت كالجيد كالتي مف أنيـ يعممكف عمى 
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أف كضع نظـ  يركف لذلؾ ىـشأنيا أف تزيد مف قدرة العامميف عمى العمؿ بأقؿ كقت ممكف كأقؿ جيد, 
 ليست ليا أىمية كبيرة.لمتحفيز لزيادة الفعالية التنظيمية 

المرتفع, كىي تتفؽ مع ما تكصمت إليو  لك كيرل الباحث أف ىذه النتيجة جاءت بيذا المست
( بأف أعضاء الييئات االدارية في المؤسسات الشبابية ييتمكف بتسييؿ 2010الحسنات ) دراسة

بداع مف خبلؿ منح ارسة النشاطات كعمى االبتكار كاإلاألعضاء عمى ممإجراءات العمؿ كيشجعكف 
كيعزك الباحث ىذا االتفاؽ إلى  ,التي تكاجييـ في كافة المستكيات األعضاء الحرية في حؿ المشكبلت

دراسة الحسنات كدراسة الباحث ىـ مف فئة الشباب التي تتميز بالطاقة كالحيكية  أف مجتمع كعينة
 باإلضافة إلى تقارب المدة الزمنية التي نفذت فييا الدراستيف. ,بداعكاإل ة لمعمؿكتمتمؾ الدافعي

ت أف الضباط العامميف ( كالتي أظير 2012)العتيبي اسة فيما اختمفت ىذه النتيجة مع در 
جراءات الركتينية المتبعة في افقكف بأنو يكجد تعقيد في بعض اإلبالمديرية العامة لحرس الحدكد مك 

ا االختبلؼ إلى أف دراسة التنظيمي داخؿ المؤسسة العسكرية, كيعزك الباحث ىذ التطكيرعممية 
كبالتالي فإف اإلجراءات كالنظـ المتبعة  ,العتيبي طبقت في المديرية العامة لحرس الحدكد في السعكدية

لحساسية عمميا, أما دراسة الباحث  كف أكثر شدة كصرامة مف غيرىا نظران في المؤسسة العسكرية تك
 عمى خبلؼ دراسة العتيبي. فقد طبقت عمى المؤسسات الشبابية

 تنمية قدرات العاممين ىقدرة القيادات الشابة عم 6.2.5
 نص السؤاؿ الفرعي السادس لمدراسة عمى ما يمي:

 ؟الفمسطينية بقطاع غزةت الشبابية المؤسساقدرة القيادات الشابة عمى تنمية قدرات العامميف ب مدل ما

لئلجابة عمى السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية ك 
 , كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:تنمية قدرات العامميفلكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 

 تنمية مجال عمى لالستجابات النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 7.5)رقم جدول24
 .العاممين قدرات

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 1 %75.0 0.999 3.752 لمعامميف. التدريبية االحتياجات تحديد 58
 2 %74.5 0.925 3.726 العامميف. كتنمية ميارات لتطكير مكتكبة ككاضحة صياغة خطة 59
 3 %73.8 1.004 3.692 التدريب. أساليب في التنكيع 60
 7 %69.6 1.047 3.479 التعييف. بداية عند لممكظفيف مكثؼ صياغة برنامج تدريب 61
 9 %65.0 1.166 3.248 لتدريب العامميف. ميزانية تخصيص 62
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 8 %68.4 1.131 3.419 العامميف بمكضكعية. أداء تنفيذ برنامج تقييـ 63
 5 %72.0 0.992 3.598 المشاركة كالعمؿ الجماعي. يحقؽ بما تبني برامج تعميـ كتدريب لؤلفراد 64
 6 %71.6 1.002 3.581 الخارجية كالداخمية. البيئة في المتغيرات مع التكيؼ تحقيؽ 65
 4 %72.5 1.015 3.624 العامميف. تطكير كأنشطة لبرامج مكضكعية تنفيذ خطة تقييـ 66
  %71.4 0.770 3.569 المجاؿ ككؿ 

القيادات الشابة  دكر التي تـ التكصؿ إلييا حكؿ يجة الكميةيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف النت
 (71.4%النسبي ليذا المجاؿ )الكزف المؤسسات الشبابية, مف خبلؿ عرض ب تنمية قدرات العامميف في

يعكس دكر إيجابي جيد  رتفعرات االستبانة ليا كزف نسبي مفق غالبيةكتشير إلى أف مرتفعة كىي نسبة 
 المؤسسة التي يعممكف بيا.بقدرات العامميف  كتطكير تنميةؾ القيادات الشابة في لتم

اإلدارة ىي إدارة المكارد البشرية, تدرؾ أف  القيادات الشابةإلى أف  النتيجة كيعزك الباحث تمؾ
كأف محكر اىتماـ اإلدارة ىك إدارة البشر كليس إدارة األشياء, كاإلدارة الناجحة تيتـ بالمكارد البشرية 

البيئة  ألف بالنسبة ليـ ميمة جدان  طكير األفراد بصفة مستمرةت , لذلؾ فإفمف االختيار السميـ ابتداءن 
ذا لـ يتطكر األفراد بحيث يتكافقكف دائمة التغي فييا كفالتي يعمم  ؤسسةمع ىذا التغير في البيئة كالمر كا 

عمى كعي ؤسسة, كما أف القيادات الشابة ستكل األداء كضعؼ إنتاجية المفيذا يؤدم إلى خفض م
تنمية ك  في أداء العمؿ, البلزمة الميارة ـبالمعمكمات كالمعارؼ التي تكسبي عامميفتزكيد البضركرة 
 ـيؤىميك  ةالحالي ـلياعمأفي أداء  ـتيكفاءت كمعارؼ كخبرات بما يزيد مف مف ميارا ـلديي كتطكير ما

 .ت مستكل أعمى في المستقبؿ القريبألداء أعماؿ ذا

في  (1في الترتيب األكؿ ) تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميفب( المتعمقة 58جاءت فقرة رقـ)
 القيادات الشابةشير إلى أف كت أعمى األكزاف النسبية, كىك (75.0%كزف نسبي )ب ىذا المجاؿ ككؿ
أىمية تحديد تدرؾ  أف القيادات الشابة النتيجة إلى, كيعزك الباحث تمؾ جيدبشكؿ  مةيمارسكف تمؾ المي

أف القادة حيث  البرامج التدريبية لمعامميف حسب احتياجاتيـ كىك االساس القائمة عميو عممية التدريب,
 كبالتاليأدائيـ, شراؼ عمى أداء العامميف يبلحظكف كجكد قصكر أك خمؿ في المتابعة كاإلكمف خبلؿ 

معالجة نقاط الضعؼ عند العامميف كتعزيز  ساعدىـ عمىيقكمكف بكضع خطط كبرامج تدريبية ت فيـ
 نقاط القكة كىك ما مف شأنو أف يرفع يساعد في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كاألفراد العامميف.

كزف نسبي ب( تخصيص ميزانية لتدريب العامميف في الترتيب األخير 62رة رقـ )جاءت فقك 
يشير إلى أف دكر القادة في ىذه الفقرة جاء دكف المستكل المطمكب عمي الرغـ مف  (, كىك%65.0)

تيتـ بتحديد نكعية البرامج  تمؾ النتيجة إلى أف القيادات الشابة زك الباحثكيع ارتفاع الكزف النسبي لو,
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كاضحة لتطكير كتنمية  طصياغة خطتقكـ بالعامميف بالدرجة األكلى, ك  كمناسبتيا الحتياجات التدريبية
كلذلؾ فيـ يترككف تحديد التكمفة  ,كفؽ جدكؿ زمني محدد المؤسسةكأىداؼ  أىدافيـما يحقؽ بيـ ميارات

ر القادة األساسي اسبيف ألف دك كالميزانية لتدريب العامميف لجية االختصاص في المؤسسة كىـ المح
 كؿ حسب اختصاصو. تتكزيع األعباء كالمسؤكليا

تتفؽ مع ما تكصمت إليو  كىي كيرل الباحث أف ىذه النتيجة جاءت بيذا المستكم المرتفع,
العامميف كقدرة  النتائج التي تـ التكصؿ إلييا حكؿ سياسات تنمية كتطكير( بأف 2006)مرزكؽ  دراسة

دارة التغير غير الحككمية المؤسسات كىك  كبيرة نسبياكانت معظميا  عمى إدارة التطكير التنظيمي كا 
كفقان لمقادير الكزف النسبي كيتضح مف ذلؾ أف جميع فقرات االستبانة ليا كزف  عميو, الرأم المكافؽ

كيعزك الباحث ىذا االتفاؽ إلى أف القادة في دراسة مرزكؽ كدراسة الباحث ييتمكف , مرتفع نسبي
يجب  كأف عممية التطكير التنظيمي كتطكير قدرات العامميف لما لو مف أىمية في تحسيف األداء,بتنمية 

إلى أف كمتا  باإلضافة المركزة, تدريب كتطكير األفراد كمياراتيـ عف طريؽ برامج التدريب أف تشمؿ
 كاف.الدراستيف مف نفس الم معغزة ككاف مجت مى المؤسسات غير الحككمية فيطبقت عالدراستيف 

اىتماـ  نسبة ىناؾت أف ( كالتي أظير 2012)أبك عمرة اسة فيما اختمفت ىذه النتيجة مع در 
ككالة  نظر مكظفي مف كجيوكىذا  كتطكير أداء العامميف دارة المكارد البشرية بالتدريبإمف  متكسطة

طبقت  , كيعزك الباحث ىذا االختبلؼ إلى أف دراسة أبك عمرةمكتب غزة - غكث كتشغيؿ البلجئيف
كتقدـ خدمات إغاثية  ,ثابتة مكضكعة مسبقان  عمى منظمة دكلية كليا قكانينيا الخاصة بيا كمكازنة

كبالتالي فإف برامج التدريب ليست عمى سمـ أكلكيات إدارتيا,  ,لمجميكر كأكبر ىميا ىك إنجاز العمؿ
لتي تخدـ فئة الشباب أما دراسة الباحث فقد طبقت عمى القيادات الشابة في المؤسسات الشبابية كا
 كالذيف ىـ بحاجة إلى تطكير كاىتماـ دائـ باإلضافة إلى تنمية مياراتيـ كقدراتيـ.

 اختبار فرضيات الدراسة 3.5
 التنظيمي لمؤسساتيم باختالف الجنس لدورىم في التطوير القيادات الشابةتقديرات  1.3.5

 عمى ما يمي: السؤاؿ الفرعي األكؿ نصت

ىؿ تختمؼ تقديرات القيادات الشابة لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ باختبلؼ متغير الجنس 
 )ذكر , أنثى(؟ 

 لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باختبار الفرض الصفرم التالي:ك 

( في تقديرات القيادات   0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ال
 أنثى (.  –الشابة لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ تعزل إلى الجنس )ذكر 
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 Twoلعينتيف مستقمتيف tكالختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار 

Independent Samples "T.Test"   ث في ك ذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف الذككر كاإلنا
 , كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:جاؿ مف مجاالت االستبانة كفي الدرجة الكمية لبلستبانةكؿ م

 

 التنظيمي التطوير في دورىم في واإلناث الذكور بين المتوسطات لفروق t اختبار نتائج(: 8.5) رقم جدول25
 .الشبابية لممؤسسات

 

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T test Sig. 
الداللة 
 اإلحصائية

 األْذاف ٔاالستراتٍدٍاخ
 0.59059 3.9789 86 ذككر

 غير دالة 0.1772 1.358
 0.61045 3.8094 31 إناث

صٍاغح انتشرٌؼاخ ٔانقٕاػذ 

 ٔاألَظًح

 0.59735 3.8849 86 ذككر
 غير دالة 0.0545 1.943

 0.83735 3.6129 31 إناث

 رسى انٍٓاكم انتُظًٍٍح
 0.63422 3.9186 86 ذككر

 غير دالة 0.1539 1.435
 0.84315 3.7097 31 إناث

 تطٌٕر انٕسائم انتكُٕنٕخٍح
 0.78690 3.4093 86 ذككر

 غير دالة 0.5373 0.619
 0.81197 3.3065 31 إناث

تطٌٕر َظى ٔإخراءاخ 

 انؼًم

 0.68304 3.8110 86 ذككر
 غير دالة 0.2708 1.107

 0.77031 3.6472 31 إناث

 تًٍُح قذراخ انؼايهٍٍ
 0.71788 3.5788 86 ذككر

 غير دالة 0.8169 0.232
 0.91163 3.5412 31 إناث

 ككم االستثاَح
 0.56197 3.7740 86 ذككر

 غير دالة 0.1962 1.300
 0.67392 3.6124 31 إناث

 " قيمةT( 0.05( كعند مستكل داللة )115" الجدكلية عند درجة حرية= )1.984 

 " قيمةT( 0.01( كعند مستكل داللة )115" الجدكلية عند درجة حرية= )2.626 

كانت غير دالة إحصائيان حيث يظير الجدكؿ أف  tيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ 
يف الذككر مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ب( 0.05)جميعيا أعمى مف  .Sigقيـ 

كاإلناث في تقديراتيـ لدكرىـ في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية التي يعممكف بيا, كبالتالي فإنو 
 اعتمادان عمى الفرضية السابقة فإننا نقبؿ الفرض الصفرم أم أنو:

القيادات ( في تقديرات   0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة )تكجد فركؽ ذات  ال
  أنثى (. –ذكر الجنس ) لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ تعزل إلى الشابة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 134{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 كاحدة ذككران  المؤسسات الشبابيةـ بيا قادة إلى أف األدكار التي يقك  تمؾ النتيجة كيعزك الباحث
مف حيث الجكانب اإلدارية مف تخطيط كتنفيذ كمتابعة كمراقبة كتقييـ أداء فيي غير مرتبطة  ناثان ا  ك 

حجـ المسؤكليات كاألعباء المينية كاحدة ال  يضان أ, ك بيا كاحده كفذلؾ الكظائؼ التي يقكمكك  بالجنس
تتأثر بالجنس ىذا ناىيؾ إلى أنيـ يعممكف مع مجتمع متشابو في كثير مف المككنات كما أف 

 ىيتعاممكف عم المؤسسات الشبابيةالعامميف في ك  ,دية بشكؿ عاـ ال ترتبط بالجنسالخصائص القيا
ال تفرؽ في األمر  ةر كاحدأف كحدة األمك  ,أساس الجنس ىأساس الكفاءة كليس عم ىساس ميني كعمأ

القيادة الجسمية كالنفسية  , كمف جانب أخر فإفنيا مرتبطة باألداء المحددخاصة أ كاإلناثبيف الذككر 
تمؾ الفكارؽ في الكظائؼ  ذابةإالكريـ إلى  فالقرآكما أشار  ,ة ال تتأثر بالجنسثابت كاالجتماعيةكالعقمية 

ـٍ ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى بىعٍ  ـٍ أىنِّي الى أيًضيعي عىمىؿى عىاًمؿو ًمٍنكي بُّيي ـٍ رى ابى لىيي ـٍ كاألعماؿ في قكلو تعالي )فىاٍستىجى كي ضي
قىاتىميكا  ـٍ كىأيكذيكا ًفي سىًبيًمي كى كا ًمٍف ًديىاًرًى كا كىأيٍخًرجي ري ـٍ ًمٍف بىٍعضو فىالًَّذيفى ىىاجى ـٍ سىيِّئىاًتًي ٍنيي يكىفِّرىفَّ عى قيًتميكا ألى كى

ٍسفي الثَّ  نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري ثىكىابنا ًمٍف ًعٍنًد المًَّو كىالمَّوي ًعٍندىهي حي ـٍ جى يٍدًخمىنَّيي  .(195كىاًب(آؿ عمراف)كىألى

أنو ال تكجد أشارت إلى كالتي ( 2006) محمكد تتفؽ مع ما تكصمت اليو دراسةكىذه النتيجة 
ة السياسية الفمسطينية في بناء الشخصية كأثرىا عمى التنميمف حيث دكر المنظمات الشبابية فركؽ 

, كيعزك الباحث ىذا االتفاؽ إلى أف دراسة محمكد كدراسة الباحث قد طبقتا تعزل إلى متغير الجنس
الشباب الفمسطيني ذك ىمة عالية ذككرا عمى فئة الشباب في المؤسسات الشبابية في فمسطيف كألف 

ناثا باإلضافة إلى أنيـ فئة متعممة كمثقفة كمبدعة كانت النتائج متشابية في كمتا الدراستيف.  كا 

ت أف الشباب كالشابات ( كالتي أظير 2010)الخاركؼ اسة فيما اختمفت ىذه النتيجة مع در 
ناث في مجاؿ الحصكؿ عمى الفرص ذككر كاإلألىمية المساكاة بيف ال كانكا عمى درجة كاحدة بالنسبة

ناث كانت بدرجة أكبر مف الذككر, كيعزك كالحقكؽ كالكاجبات كفي تكلي المسؤكليات, إال أف مكافقة اال
, كبالتالي فإف ناثت بمجاؿ المساكاة بيف الذككر كاإلتعمقالباحث تمؾ النتيجة إلى أف دراسة الخاركؼ 

يز لصالح الذككر في مجاؿ المساكاة كأف ىناؾ اىتماـ أكثر دائما كتشعر بالتمي سناث تتحساإل
 لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ القيادات الشابةتقديرات بالذككر, بينما تعمقت دراسة الباحث ب

ناثان  كىذا يعتمد عمى مستكل أداء القادة ذككران   مف كجية نظرىـ بخبلؼ دراسة الخاركؼ. كا 

لدورىم في التطوير التنظيمي لمؤسساتيم باختالف القيادات الشابة تقديرات  2.3.5
 العمر

 نصت السؤاؿ الفرعي الثاني عمى ما يمي:

 لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ باختبلؼ العمر القيادات الشابة ىؿ تختمؼ تقديرات 

 فأكثر(؟ 36, 35-30, 29-24, 23-18)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 135{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 باختبار الفرض الصفرم التالي: لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحثك 

 القيادات الشابة( في تقديرات   0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ال
 36, 30-35, 24-29, 18-23) العمر  متغير لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ تعزل إلى

 فأكثر(.

 One Wayكالختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

Analysis Of Variance ANOVA    كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف مستكيات متغير
 , كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:كفي الدرجة الكمية لبلستبانة ر في كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانةالعم

 

 التنظيمي التطوير في الشابة القيادات لدور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 9.5) رقم جدول26
 .العمر متغير مستويات بحسب

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجال

 األْذاف ٔاالستراتٍدٍاخ

18-23 13 3.594 0.549 

24-29 40 3.973 0.486 

30-35 36 3.985 0.771 

 0.477 3.971 28 36 فأكثر

 0.598 3.934 117 اإلجمالي

صٍاغح انتشرٌؼاخ ٔانقٕاػذ 

 ٔاألَظًح

18-23 13 3.531 0.525 

24-29 40 3.718 0.728 

30-35 36 3.911 0.743 

 0.525 3.954 28 36 فأكثر

 0.676 3.813 117 اإلجمالي

 انتُظًٍٍحرسى انٍٓاكم 

18-23 13 3.600 0.580 

24-29 40 3.838 0.760 

30-35 36 3.906 0.726 

 0.615 3.968 28 36 فأكثر

 0.698 3.863 117 اإلجمالي

 تطٌٕر انٕسائم انتكُٕنٕخٍح

18-23 13 3.077 0.638 

24-29 40 3.353 0.809 

30-35 36 3.519 0.769 

 0.853 3.389 28 36 فأكثر

 0.791 3.382 117 اإلجمالي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } .12{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجال

تطٌٕر َظى ٔإخراءاخ 

 انؼًم

18-23 13 3.433 0.715 

24-29 40 3.744 0.633 

30-35 36 3.826 0.804 

 0.659 3.882 28 36 فأكثر

 0.708 3.768 117 اإلجمالي

 تًٍُح قذراخ انؼايهٍٍ

18-23 13 3.043 0.453 

24-29 40 3.514 0.812 

30-35 36 3.722 0.889 

 0.541 3.694 28 36 فأكثر

 0.770 3.569 117 اإلجمالي

 ككم االستثاَح

18-23 13 3.393 0.458 

24-29 40 3.702 0.580 

30-35 36 3.817 0.690 

 0.499 3.820 28 36 فأكثر

 0.595 3.731 117 اإلجمالي

 

 التطوير في لدورىم العمر متغير مستويات بين المتوسطات لفروق ANOVA اختبار نتائج(: 10.5) رقم جدول27
 .الشبابية لممؤسسات التنظيمي

 العمر المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

األْذاف 

 ٔاالستراتٍدٍاخ

المجمكعاتبيف   1.690 3 0.563 

1.600 
 

 0.352 113 39.791 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.193

  116 41.481 المجمكع

صٍاغح انتشرٌؼاخ 

 ٔانقٕاػذ ٔاألَظًح

 0.767 3 2.300 بيف المجمكعات

1.707 
 

 0.449 113 50.751 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.170

  116 53.051 المجمكع

رسى انٍٓاكم 

 انتُظًٍٍح

 0.433 3 1.298 بيف المجمكعات

0.886 
 

 0.489 113 55.214 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.451

  116 56.512 المجمكع

تطٌٕر انٕسائم 

 انتكُٕنٕخٍح

 0.642 3 1.926 بيف المجمكعات

1.026 
 

 0.626 113 70.726 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.384

  116 72.652 المجمكع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 121{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

مجموع  العمر المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

تطٌٕر َظى 

 ٔإخراءاخ انؼًم

 0.657 3 1.970 بيف المجمكعات

1.323 
 

 0.496 113 56.099 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.271

  116 58.069 المجمكع

قذراخ تًٍُح 

 انؼايهٍٍ

 1.669 3 5.008 بيف المجمكعات

2.958* 
 

0.035 
دالة عند 

0.05 
 0.564 113 63.762 داخؿ المجمكعات

  116 68.769 المجمكع

 ككم االستثاَح

 0.670 3 2.011 بيف المجمكعات

 0.346 113 39.053 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.127 1.940

  116 41.064 المجمكع

 " قيمةF( 0.05( كعند مستكل داللة )3.113" الجدكلية عند درجة حرية= ) 2.7581 

 " قيمةF( 0.01( كعند مستكل داللة )3.113" الجدكلية عند درجة حرية= )4.126 

غير دالة إحصائيان باستثناء مجاؿ تنمية قدرات العامميف  Fيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ 
, كبالتالي فإنو اعتمادان 0.05))كانت دالة إحصائيا عند مستكل داللة  Fحيث يظير الجدكؿ أف قيمة 

 عمى النتائج في الجدكؿ تتضح النتائج التالية لفرض الدراسة:

  ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  =0.05  في تقديرات رؤساء )
قدرات العامميف في مؤسساتيـ مجالس إدارات المؤسسات الشبابية الفمسطينية لدكرىـ في تنمية 

 تعزل إلى العمر.

 ال  ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.05  في تقديرات ) القيادات
لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ في مجاالت )األىداؼ كاالستراتيجيات, الشابة 

, تطكير الكسائؿ التكنكلكجية صياغة التشريعات كاألنظمة, رسـ اليياكؿ التنظيمية, تطكير
  ككؿ( تعزل إلى العمر. إجراءات العمؿ, االستبانة

كلمتعرؼ عمى كجية الفركؽ بيف مستكيات متغير العمر في مجاؿ تنمية قدرات العامميف كالذم 
أظيرت نتائج تحميؿ التبايف األحادم داللتو اإلحصائية استخدـ الباحث اختبار شيفيو لممقارنات البعدية 

Sheffee Post Hoc:كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ , 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 121{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 .العاممين قدرات تنمية لمجال العمر متغير مستويات بين الفروق لداللة شيفيو اختبار نتائج(: 11.5) رقم جدول28

الخطأ المعياري  فروق المتوسطات مستويات متغير العمر
 لفرق المتوسطات

Sig. مستوى الداللة 

 غير دالة 0.282 0.240 0.471- 24-29 18-23

 غير دالة 0.055 0.243 0.679- 30-35 18-23

 غير دالة 0.089 0.252 0.652- 36 فأكثر 18-23

 غير دالة 0.693 0.173 0.208- 30-35 24-29

 غير دالة 0.813 0.185 0.181- 36 فأكثر 24-29

 غير دالة 0.999 0.189 0.028 36 فأكثر 30-35

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نتائج اختبار شيفيو تشير إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 
بيف مستكيات متغير العمر لمجاؿ تنمية قدرات العامميف كذلؾ عمى الرغـ مف أف تحميؿ التبايف 

, كقد يعكد السبب في ذلؾ في أف قيمة (0.05)دالة إحصائيان عند مستكل  Fاألحادم أظير أف قيمة 
F  قيمة قريبة مف القيمة الحرجة لػ  كىي 2.958بمغتF   مما جعؿ الفركؽ ال  (2.70)كالتي تبمغ

 ترقى لمستكل يمكف الكشؼ عنو باستخداـ اختبار شيفيو.

كىذا يشير إلى أف عممية التطكير التنظيمي لـ تتأثر بعمر رئيس مجمس إدارة المؤسسة 
ة مرحمة الشباب ىي أقكم المراحؿ لبلندفاع لخكض التجربأف  إلى كيعزك الباحث تمؾ النتيجة الشبابية,

لدل  عاليةكفاءة ك  تميز كدكجكما يظير  عداد كالتأىيؿ لمعمؿ القيادم,كتنفيذ ما اكتسبكه في مرحمة اإل
 عاؿو  تمقييـ تدريبك  كيظير مدم اىتماميـ بتطكير أنفسيـ عمي الرغـ مف صغر سنيـ ,شابةالالقيادات 

كالقيادة في مراحؿ مبكرة مف حياتيـ باعتبار ىذه المرحمة لصقؿ كتجذر  اإلدارة مميز في مجاؿك 
الكفاءة, كما أف الشباب الفمسطيني قد أثبت قدرتو ككفاءتو كتميزه عف باقي الشباب العربي ككنو 
استطاع قيادة المؤسسات الشبابية بنفس الكتيرة كالكفاءة التي قاد بيا المقاكمة الفمسطينية عمى مر 

لتاريخ كحتي يكمنا الحاضر, لذلؾ كانت النتيجة متساكية في درجة القيادة بيف فئة الشباب في كؿ ا
األعمار, كما كيمكف القكؿ أنو ميما اختمؼ عامؿ السف فيما بينيـ فإف غالبيتيـ العظمى مف فئة 

سات الشبابية الشباب, كال يكجد اختبلؼ كبير بيف أعمار القادة الشباب مف رؤساء مجالس إدارة المؤس
( عاما, كتدؿ ىذه النتيجة 18-36)قد حدد سف الشباب ما بيف  2011ألف قانكف الشباب الفمسطيني 

الدراسة الحالية كذلؾ بالتعرؼ تنكع الفئة العمرية بيف أفراد عينة الدراسة األمر الذم يخدـ أىداؼ  عمى
 أراء عينة الدراسة باختبلؼ فئتيـ العمرية. عمى

كالتي أشارت إلى عدـ كجكد ( 2008مطر ) تفؽ مع ما تكصمت اليو دراسةتكىذه النتيجة 
, كيعزك الباحث ىذا عمرتطكير التنظيمي تعزل لمتغير الذات داللة إحصائية في االتجاه نحك ال فركؽ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 123{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

أك الشبابية في قطاع  المؤسسات غير الحككميةاالتفاؽ إلى أف دراسة مطر كدراسة الباحث طبقتا عمى 
 عالية.كفاءة ك  تميز كدكجكيظير  غزة حيث كاف القادة بنفس الثقافة كالمستكل العممي

 كاضحان  ت أف ىناؾ تباينان ( كالتي أظير 2010) الحسناتاسة فيما اختمفت ىذه النتيجة مع در 
دراسة  مجاالت أفلمتغير العمر, كيعزك الباحث ىذا االختبلؼ إلى  مجتمع الدراسة تبعان بيف أفراد 
ىي االىتماـ باألعضاء كالعمؿ كالسمطة مف كجية نظر أعضاء المجالس اإلدارية الحسنات 

بخبلؼ دراسة الباحث كالتي طبقت عمى رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الشبابية  بالمؤسسات الشبابية
 لمعرفة دكرىـ في عممية التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ.

لدورىم في التطوير التنظيمي لمؤسساتيم باختالف القيادات الشابة تقديرات   3.3.5
  المنطقة الجغرافية

 عمى ما يمي: الفرعي الثالث نص سؤاؿ الدراسة

لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ باختبلؼ المنطقة القيادات الشابة ىؿ تختمؼ تقديرات 
  الجغرافية )غزة, الشماؿ, الكسطى, خانيكنس, رفح(؟

 لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باختبار الفرض الصفرم التالي:ك 

 القيادات الشابة( في تقديرات   0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ال
لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ تعزل إلى المنطقة الجغرافية )غزة, الشماؿ, الكسطى, 

 خانيكنس, رفح(.

  ANOVAادمكالختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األح
كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف مستكيات متغير المنطقة الجغرافية في كؿ مجاؿ مف مجاالت 

 , كالجداكؿ التالية يكضح ذلؾ:كفي الدرجة الكمية لبلستبانة بانةاالست
 

 .الجغرافية المنطقة متغير مستويات بحسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 12.5) رقم جدول29
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المنطقة المجال

 األْذاف ٔاالستراتٍدٍاخ

 0.647 3.861 55 غزة

 0.534 4.033 11 الشماؿ

 0.499 4.025 25 رفح

 0.645 3.798 18 خاف يكنس

 0.357 4.318 8 الكسطى

 0.598 3.934 117 اإلجمالي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 122{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المنطقة المجال

صٍاغح انتشرٌؼاخ 

 ٔانقٕاػذ ٔاألَظًح

 0.807 3.747 55 غزة

 0.386 3.909 11 الشماؿ

 0.592 3.796 25 رفح

 0.569 3.778 18 خاف يكنس

 0.272 4.263 8 الكسطى

 0.676 3.813 117 اإلجمالي

 رسى انٍٓاكم انتُظًٍٍح

 0.823 3.800 55 غزة

 0.380 4.055 11 الشماؿ

 0.667 3.704 25 رفح

 0.491 4.061 18 خاف يكنس

 0.442 4.088 8 الكسطى

 0.698 3.863 117 اإلجمالي

تطٌٕر انٕسائم 

 انتكُٕنٕخٍح

 0.830 3.244 55 غزة

 0.634 3.218 11 الشماؿ

 0.745 3.584 25 رفح

 0.821 3.461 18 خاف يكنس

 0.661 3.750 8 الكسطى

 0.791 3.382 117 اإلجمالي

تطٌٕر َظى ٔإخراءاخ 

 انؼًم

 0.759 3.690 55 غزة

 0.319 3.847 11 الشماؿ

 0.909 3.598 25 رفح

 0.321 3.983 18 خاف يكنس

 0.292 4.242 8 الكسطى

 0.708 3.768 117 اإلجمالي

 تًٍُح قذراخ انؼايهٍٍ

 0.869 3.507 55 غزة

 0.603 3.515 11 الشماؿ

 0.897 3.529 25 رفح

 0.362 3.759 18 خاف يكنس

 0.477 3.764 8 الكسطى

 0.770 3.569 117 اإلجمالي

 ككم االستثاَح

 0.706 3.651 55 غزة

 0.323 3.778 11 الشماؿ

 0.595 3.704 25 رفح



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 121{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 0.382 3.823 18 خاف يكنس

 0.283 4.095 8 الكسطى

 0.595 3.731 117 اإلجمالي

 

 لدورىم الجغرافية المنطقة متغير مستويات بين المتوسطات لفروق ANOVA اختبار نتائج(: 13.5) رقم جدول30
 .الشبابية لممؤسسات التنظيمي التطوير في

مجموع  المنطقة الجغرافية المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 .F Sigقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

األْذاف 

 ٔاالستراتٍدٍاخ

 0.531 4 2.123 بيف المجمكعات

 0.351 112 39.359 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.204 1.510

  116 41.481 المجمكع

صٍاغح انتشرٌؼاخ 

 ٔاألَظًحٔانقٕاػذ 

 0.496 4 1.985 بيف المجمكعات

 0.456 112 51.066 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.366 1.088

  116 53.051 المجمكع

رسى انٍٓاكم 

 انتُظًٍٍح

 0.591 4 2.364 بيف المجمكعات

 0.483 112 54.148 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.305 1.222

  116 56.512 المجمكع

تطٌٕر انٕسائم 

 انتكُٕنٕخٍح

 0.891 4 3.564 بيف المجمكعات

 0.617 112 69.088 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.224 1.445

  116 72.652 المجمكع

تطٌٕر َظى 

 ٔإخراءاخ انؼًم

 0.940 4 3.759 بيف المجمكعات

 0.485 112 54.310 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.109 1.938

  116 58.069 المجمكع

تًٍُح قذراخ 

 انؼايهٍٍ

 0.310 4 1.238 بيف المجمكعات

 0.603 112 67.531 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.726 0.514

  116 68.769 المجمكع

 االستثٍاٌ ككم

 0.401 4 1.604 بيف المجمكعات

 0.352 112 39.459 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.342 1.139

  116 41.064 المجمكع

 " قيمةF( 0.05( كعند مستكل داللة )4.112" الجدكلية عند درجة حرية= )2.5252 

 " قيمةF( 0.01( كعند مستكل داللة )4.112" الجدكلية عند درجة حرية= )3.649 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 122{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

غير دالة إحصائيان حيث يظير الجدكؿ أف قيـ  Fيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ 
Sig.  كبالتالي فإنو اعتمادان عمى النتائج في الجدكؿ فإننا نقبؿ الفرض (0.05)أعمى مف المستكل ,

 الصفرم, أم أنو:

( في تقديرات رؤساء مجالس   0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ال
في جميع المجاالت  إدارات المؤسسات الشبابية الفمسطينية لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ

 تعزل إلى المنطقة الجغرافية.

كىذا يشير إلى أف عممية التطكير التنظيمي لـ تتأثر بالمنطقة الجغرافية التي ينتمي إلييا 
كعمى الرغـ مف  ذلؾ أف تمؾ النتيجة تعكد إلى أف القيادات الشابة , كيعزك الباحثالقيادات الشابة

دية( إال أنيـ المدف كمنيـ مف يسكف األرياؼ كالمناطؽ الحدك اختبلؼ منطقة سكناىـ )منيـ مف يسكف 
ألف الشباب الفمسطيني متعمـ  ,داخؿ مؤسساتيـ كالفاعمية في األداء كالكفاءة كانكا بنفس المستكل

 التطكرات العممية إلى كمثقؼ بطبعو ميما اختمؼ مكاف سكناىـ, كما كيعزك الباحث ىذه النتيجة
كخاصة مكاقع التكاصؿ  ,ثكرة االتصاالت كاإلنترنت باإلضافة إلى كالتقنية اليائمة كالتكنكلكجيا
كىذا سيؿ عممية االتصاؿ  جعمت مف العالـ قرية صغيرةك التي قربت كؿ بعيد  كالفضائيات االجتماعي

كما أف الشباب الفمسطيني يتميز بأنو اجتماعي بطبعو كيحب التعارؼ  ,كالتكاصؿ كاالحتكاؾ بينيـ
لتكاصؿ كاالحتكاؾ باألخريف كىك ما ساعدىـ أيضا عمى أف يككنكا بنفس الثقافة كالعادات كالتقاليد كا

استغبلؿ كاستخداـ  عمى فكؿ ذلؾ ساعد القيادات الشابة كىك ما انعكس عمى نتيجة الدراسة,
عد في أف كىذا سا ,داخؿ قطاع غزة كالتكاصؿ فيما بينيا التكنكلكجيا كتكظيفيا لخدمة مؤسسات الشباب

ميما تباعدت أماكف سكناىـ, كما كيعزك الباحث تمؾ  لشباب متقارب في التفكير كالمستكليككف ا
كيمك متر مربع, كىذا سيؿ  .32النتيجة إلى محدكدية مساحة قطاع غزة الجغرافية التي تبمغ مساحتيا 

أف يككنكا بنفس  م ساىـ فيفي كافة المحافظات األمر الذ كاؾ كالتنقؿ بيف القيادات الشابةعممية االحت
 التفكير كالمستكل كاألداء.

لدورىم في التطوير التنظيمي لمؤسساتيم باختالف القيادات الشابة تقديرات  4.3.5
  المؤىل العممي

 عمى ما يمي: الفرعي الرابع نص سؤاؿ الدراسة

باختبلؼ المؤىؿ العممي لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ القيادات الشابة ىؿ تختمؼ تقديرات 
  )دبمـك فأقؿ, بكالكريكس, دراسات عميا(؟

 ك لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باختبار الفرض الصفرم التالي:



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 123{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

  القيادات الشابة( في تقديرات    0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  ال
إلى المؤىؿ العممي )دبمكـ فأقؿ, بكالكريكس, دراسات مؤسساتيـ تعزل لدكرىـ في التطكير التنظيمي ل

 عميا(.

 One Wayكالختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

Analysis Of Variance ANOVA    كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف مستكيات متغير
, كالجدكؿ التالي كفي الدرجة الكمية لبلستبانة ي في كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانةالمؤىؿ العمم
 يكضح ذلؾ:

 

 التنظيمي التطوير في الشابة القيادات لدور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 14.5) رقم جدول31
 .العممي المؤىل متغير مستويات بحسب

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل المجال

 األْذاف ٔاالستراتٍدٍاخ

 0.446 4.031 26 دبمـك فأقؿ

 0.638 3.851 70 بكالكريكس

 0.600 4.091 21 دراسات عميا

 0.598 3.934 117 اإلجمالي

صٍاغح انتشرٌؼاخ 

 ٔانقٕاػذ ٔاألَظًح

 0.546 3.892 26 دبمـك فأقؿ

 0.746 3.753 70 بكالكريكس

 0.573 3.914 21 دراسات عميا

 0.676 3.813 117 اإلجمالي

 رسى انٍٓاكم انتُظًٍٍح

 0.403 4.062 26 دبمـك فأقؿ

 0.796 3.804 70 بكالكريكس

 0.609 3.814 21 دراسات عميا

 0.698 3.863 117 اإلجمالي

تطٌٕر انٕسائم 

 انتكُٕنٕخٍح

 0.854 3.700 26 دبمـك فأقؿ

 0.743 3.303 70 بكالكريكس

 0.803 3.252 21 دراسات عميا

 0.791 3.382 117 اإلجمالي

تطٌٕر َظى ٔإخراءاخ 

 انؼًم

 0.458 4.111 26 دبمـك فأقؿ

 0.728 3.683 70 بكالكريكس

 0.782 3.625 21 دراسات عميا

 اإلجمالي
 

117 3.768 0.708 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 124{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل المجال

 قذراخ انؼايهٍٍتًٍُح 

 0.647 3.692 26 دبمـك فأقؿ

 0.808 3.524 70 بكالكريكس

 0.796 3.566 21 دراسات عميا

 0.770 3.569 117 اإلجمالي

 ككم االستثاَح

 0.443 3.938 26 دبمـك فأقؿ

 0.628 3.661 70 بكالكريكس

 0.611 3.711 21 دراسات عميا

 0.595 3.731 117 اإلجمالي

32 

 بحسب التنظيمي التطوير في الشابة القيادات لدور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 15.5) رقم جدول
 .العممي المؤىل متغير مستويات

 

مجموع  المؤىل العممي المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

األْذاف 

 ٔاالستراتٍدٍاخ

 0.625 2 1.250 بيف المجمكعات

 0.353 114 40.231 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.175 1.772

  116 41.481 المجمكع

صٍاغح انتشرٌؼاخ 

 ٔانقٕاػذ ٔاألَظًح

 0.316 2 0.632 بيف المجمكعات

 0.460 114 52.419 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.505 0.687

  116 53.051 المجمكع

رسى انٍٓاكم 

 انتُظًٍٍح

 0.658 2 1.316 بيف المجمكعات

 0.484 114 55.196 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.261 1.359

  116 56.512 المجمكع

تطٌٕر انٕسائم 

 انتكُٕنٕخٍح

 1.710 2 3.420 بيف المجمكعات

 0.607 114 69.232 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.064 2.816

  116 72.652 المجمكع

تطٌٕر َظى 

 ٔإخراءاخ انؼًم

 1.993 2 3.986 بيف المجمكعات

4.201* 0.017 
دالة عند 

0.05 
 0.474 114 54.083 داخؿ المجمكعات

  116 58.069 المجمكع

تًٍُح قذراخ 

 انؼايهٍٍ

 0.269 2 0.538 بيف المجمكعات

 0.599 114 68.231 داخؿ المجمكعات دالةغير  0.639 0.450

  116 68.769 المجمكع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 125{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

مجموع  المؤىل العممي المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 ككم االستثاَح

 0.733 2 1.466 بيف المجمكعات

 0.347 114 39.598 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.126 2.110

  116 41.064 المجمكع

 " قيمةF( 0.05( كعند مستكل داللة )2.114" الجدكلية عند درجة حرية= )3.1504 

 " قيمةF( 0.01( كعند مستكل داللة )2.114" الجدكلية عند درجة حرية= )4.977 

جراءات  Fيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ  غير دالة إحصائيان باستثناء مجاؿ تطكير نظـ كا 
, كبالتالي فإنو ((0.05كانت دالة إحصائيا عند مستكل داللة  Fالعمؿ حيث يظير الجدكؿ أف قيمة 

 اعتمادان عمى النتائج في الجدكؿ تتضح النتائج التالية لفرض الدراسة:

  ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  =0.05  في تقديرات ) القيادات
جراءات العمؿ في مؤسساتيـ تعزل إلى المؤىؿ العممي. الشابة  لدكرىـ في تطكير نظـ كا 

 ال  ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.05  في تقديرات ) القيادات
تيجيات, لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ في مجاالت )األىداؼ كاالسترا الشابة

تنمية  صياغة التشريعات كاألنظمة, رسـ اليياكؿ التنظيمية, تطكير الكسائؿ التكنكلكجية,
 ككؿ( تعزل إلى المؤىؿ العممي. قدرات العامميف, االستبانة

جراءات  كلمتعرؼ عمى كجية الفركؽ بيف مستكيات متغير المؤىؿ العممي في مجاؿ تطكير نظـ كا 
ؿ التبايف األحادم داللتو اإلحصائية استخدـ الباحث اختبار شيفيو العمؿ كالذم أظيرت نتائج تحمي

 , كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:Sheffee Post Hocلممقارنات البعدية 
 تطوير لمجال العممي المؤىل متغير مستويات بين الفروق لداللة شيفيو اختبار نتائج(: 16.5) رقم جدول33

 .العمل إجراءات

مستويات متغير المؤىل 
 العممي

فروق 
 المتوسطات

الخطأ المعياري 
 مستوى الداللة .Sig لفرق المتوسطات

0.05 0.029 0.158 *0.428 بكالوريوس دبموم فأقل دالة عند   

 غير دالة 0.060 0.202 0.486 دراسات عميا دبموم فأقل

 غير دالة 0.944 0.171 0.058 دراسات عميا بكالوريوس

 مف الجدكؿ السابؽ أف نتائج اختبار شيفيو تشير إلى ما يمي:يتضح 

  ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  =0.05  بيف تقديرات حممة الدبمـك )
 فأقؿ كحممة البكالكريكس لصالح حممة الدبمـك فأقؿ.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } .11{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

  ( ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.05  بيف تقديرات باقي )
 مستكيات المؤىؿ العممي.

درجة كيعزك الباحث النتيجة السابقة إلى أف رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الشبابية عمى 
لمعمؿ الجاد ميما اختمفت دفاع كاالنطبلؽ المتسمة باالن يكية كالمركنةعالية مف الديناميكية كالح

 ـكتزيد مف خبراتي ـكخبرات اضافية تكسع مداركيبمعمكمات كالتي تزكدىـ  ,درجاتيـ العممية
 زيادة  ىعمييا تعمؿ عم كفكما أف حجـ المعارؼ كالثقافة التي يحصم ـ,تياكتصقؿ شخصي ـكمعمكماتي
ناضجة كثقة  شخصيةالشباب تحتاج إلى  في فئةكأف القيادة  في عممية التطكير التنظيمي, مياراتيـ

استخداـ  ىما أف القيادة المعاصرة تعتمد عمك ,العامميف مع الناجحبالنفس تساعد عمي التعامؿ 
قيادات فيي تسيؿ لم التكنمكجيا الحديثة في اإلدارة كىذه التكنمكجيا لف يحصؿ عمييا الفرد إال بالتعميـ

, ككؿ ذلؾ يدؿ عمى أف القيادات ؤسسةؼ الناجح مع العامميف في المالتكيفرصة التكاصؿ ك  الشابة
)األىداؼ كاالستراتيجيات,  التطكير التنظيمي مجاالت تدرؾ أف ةيا العمميتمؤىبل تالشابة كميما اختمف

صياغة التشريعات كاألنظمة, رسـ اليياكؿ التنظيمية, تطكير الكسائؿ التكنكلكجية, تنمية قدرات 
أماميا كتجديد حيكيتيا  ة كتدعيـ كتكسيع فرص االختيارؤسسزيادة فاعمية المالعامميف( تيدؼ إلى 

المشكبلت كتدعيـ عممية التعمـ كاالختيار بيف  عمى حؿ عامميفتطكير قدرات ال, ككذلؾ رةقة مستمبطري
جراءات  , باستثناء مجاؿكاستمراريتيا البدائؿ المتاحة, بطريقة تساعد عممية التطكير تطكير نظـ كا 

( بيف تقديرات    =0.05فيعزك الباحث كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  مؿالع
إلى أف الباحث لـ يعتمد تكزيع المؤىؿ  حممة الدبمكـ فأقؿ كحممة البكالكريكس لصالح حممة الدبمكـ فأقؿ

كبالتالي قد  ,العممي ألفراد العينة كمتغير رئيسي مما يدعـ أخطاء تمثيؿ العينة لمتغير المؤىؿ العممي
بلت دبمكـ إال أنيـ يتمتعكف بإمكانيات كقدرات يحممكف مؤىقيادات شابة تككف النتيجة تعكد إلى كجكد 

 عالية بحيث تفكقكا عمي حممة البكالكريكس.

  باختالف عدد سنوات الخدمة التطوير لدورىم فيالقيادات الشابة تقديرات  5.3.5
 عمى ما يمي: الفرعي الخامس نص سؤاؿ الدراسة

يمي لمؤسساتيـ باختبلؼ عدد سنكات لدكرىـ في التطكير التنظ القيادات الشابةىؿ تختمؼ تقديرات 
 سنكات فأكثر(؟  10 سنكات, 6-9سنكات,  3-5الخدمة )سنتيف فأقؿ, 

 ك لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باختبار الفرض الصفرم التالي:

 القيادات الشابة( في تقديرات   0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ال
      سنكات, 3-5لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ تعزل إلى سنكات الخدمة )سنتيف فأقؿ, 

 . سنكات فأكثر( 10سنكات,  9-6



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 111{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 One Wayكالختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

Analysis Of Variance ANOVA    بيف مستكيات متغير كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ
, كالجدكؿ التالي كفي الدرجة الكمية لبلستبانة بانةسنكات الخدمة في كؿ مجاؿ مف مجاالت االست

 يكضح ذلؾ:
 

 .الخدمة سنوات متغير مستويات بحسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 17.5) رقم جدول34
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجال

 األْذاف ٔاالستراتٍدٍاخ

 0.567 3.571 18 سنتيف فأقؿ

3-5 42 3.952 0.562 

6-9 28 3.909 0.734 

 0.408 4.157 29 10فأكثر 

 0.598 3.934 117 اإلجمالي

صٍاغح انتشرٌؼاخ 

 ٔانقٕاػذ ٔاألَظًح

 0.794 3.372 18 سنتيف فأقؿ

3-5 42 3.788 0.558 

6-9 28 3.929 0.886 

 0.346 4.010 29 10 فأكثر 

 0.676 3.813 117 اإلجمالي

 رسى انٍٓاكم انتُظًٍٍح

 0.862 3.467 18 سنتيف فأقؿ

3-5 42 3.857 0.572 

6-9 28 4.021 0.805 

 0.572 3.966 29 10 فأكثر 

 0.698 3.863 117 اإلجمالي

 انتكُٕنٕخٍحتطٌٕر انٕسائم 

 0.958 3.156 18 سنتيف فأقؿ

3-5 42 3.393 0.807 

6-9 28 3.364 0.792 

 0.651 3.524 29 10 فأكثر 

 0.791 3.382 117 اإلجمالي

تطٌٕر َظى ٔإخراءاخ 

 انؼًم

 0.768 3.587 18 سنتيف فأقؿ

3-5 42 3.760 0.637 

6-9 28 3.826 0.776 

 0.716 3.834 29 10 فأكثر 

 0.708 3.768 117 اإلجمالي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 111{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجال

 تًٍُح قذراخ انؼايهٍٍ

 0.855 3.210 18 سنتيف فأقؿ

3-5 42 3.577 0.713 

6-9 28 3.615 0.865 

 0.659 3.736 29 10 فأكثر 

 0.770 3.569 117 اإلجمالي

 ككم االستثاَح

 0.646 3.417 18 سنتيف فأقؿ

3-5 42 3.731 0.532 

6-9 28 3.786 0.720 

 0.459 3.874 29 10فأكثر 

 0.595 3.731 117 اإلجمالي

 في لدورىم الخدمة سنوات متغير مستويات بين المتوسطات لفروق ANOVA اختبار نتائج(: 18.5) رقم جدول35
 .الشبابية لممؤسسات التنظيمي التطوير

 سنوات الخدمة المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

األْذاف 

 ٔاالستراتٍدٍاخ

 1.282 3 3.846 بيف المجمكعات

3.849 0.011 
دالة عند 

0.05 
 0.333 113 37.635 داخؿ المجمكعات

  116 41.481 المجمكع

انتشرٌؼاخ صٍاغح 

 ٔانقٕاػذ ٔاألَظًح

 1.676 3 5.027 بيف المجمكعات

3.942 0.010 
دالة عند 

0.01 
 0.425 113 48.024 داخؿ المجمكعات

  116 53.051 المجمكع

رسى انٍٓاكم 

 انتُظًٍٍح

 1.279 3 3.836 بيف المجمكعات

2.743 0.046 
دالة عند 

0.05 
 0.466 113 52.676 داخؿ المجمكعات

  116 56.512 المجمكع

تطٌٕر انٕسائم 

 انتكُٕنٕخٍح

 0.508 3 1.523 بيف المجمكعات

 0.629 113 71.130 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.493 0.806

  116 72.652 المجمكع

تطٌٕر َظى 

 ٔإخراءاخ انؼًم

 0.271 3 0.814 بيف المجمكعات

 0.507 113 57.255 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.659 0.535

  116 58.069 المجمكع

تًٍُح قذراخ 

 انؼايهٍٍ

 1.063 3 3.189 بيف المجمكعات

 0.580 113 65.581 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.145 1.831

  116 68.769 المجمكع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 113{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

مجموع  سنوات الخدمة المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 ككم االستثاَح

 0.819 3 2.458 بيف المجمكعات

 0.342 113 38.606 داخؿ المجمكعات غير دالة 0.072 2.398

  116 41.064 المجمكع

 " قيمةF( 0.05( كعند مستكل داللة )3.113" الجدكلية عند درجة حرية= )2.7581 

 " قيمةF( 3.113" الجدكلية عند درجة حرية) ( 0.01كعند مستكل داللة= )4.126 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

  ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  =0.01  في تقديرات ) القيادات
  تعزل إلى سنكات الخدمة. ات كالقكاعد كاألنظمةلدكرىـ في صياغة التشريع الشابة

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل دالل ( ة  =0.05  في تقديرات ) القيادات
لدكرىـ في كضع األىداؼ كاالستراتيجيات كدكرىـ في رسـ اليياكؿ التنظيمية في الشابة 

 مؤسساتيـ تعزل إلى سنكات الخدمة.

 ال  ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.05  في تقديرات ) القيادات
لدكرىـ في التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ في مجاالت )تطكير الكسائؿ التكنكلكجية,  الشابة

  ككؿ( تعزل إلى سنكات الخدمة. تنمية قدرات العامميف, االستبانة تطكير إجراءات العمؿ,

في سنكات الخدمة بيف القيادات الشابة فمنيـ  ان كيعزك الباحث تمؾ النتيجة إلى أف ىناؾ تفاكت
كبالتالي فإف مف بيف القادة مف مارس ميمة  ,أعكاـ عشرةمف عمؿ عاـ كمنيـ مف عمؿ أكثر مف 

ككضع األىداؼ كاالستراتيجيات كرسـ اليياكؿ التنظيمية بدرجة  ,صياغة التشريعات كالقكاعد كاألنظمة
بب قصر فترة خدمتو أك عممو في المؤسسة, في المقابؿ كبيرة كمنيـ مف لـ يمارس تمؾ المياـ بس

كانت درجة ممارسة القادة لمياـ تطكير الكسائؿ التكنكلكجية كتطكير إجراءات العمؿ كتنمية قدرات 
العامميف متساكية بينيـ, كىذا يدؿ عمى أنيـ يجيدكف ميارة كضع الميارة السابقة عمى الرغـ مف قصر 

 يعكد ذلؾ لتميزىـ أك لحصكليـ عمى دكرات تدريبية متخصصة.فترة خدمتو أك طكليا, كقد 

كلمتعرؼ عمى كجية الفركؽ بيف مستكيات متغير سنكات الخدمة في مجاالت )كضع األىداؼ 
كاالستراتيجيات, صياغة التشريعات كالقكاعد, رسـ اليياكؿ التنظيمية( كالتي أظيرت نتائج تحميؿ 

 Sheffee Postستخدـ الباحث اختبار شيفيو لممقارنات البعدية التبايف األحادم داللتيا اإلحصائية ا

Hoc:كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ , 
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 أواًل: مجال األىداف واالستراتيجيات
 لألىداف الخدمة سنوات متغير مستويات بين الفروق لداللة شيفيو اختبار نتائج(: 19.5)رقم جدول36

 .واالستراتيجيات

مستويات متغير سنوات 
 فروق المتوسطات الخدمة

الخطأ المعياري 
 مستوى الداللة .Sig لفرق المتوسطات

 غير دالة 0.144 0.163 0.382- 5-3 سنتين فأقل

 غير دالة 0.293 0.174 0.338- 9-6 سنتين فأقل

 دالة عند0.05 0.012 0.173 *0.586- 10 فأكثر  سنتين فأقل

 غير دالة 0.992 0.141 0.043 6-9 3-5

 غير دالة 0.544 0.139 0.204- 10 فأكثر  3-5

 غير دالة 0.457 0.153 0.248- 10 فأكثر  6-9

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

 ( تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة  =0.05 في مجاؿ األىداؼ كاالستراتيجيات )
سنكات  10سنكات فأكثر لصالح ذكم الخبرة  10بيف ذكم الخبرة األقؿ مف سنتيف كذكم الخبرة 

 فأكثر.

  ( ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.05 في مجاؿ األىداؼ )
 بيف باقي مستكيات متغير سنكات الخدمة.ك كاالستراتيجيات 

ات الخدمة ميما اختمفت سنك  ف تمؾ النتيجة قد تعكد إلى أف القيادات الشابةكيرل الباحث أ
باستخداـ  كتطكيرىا بناء قدرات المؤسساتفيـ في الغالب يمتمككف الميارات البلزمة ل دييـ في العمؿل

مف خبلؿ تقييـ نقاط الضعؼ كالقكة كالفرص كالتيديدات, كىـ قادركف عمى طكيؿ المدل, التخطيط 
كقادركف , تساىـ في تحقيؽ االىداؼ الكطنية تحديد أىداؼ المؤسسة ثـ صياغتيا بكضكح تاـ بحيث

عمي ترجمة الخطة االستراتيجية إلى خطط قصيرة المدل تمكف مف تنفيذ األعماؿ كقياس النتائج ثـ 
 لتحقيؽ تمؾ األىداؼ استجابة إذا لـز األمر كاالستراتيجيات المطبقة ىداؼاألتعديبلت في إجراء 

الخبرة في العمؿ حيث كجد  مياما ال يجيد إتقانيا إال ذكم, كلكف يبقي ىناؾ  لمتغيرات البيئية المحيطة
في مجاؿ األىداؼ كاالستراتيجيات بيف ذكم الخبرة األقؿ مف سنتيف كذكم الخبرة فركؽ كجكد  الباحث

يعزك الباحث ذلؾ إلى منطقية النتيجة , ك سنكات فأكثر 10سنكات فأكثر لصالح ذكم الخبرة  10
سنكات فأكثر قد اكتسبكا ميارة  10ة السابقة ألف رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الشبابية ذكم الخبر 

 الشبابية, خبلؿ فترة عمميـ في قيادة المؤسسات مجاؿ األىداؼ كاالستراتيجياتكخبرة عالية جدا في 
ممارسة المياـ الكظيفية كاالحتكاؾ كالمتخصص, إضافة إلى  مف خبلؿ الحصكؿ عمى التدريب البلـزك 

الخبرة مف  عف القادة األخريف, كىـ القادة ذككبالعالـ الخارجي كىي خصائص مكنتيـ مف التميز 
 لقصر مدة قيادتيـ. سنتيف فأقؿ الذيف تككف خبرتيـ بسيطة في مجاؿ قيادة المؤسسات نظران 
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 صياغة التشريعات والقواعد واألنظمة: مجال ثانياً 
 صياغة لمجال الخدمة سنوات متغير مستويات بين الفروق لداللة شيفيو اختبار نتائج(: 20.5) رقم جدول37

 .واألنظمة والقواعد التشريعات

مستويات متغير سنوات 
 فروق المتوسطات الخدمة

الخطأ المعياري 
 مستوى الداللة .Sig لفرق المتوسطات

 غير دالة 0.169 0.184 0.416- 5-3 سنتين فأقل

 غير دالة 0.052 0.197 0.556- 9-6 سنتين فأقل

فأقلسنتين   دالة عند0.05 0.017 0.196 0.638- 10 فأكثر  

 غير دالة 0.854 0.159 0.140- 6-9 3-5

 غير دالة 0.575 0.157 0.222- 10 فأكثر  3-5

 غير دالة 0.973 0.173 0.082- 10 فأكثر  6-9

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

 تكجد ( فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة  =0.05 في مجاؿ صياغة التشريعات )
سنكات فأكثر لصالح ذكم  10كالقكاعد كاألنظمة بيف ذكم الخبرة األقؿ مف سنتيف كذكم الخبرة 

 سنكات فأكثر. .1الخبرة 

 ( ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.05 في مجاؿ صياغة التشريعات )
 سنكات الخدمة.كالقكاعد كاألنظمة بيف باقي مستكيات متغير 

ميما اختمفت سنكات الخدمة لدييـ القيادات الشابة تعكد إلى أف كيرل الباحث أف تمؾ النتيجة 
في مجاؿ صياغة التشريعات كالقكاعد  في العمؿ الشبابي فيـ في الغالب يمتمككف الميارات البلزمة

حداث تغيير كتك  ,ؤسساتظركؼ كبيئة عمؿ الم التغيير فيإلحداث  كاألنظمة طكير في سياسات ا 
لتككف أكثر  ,سكاء باستعماؿ قكاعد جديدة أك تطكير السياسات كالقكاعد الحالية ,كقكاعد العمؿ بيا
 بة مف كؿ كحدة إدارية في المؤسسةتكضيح المياـ كاألدكار المطمك , كيعممكف عمى مركنة كاقؿ مركزية

كضع تناسب مع عممية التغيير, ك مف خبلؿ لكائح مكتكبة, كيقكمكف بتطكير األنظمة كالمكائح بما ي
اإلجراءات المناسبة لتعريؼ العامميف بكؿ المستجدات في مجاؿ المياـ كالنشاطات كالكاجبات المطمكبة 

ال يجيد إتقانيا إال ذكم الخبرة في العمؿ حيث كجد الباحث كجكد فركؽ  , كلكف يبقي ىناؾ  ميامان منيـ
 10صياغة التشريعات كالقكاعد كاألنظمة بيف ذكم الخبرة األقؿ مف سنتيف كذكم الخبرة  في مجاؿ

يعزك الباحث ذلؾ إلى منطقية النتيجة السابقة سنكات فأكثر, ك  10سنكات فأكثر لصالح ذكم الخبرة 
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ة سنكات فأكثر قد اكتسبكا ميارة كخبر  10ألف رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الشبابية ذكم الخبرة 
مف  ,خبلؿ فترة عمميـ في قيادة المؤسسات مجاؿ صياغة التشريعات كالقكاعد كاألنظمةعالية جدا في 

خبلؿ الحصكؿ عمى التدريب البلـز كممارسة المياـ الكظيفية كاالحتكاؾ بالعالـ الخارجي كىي 
ذيف تككف خصائص مكنتيـ مف التميز عف القادة األخريف كىـ القادة ذكم الخبرة مف سنتيف فأقؿ ال

 المؤسسات نظرا لقصر مدة قيادتيـ. خبرتيـ بسيطة في مجاؿ قيادة

 رسم اليياكل التنظيمية: مجال ثالثاً 
 اليياكل رسم لمجال الخدمة سنوات متغير مستويات بين الفروق لداللة شيفيو اختبار نتائج(: 21.5) رقم جدول38

 .التنظيمية

سنوات مستويات متغير 
 فروق المتوسطات الخدمة

الخطأ المعياري 
 مستوى الداللة .Sig لفرق المتوسطات

 غير دالة 0.254 0.192 0.390- 5-3 سنتين فأقل

 غير دالة 0.071 0.206 0.555- 9-6 سنتين فأقل

 غير دالة 0.122 0.205 0.499- 10 فأكثر  سنتين فأقل

 غير دالة 0.808 0.167 0.164- 6-9 3-5

 غير دالة 0.933 0.165 0.108- 10 فأكثر  3-5

 غير دالة 0.992 0.181 0.056 10 فأكثر  6-9

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف اختبار شيفيو لـ يظير كجكد أم فركؽ دالة إحصائيان عند 
( في مجاؿ صياغة رسـ اليياكؿ التنظيمية بيف مستكيات متغير سنكات    0.05مستكل داللة ) 

 عمى الرغـ مف ككنيا دالة إحصائيان. Fكذلؾ نظرا لضعؼ قيمة  ,الخدمة

ميما اختمفت سنكات الخدمة لدييـ القيادات الشابة تعكد إلى أف  كيرل الباحث أف تمؾ النتيجة
في العمؿ الشبابي فيـ في الغالب يمتمككف الميارات البلزمة لرسـ اليياكؿ التنظيمية لممؤسسات 

د كيفية تكزيع المياـ كالكاجبات يحدتك  كدرجة تعقيده كرسميتو كمركزيتو ةمؤسسصؼ إطار الكك الشبابية 
 ,عياأدكات التنسيؽ الرسمية كأنماط التفاعؿ الكاجب إتباكذلؾ ك  ,كالمسؤكؿ الذم يتبع لو كؿ مكظؼ

ايير إعداد بتعديؿ أك تطكير أسس كمع التنظيمي ث التغيير في الييكؿاحدكما أنيـ قادركف عمى إ
حذؼ بعض الكحدات التنظيمية أك دمجيا معا أك استحداث كحدات جديدة مف خبلؿ مف اليياكؿ 

 .خبلؿ تغيير تبعية بعض الكحدات مما يحقؽ المركنة لمتنظيـ القائـ كمبلءمتو مع التغيرات الجديدة
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 الدراسة ومقترحات : نتائج وتوصياتالفصل السادس6                                 
 

 الدراسة ومقترحات وتوصياتنتائج 
 
 

 الدراسة وتوصيات نتائج 6.1

 
  الدراسة المقترحة 2.6
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 الدراسة وتوصيات نتائج( 1.6: )رقم جدول39
 اإلطار الزمني جية التنفيذ التوصيات النتائج م
بمغ الكزف النسبي لدكر القيادات الشابة في التطكير  1

, كىك كزف نسبي يعكس دكر إيجابي 74.6%التنظيمي 
جيد لتمؾ القيادات الشابة في تطكير أنظمة المؤسسة التي 
يعممكف بيا, مما يشير إلى أف دكر القيادات الشابة في 
التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية جاء بقدر متقارب 

 ع عناصر التطكير التنظيمي لممؤسسة.عمى جمي

 القيادات بيف التنظيمي التطكير مفيـك كتعزيز نشر
 تدريبية كبرامج عمؿ كرش خبلؿ عقد مف الشابة

 عمى كالعمؿ الحديثة اإلدارية باألنظمة متخصصة
 الكاممة كالتدريب كالمستمر مع التركيز بالمعرفة صقميـ
 األىداؼ) مجاالت التطكير التنظيمي عمى

 رسـ كاألنظمة, التشريعات صياغة كاالستراتيجيات,
 تنمية التكنكلكجية, الكسائؿ تطكير التنظيمية, اليياكؿ
جراءات نظـ تطكير العامميف, قدرات  (.العمؿ كا 

االدارة -كزارة الشباب كالرياضة
-العامة لمشباب, ككزارة الداخمية

كالمؤسسات  الشؤكف العامة,
كمراكز التدريب , الشبابية

 المتخصصة في القيادة كاإلدارة.

عمى أف يبدأ عمى المدل 
القصير كلكف ينبغي أف 
يستمر عمى المدل 

 المتكسط كالطكيؿ.

 رسـ عمى الشابة القيادات لقدرة بمغ الكزف النسبي  2
مرتفعة  , كىي بنسبة%78.7 كاالستراتيجيات األىداؼ

 تشير إلى أف القيادات الشابة تجيد استخداـ ىذه الميارة
 بشكؿ جيد.

مجاؿ رسـ  في لمشباب القيادية الميارات تعزيز كتطكير
 التدريب المرَّكز طريؽ عف األىداؼ كاالستراتيجيات

 بأىميتو الكعي درجة رفع في ذلؾ يسيـ حيث كالمستمر,
 .تكاجييـ التي كالتحديات التغيرات لمكاجية

 

االدارة -كزارة الشباب كالرياضة
-الداخميةالعامة لمشباب, ككزارة 

كالمؤسسات  الشؤكف العامة,
يب كمراكز التدر , الشبابية

 .المتخصصة في القيادة كاإلدارة

عمى أف يبدأ في المدل 
القصير كلكف ينبغي أف 
يستمر عمى المدل 

 المتكسط كالطكيؿ. 

 صياغة عمى الشابة القيادات لقدرة بمغ الكزف النسبي 3
 بنسبة, كىي %76.3 كاألنظمة كالقكاعد التشريعات

مرتفعة تشير إلى أف القيادات الشابة تجيد استخداـ ىذه 
 الميارة بشكؿ جيد.

مجاؿ  في لمشباب القيادية الميارات تعزيز كتطكير
 طريؽ عف كاألنظمة كالقكاعد التشريعات صياغة

 رفع في ذلؾ يسيـ حيث كالمستمر, التدريب المرَّكز
 التي كالتحديات التغيرات لمكاجية بأىميتو الكعي درجة

 .كالخارجي الداخمي الصعيد عمى تكاجييـ
 

االدارة -كزارة الشباب كالرياضة
-العامة لمشباب, ككزارة الداخمية

كالمؤسسات  الشؤكف العامة,
كمراكز التدريب , الشبابية

 المتخصصة في القيادة كاإلدارة.

عمى أف يبدأ في المدل 
القصير كلكف ينبغي أف 
يستمر عمى المدل 

 كالطكيؿ.المتكسط 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 115{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 اإلطار الزمني جية التنفيذ التوصيات النتائج م
رسـ اليياكؿ  عمى الشابة القيادات لقدرة بمغ الكزف النسبي 4

مرتفعة تشير إلى أف  كىي بنسبة, 77.3% التنظيمية
 القيادات الشابة تجيد استخداـ ىذه الميارة بشكؿ جيد.

مجاؿ  في لمشباب القيادية الميارات تعزيز كتطكير
 طريؽ عف كاألنظمة كالقكاعد التشريعات صياغة

 رفع في ذلؾ يسيـ حيث التدريب المرَّكز كالمستمر,
 التي كالتحديات التغيرات لمكاجية بأىميتو الكعي درجة

 .كالخارجي الداخمي الصعيد عمى تكاجييـ

االدارة -كزارة الشباب كالرياضة
-العامة لمشباب, ككزارة الداخمية

كالمؤسسات  الشؤكف العامة,
كمراكز التدريب , الشبابية

 المتخصصة في القيادة كاإلدارة.

عمى أف يبدأ في المدل 
القصير كلكف ينبغي أف 
يستمر عمى المدل 

 المتكسط كالطكيؿ.

تطكير  عمى الشابة القيادات لقدرة بمغ الكزف النسبي 5
مرتفعة رغـ أف  كىي بنسبة, 67.6% الكسائؿ التكنكلكجية

كزنيا النسبي أقؿ المجاالت, كىي تشير إلى أف القيادات 
 الشابة تجيد استخداـ ىذه الميارة بشكؿ جيد. 

مجاؿ  في لمشباب القيادية الميارات تعزيز كتطكير
مف خبلؿ عقد برامج  ,تطكير الكسائؿ التكنكلكجية

تدريبية مرَّكزة متخصصة في المجاؿ التكنكلكجي, 
تزكيد القيادات الشابة بكؿ ما ىك جديد كالعمؿ عمى 

 .بيذا المجاؿ ليتمكنكا مف أداء األعماؿ بكفاءة كفعالية

االدارة -كزارة الشباب كالرياضة
-العامة لمشباب, ككزارة الداخمية

كالمؤسسات  الشؤكف العامة,
يب كمراكز التدر , الشبابية

 .المتخصصة في الحاسكب

عمى أف يبدأ في المدل 
نبغي أف القصير كلكف ي

يستمر عمى المدل 
 المتكسط كالطكيؿ.

تطكير نظـ  عمى الشابة القيادات لقدرة بمغ الكزف النسبي 6
جراءات العمؿ مرتفعة تشير إلى  كىي بنسبة, 75.4% كا 

  أف القيادات الشابة تجيد استخداـ ىذه الميارة بشكؿ جيد.

مجاؿ  في لمشباب القيادية الميارات تعزيز كتطكير
جراءات العمؿتطكير نظـ   التدريب المرَّكز طريؽ عف كا 
 بأىميتو الكعي درجة رفع في ذلؾ يسيـ حيث كالمستمر,
 الصعيد عمى تكاجييـ التي كالتحديات التغيرات لمكاجية
  .كالخارجي الداخمي

االدارة -كزارة الشباب كالرياضة
-العامة لمشباب, ككزارة الداخمية

كالمؤسسات  الشؤكف العامة,
كمراكز التدريب , الشبابية

 المتخصصة في القيادة كاإلدارة.

عمى أف يبدأ في المدل 
القصير كلكف ينبغي أف 
يستمر عمى المدل 

 المتكسط كالطكيؿ.

تنمية قدرات  عمى الشابة القيادات لقدرة بمغ الكزف النسبي 7
مرتفعة تشير إلى أف  كىي بنسبة, 71.4% العامميف

 الميارة بشكؿ جيد.القيادات الشابة تجيد استخداـ ىذه 

تنمية مجاؿ  في لمشباب القيادية الميارات تعزيز كتطكير
 التدريب المرَّكز كالمستمر, طريؽ عف قدرات العامميف

 لمكاجية بأىميتو الكعي درجة رفع في ذلؾ يسيـ حيث
 . تكاجييـ التي كالتحديات التغيرات

 

االدارة -كزارة الشباب كالرياضة
-الداخميةالعامة لمشباب, ككزارة 

كالمؤسسات  الشؤكف العامة,
كمراكز التدريب , الشبابية

 المتخصصة في القيادة كاإلدارة.

عمى أف يبدأ في المدل 
القصير كلكف ينبغي أف 
يستمر عمى المدل 

 المتكسط كالطكيؿ.
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 اإلطار الزمني جية التنفيذ التوصيات النتائج م
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  8

(  0.05) ابة لدكرىـ في في تقديرات القيادات الش
متغير الجنس التطكير التنظيمي بمؤسساتيـ تعزل ل

 أنثى(. –)ذكر

ة في قيادتعزيز دكر الذككر كاإلناث كبالتساكم 
نسبة معينة لكبل  المؤسسات الشبابية مف خبلؿ كضع

خبلؿ الدكرات  مف كتقديـ الدعـ البلـز ليـ, الجنسيف
تطكير ىذه ر ميـ في مف دك  التدريبية, لما لو

 المؤسسات.

كزارة الشباب كالرياضة كذلؾ مف 
خبلؿ العمؿ عمى سف قكانيف 
تفرض كجكد عدد مف االناث في 

المجمس التشريعي  ,مجمس االدارة
 .الفمسطيني

عمى أف يبدأ في المدل 
 القصير كلكف ينبغي أف
يستمر عمى المدل 

 المتكسط كالطكيؿ.

    تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  9
(  =0.05 في تقديرات القيادات الشابة لدكرىـ في )

تنمية قدرات العامميف في مؤسساتيـ تعزل لمتغير العمر, 
 (  0.05)في حيف لـ تظير فركؽ عند مستكل داللة 

في مجاالت )األىداؼ كاالستراتيجيات, صياغة 
التشريعات كاألنظمة, رسـ اليياكؿ التنظيمية, تطكير 
الكسائؿ التكنكلكجية, تطكير إجراءات العمؿ, االستبانة 

 ككؿ(.

تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمقيادات الشابة األصغر 
التطكير التنظيمي, مف أجؿ  كافة مجاالت سنان في

تطكير مياراتيـ كتحسيف قدراتيـ كتأىيمييـ ليككنكا 
قادريف عمى قيادة مؤسساتيـ أسكة بالقيادات األكبر سنان 

 منيـ.  

اإلدارة -ككزارة الشباب كالرياضة
 العامة لمشباب.

عمى أف يبدأ في المدل 
القصير كلكف ينبغي أف 
يستمر عمى المدل 

 المتكسط كالطكيؿ.

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  10
(  0.05)  في تقديرات القيادات الشابة لدكرىـ في

التطكير التنظيمي لمؤسساتيـ في جميع المجاالت تعزل 
 إلى المنطقة الجغرافية.

العمؿ عمى مراعاة التكزيع الجغرافي عند تسجيؿ 
شة أك مؤسسات شبابية جديدة يراعي المناطؽ الميم

الحدكدية, كذلؾ حتي يتسنى ليا تقديـ الخدمات لكافة 
 الشباب في كؿ المحافظات.

كأف تقـك كزارة الشباب كالرياضة بتقديـ خدماتيا لكافة 
 .المؤسسات الشبابية في كؿ المحافظات

 

اإلدارة -كزارة الشباب كالرياضة
 العامة لمشباب.
 الشؤكف العامة -ككزارة الداخمية

في المدل عمى أف يبدأ 
القصير كلكف ينبغي أف 
يستمر عمى المدل 

 المتكسط كالطكيؿ.
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 اإلطار الزمني جية التنفيذ التوصيات النتائج م
    تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  11

(  =0.05  في تقديرات القيادات الشابة لدكرىـ في )
جراءات العمؿ في مؤسساتيـ تعزل إلى  تطكير نظـ كا 
المؤىؿ العممي, في حيف لـ تظير فركؽ عند مستكل 

في مجاالت )األىداؼ  (  0.05)داللة 
كاالستراتيجيات, صياغة التشريعات كاألنظمة, رسـ 

ة, تنمية اليياكؿ التنظيمية, تطكير الكسائؿ التكنكلكجي
 قدرات العامميف, االستبانة ككؿ(.

لمشباب مف حممة المؤىؿ  تطكير الميارات القيادية
جراءات  مجاؿ في العممي دبمـك فأقؿ تطكير نظـ كا 

التدريب المستمر كمف خبلؿ الدكرات  عف طريؽالعمؿ 
 كالعمؿ عمى صقؿ ,, كعقد كرش العمؿالمتخصصة

عرفة الكاممة بمياـ يد القيادات الشابة بالمك كتز  مياراتيـ
 عمميـ ليتمكنكا مف أداء األعماؿ بكفاءة. 

 

االدارة -كزارة الشباب كالرياضة
-العامة لمشباب, ككزارة الداخمية

كالمؤسسات  الشؤكف العامة,
كمراكز التدريب , الشبابية

 المتخصصة في القيادة كاإلدارة.

عمى أف يبدأ في المدل 
القصير كلكف ينبغي أف 

دل يستمر عمى الم
 المتكسط كالطكيؿ.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  12
(=0.01 في تقديرات القيادات الشابة لدكرىـ في )

مؤسساتيـ تعزل التشريعات كالقكاعد كاألنظمة في  صياغة
لمتغير سنكات الخدمة, كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

( في دكرىـ في كضع =0.05عند مستكل داللة )
رسـ اليياكؿ التنظيمية في ك  األىداؼ كاالستراتيجيات,

مؤسساتيـ, في حيف لـ تظير النتائج كجكد فركؽ ذات 
في  (  0.05)داللة إحصائية عند مستكل داللة 

مجاالت )تطكير الكسائؿ التكنكلكجية, تطكير إجراءات 
العمؿ, تنمية قدرات العامميف, االستبياف ككؿ( تعزل 

 مة.لمتغير سنكات الخد
 

 تمجاال في لمشباب األقؿ خبرة تطكير الميارات القيادية
جراءات العمؿ, كضع األىداؼ ) تطكير نظـ كا 

 عف طريؽ (كاالستراتيجيات, رسـ اليياكؿ التنظيمية
 التدريبية التدريب المستمر كمف خبلؿ الدكرات

ذلؾ في رفع درجة الكعي  حيث يسيـ, المتخصصة
لمكاجية التغيرات كالتحديات بأىمية التطكير التنظيمي 

 يـ. تكاجي التي
 

االدارة -كزارة الشباب كالرياضة
-العامة لمشباب, ككزارة الداخمية

كالمؤسسات  الشؤكف العامة,
كمراكز التدريب , الشبابية

 المتخصصة في القيادة كاإلدارة.

عمى أف يبدأ في المدل 
القصير كلكف ينبغي أف 
يستمر عمى المدل 

 ؿ.المتكسط كالطكي
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أظيرت النتائج أف الشباب الفمسطيني يعيش كاقعان صعبان  13
في الجانب التعميمي كاالقتصادم كالصحي كالمشاركة 

 االقتصاديةلتردم األكضاع  ةنتيجالمجتمعية كذلؾ 
أظيرت النتائج أف الشباب  حيف , فيسياسيةكال

)الحاسكب  التكنكلكجيا دكاتاأل ـالفمسطيني يستخد
  .بشكؿ جيد كاالتصاالت(

االىتماـ بتحسيف كاقع الشباب في كافة المجاالت 
 دكرىـ في التعميمية كاالقتصادية كالصحية كتعزيز

لممؤسسات  باسالمشاركة المجتمعية مف خبلؿ االنت
 . كاألحزاب الكطنية

المؤسسات الرسمية لمدكلة بما 
فييا الحككمة كالمجمس 

كزارة الشباب التشريعي, 
 الداخمية,, ككزارة كالرياضة

 .كالمؤسسات الشبابية

عمى أف يبدأ في المدل 
القصير كلكف ينبغي أف 
يستمر عمى المدل 

  المتكسط كالطكيؿ.
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 الدراسات المقترحة 2.6
 الباحث اجراء الدراسات التالية: لمدراسة الحالية يقترح استكماالن 

 األداء الكظيفي لمعامميف في المؤسسات الشبابية. أثر التطكير التنظيمي عمى .1

دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية الفمسطينية في المحافظات  .2
 الجنكبية.

 .عند العامميف في المؤسسات الشبابية كالفعؿ الريادم لآليات تحفيز الفكر كالرؤ  .3

 كجية نظر العامميف بالمؤسسات الشبابية. دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي مف .4

 في المؤسسات الشبابية. العامميف في تحسيف أداء دكر الكسائؿ التكنكلكجية .5
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 القرآف الكريـ. -

 السنة النبكية. -

 قائمة المراجع
 المراجع العربية-1

, مقاؿ منشكر, الحكار المتمدف, في مفيوم االنقسام الفمسطيني(, (2009 إبراش, إبراىيـ -
 .2637 ددعال

 المجمد األكؿ, دار الصادر, بيركت. ,قاموس لسان العرب (,1970) ابف منظكر -

–االدوار  –الوظائف  –دليل: المدير المعاصر (, 2001أبك بكر, مصطفى محمكد ) -
 , الدار الجامعية, اإلسكندرية, مصر.الصفات –الميارات 

مساءان  9, الساعة 8/2/2015(, دكر المؤسسات في دعـ الشباب, 2014) أبك بكر, بكر -
(http://www.bakerabubaker.info/index.php?action=show&pageID=268) 

, عداد الخطة االستراتيجيةا  التفكير االستراتيجي و (, 2001) بك بكر, مصطفى محمكدأ -
 كالتكزيع.القاىرة: الدار الجامعية لمطباعة كالنشر 

, القاىرة: مكتبة األنجمك  1ط ""عمم النفس التربوي ,(.154, آماؿ ), كصادؽ, فؤادأبك حطب -
 المصرية.

التموث الثقافي لدى الشباب في المجتمع (, 2001), محمد األغاك  ,أبك دؼ, محمكد -
 ., غزة2, العدد9, المجمد مجمة الجامعة االسبلمية, الفمسطيني ودور التربية في مواجيتو

أسباب التراجع  التحول السياسي في فمسطين )تقرير( (,2008أبك رمضاف, محسف ) -
 , مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ اإلنساف.ومعوقات التقدم

ين "الشباب الفمسطيني ب(, كرقة عمؿ قدمت إلى مؤتمر بعنكاف 2008) أبك رمضاف, محسف -
 فندؽ جراند باالس. –, غزة  "تحديات الواقع وآمال المستقبل

قراءة نظرية تأصيمية مع إشارة إلي -المجتمع المدني والدولة(, 2014) أبك سيؼ, عاطؼ -
ظيران  2, الساعة 24/11/2014, : مجمة شيرية بحثية متخصصةرؤية ,الواقع الفمسطيني

(http://idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/26/page3.htm1) 
, االحتياجات الطارئة بالمشاركة (دراسة)(, 2002) عبد العزيز ,كأبك شمالة ,أبك شاكيش, ريـ -

 برنامج دراسات التنمية, غزة, فمسطيف.

http://www.bakerabubaker.info/index.php?action=show&pageID=268
http://idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/26/page3.htm1
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: وقات األداء اإلداري التي تواجو المنظمات غير الحكوميةمع (,2000أبك صفية, فائؽ ) -
 , رسالة ماجستير غير منشكرة, عماف, األردف.منظمات مختارة في األردف

 , راـ اهلل, فمسطيف.قضايا الشباب: واقع, مشاكل, احتياجات(, 2004) أبك عفيفة, طبلؿ -

تقييم التطوير التنظيمي بوكالة الغوث من وجيو نظر موظفي (, 2012أبك عمرة, عبد ربو ) -
 , رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة االسبلمية.اإلدارة والقيادةمكتب غزة مع التركيز عمى 

, الجامعة األردنية ,3, طمبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي ,(1982أبك لبدة, سبع )  -
 .عماف

, معيد البحكث كالدراسات التربكية, التطوير التنظيمي لمتعميم(, 2000حمد, ابراىيـ أحمد)األ -
 جامعة القاىرة.

نظيمي كمدخل لتحسين مستوى التطوير الت(, 2001محمد ) ,عبد العاؿك  ,د, أحمدأحم -
 , جامعة حمكاف, مصر.غير منشكرة رسالة ماجيستير, األداء

التخطيط لدى المؤسسات الشبابية في فمسطين ودوره في العممية (, 2009أسعد, خالد ) -
غير منشكرة, جامعة النجاح  , رسالة ماجستيرالتنموية )حالة دراسية لمنتدى شارك الشبابي(

 الكطنية, نابمس, فمسطيف.
أثر برامج التدريب في مؤسسة إبداع عمى بناء الشخصية القيادية (, 2014) اسميـ, نبيؿ -

دارة كالسياسة لمدراسات العميا, غزة, كاديمية اإلأ, رسالة ماجستير غير منشكرة, نيةالفمسطي
 فمسطيف.

داري ودورىا في تعزيز تيجيات اإلصالح والتطوير اإلاستراواقع (, 2003) , محمكداسماعيؿ -
 رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة االسبلمية. أمن المجتمع الفمسطيني,

اتجاىات الشباب والشابات الممتحقات بالمراكز الشبابية التابعة (, 2010الخاركؼ, أمؿ ) -
لؤلبحاث )العمـك  مجمة جامعة النجاح, لممجمس األعمى لمشباب نحو النوع االجتماعي

 (, نابمس.8) 24, مجمد االنسانية(

اتجاىات المديرين نحو التطوير التنظيمي في شركة , (2003) كأخركفاألعرجي, عاصـ  -
 .2, ع 23, المجمد المجمة العربية لمعمـك اإلدارية, دراسة ميدانية, االتصاالت

, مكتبة الجامعة 4ط , مناىجو, أدكاتو,البحث التربوي عناصره(, 2002) األغا, إحساف -
 اإلسبلمية, غزة.
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القيادات اإلدارية ودورىا في إحداث التطوير والتغيير التنظيمي (, 2010األغا, كفيؽ حممي ) -
, سمسمة العمكـ االنسانية, مجمة جامعة األزىر, اإليجابي في البنوك العاممة في قطاع غزة

 .346-297, ص (2)(, العدد  (12المجمد
محافظة راـ  ,اقتراح حول سياسة عامة خاصة بقطاع الشباب دراسة (,2001) نادية ,نجمرإ -

 ., نابمس, فمسطيفبحكث كاإلنماءم, مركز بيساف ل اهلل كالبيرة

الحراك الشبابي الفمسطيني نحو حركة اجتماعية (, كرقة عمؿ بعنكاف 2013) أيكب, حسف -
 فمسطيف., ؿ عقدت في مركز مسارات في البيرة, مقدـ إلى كرشة عمشاممة

عوامل الخطورة في البيئة الجامعية لدى الشباب الجامعي (, 2009البداينو, ذياب كأخركف ) -
 , المجمس األعمى لمشباب مركز القيادة الشبابية, األردف.في األردن

, صحيفة الجزيرة, العدد التطوير التنظيمي(, مقالة بعنكاف 2000البديرم, صالح بف سميماف ) -
 العربية السعكدية., المممكة 1, ط10134

"دليل البرنامج (, 2014البرنامج الكطني لمؤشرات األداء لمجمعيات الخيرية كالييئات األىمية) -
, اإلدارة العامة لمشئكف العامة الوطني لمؤشرات األداء لمجمعيات الخيرية والييئات األىمية"

 .كالمنظمات غير الحككمية, الشؽ المدني بكزارة الداخمية, غزة, فمسطيف
, جامعة بابؿ: منتديات الشباب في العراق بين الواقع والطموح(, دراسة 2010بريسـ, نعيـ ) -

 , المجمد األكؿ, العراؽ.9, العددمجمة عمـك التربية الرياضية

بياف  ,(2013)ككزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات ,الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني -
العالمي لبلتصاالت كمجتمع المعمكمات, منشكر عمى مكقع بمناسبة اليكـ صحفي مشترؾ بيف 

 ظيران  12الساعة  ,17/11/2013الجياز المركزم لئلحصاء ب 
.http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_search_ar.aspx?q 

 .مركزمدارم لالتقرير اإل, (2014) طيف التطكعيشباب فمسمركز  -

 .دارم لمركزالتقرير اإل, 2013)) متطكعي لمسة كفاء فمسطيف الشبابيمركز  -
المعرفة  تقرير ,(2014) مؤسسة محمد بف راشد أؿ مكتكـ كبرنامج االمـ المتحدة االنمائي -

 , دار الغرير لمطباعة كالنشر, دبي, اإلمارات العربية المتحدة.العربي الشباب وتوطين المعرفة

, كرشة عمؿ االستراتيجية أليات عمل المؤسسات الشبابية(, كرقة عمؿ 2013) كايد جربكع, -
 , غزة, فمسطيف., فندؽ البيتشالكطنية لمشباب

 .المدراء وكفاءات القيادات الذاتية والدافعية نحو قيادة التغيير(, 2002جريف كبقميس ) -

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_search_ar.aspx?q
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"احتياجات الشباب (, كرشة عمؿ شبابية حكؿ 2012جمعية الكداد لمتأىيؿ المجتمعي ) -
 =(http://www.elwedad.org/ar/?action) 5/6/2012الفمسطيني", مدينة غزة, 

(, بياف صحفي صادر عف الجياز المركزم 2014الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ) -
 .غزة, بمناسبة يوم الشباب العالميلئلحصاء الفمسطيني 

, اً ي في تأىيل القيادات الشابة فكريدور مؤسسات المجتمع المدن(, 2011) الجييماف, أالء -
قيادم )طمكحات  كرقة عمؿ قدمت إلي مؤتمر الشارقة الطبلبي الخامس, بعنكاف: نحك جيؿ

 مارات العربية المتحدة.كرؤم طبلبية(, اإل

 ,رىاصات التغييرإ - ابيالحراك الشبتقرير بعنكاف  (,2012) منتدل شارؾ الشبابي -
 .http://www.sharek.ps/ar/?page_id=101 مساءان  10, الساعة  22/1/2015

, 3, طجراءات العملا  قييم المنظمة, الييكل التنظيمي و ت(, 2000) حريـ, حسف محمكد -
 دار الحامد لمنشر. عماف:

دور منظمات المجتمع المدني في إشباع االحتياجات التربوية لمطفولة (, 2008حسف, ميا ) -
 , القميكبية, مصر.17, العدد مجمة دراسات في التعميـ الجامعي, المتأخرة في الريف

 ., مصر, االسكندرية: الدار الجامعيةإدارة الموارد البشرية(, 2000) حسف, راكية -

دية لدى مشرفي المراكز الشبابية في إقميم االىتمامات القيا (,2010) الحسنات, سالـ -
مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث مف كجية نظر أعضاء المجالس اإلدارية,  الجنوب في األردن
 , نابمس, فمسطيف.4, العدد 24, المجمد )العمـك االنسانية(

", مؤتمر كاقع المؤسسات فاق وتحدياتآ(, "واقع المؤسسات االىمية .. 2009) حماد, أحمد -
 األىمية افاؽ كتحديات, يكنيك, غزة.

-1917,القيادات والمؤسسات السياسية في فمسطين (,1986الحكت, بياف نكييض ) -
 , دار اليدل لمنشر كالتكزيع, بيركت.1948

, المنشأة 2, ط1938-1922 فمسطين واالنتداب البريطاني(, 1982) خمة, كامؿ محمكد -
 العامة لمنشر كالتكزيع ,طرابمس, ليبيا.

لديمقراطية لدي رؤساء مستوى الممارسات ا (,2008كالجحاكشة, ياسيف ) ,خكالدة, تيسيرال -
مف كجية نظر أعضاء الييئات االدارية  دارية في المراكز الشبابية في األردنالييئات اإل

 , جامعة عماف العربية لمدراسات العميا.2, العدد 12, المجمد مجمة البصائرفييا, 

http://www.elwedad.org/ar/?action
http://www.sharek.ps/ar/?page_id=101
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مف  دور الشاب في التغيير في المجتمع األردني(, دراسة بعنكاف 2012) الدراكشة, عبداهلل -
 كجية نظر طمبة الجامعات األردنية, جامعة الحسيف بف طبلؿ, معاف, األردف.

 , الطبعة األكلى, عماف: مطبعة الصفدم.نظريات منظمات األعمال (,1992) الدىاف, أميمة -

 الثانية, الرياض, السعكدية., الطبعة شباب الصحابة(, 1996الدكيش, محمد ) -

, ترجمة, عبد العاؿ, محمد, الرياض: دار دارة الموارد البشريةإ(, 2003) ديسمر, جارم -
 المريخ.

, بيت الحكمة الشباب العربي والمعاصرة من منظور فكري تربوي(, 2002) عبداهلل, الذيفاني -
 لمنشر كالتكزيع, الطبعة األكلي.

برنامج مقترح لتنمية الميارات اإلمالئية الالزمة لتالميذ , (1997) رحاب, عبد الشافي -
المجمة  ,لدل طالبات كمية التربية قسـ المغة العربية الحمقة الثانية من التعميم األساسي

 , الجزء األكؿ.12, العدد التربكية
, الشباب والمؤسسات واالطر والمشاريع والنوادي الشبابي(, دراسة 2006رحاؿ, عمر ) -

 رؾ الشبابي, فمسطيف.منتدم شا

: التنمية المجتمعية كالحكـ الصالح, مركز قراءات شبابية(, 2010) رحاؿ, عمر كأخركف -
 , شركة الحسف لمطباعة كالنشر.1إعبلـ حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية شمس, الطبعة 

الحالة , وفرص الغرق في دوامة الفساد سدود التنسيق فيضان التمويل(, 2006رزؽ, ىديؿ) -
مارس,  6-5كرقة مقدمة لكرشة عمؿ الفساد في مرحمة إعادة االعمار, الفمسطينية نمكذجا 

  .عماف

الميارات القيادية لدي ضباط الشرطة وعالقتيا بفاعمية (, 2001الرشكدم, محمد بف عمي ) -
 .منيةـك األكاديمية نايؼ العربية لمعمألة ماجستير غير منشكرة, الرياض: , رساادائيم الوظيفي

واقع التطوير التنظيمي بالمؤسسة العامة لمصناعات العسكرية (, 2014الزبيدم, سمطاف ) -
ستير غير منشكرة, جامعة , رسالة ماجوالمعوقات التي تواجيو من وجية نظر العاممين

 مير نايؼ العربية لمعمـك األمنية.األ
دارة (, 2004زعتر, جازية صبلح الديف كآخركف ) -  , شركة الجميكريةاألعمالالتنظيم وا 

 الحديثة لتحكيؿ كطباعة الكرؽ, مصر.
دار الفكر  ,ة مبادئ القياس والتقويم في التربي (,1998الزيكد, فيمي كعمياف, ىشاـ ) -

 .القاىرة الطبعة األكلى, ,العربي
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 , راـ اهلل, فمسطيف.المنظمات المجتمعية التطوعية والسمطة الفمسطينية(, 1999سالـ, كليد ) -

الشباب في فمسطين (, برنامج األمـ المتحدة االنمائي: 2001لـ, كليد كيكنس, نيضة )سا -
 راـ اهلل, فمسطيف. واقع أفاق وسياسات مقترحة,

الحركة الطالبية والبعد النظري وأنماط الممارسة في التشكيالت  دراسة (,2000سالـ, كليد) -
 , راـ اهلل.والبمدان المختمفة

, (, دور القيادة في تطبيق أسس ومبادئ إدارة الجودة الشاممة2012) السامرائي, برىاف -
 رسالة ماجستير غير منشكرة, األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي.

 , عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.التطوير التنظيمي واإلداري(, 2009السكارنو, ببلؿ ) -

, جامعة بابؿ, في عالم التغيير شبابنا(, دراسة بعنكاف 2013) السمطاني, نسريف -
 مساءان  5الساعة  ,12/1/2015

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=11&pubid=5720. 
فراد بحرس الميدانية في رفع مستوي أداء األ مدي كفاءة القيادات, (2003السممي, فيد ) -

" دراسة مسحية عمي قطاع كمراكز حرس الحدكد بمنطقة مكة المكرمة, رسالة  الحدود
 ماجستير غير منشكرة, أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك االمنية.

, دار غريب لمطباعة دارية والقيادية لممدير المتفوق(, الميارات اإل1999السممي, عمي ) -
 كالنشر كالتكزيع, القاىرة.

 ., القاىرة: مطبعة جامعة القاىرةالسموك التنظيمي (,1980) السممي, عمي -

, أكاديمية البحث اغتراب شباب الجامعة (, دراسة ميدانية1985السيد, عبد العزيز كآخركف ) -
 العممي كالتكنكلكجيا, كشعبة الدراسات كالبحكث, القاىرة.

, إربد, عماف: 1, طاإلدارة: المبادئ األساسية, (2001)ماركك إبراىيـ لبناف كنينك, الشامي, -
 المركز القكمي لمنشر.

, قانون الشباب ومخرجاتو صندوق دعم الشباب(, كرقة بحثية بعنكاف 2012شراب, أمجد ) -
 غزة. كزارة الشباب كالرياضة,

باألداء الكظيفي مف كجية نظر  (, دراسة األنماط القيادية كعبلقتيا 2004الشريؼ, طبلؿ) -
العامميف في إمارة مكة المكرمة, رسالة ماجستير غير منشكرة,  جامعة نايؼ العربية لمعمـك 

 األمنية.

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=11&pubid=5720
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=11&pubid=5720
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, تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في الحياة السياسية الفمسطينية(, 2012شعباف, خالد) -
 معة اإلسبلمية, غزة.دراسة مقدمة إلى مؤتمر الشباب كالتنمية في فمسطيف, الجا

, مكقع صيد الفكائد, عشر صور مشرقة من حياة شباب الصحابة(, 2014الشمراني, محمد) -
 .http://www.saaid.net/Doat/alshamrani/14.htm مساءان  4الساعة  ,28/2/2015

المجان الشعبية ذراع االنتفاضة في األراضي الفمسطينية (, 1999شناف, عبد الباقي) -
 .30, العدد مجمة صامد, المحتمة

: قطاع متطمبات النيوض بحالة حقوق الشباب الفمسطيني(, دراسة 2008صافي, يكسؼ ) -
 نساف, غزة, فمسطيف.غزة كنمكذج, مركز اليدؼ لحقكؽ اإل

لى كرشة العمؿ إ, مقدمة والحرياتب والحكم الجيد الشبا(, كرقة عمؿ 2005) الصاكم, عمي -
 اإلقميمية الثالثة, الرباط, المغرب.

دراسة ميدانية عمي  التطوير التنظيمي ومدي مقاومة العاممين(, 2004) الصقيو, فيد -
 المديرية العامة لحرس الحدكد في الرياض, رسالة ماجستير, جامعة نايؼ لمعمـك األمنية.

بميكف المراىقكف  1.8, قكة حالة سكان العالم(, تقرير 2014) مـ المتحدة لمسكافصندكؽ األ -
 كالشباب كتغيير صكرة المستقبؿ.

 , الدار الجامعية , اإلسكندرية, مصر.التطوير اإلداري(, 2003الصيرفي, محمد ) -

حكرس  , مؤسسة1, ط:الفساد بين اإلصالح والتطوير اإلداري(, 2008الصيرفي, محمد) -
 الدكلية, اإلسكندرية, مصر.

, الطبعة االستراتيجيات" –النماذج  –"التطوير التنظيمي: المفاىيم (, 2009طجـ, عبداهلل )ال -
 الخامسة, دار حافظ لمنشر كالتكزيع, جدة.

خالقية وعمم القيادة وتطبيقاتيا في قيادة فرق العمل الفمسفة األ(, 2012الطراكنة, تحسيف ) -
 الرياض, السعكدية., جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية, االمنية

دور منظمات المجتمع المدني في محافظات شمال الضفة الغربية (, 2009طمكزم, صالح ) -
لدم األفراد مف كجية نظر العامميف فييا كقيادات المجتمع المدني,  في تعزيز الديمقراطية
 جامعة القدس, فمسطيف.

 ؼ, مصر., منشأة المعار 2, ط:مقدمة في إدارة األعمال(, 2000طو, طارؽ ) -

http://www.saaid.net/Doat/alshamrani/14.htm
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, اإلسكندرية: السموك اإلنساني في المنظمات(, 2003عبد الباقي, صبلح الديف محمد ) -
 الجامعية لمطباعة كالنشر كالتكزيع. الدار

نحو نموذج تطويري لمجامعات العربية من منظور (, 2003عبد السميع محمد, مصطفي ) -
لتكنكلكجيا المعمكمات كاإلدارة, معيد , دراسة مقدمة في المؤتمر العربي االكؿ التنظيم الرقمي

 البحكث كالدراسات التربكية, جامعة القاىرة, مصر.

, مقال الشباب الفمسطيني بين التحديات والبدائل(, 2014) عبد العاطي, صبلح -
  صباحان  10الساعة  ,8/9/2014

       post_3074.html-abdalati.blogspot.com/2012/04/blog-http://salah. 
, أىمية المؤسسات الشبابية التطوعية في قطاع غزة(, 2014) عبد اليادم, إياد -

صباحان  9الساعة  ,10/2/2015
(http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/325193.html.) 

, مركز بيساف دور المنظمات األىمية في بناء المجتمع المدني(, 2002) عبد اليادم, عزت -
 لمبحكث كاإلنماء, راـ اهلل, فمسطيف.

, بيت الحكمة الشباب العربي والمعاصرة من منظور فكري تربوي(, 2002) عبداهلل, الذيفاني -
 لمنشر كالتكزيع, الطبعة األكلي.

, عماف: دار الشركؽ لمنشر  1ط" "القياس والتقويم التنربوي ,(1988عبيدات , سميماف ) -
 .كالتكزيع

, ىدم - دراسة ميدانية في جياز  ,دور القيادات االدارية في التطوير االداري(, 1994) العتـك
 الخدمة المدنية االردني, رسالة ماجستير غير منشكرة,  الجامعة االردنية.

 الميارات القيادية لدى الضباط العاممين في وزارة الدفاع(, 2003العتيبي, عبد المحسف ) -
 لة ماجستير غير منشكرة, الرياض:, رساوالطيران في مدينة الرياض وعالقتيا بكفاءة أدائيم

 منية .كاديمية نايؼ العربية لمعمـك األأ
واقع الثقافة التنظيمية وعالقتو بمستويات التطوير التنظيمي من (, 2012العتيبي, فيد ) -

, رسالة ماجستير غير منشكرة, وجية نظر الضباط العاممين بالمديرية العامة لحرس الحدود
 جامعة االمير نايؼ العربية لمعمـك األمنية.

, 1, عدد مجمة تسامح, (, دور الشباب في عممية التغيير المجتمعي2003)عثماف, زياد  -
 مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ اإلنساف, فمسطيف.

http://salah-abdalati.blogspot.com/2012/04/blog-post_3074.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/325193.html
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المشاركة السياسية لمشباب الفمسطيني ظالل الماضي تحاصر (, 2008) عثماف, زياد -
 . لدراسات حقكؽ اإلنساف, فمسطيف, مركز راـ اهللالمستقبل

دور التدريب اإلداري في تطوير األداء من وجية نظر منسوبي , (2014العجيباف, فيد ) -
, رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة االمير نايؼ العربية الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 لمعمـك األمنية.
 , قرطبة لئلنتاج الفني, الرياض, السعكدية.القائد الفعال(, 2000العدلكني, محمد) -

 , منظكر كمي مقارف, الرياض.السموك اإلنساني والتنظيمي(, 1995العديمي, ناصر محمد ) -

, , دار مرامر لمطباعة اإللكتركنيةإدارة السموك التنظيمي(, 1993العديمي, ناصر محمد) -
 الرياض.

رؤية معاصرة لمدير  إدارة التغيير والتحديات العصرية لممدير(, 2005العطيات, محمد ) -
 منشر كالتكزيع عماف األردف.القرف الحدم كالعشريف, دار الحامد ل

, البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية الواقع وآفاق التطوير(, 2006) عطية, محمد -
 صنعاء, اليمف.

ٌأطر تقديم صورة الشباب في الصحافة الفمسطينية دراسة تحميمية , (2014) , ساميعكيمة -
 , رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة االسبلمية.مقارنة

حجم التأثير واستخداماتو في الكشف عن مصداقية النتائج في (, 2000عفانة, عزك ) -
 , العدد الثالث.التربكية الفمسطينية مجمة البحكث كالدراسات ,التربوية والنفسية البحوث

 ,22/10/2014, مفيوم الشباب(, جريدة أبناء البحيرة, مقاؿ بعنكاف 2012عبلـ, محمد ) -
 .http://www.abnaaelbeheira.com/index.php?module=news&newsid=279 صباحان   9الساعة 

أكاديمية السادات لمعمـك اإلدارية,  ,التنظيمي التطوير ومناىج أساليب(, 2004عمما, أسامة ) -
 .مصر

, دار السبلـ لمطباعة كالنشر ور الشباب في حمل رسالة االسالم(, د2003عمكاف, عبداهلل ) -
 كالتكزيع, السعكدية.

مجمة كمية , ثر تمكين العاممين في التطوير التنظيميأ(, 2013كأحمد, سيؼ) ,عمي, عالية -
 العدد السادس كالثبلثكف. ,بغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة

http://www.abnaaelbeheira.com/index.php?module=news&newsid=279
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, المجمس االقتصادم الفمسطيني والتنميةالشباب (, تقرير حكؿ: 2008عمايرة, غساف ) -
 لمتنمية كاالعمار بكدار, فمسطيف.

الطبعة االكلى, , السموك التنظيمي في منظمات األعمال(, 2004) العمياف, محمد سميماف -
 .عماف, األردفدار كائؿ لمنشر, 

شاركة, (, القيادة اإلدارية الفعالة كفمسفة اإلدارة بالم1995العناني, عصاـ الديف محمكد ) -
 .٦مجمة اإلدارة, ع 

", األدوار التكاممية لمختمف ىيئات المجتمع المدني(, كرقة عمؿ "2006) العيد, فييمة -
 مؤتمر التكافؽ السنكم الثالث, الككيت.

صادر عف الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني  بيان صحفي, (2014عكض, عبل ) -
 بمناسبة يـك الشباب العالمي.

, عماف: دار األمؿ  2ط "القياس والتقويم في العممية التدريسية" ,(2002عكدة , أحمد ) -
 .لمنشر كالتكزيع

, دار كائؿ لمنشر التطوير التنظيمي مدخل تحميمي (,2010) , كأخركفطاىر ,الغالبي -
 كالتكزيع , عماف, األردف.

 دور القيادات الكشفية في تعزيز األمن الفكري لدي الشباب في(, 2013) الغامدم, أحمد -
 , رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة االمير نايؼ العربية لمعمـك األمنية.مدينة الرياض

, بحث مقدـ إلي جامعة االماـ الميارات الالزمة لمقيادة التربوية(, 2013الغناـ, متعب ) -
 محمد بف سعكد االسبلمية, السعكدية.

؟!,  ي العالم العربيمؤسسات المجتمع المدني... ف(, مقاؿ بعنكاف 2006) فاضؿ, صدقة -
 .1925صحيفة عكاظ, عدد

الساعة  ,22/2/2015, منيؿ الثقافة التربكية, حول مفيوم الشباب(, 2014) فرح, عبداهلل -
 (.http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=19032( ظيران 1

تطوير المنظمات: تدخالت عمم السموك لتحسين  (,2000كسيسؿ, بيؿ) ,فرنش, جكنير -
 , ترجمة: اليندم, كحيد احمد, الرياض: معيد االدارة العامة.المنظمة

تقويم بعض الصفات القيادية لمدراء مراكز (, 2010كعبد الرحمف, عدم ) ,قاسـ, نصير -
 , العراؽ.1, العددالرياضيةمجمة العمـك , الشباب في محافظة ديالي

 كزارة الشباب كالرياضة. -, السمطة لكطنية الفمسطينية(2011قانكف الشباب الفمسطيني ) -

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=19032)
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: المفيـك كالمداخؿ كاألساليب, معيد اإلدارة التطوير اإلداري(, 1996) القحطاني, سالـ -
 ., الرياضالعامة

, , مجمة حؽ العكدةمنظمة التحريرالشباب الفمسطيني ما قبل (, 2012القمقيمي, عبد الفتاح) -
 , راـ اهلل, فمسطيف.49العدد 

, الجزء الرابع, دار الشرؽ  التطوير التنظيمي وقضايا معاصرة(, 1998الكبيسي, عامر) -
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الدكحة, قطر.

ية الذكاء االنفعالي وعالقتو بالميارات االجتماعية والفعالية الذات(, 2010كردم, سميرة ) -
في المنطقة الغربية بالمممكة العربية  والقيادة التربوية لدي عينة من مديرات المدارس الثانوية

 (.1, العدد )مجمة العمـك التربكيةالسعكدية, 
, مجمة الشؤكف الدور التنموي لمجمعيات التطوعية في اإلمارات(, 2003الكسادم, عادؿ) -

 ., االمارات العربية المتحدة24العامة, العدد 

منظمات المجتمع المدني ودورىا في تعزيز مفيوم المواطنة في (, 2013كسبو, قدرم ) -
 نابمس. رسالة ماجستير غير منشكرة, , جامعة النجاح,فمسطين

 , مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, األردف.القيادة االدارية(, 2011كنعاف, نكاؼ ) -

, دار كائؿ لمنشر أساسيات ومفاىيم حديثةالتطوير التنظيمي (, 2010المكزم, مكسي ) -
 كالتكزيع, االردف, عماف.

المؤسسات الشبابية في األراضي الفمسطينية (, 2011كلداكدة, حسف) ,المالكي, مجدم -
 , معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني)ماس(.ورأس المال االجتماعي

, القرار فمسطين واقع وأفاق مشاركة الشباب في صناعة(, 2007المالكي, مجدم كآخركف) -
 ., راـ اهلل, فمسطيفمركز بيساف لمبحكث كاإلنماء

, 1, مدخؿ بناء الميارات, ط السموك التنظيمي(, 2002)عبد الباقي, صبلح ك , حمدأماىر,  -
 االسكندرية: الدار الجامعية لمنشر.

(, كرشة عمؿ جمسة 2010المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي كالديمقراطية "مفتاح" ) -
تداعيات استمرار حالة االنقسام الداخمي عمى الواقع الفمسطيني السياسات العامة, بعنكاف 

 اهلل, فمسطيف.  , راـوالنظام السياسي

الشباب (, تقرير حكؿ: 2008المجمس االقتصادم الفمسطيني لمتنمية كاالعمار بكدار ) -
 , راـ اهلل, فمسطيف.والتنمية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ } 131{ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

, منشأة المعرؼ, االتجاىات الحديثة لقياس وتقويم أداء الموظفين(, 2004) محمد, أحمد -
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 كرقة عمؿ, مصر.
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 أبريؿ. 25-24اإلسبلمية, غزة, 
دارة التغيير لدى المؤسسات 2006) ابتساـمرزكؽ,  - (, فعالية متطمبات التطوير التنظيمي وا 

 , الجامعة االسبلمية, غزة., رسالة ماجستير غير منشكرةغير الحكومية الفمسطينية
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 , بيركت.1ط ,كالتكزيع

 UNDPمنتدل شارؾ الشبابي كمعيد دراسات التنمية كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي -
 مجمكعة مف الدراسات المختمفة حكؿ الشباب, راـ اهلل. ,ممف الشباب (,2004)

واقع الشباب رير (, تق2013) مركز التمكيف االقتصادم لمشباب ,منتدم شارؾ الشبابي -
  , راـ اهلل, فمسطيف.الفمسطيني

الساعة  ,13/12/2014, الرياض, السعكدية, قدوات الشباب(, 2011) المنجد, محمد صالح -
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 حق اليافعين في المشاركة في نيج تقرير (,2011) ة لمطفكلة اليكنيسؼاألمـ المتحد منظمة -
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 المالحق
 )6)هلحق رقن 

 االستبانت بصىرتها النهائيت

 

 برنامج الدراسات العميا المشترك بين 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى
 

 

 استبانت
 دور القياداث الشابت يف التطىير التنظيمي للمؤسساث الشبابيت الفلسطينيت بقطاع غزة

 ... السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ...  االستاذ الفاضل/ رئيس مجمس االدارة 

 ما بعد ... أ

الذم يناسب ( عمي البديؿ Xبكضع إشارة )بكؿ مكضكعية  االستبانةسئمة أعف  باإلجابةنرجك التكـر 
ف أكيجدر بنا في ىذا المقاـ  في المؤسسات الشبابية, دارةلرئيس مجمس اإل ةنيا مكجيأ, عمما برأيؾ
محاكلة في البحث العممي فقط,  ألغراضستستخدـ  االستبانةف البيانات الكاردة في ىذه أـ بكنذكر 

, ية الفمسطينية بقطاع غزةمتعرؼ عمي دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابل
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 ثانيا: أسئمة االستبانة

 

 الفمسطينية بقطاع غزةممؤسسات الشبابية لالتطوير التنظيمي  في القيادات الشابة دور

 ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا مدي مساىمتك في م
      .ؤسستكمؤية صياغة ر  1
       .ؤسستكصياغة رسالة م 2
      .ؤسستكلم أىداف وغص 3
      صوغ االىداف الفرعية لكل وحدة إدارية في مؤسستك. 4
      مؤسستك.الضعف الداخلية في عمل  مواطننقاط القوة و تحديد  5
      .تحديد الفرص والتهديدات التي تفرضها البيئة الخارجية على المؤسسة 6
      ؤسسة.المب في ضوء التغيرات المحيطة االستراتيجية تعديل األىداف 7
      تطوير السياسات في المؤسسة. 8
      وتطورىا.مؤسسة تيجيات بما يحقق استقرار التنفيذ االسترا 9

      تنفيذ التدخل في المؤسسة بالوقت المناسب. 11
      تقييم الخطة االستراتيجية بشكل دوري. 11
      عمل المؤسسة. تحكم ولوائح تنفيذية صياغة أنظمة وقواعد 12
      التنفيذية. لوائحالو  نظمةاألو  قوانينتعميم ال 13
      .التغيير عملية إجراء عند المؤسسة في العملاالنظمة وقواعد  تعديل 14
      تحديد نطاق االشراف بشكل مناسب. 15
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 ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا مدي مساىمتك في م
      توضيح المهام واالدوار المطلوبة من كل وحدة إدارية في المؤسسة. 16
      الخاصة بالمؤسسة.وضع ألية لحفظ وأرشفة السجالت واألوراق  17
      وضع سياسات مالية للمؤسسة. 18
      .التغيير عملية مع تناسببما ي المالية السياساتتعديل  19
      تطوير األنظمة واللوائح لما فيو مصلحة المؤسسة والعاملين. 21
وضع االجراءات المناسبة لتعريف العاملين بكل المستجدات في مجال  21

 والنشاطات والواجبات المطلوبة منهم.المهام 
     

      وضع ىيكل تنظيمي للمؤسسة. 22
       تحديد مستويات الهيكل التنظيمي. 23
      الهيكل التنظيمي. إعداد ومعايير أسس تطوير 24
      .مكتوبة لوائح خالل من واألقسام اإلدارات بين العالقة تحديد 25
      المستويات في المؤسسة.التنسيق بين كافة  26
      . وأفقياً  عمودياً  العمل تقسيم 27
      تقوية عالقات العاملين ببعضهم البعض. 28
      تقوية عملية االتصال بين أعضاء المؤسسة. 29
      ازدياد قوة وتماسك العاملين أو الجماعة التي ينتمي إليها. 31
      .والمسؤولية السلطة وخطوط اإلشراف نطاقتحديد  31
األجهزة والبرامج التي تساعد في عملية التطوير التنظيمي في  توفير أحدث 32

 المؤسسة.
     

      .التنظيمي التطوير عملية في الحديثة التكنولوجية األساليباستخدام  33
 في التكنولوجيا استخدام على تطوير قدرات الموظفين من خالل التدريب 34

  .العمل
     

 اإلدارية الوحدات بين والمعلومات البيانات ونقل االتصال أساليبتطوير  35
 .المؤسسة في المختلفة

     

التي تواجو  مشكالتال حلل الحديثة التكنولوجية األساليباستخدام  36
  العاملين.

     

 االعمال إنجاز علي تساعد معمل حاسوب(-كونفرنس  فيديو) توفير قاعة 37
 .المطلوبة مع العالم الخارجي

     

      .المؤسسة في العمل نجازإ في تفييدىم للموظفين معلوماتية شبكةتوفير  38
      توفير موقع إلكتروني علي شبكة االنترنت للمؤسسة. 39
 كفاءة من يزيد مما تناولها وسهولةتوفير البيانات والمعلومات إلكترونيا  41

 .مؤسستك في العمل
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 ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا مدي مساىمتك في م
 وزيادة العمل مشكالت حلل إلى مؤسستك في العمل أساليب تطوير 41

 .المختلفة الوحدات بين التنسيق
     

      ومحددة. ومفهومة سهلة وضع اجراءات 42
      تعزيز قدرة العاملين علي تحمل المسؤولية. 43
      .العمل ومسؤوليات إجراءات وتطوير تبسيط 44
      فتح قناة اتصال دائمة بين المسؤولين والعاملين. 45
      توزيع العاملين بما يتناسب مع عبء المهام وعدد المرؤوسين. 46
      فتح قناة اتصال غير رسمية بين المستويات التنظيمية. 47
      ينسجم مع تخصصو.بما  لكل موظف العملاختيار  48
      .والمسؤوليات السلطاتتحقيق التوافق بين  49
      لكل موظف. والسلطات الصالحياتتوضيح  51
      .األداء وتقييم المتابعة أنظمةتحديث  51
      عمل علي زيادة الكفاءة. ت لتحفيزل نظمصياغة  52
      التكلفة. عمل علي تخفيضت لتحفيزل نظمصياغة  53
      .الوقت عمل علي تخفيضت لتحفيزل نظمصياغة  54
      .التنظيمية الفعاليةعمل علي زيادة  ت لتحفيزل نظمصياغة  55
إعداد االجراءات المناسبة لتعريف الموظفين بكل المستجدات في مجال  56

 المهام والواجبات المطلوبة.
     

      المستويات األخرى.تفويض الصالحيات للعاملين في  57
      .للعاملين التدريبية االحتياجات تحديد 58
      .العاملين مهارات وتنمية لتطوير وواضحة مكتوبة خطةصياغة  59
       .التدريب أساليب في تنويعال 61
      . التعيين بداية عند للموظفين مكثف تدريبصياغة برنامج  61
      العاملين. تدريبل ميزانية تخصيص 62
      بموضوعية. العاملين أداء تقييمتنفيذ برنامج  63
      المشاركة والعمل الجماعي. يحقق بما تبني برامج تعليم وتدريب لألفراد 64
      .والداخلية الخارجية البيئة في المتغيرات مع التكيف تحقيق 65
      .العاملين تطوير وأنشطة لبرامج ةموضوعي تقييمتنفيذ خطة  66

 

 

 ,,,,شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 )2)هلحق رقن 

 قائوت لجنت التحكين

 

 قائمت جلنت التحكيم
  

 اجلهت االسم  #
 الجامعة االسالمية  سمير صافيد. أ. 1

 الجامعة االسالمية د. ماجد الفراأ. 2

 الجامعة االسالمية د. أكرم سمور 3

 الجامعة االسالمية   د. سامي أبو الروس  4

 جامعة االقصى د. درداح الشاعر 5

 جامعة االقصى د . نضال عبداهلل  6

 جامعة االقصى د. رائد الحجار 7

 اكاديمية االدارة والسياسة د. أحمد الوادية  8

 اكاديمية االدارة والسياسة د. نبيل عبد الموح  9

 االدارة والسياسةاكاديمية  د. محمد عبد العزيز الجريسى  10

 التعميم وزارة التربية و  د. خميل حماد 11
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 )3)هلحق رقن 

 وت باحثههتسهيل 
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 )4)هلحق رقن 

 كشف بعذد الوؤسساث الشبابيت

 

 


