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امل��دين  املجتم��ع  ومنظم��ات  للجمعي��ات  مي��داين  م�س��ح  عم��ل  اإىل  الدرا�س��ة  ه��ذه  ته��دف   
اأداء  مبحافظ��ة ح�سرم��وت ) ال��وادي وال�سح��راء ( ، وتنطل��ق ه��ذه م��ن ه��دف ع��ام مف��اده  تقيي��م 
ويتف��رع   ، التدريبي��ة  احتياجاته��ا  وحتدي��د  م�س��توياتها  ملعرف��ة  حم��ددة  معاي��ر  وف��ق  منظم��ات 
ع��ن ه��ذا اله��دف جمموع��ة م��ن الأه��داف التف�سيلي��ة وه��ي : التاأك��د م��ن الت��زام املنظم��ات بتطبي��ق 
حتدي��د   ، باملنظم��ات  للعامل��ن  التدريبي��ة  الحتياج��ات  وحتدي��د   ، ال�سا�س��ي  والنظ��ام  القان��ون 
م�س��توى املنظم��ات وف��ق ا�س��تمارة التقيي��م ، وا�س��تخدم يف ه��ذه الدرا�س��ة منه��ج امل�س��حي والو�سف��ي 
. م��دين  جمتم��ع  وموؤ�س�س��ة  وجمعي��ة  منظم��ة   )   340    ( ع��دد  م��ن  الدرا�س��ة  عين��ة  وتكون��ت   ،

اأبرز نتائج الدرا�سة :  وجود حاجة ما�سة لدى اأغلب منظمات املجتمع املدين للتدريب والتاأهيل يف �ستى 
املجالت الفنية والإدارية والتنمية الب�سرية ، وجود ما ن�سبته ) 6 %( من تلك املنظمات �سمن الفئة 
) اأ ( ، بينما ن�سبة )7 % ( �سمن الفئة ) ب ( ، ون�سبة ) 18 % ( �سمن الفئة ) ج ( ، والغالبية �سمن 
الفئ��ة ) د ( حي��ث بلغ��ت ن�س��بتهم ) 69 % ( ، كم��ا اأو�سح��ت الدرا�س��ة وج��ود ن�س��بة كب��رة م��ن منظم��ات 
املجتم��ع امل��دين الت��ي تع��اين الق�س��ور يف الج��راءات التنظيمي��ة وامل�س��تندات اخلا�س��ة بتل��ك املنظم��ات .

  ملخص   
  الدراسة
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Abstract

 The aim of this study is to conduct a field survey of civil   
 society associations and organizations in Hadramout Governorate
 (Wadi El-Sahra). This aims to evaluate the performance of organizations
 according to specific criteria to determine their levels and determine
 their training needs. The study of the law and the statutes, and the
 identification of the training needs of the employees of the organizations,
determine the level of
 organizations according to the evaluation form, and used in this study 
the survey and descriptive approach. The sample consisted
,of 340 organizations 
 The most important results of the study: the need of most civil society
 organizations for training and rehabilitation in various fields of technical
 and administrative and human development, the presence of 6% of those
 organizations in category (A), while (7%)   in category (B),( 18 % ) in
 category ( C ) , and (69%) in category ( D ) . The study also revealed
 that a large percentage of civil society organizations are deficient in the
.  organizational procedures and documents of these organizations
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  كلمة    
  العون
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  كلمة    
الشؤون االجتماعية

لعمله��ا  للدول��ة  اأ�سا�س��ي  �س��ريك  الي��وم  تع��د  امل��دين  املجتم��ع  منظم��ات   
 . املجتم��ع  او�س��اط  يف  التح��رك  يف  ديناميته��ا  بفع��ل  احلكوم��ي  للعم��ل  كمكم��ل 
وتع��د منظم��ات املجتم��ع امل��دين ب��وادي ح�سرم��وت م��ن املنظم��ات الن�س��طة يف تق��دمي اخلدم��ات 
الجتماعية والقدرة على الو�سول اإىل الفئات الأكرث حاجة  ل�سيما يف الأرياف واملناطق النائية . 
وج��اء امل�س��ح املي��داين لدرا�س��ة واق��ع منظم��ات املجتم��ع امل��دين وحتدي��د الحتياج��ات التدريبي��ة 
للعامل��ن فيه��ا  كاأهمي��ة ملعرف��ة واق��ع املنظم��ات وحتدي��د الحتياج��ات الت��ي تطلبه��ا، لتعزي��ز 
دوره��ا يف متك��ن املجتمع��ات وتنمي��ة بن��اء الق��درات مله��ارات املوظف��ن فيه��ا. وه��ذه نتائ��ج امل�س��ح 
املي��داين مكمل��ه ملثل��ث التنمي��ه باملجتم��ع الدول��ه والقط��اع اخلا���ص ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين.
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  كلمة    
وزيرة الشؤون االجتماعية والعلم

ابتهاج عبدالقادر الكمال

لعمله��ا  للدول��ة  اأ�سا�س��ي  �س��ريك  الي��وم  تع��د  امل��دين  املجتم��ع  منظم��ات   
 . املجتم��ع  او�س��اط  يف  التح��رك  يف  ديناميته��ا  بفع��ل  احلكوم��ي  للعم��ل  كمكم��ل 
وتع��د منظم��ات املجتم��ع امل��دين ب��وادي ح�سرم��وت م��ن املنظم��ات الن�س��طة يف تق��دمي اخلدم��ات 
الجتماعية والقدرة على الو�سول اإىل الفئات الأكرث حاجة  ل�سيما يف الأرياف واملناطق النائية . 
وج��اء امل�س��ح املي��داين لدرا�س��ة واق��ع منظم��ات املجتم��ع امل��دين وحتدي��د الحتياج��ات التدريبي��ة 
للعامل��ن فيه��ا  كاأهمي��ة ملعرف��ة واق��ع املنظم��ات وحتدي��د الحتياج��ات الت��ي تطلبه��ا، لتعزي��ز 
دوره��ا يف متك��ن املجتمع��ات وتنمي��ة بن��اء الق��درات مله��ارات املوظف��ن فيه��ا. وه��ذه نتائ��ج امل�س��ح 
املي��داين مكمل��ه ملثل��ث التنمي��ه باملجتم��ع الدول��ه والقط��اع اخلا���ص ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين.
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تقدم املنظمات غر احلكومية خدمات اجتماعية نوعية كثرة يف جمالت حيوية عديدة   
كال�سحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية املحلية وغرها ، يتم ذلك من خالل �سريحة وا�سعة من 

املوؤ�س�سات والهيئات والأن�سطة واملنظمات غر احلكومية والتي ت�سكل يف جمموعها  البناء املوؤ�س�سي 
للقطاع اخلري والتطوعي ب�سقيه الوقفي والتربعي.

كما تلعب املنظمات غر احلكومية )الأهلية( الدور الكبر  يف تنمية املجتمع بكافة جمالته ، كونها 
مت�ص كل املجالت اخلدمية والتطوعية واخلرية والقطاعات ال�سناعية واحلكومية فال يكتفي دورها يف 
تقدمي خدمة بطبيعتها تطوعية، خرية ، تعاونية ، غر ربحية - واإن كانت يف بع�ص احلالت حتقق ربح 
لكن لأهداف تنموية - واإمنا ميتد دورها يف اإعطاء املجتمع ميزة وطابع تنموي اإ�سالحي يوؤهلها لتواكب 

ال�سر مع العامل اخلارجي بجميع فئاته .
ووفقا لوثائق الأمم املتحدة ال�سادرة يف عام 1994، متثل املنظمة غر احلكومية كيانا غر هادف للربح 

واأع�ساوؤه مواطنون اأو جماعات من املواطنن ينتمون اإىل دولة واحدة اأو اأكرث وتتحدد اأن�سطتهم بفعل 
الإرادة اجلماعية لأع�سائها، ا�ستجابة حلاجات اأع�ساء واحدة اأو اأكرث من اجلماعات التي تتعاون معها 

املنظم���������������������ة غر احلكومية (1) .
ولقد زاد الهتمام مبنظمات املجتمع املدين - اجلمعيات الأهلية - يف ال�سنوات الأخرة من   
القرن املا�سي يف دول العامل النامي والتي تعد اليمن واحدة منها، حيث زاد الهتمام بهذه املنظمات 

الأهلية يف اليمن منذ الت�سعينات، اأي بعد قيام الوحدة اليمنية يف عام )1990م( وُنظر اإليها باعتبارها 
�سريكاً يف عملية التنمية اإىل جانب الدولة، ويف الوقت نف�سه زادت اأعدادها وتنوع ن�ساطها واختلفت 

جمالتها عن ذي قبل ب�سور ن�ستطيع معها القول اإنها اأ�سبحت جزءا ل يتجزاأ من ال�سياق العام 
للمجتمع واأن هذا الو�سع يحتاج اإىل درا�سة علمية مو�سوعية لك�سف حقيقة هذه اجلمعيات الأهلية 

واأهميتها اإىل جانب الدولة ك�سريكن يف عملية التنمية وتو�سيح الدور الذي توؤديه يف خدمة املجتمع. 
 (2)

و ي�سر هذا امل�سطلح اأي�سا اإىل احتاد اأو جمعية اأو موؤ�س�سة اأو �سندوق خري اأو موؤ�س�سة )�سركة( ل 
ت�سعى للربح  اأو اأي �سخ�ص اعتباري اآخر ل يعترب مبوجب النظام القانوين املعني جزءاً من القطاع 

احلكومي ول يدار لأغرا�ص حتقيق الربح، حيث ل يتم توزيع اأي اأرباح حتققت.(3)

1( جنوى �سمك و ال�سيد �سدقي عابدين، دور املنظمات غر احلكومية يف ظل العوملة : اخلربتان امل�سرية واليا بانية ، مركز الدرا�سات الآ�سيوية ، القاهرة ، 
2002 ، �ص48.

2(جا�سم عبداهلل بو�سبعه، دور اجلمعيات الأهلية يف تنمية املجتمع املحلي باليمن : درا�سة ميدانية يف مدينة املكال - مبحافظة ح�سرموت  ، ر�سالة ماج�ستر 
غر من�سورة كلية الآداب ، ق�سم علم الجتماع ، بجامعة اأ�سيوط ، 2011م ، �ص 4 .

3(دليل املمار�سات ال�سلمية ب�ساأن و�سع القوانن املتعلقة باملنظمات غر احلكومية، م�سودة مناق�سة، اأعدها البنك الدويل، املركز الدويل لقوانن الهيئات 
www.:التي ل ت�ستهدف الربح، بحث رقم 26أ، مايو 1997، �سل�سلة بحوث التنمية الجتماعية. على موقع التميز للمنظمات غر احلكومية

 ngoce.org

املقدمة
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اأما القانون اليمني رقم ) 1 ( لعام 2001م ، فقد عرف اجلمعيات الأهلية باأنها " اجلمعية : اأي جمعية 
اأهلية مت تاأ�سي�سها طبقا لأحكام هذا القانون من قبل ا�سخا�ص طبيعين ل يقل عددهم عن ) 21 

�سخ�ساً ( عند التاأ�سي�ص ، غر�سها الأ�سا�سي حتقيق اأو مزاولة اأن�سطة ذات نفع عام ، ول ت�ستهدف من 
ن�ساطها جني الربح املادي لأع�سائها ، ويكون نظام الع�سوية مفتوحا وفقا لل�سروط املحددة يف نظامها 

الأ�سا�سي . (1)
وتعرف اأي�سا باأنها " تنظيم اجتماعي ي�ستهدف غاية ومن اأجل بلوغها حتدد ن�ساطها يف بيئة جغرافية 

بعينها اأو يف ميدان نوعي اأو وظيفي متخ�س�ص فيه".
وبناء على ذلك فاجلمعيات الأهلية تعد جزءا من املنظمات غر احلكومية يف املجتمع ، والتي تعترب 

�سكال منظماً من اأ�سكال امل�ساركة ال�سعبية ، وتتيح هذه اجلمعيات الفر�سة لأع�سائها كي ينظموا اأنف�سهم 
، ويتخذوا قرارات وميار�سوا اأن�سطة تخ�سهم اأو تخ�ص جماعة منهم اأو تخ�ص جمتمعهم وحياتهم 

الجتماعية يف املجتمع ككل .

1( القانون اليمني للجمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية رقم )1( ل�سنة 2001 ، ولئحته التنفيذية رقم )129( ل�سنة 2004م .
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املبحث الأول : الإطار املنهجي للدرا�سة
املبحث الثاين : مفاهيم الدرا�سة

املبحث الثالث: ن�ساأة منظمات املجتمع املدين  
                         وجمتمع الدرا�سة

املبحث الرابع : اأهمية التدريب والتاأهيل يف رفع  
                         كفاءة العاملن يف منظمات املجتمع  

                          املدين

الفصل األول



اأوًل : م�سكلة الدرا�سة 
ثانياً : اأهمية الدرا�سة

ثالثاً : اأهداف الدرا�سة
رابعاً: ت�ساوؤلت الدرا�سة  

خام�ساً : نوع الدرا�سة 
�ساد�ساً : اأدوات جمع البيانات يف الدرا�سة 

�سابعاً : جمالت الدرا�سة 

املبـحـث األول :

اإلطار املنهجي للدراسة
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اأوًل : م�سكلة الدرا�سة :
تعاين الكثر من منظمات املجتمع املدين يف اجلمهورية اليمنية من الق�سور يف خدمة اأهدافها التي 

ر�سمتها ل�سيا�ساتها التنموية اخلدمية للمجتمع ، مما يجعلها يف كثر من الأحوال غر قادرة على 
ال�ستجابة ملتطلبات املجتمع ، وامل�ساهمة يف خدمته .

كل تلك الظروف التي متر بها تلك اجلمعيات ومنظمات املجتمع املدين ت�ستدعي الوقوف عند اأ�سباب 
ذلك الق�سور لديها ، وتقييم واقع تلك املنظمات ، وما هي الآليات املنا�سبة لنت�سال تلك املنظمات 

واجلمعيات من و�سعها احلايل للو�سول بها اإىل ما ت�سبوا اإليه من اأهداف جمتمعية جليلة .
وتتلخ�ص اإ�سكالية الدرا�سة يف الآتي :

1.ل توجد قاعدة بيانات كافية عن عمل وواقع غالبية املنظمات . 
2.مل يتم اأي تقييم �سابق لتحديد م�ستويات املنظمات .

3.معظم العاملن باملنظمات قدراتهم حمدودة لكونهم مل يتلقوا اأي تدريبات نوعية منتظمة . 

ثانياً : اأهمية الدرا�سة :
تاأتي هذه الدرا�سة لإلقاء ال�سوء على واقع منظمات املجتمع املدين وما تقدمه بع�ص جمعيات من 

خدمات للمجتمع، ول يتاأتى ذلك اإل من خالل حتليل طبيعة وواقع تلك اجلمعيات ومنظمات املجتمع 
املدين ، وبحث مكامن القوة وال�سعف لديها ، وتتلخ�ص اأهمية الدرا�سة يف الآتي :

1.تطوير اأداء منظمات املجتمع املدين .
2.حتديد الحتياجات التدريبية للعاملن باملنظمات .

3.رفع القدرات املهنية والفنية للعاملن باملنظمات .
4.�سمان �سالمة الإجراءات الإدارية واملالية .

5.تقييم اأداء املنظمات وفق معاير حمددة ملعرفة م�ستوياتها .

ثالثاً : اأهداف الدرا�سة :
تهدف هذه الدرا�سة اإىل عمل م�سح ميداين للجمعيات ومنظمات املجتمع املدين مبحافظة ح�سرموت 

) الوادي وال�سحراء ( ، وتنطلق هذه من هدف عام مفاده :
 " تقييم اأداء منظمات وفق معاير حمددة ملعرفة م�ستوياتها وحتديد احتياجاتها التدريبية "

ويتفرع عن هذا الهدف جمموعة من الأهداف التف�سيلية على النحو الآتي :
1.التاأكد من التزام املنظمات بتطبيق القانون والنظام ال�سا�سي .

2.حتديد الحتياجات التدريبية للعاملن باملنظمات .
3.حتديد م�ستوى املنظمات وفق ا�ستمارة التقييم .



دراسة واقع منظمات اجملتمع املدين مبحافظة حضرموت ) الوادي والصحراء (

14

رابعاً : ت�ساوؤلت الدرا�سة :
ما مدى التزام املنظمات بتطبيق القانون والنظام ال�سا�سي .. 1
ما الحتياجات التدريبية للعاملن باملنظمات .. 2
ما م�ستوى املنظمات وفق ا�ستمارة التقييم .. 3

خام�ساً : نوع الدرا�سة :
تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات امل�سحية الو�سفية التحليلية التي ت�سعى اإىل تقييم اأداء منظمات وفق 

معاير حمددة ملعرفة م�ستوياتها وحتديد احتياجاتها التدريبية ، من خالل التعرف على مقومات تلك 
املنظمات واإمكاناتها الب�سرية واملادية ، ومدى التزام املنظمات بتطبيق القانون والنظام ال�سا�سي ، وما 

الحتياجات التدريبية للعاملن باملنظمات ، وما م�ستوى املنظمات وفق ا�ستمارة التقييم .
حيث اأن الدرا�سات الو�سفية تتجه اإىل ت�سنيف احلقائق والبيانات وحتليلها ، ثم ا�ستخال�ص النتائج 

وتعميمها . كما تهدف الدرا�سات الو�سفية اإىل و�سف الظواهر الجتماعية يف �سورة كمية للك�سف عن 
مدى قوة اأو �سعف اأي من هذه الظواهر يف البناء الجتماعي (1)  ، ول تقف الدرا�سات الو�سفية عند حد 

الو�سف اأو تقرير ما هو واقع ، ولكنها تبحث يف الأ�سباب ، وقد يتعدى ذلك اإىل مرحلة التنبوؤ (2) .

�ساد�ساً : اأدوات جمع البيانات يف الدرا�سة :
اعتمدت الدرا�سة على �سحيفة ال�ستبيان Questionnaire والتي احتوت على البيانات الأولية لكل 
جمعية اأو منظمة وتاريخ اإن�سائها واأهدافها ، كما احتوت �سحيفة ال�ستبيان على جمموعة من الأ�سئلة 

املتعلقة باخلدمات التي تقدمها للمجتمع ، والتدريب الذي حت�سل عليه اأع�ساوؤها ، وما هي الحتياجات 
التدريبية الالزمة لتطوير اأدائها .

كما اأجريت بع�ص املقابالت الفردية مع روؤ�ساء تلك اجلمعيات وبع�ص الأع�ساء لتو�سيح نقاط القوة 
وال�سعف لدى تلك اجلمعيات ومنظمات املجتمع املدين ، بالإ�سافة اإىل املالحظة املبا�سرة ، وبع�ص 

امل�سادر الثانوية مثل اخلطط والأنظمة واللوائح املتعلقة ببع�ص اجلمعيات (  .

�سابعاً : جمالت الدرا�سة :
1.املجال اجلغرايف : �سملت الدرا�سة يف جمالها اجلغرايف حمافظة ح�سرموت ) الوادي وال�سحراء ( .

2.املجال الب�سري : جميع املنظمات بوادي ح�سرموت وال�سحراء والبالغ عددها ) 340 ( منظمة .
3.املجال الزمني : ا�ستغرقت الدرا�سة فرتة اأربعة اأ�سهر تقريبا �سملت النزول امليداين للجمعيات وجمع 

البيانات ، ومن ثم مرحلة حتليل البيانات وتف�سرها ، ومن ثم ا�ستخال�ص النتائج والتو�سيات  

1(زيدان عبدالباقي، قواعد البحث الجتماعي ، ) القاهرة ، مطبعة ال�سعادة ، 1980م ( ، �ص 265.
2(عبداهلل حممد عبدالرحمن ، حممد علي البدوي ، مناهج وطرق البحث الجتماعي ، ) ال�سكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ، 2002م ( ، �ص 279.



اأوًل : منظمات املجتمع املدين 
ثانياً : املجتم�����������ع املدين

ثالثاً : مفهوم الحتياج التدريبي  

املبـحـث الثاين :

مفــــــــاهيم الدراسة
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اإن حتديد املفاهيم املختلفة ملو�سوعات الدرا�سة ، ميثل اأهمية كبرة ت�سفي على الدرا�سة   
�سرباً من املعرفة املتنوعة بجوانبها الجتماعية املختلفة ، وحتقق نوعاً من الدقة واملو�سوعية (1) ، حيث 

يعد حتديد املفاهيم والتعاريف الإجرائية ق�سية مهمة يف خطوات البحث العلمي، وذلك لإعطاء �سورة 
وا�سحة وحمددة للظاهرة قيد الدرا�سة.

وبهذا يعترب حتديد املفاهيم وامل�سطلحات العلمية    "Technical terms"  اأمرا �سروريا يف البحث 
العلمي  ومن واجب الباحث اأن يعمل عند �سياغته للم�سكلة على حتديد املفاهيم التي ي�ستخدمها، وكلما 

ات�سم هذا التحديد بالدقة والو�سوح، �سهل على القراء الذين يتابعون البحث اإدراك املعاين والأفكار 
التي يريد الباحث التعبر عنها دون اأن يختلفوا يف فهم ما يقول.

ومن الأهمية مبكان اأن يحدد الباحث بدقة وو�سوح معنى كل مفهوم من املفهومات العلمية التي 
ا�ستخدمها يف الدرا�سة ، وخا�سة التي يرى اأنها ل حتمل معنى واحداً متفقا عليه بالن�سبة جلميع 

املتخ�س�سن، ول بد للباحث اأن يقدم نوعن من التعريفات لكل مفهوم ي�ستخدمه يف بحثه، النوع الأول 
وهو التعريفات املجردة .

أواًل : منظمات اجملتمع املدين :
لقد برزت يف الآونة الأخرة منظمات املجتمع املدين كجزء مهم يف ن�سيج البناء الجتماعي ، واأ�سبح لها 

دور كبر يف املجتمعات احلديثة ، مبا تقدمه من اأن�سطة وبرامج تخدم ال�سرائح املختلفة يف املجتمع .
وي�سر مفهوم منظمات املجتمع املدين - ح�سب البنك الدويل - اإىل جمموعة كبرة من املنظمات 

ت�سم : جمعيات املجتمعات املحلية، املنظمات غر احلكومية، النقابات العمالية، اجلمعيات اخلرية، 
واملوؤ�س�سات(2).

ومن اأجل تو�سيح مفهوم منظمات املجتمع املدين لبد من الوقوف على بع�ص العنا�سر التي ت�سرتك 
بها هذه املنظمات ، والتي تعترب اأ�سا�ص تكوينها  ومن اأهم هذه العنا�سر (3):

1.اأنها تقوم على اأ�سا�ص فكرة الطوعية يف اأغلب عملها .
2.وجود فكرة املوؤ�س�سية والتي ت�سمل مناحي احلياة القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية .

3.الدور والغاية الذي تقوم به ، واأهمية ا�ستقاللها عن ال�سلطة ال�سيا�سية وا�ستقالل تنظيماتها 
الجتماعية ، وتقوم على روابط التما�سك والت�سامن الجتماعي .

4.تقوم على اأ�سا�ص وجود منظومة مرتبطة ت�سمل مفاهيم املواطنة وحقوق الن�سان والتنمية وامل�ساركة 
ال�سيا�سية .

1(حممد �سفيق ، حممد علي البدوي ، البحث الجتماعي: الأ�س�ص واخلطوات املنهجية ، ) ال�سكندرية ، املكتب اجلامعي احلديث ، 2003م ( ، �ص 62.
2(�سميح حم�سن ، دور املجتمع املدين يف التحول الدميوقراطي : التجربة الفل�سطينية من النجاح اإىل حماولة الإف�سال ، ورقة عمل مقدمة يف منتدى 

منظمات املجتمع املدين املوازي ملنتدى امل�ستقبل ، �سنعاء ، دي�سمرب )كانون الأول( 2007م ، �ص1 .
3( عامر ح�سن فيا�ص ، املجتمع املدين: درا�سة يف اإ�سكالية املفهوم ، ورقة عمل مقدمة  للمنتدى العربي للعلوم الجتماعية والن�سانية ، 29 دي�سمرب 

2011م.
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ثانيًا : اجملتمع املدين :
لقد لعب املجتمع املدين دوراً بارزاً يف احلياة الجتماعية والقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية للمجتمعات 

، وكرثت التف�سرات والجتهادات التي تتحدث عن املجتمع املدين و�سفاته ومكوناته .
يو�سح تعريف البنك الدويل الذي يرى املجتمع املدين باأنه تلك املجموعة الكبرة من املنظمات غر 

احلكومية واملنظمات التي ل تهدف اإىل الربح، ومتار�ص ن�ساطها يف احلياة العامة، وتنه�ص بعبء التعبر 
عن اهتمامات وقيم اأع�سائها اأو الآخرين. (1).

لقد اأ�سبح م�سطلح املجتمع املدين لفظاً جارياً على األ�سنة رواد الفكر الجتماعي وال�سيا�سي ودعاة 
الدميقراطية يف العديد من الدول وخا�سة النامية واملتخلفة ، ويعود ذلك لعدة اأ�سباب منها (2):

1.زيادة الوعي بحقوق الإن�سان ، والدعوة نحو احلفاظ عليها .
2.رغبة املواطنن احل�سول على املزيد من احلقوق .

3.ممار�سة نوع من الرقابة على احلكومات .
اإن العمل على تقوية املجتمع املدين لي�ست بال�سرورة اإ�سعاف ال�سلطة احلاكمة ، بل وجوده �سروري من 

اأجل حتقيق ال�سراكة املجتمعية والدميقراطية ، وحتقيق العدالة وامل�ساواة يف املجتمع ، وذلك اأ�سا�ص 
ال�سراكة احلقيقية بن الدولة والقطاع الأهلي .

رابعًا: مفهوم االحتياج التدريبي :
يتعلق مفهوم الحتياجات التدريبية ببعدين زمنين احلا�سر وامل�ستقبل اأو بعبارة اأخرى الو�سع احلايل ، 

وما يجب اأن يكون عليه يف فرتة زمنية مقبلة عاجلة اأو بعيدة املدى ، فاأما الو�سع احلايل فيعرب عن :
اأ .نواح معرفية اأو معرفية اأو معلومات ، اأو اجتاهات اأو مهارات ناق�سة يراد تكملتها.

ب .�سعف يف الأداء اأو العالقات ، يراد عالجه اأو تفاديه .
 ج�. م�سكلة حمددة ) تنظيمية ، اإن�سانية ...( يراد حلها .

    اأما فيما يتعلق مبا يجب اأن يكون عليه احلايل يف امل�ستقبل ، فهو تكملة هذه اجلوانب اأو تعديلها اأو 
تغيرها ، وبهذا املعنى تكون الحتياجات التدريبية هي الفرق بن امل�ستوى املعريف اأو املهاري املطلوب 
لأداء عمل معن ، وذلك امل�ستوى الواجب توافره عند الفرد الذي يوؤدي هذا العمل . وذلك يف عن�سر 

واحد اأو اأكرث من عنا�سر الأداء الوظيفي كال�ستعداد النف�سي اأو القدرات الإبداعية اأو حتمل امل�سوؤولية .
ويعرف الحتياج لغة باأنه الفتقار والنق�ص، واحلاجة تعني الق�سور عن املبلغ املطلوب (3)

 على اأن الحتياجات التدريبية لن تقت�سر فقط على جوانب اخللل والق�سور ولكنها متتد اأي�ساً اإىل 
جوانب تطويرية معينة . فهي بذلك تعني معلومات اأو مهارات اأو اجتاهات يراد تنميتها يف �سخ�ص اأو 

1(�سميح حم�سن ، املرجع ال�سابق ، �ص1 .
2(مدحت اأبو الن�سر ، اإدارة منظمات املجتمع املدين ، ) القاهرة : ابرتاك للن�سر والتوزيع ، 2007م ( ، �ص �ص 70، 71 . 

3(حمب الدين الوا�سطي الزبيدي: �سرح القامو�ص امل�سمى تاج العرو�ص )من جواهر القامو�ص( ، اجلزء الأول ، ) القاهرة  : دار الفكر العربي، ، 1965 (، 
�ص25 ،  . 
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عدد من الأ�سخا�ص او يراد �سقلها اأو تغيرها وتعديلها ،وذلك ا�ستعداداً لرتقية �سخ�ص اأو مواجهة 
تغرات متوقعة - تنظيمية اأو تكنولوجية اأو غر ذلك من نواحي التطوير التي يخطط لها القطاع 

اخلا�ص ويعد العدة ل�ستقبالها و�سالمة تنفيذها .
وتعرف الحتياجات التدريبية على اأنها : هي جمموعة من التغرات املطلوب اإحداثها يف الفرد واملتعلقة 
مبعلوماته ومهاراته وخرباته ومعارفة القانونية والق�سائية وذلك جلعله منا�سبا لوظيفته التي يوؤديها 

واخت�سا�ساته وواجباته احلالية بكفاءة عالية فالحتياج عموما هو ما يطلبه املتدرب ل�ستكمال ق�سور 
معريف معن. (1)

اأما الحتياجات التدريبية فيعرفها دروي�ص وتكال باأنها: جمموعة التغرات املطلوب اإحداثها يف الفرد 
واملتعلقة مبعارفه، ومهاراته ، وخرباته، و�سلوكه، واجتاهاته جلعله لئقاً ل�سغل وظيفة اأعلى، اأو لأداء 

اخت�سا�سات وواجبات وظيفته احلالية بكفاءة عالية . (2) 
كما يعرف التدريب على اأنه :

جمموعة املعلومات ، كّما ونوعا املطلوب اإحداثها يف معارف و مهارات و اجتاهات و�سلوك العاملن 
لغر�ص الو�سول اإىل م�ستويات الأداء املطلوبة و بيئة العمل املرغوب بها من قبل املنظمة (3)  .

وميكن اخلروج من املفاهيم املختلفة لالحتياجات التدريبية بالآتي (4) :
- اإنها معلومات واجتاهات ومهارات وقدرات معينه- فنية اأو �سلوكية يراد تنميتها اأو تغيرها اأو تعديلها.

- متثل نواحي �سعف اأو نق�ص فنية اأو اإن�سانية، حالية اأو حمتملة يف قدرات العاملن اأو معلوماتهم اأو 
اجتاهاتهم اأو م�سكالت حمددة يراد حلها 

- عملية م�ستمرة غر منتهية وذلك نتيجة للتغيرات التنظيمية اأو التكنولوجية اأو الإن�سانية اأو ب�سبب 
الرتقيات اأو التنقالت، التو�سعات ، عمليات التطوير، اأو ب�سبب بع�ص امل�سكالت غر املتوقعة وغرها من 

الظروف التي تتطلب اإعداداً وتدريباً مالئماً وم�ستمراً ملواجهتها.
- توفر ما ميكن ت�سميته با�ستمرارية الن�سج والتقومي الذاتي، فتحديد الحتياجات التدريبية ي�سمح 

باملراجعة امل�ستمرة للواقع ودوره يف الو�سول اإىل و�سع اف�سل.
- اإنها بوجه عام اأهداف للتدريب ت�سعى املنظمة اإىل حتقيقها، فالتدريب ل يكون اإل اإذا كانت هناك 

احتياجات تدريبية.
على اأن الحتياجات التدريبية لن تقت�سر فقط على جوانب اخللل والق�سور ولكنها متتد اأي�ساً اإىل 

جوانب تطويرية معينة . فهي بذلك تعني معلومات اأو مهارات اأو اجتاهات يراد تنميتها يف �سخ�ص اأو 
عدد من الأ�سخا�ص او يراد �سقلها اأو تغيرها وتعديلها ،وذلك ا�ستعداداً لرتقية �سخ�ص اأو مواجهة 
تغرات متوقعة - تنظيمية اأو تكنولوجية اأو غر ذلك من نواحي التطوير التي يخطط لها القطاع 

1( املركز القومي للدرا�سات الق�سائية ، ا�ستخدام الو�سائل احلديثة يف قيا�ص الحتياجات التدريبية ، ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر مدراء املعاهد الق�سائية 
الرابع والع�سرين ، القاهرة : جامعة الدول العربية ، 2016م ،  �ص 1 . 

2(عبد الكرمي دروي�ص وليلى تكال: اأ�سول الإدارة العامة ، ) القاهرة : مكتبة الجنلو امل�سرية ، 1980، �ص603.  . 
 Identification of training needs , Arab British Academy for Higher Education. , p:8)3

4(كمال يون�ص ، حتديد الحتياجات التدريبية ، ورقة عمل مقدمة  للموؤمتر العربي الأول للتدريب وتنمية املوارد الب�سرية- روؤية م�ستقبلية ، د.ت ، �ص 1 .
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للتدريب دور فعال وكبر يف تطوير الإفراد والعمل على زيادة اإنتاجيتهم ، فهو ميدهم   
باملعلومات التي ت�ساعد يف حتقيق اأهدافهم ويطور مهاراتهم وقدراتهم ، كما اأن له دوراً رئي�سياً يف تعديل 

ال�سلوك والجتاهات ، وذلك مبا يكت�سبه الفرد من معلومات واأفكار جتعله يغر �سلوكه نحو الأف�سل 
وبالتايل تتحقق قدرات ومهارات فعلية يف ا�ستخدام املفاهيم والأ�ساليب يف مواقف معينة �سواء كانت هذه 

املهارات فنية اأو فكرية اأو �سلوكية اأو كل ذلك .
وحيث اأن الإن�سان هو الأ�سا�ص يف عملية الإنتاج فهو يحتاج اإىل جتديد وتطوير ، وهذا ياأتي عن طريق 

تزويده بالأ�ساليب احلديثة واملتطورة التي تعمل على زيادة الأداء و�سقل املهارات .
واإذا كانت املوؤ�س�سات ت�سعى ب�سفة عامة اإىل حتقيق اأهدافها ون�ساطاتها عن طريق الأداء ال�سحيح فاإن 

هذا الأداء ل ياأتي اإل عن طريق التدريب اإذا كان مبنياً على اأ�سا�ص من التخطيط ال�سليم والتنفيذ 
املنظم واملتابعة امل�ستمرة.

فالتدريب يعترب من اأهم واأقوى عنا�سر العمل يف اإدارة املوارد الب�سرية ، حيث اأننا نالحظ الهتمام 
الكبر الذي تولية بع�ص املوؤ�س�سات ملو�سوع التدريب �سواء اكان تدريبا فنيا او تدريبا اإداريا فهو ي�ساعد 

الكثر من املنظمات يف حتقيق النتائج التي تطمح اليها املنظمات ، لذا فاإن التدريب يعترب ا�ستثماراً 
اإيجابياً اإذا وجه توجيهاً �سليماً يتفق مع الأهداف وال�سيا�سات املر�سومة للمنظمة .

اأوًل : اأهمية حتديد الحتياجات التدريبية (1):
ميثل حتديد الحتياجات التدريبية العن�سر الرئي�سي والهيكلي يف �سناعة التدريب حيث تقوم عليه 
جميع دعائم العملية التدريبية وتنمية املوارد الب�سرية يف القطاع اخلري وغره ، اإن اأي خلل بهذا 

الهيكل �سيطيح بجميع اجلهود التي تبذلها املن�ساآت من اأجل الرتقاء مب�ستوى مهارات وكفاءات 
العاملن بها. 

فمن ال�سعب حتديد الأ�سخا�ص الذين ي�سملهم التدريب واأهداف التدريب وحمتوى الربنامج 
والأ�سلوب الذي ميكن اأن يقدم به التدريب بدون التحديد الدقيق واملو�سوعي لالحتياجات التدريبية. 

وترجع عملية حتديد الحتياجات التدريبية يف الأ�سا�ص اإىل احلاجة اإىل عالج م�سكالت العمل من 
خالل التدريب ، حيث توجد م�سكالت اأخرى قد ل يفيد فيها التدريب وهو ما قد يظهره التحليل 

التنظيمي للمن�ساأة والذي ي�سبق عادة حتليل الحتياجات التدريبية وعلى هذا ي�سبح حتديد الحتياجات 
التدريبية هو الأداة الرئي�سية التي ميكن من خاللها حتديد جمالت تطوير وتنمية اأداء الأفراد من 

خالل العملية التدريبية واإن م�سكالت الأداء احلالية ميكن عالجها بالتدريب وهو ما يطلق عليه 
القابلية للتدريب.

. https://www.bayt.com/ar/specialties/q/41698/ , 16/8/2018 (1
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ثانياً : ماذا نق�سد بتحديد الحتياجات التدريبية ؟ :
تكون هناك حاجة تدريبية عندما يكون هناك نق�ص يف املعرفة اأو املهارة اأو تكون هناك اجتاهات غر 

مالئمة وب�سكل يعوق حتقيق املتطلبات احلالية ملهمة معينة اأي اإننا نق�سد الحتياجات التدريبية حتليل 
جمالت عدم التوازن بن الأداء امل�ستهدف و الأداء احلايل من ناحية والفر�ص التدريبية املتاحة من 

ناحية اأخرى مثال: يواجه م�سوؤولو تنمية املوارد �سعفاً يف القدرة على التعامل مع �سريحة التجار مما 
يجعل اأداءهم احلايل اأقل من الأداء امل�ستهدف من املبالغ املطلوبة للدعم، ولدينا فر�سة لتدريبهم على 

مو�سوعي التعامل والتفاو�ص.
وعند حتديد الحتياجات هناك بعدان هامان يجب اأخذهما يف احل�سبان وهما:

1( مدى ما ميكن اأن ي�سهم به التدريب يف احلل الكلي.
2( نتائج حل م�ساكل الأداء من خالل التدريب يف مقابل احللول البديلة الأخرى.

قد يقدم التدريب احلل كله وقد ل يقدم اأي جزء من احلل، وقد يقدم جزءا من احلل وهذا هو الأكرث 
�سيوعا ، ورغم ذلك فاإن الفوائد التي ميكن اأن جتنيها اجلهات اخلرية من وراء اتباع املنهج العلمي 

تربر اجلهد والوقت والتكلفة والإمكانيات الب�سرية واملكانية التي يجب على املن�ساأة اأن تخ�س�سها لهذا 
العمل، اإن فعالية ا�ستخدام حتديد الحتياجات تزداد عندما تاأخذ الإدارة العليا بعن العتبار العوامل 

الآتية:
1( تقييم طبيعة امل�سكالت الراهنة وحتديد طبيعة املجالت التي ميكن عالجها عن طريق التدريب.

2( ت�سنيف الربامج التدريبية ح�سب درجات الف�سل املمكن حدوثها يف حالة تنفيذ الربامج.
جتميع البيانات الدقيقة الالزمة �سواء على م�ستوى الفرد اأو املن�ساأة مبا ي�سمن التقييم املنا�سب 

لربنامج التدريبي علميا ومنهجياً ) الأ�سلوب واملحتوى (.

ثالثاً : اأهداف تدريب العاملن يف منظمات املجتمع املدين :
هناك جمموعة من الأهداف ت�سعى الإدارة اإىل حتقيقها من وراء اتباع �سيا�سة خا�سة بالتدريب الإداري 

للعاملن، وهذه الأهداف ميكن اأن جتمل وت�ساغ ب�سكل عام على النحو التايل (1):  
1. رفع الكفاءة الإنتاجية للعامل من خالل متكينه من زيادة قدراته وحت�سن مهاراته حتى يتالءم مع 

املواقف والظروف اجلديدة التي يو�سع فيها لأي �سبب. 
2. العمل على توافق العامل مع الأعمال التي �سيقوم بها يف بيئة تت�سف بالتغر والتطور امل�ستمر، وذلك 

باإعداد العاملن ل�سغل الوظائف الأعلى ذات امل�سئوليات الأكرب، وم�ساعدتهم على اإدراك العالقة بن 
عملهم وعمل زمالئهم، كذلك العالقة بن عملهم والهدف النهائي للم�سروع اأو اجلهة اخلرية التي 

يعملون بها حتى ي�سعوا اإىل حتقيقه.

1( حممد بن يحيى مفرح ، اآفاق التدريب الإداري يف اجلهات اخلرية : مناذج واقعية واأفكار عملية )   د.ن  (  ،  2013م ، �ص �ص  5 ، 6  .
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3. تو�سيع مدارك ووجهات نظر العاملن ب�سفة م�ستمرة من خالل التعليم والتطوير امل�ستمر.
4. حت�سن اخلدمات التي تقدم جلمهور امل�ستفيدين والرتفاع مب�ستوى جودتها. 

5.تب�سيط اإجراءات العمل وتخفي�ص التكاليف عن طريق رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملن، وبالتايل 
ميكن تربير ما يتكلفه التدريب من نفقات تتمثل يف تكاليف اإعداد الربامج التدريبية وتكاليف املدربن 

والوقت املقتطع من العمل. 
6.تعزيز روح الفريق بن العاملن والحتفاظ مبعنويات العاملن وعالقاتهم مرتفعة.

ويتم حتديد الحتياجات التدريبية وفق الآتي : 

طريق حتديد احلاجة التدريبية �سبب التدريب م
تخطيط القوى العاملة ) اإعداد وزمن(

حتليل الوظيفة واملهارات لتحديد حمتوى التدريب
 التدريب الأوىل حلديثي

1 التعين التدريب الوظيفي

 قيا�ص العمل ) يدوي - كتابي - اإداري(
تقييم العاملن ) مهني - اإداري( حت�سن الأداء 2

الأوجه ال�سخ�سية - تخطيط امل�سار الوظيفي والتقييم
اأوجه الوظيفة - التخطيط املتتابع وحتليل الوظيفة

زيادة التنمية )الرتفيع (
الوظيفي / الرتقية 3

 املتغرات يف حمتوى الوظيفة وطرقها واإجراءاتها التي
تنباأت بها الإدارة من قبل - حتليل الوظيفة اإعادة التدريب 4

 قيا�ص مبا�سر - م�سح الجتاهات
ال�ستنتاج من ال�سلوك - الغياب - الأداء تغير الجتاهات 5

 معدل التغر وال�ستجابة البيئية يتطلب قدراً كبراً من
املرونة والتكيف الداخلي

 نظم ال�ستخبارات ل�سبط ور�سد التغرات القانونية
وال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية

 اأ�ساليب الت�سخي�ص امل�ستخدمة يف التطوير التنظيمي

النمو والتغر التنظيمي 6

قرارات الإدارة مثل العالقات ال�سناعية والأمن ال�سناعي  تنفيذ ال�سيا�سة واملتطلبات
القانونية 7
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رابعاً : �سروط جناح التدريب الإداري(1) : 
1. و�سوح اأهداف التدريب، واأن تكون احلاجة اإليه وا�سحة وحمددة بناء على درا�سة حتديد الحتياجات 

التدريبية اأو اآراء العاملن ونتائج قيا�ص الأداء ال�سنوية. 
2. ارتباط التدريب ب�سيا�سة عامة ت�سمل اختيار املوظفن والتو�سيف وتقومي الأداء.. 

3. وجود رغبة حقيقية من جانب الإدارة لال�ستفادة من برامج التدريب ونقله اإىل التطبيق.
4. اإعداد احلوافز امل�سجعة لالأفراد لالنتظام يف التدريب وعدم فر�ص التدريب ب�سكل �سلبي.

5. يجب اأن يكون التدريب عملية م�ستمرة �ساملة للجميع لتطوير اأداء العاملن منذ حلظة التحاقهم 
بالعمل. 

6. توفر بيئة تدريبية بتجهيزات فنية كاملة.
7. توافق م�ستوى املتدربن من حيث ال�سن واخلربة واملن�سب الداري. 

8. وجود مدربن ذوي قدرات وخربات يف جمال الدورة يعتنون مبواكبة التطورات. 
9. تقومي نتائج الربامج التدريبية لال�ستفادة من الربامج الناجحة وتعميمها. 

10. وجود عدد منا�سب من املتدربن بحيث الرتكيز على كل فرد. 
11. مالءمة وقت التدريب وتوفر الفرتة الكافية لنقل كل املفاهيم واخلربات الالزمة.

ومبا اأن املهمة الأ�سا�سية للتدريب هي توفر برامج لتنمية املوارد الب�سرية. ول�سمان تقدمي هذه 
الربامج يف الوقت املنا�سب لذا يجب اأن يتم تخطيط وتنفيذ العديد من الأن�سطة املهمة �سمن عمليات 

التدريب والتطوير. 
ومن اأهم هذه الأن�سطة حتديد الحتياجات. وتعترب عملية حتديد الحتياجات التدريبية عملية مهمة 

وحا�سمة لنجاح الربامج التدريبية، وذلك لأن حتديد الحتياجات التدريبية يتطلب ما يلي (2) :
1. حتديد الأفراد املطلوب تدريبهم ونوع التدريب املطلوب ومدة الربامج والنتائج املتوقعة منهم.

2. يحدد للتدريب اأهدافه بدقة، كما يتقرر يف �سوئها ت�سميم حمتوى الربامج التدريبية، والو�سائل 
امل�ستخدمة يف التدريب واختيار املتدربن، وكذلك تقييم برامج التدريب.

3. ي�ساهم يف حتديد امل�سافة بن امل�ستوى الذي يكون عليه املتدرب قبل بدء التدريب، وامل�ستوى الذي 
ناأمل و�سوله اإليه عند نهايته، اإذ اإن تقدير الحتياجات التدريبية وقيا�سها قيا�سا علميا هو الو�سيلة 

املثلى لتحديد القدر املطلوب تزويده للمتدربن كما ً وكيفاً من املعلومات والجتاهات واخلربات الهادفة 
اإىل اإحداث التطوير ورفع الكفاءة املهنية.

4. ي�ساعد يف ت�سخي�ص م�سكلة ما، وي�ساعد على عملية التخطيط حللها، ويبن مدى ا�ستحقاقية برامج 
التدريب من عدمها.

5. ي�سهم يف تخفي�ص النفقات والتقليل من الإهدار من خالل حتقيق اأهداف التطوير ب�سورة �ساملة، 
ورفع معدل كفاءة الأداء واحل�سول على م�ستوى اأعلى من اإنتاجية العمل التي يتم حتقيقها عن طريق 

التدريب.
1( حممد بن يحيى مفرح ، مرجع �سابق ، �ص 11.

2( هيام جنيب �سريدة: الحتياجات التدريبية للعاملن الدارين يف جامعة الرموك، درا�سات تربوية، املجلد التا�سع، اجلزء )61(، 
رابطة الرتبية احلديثة، القاهرة،1994، �ص 247.
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املبحث الأول : مراحل تنفيذ برنامج امل�سح امليداين 
املبحث الثاين : حتليل وتف�سر نتائج الدرا�سة 
املبحث الثالث: حتديد الحتياجات التدريبية 

للعاملن يف منظمات املجتمع املدين

الفصل الثاين
اإلطار امليداين للدراسة
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مراحل تنفيذ برنامج املسح امليداين

اأوًل : توقيع اتفاقية درا�سة تقييم واقع منظمات املجتمع املدين بوادي ح�سرموت 
وحتديد الحتياجات التدريبية للعاملن فيها 

عقد بتاريخ 18 يوليو 2016م  مبكتب وكيل حمافظة ح�سرموت ل�سئون مديريات الوادي وال�سحراء 
الأ�ستاذ ع�سام حربي�ص الكثري مرا�سيم توقيع اتفاقية درا�سة وتقييم واقع منظمات املجتمع املدين 

وحتديد احتياجاتها التدريبية بن الطرف الأول املنفذ مكتب وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل 
والطرف الثاين املمول موؤ�س�سة العون للتنمية وبح�سور الوكيل امل�ساعد ل�سئون مديريات وادي 

ح�سرموت وال�سحراء املهند�ص ه�سام ال�سعيدي ومدير اإدارة الحتادات واجلمعيات مبكتب وزارة ال�سئون 
الجتماعية والعمل بوادي ح�سرموت الأخ / حممد خمي�ص التميمي  .

ثانياً : الإعالن عن ت�سجيل امل�ساركن يف تنفيذ برنامج امل�سح امليداين :
مت الإعالن عن ت�سجيل امل�ساركن للم�سح امليداين بتاريخ 1/8/2016م ولفرتة اأ�سبوع يف و�سائل 

التوا�سل الجتماعي املختلفة من خالل تعبئة النموذج الإلكرتوين ، حيث تقدم للم�سح امليداين عدد 
)150 ( متقدم من مديريات الوادي وال�سحراء ، بعد ذلك مت اختيار 35 متقدماً وفق معاير و�سروط 

التقدمي .
  

ثالثاً : حفل تد�سن برنامج امل�سح امليداين ملنظمات املجتمع املدين بوادي ح�سرموت
د�سن حفل برنامج امل�سح امليداين بتاريخ 18/8/2016م بقاعة التدريب مبكتب وزارة التخطيط 

والتعاون الدويل وبح�سور الوكيل امل�ساعد ل�سئون مديريات الوادي وال�سحراء الأ�ستاذ عبدالهادي 
التميمي والأ�ستاذ عبداهلل رم�سان باجهام مدير عام مكتب وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل والأ�ستاذ 

حممد ال�سبان مدير الربامج وامل�ساريع مبوؤ�س�سة العون للتنمية وعدد من مدراء عموم املكاتب 
التنفيذية وقيادات منظمات املجتمع املدين بوادي ح�سرموت وامل�ساركن يف امل�سح امليداين ، وبعد حفل 
التد�سن مت تدريب امل�ساركن يف امل�سح امليداين والبالغ عددهم )35( م�ساركاً على حمتويات ا�ستمارة 

امل�سح امليداين وكيفية التعامل معها .  
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رابعاً : تنفيذ املرحلة الوىل لربنامج امل�سح امليداين : 
بعد تنفيذ الدورة التدريبية مت النزول امليداين لفرق امل�سح امليداين للمديريات ) �سيئون - ترمي - 

القطن - �سبام (
1.مديرية �سيئون : عدد املنظمات امل�ستهدفة ) 130 ( منظمة 

2.مديرية ترمي : عدد املنظمات امل�ستهدفة ) 90 ( منظمة 
3.مديرية القطن : عدد املنظمات امل�ستهدفة ) 42 ( منظمة 

4.مديرية �سبام : عدد املنظمات امل�ستهدفة ) 26 ( منظمة 
اإجمايل املنظمات امل�ستهدفة يف املرحلة الأوىل ) 288 ( منظمة

خام�ساً : تنفيذ املرحلة الثانية لربنامج امل�سح امليداين :
 يف املرحلة الثانية لربنامج امل�سح امليداين مت نزول فرق امل�سح امليداين للمديريات

 )�ساه - ال�سوم - حوره ووادي العن - العرب - عمد -  حري�سه – رخيه ( .
1. مديرية �ساه : عدد املنظمات امل�ستهدفة ) 19 ( منظمة .

2. مديرية ال�سوم : عدد املنظمات امل�ستهدفة ) 10 ( منظمة  .
3. مديريات ) حورة ووادي العن - العرب - عمد - حري�سة - رخية ( : عدد املنظمات امل�ستهدفة ) 23 ( 

منظمة .
اإجمايل املنظمات امل�ستهدفة يف املرحلة الثانية ) 52 ( منظمة .

اإجمايل املنظمات امل�ستهدفة يف املرحلتن الأوىل والثانية )340 ( منظمة

�ساد�ساً : فح�ص ومراجعة وحتليل نتائج امل�سح امليداين :
بعد النتهاء من العمل امليداين لربنامج امل�سح مت ت�سكيل جلنة للفح�ص ومراجعة وتدقيق ال�ستمارات 

وبعد املراجعة والفح�ص مت ت�سليم ال�ستمارات اإىل الفريق املخت�ص بتحليل بيانات ا�ستمارات امل�سح ومتت 
عملية التحليل باإدخال البيانات اإلكرتونياً با�ستخدام الربنامج الح�سائي SPSS وحتليلها و من ثم 

حتويلها اإىل معلومات مهمة ومفيدة وبعد ذلك مت تف�سر هذه املعلومات وحتويلها اإىل نتائج  وفق 
املعاير املقرتحة و املحددة لكل م�ستوى من م�ستويات التقييم يف درا�سة واقع منظمات املجتمع املدين و 

هي:
فئة ) اأ ( � املنظمات املمتازة جداً حا�سلة على ن�سبة مئوية من )85-100(  . 	 
فئة ) ب ( � املنظمات اجليدة احلا�سلة على ن�سبة مئوية من ) 70 � 84(	 
فئة ) ج ( املنظمات املقبولة احلا�سلة على ن�سبة مئوية من ) 50 � 69(	 
فئة ) د ( املنظمات ال�سعيفة اجلامدة احلا�سلة على ن�سبة مئوية اأقل من ) 50 %( .	 
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وكانت نتائج توزيع املنظمات وفق املعاير على ال�سكل التايل :
عدد املنظمات احلا�سلة على الفئة ) اأ ( عددها ) 20 ( منظمة . ■
عدد املنظمات احلا�سلة على الفئة ) ب ( عددها ) 23 ( منظمة . ■
عدد املنظمات احلا�سلة على الفئة ) ج ( عددها ) 61 ( منظمة . ■
عدد املنظمات احلا�سلة على الفئة ) د ( عددها ) 236 ( منظمة بالتف�سيل الآتي :  ■
)96( منظمة �سعيفة بتقدير اأقل من 50 درجة . ■
)101( منظمة مغلقة موؤقتاً  ■
)39( منظمة مغلقة نهائياً .  ■
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حتليل وتفسري نتائج الدراسة 
اوًل: نتيجة العمل امليداين :

بلغ عدد منظمات املجتمع املدين التي مت ا�ستهدافها 34 منظمة من منظمات الوادي وال�سحراء 
مبحافظة ح�سرموت ، واملنظمات التي مت ا�ستخدامها يف هذه الدرا�سة 20 منظمة وهي املنظمات مت 
ا�ستيفاوؤها، وقد مت ا�ستبعاد عدد 14 منظمة مل يتم ا�ستيفاوؤها كاماًل وذلك نظراً لأغالقها موقتاً اأو 

نهائياً اأو رف�ص القائمن على املنظمات الدلء باأي بيانات للباحثن، لذا مت ا�ستبعادها من التحليل لأن 
ال�ستمارات املتعلقة بهم فارغة اأو �سبه فارغة ، لذا مت الكتفاء باملنظمات التي مت ا�ستيفاوؤها ومت تعبئة 

ا�ستمارتها ب�سكل كامل واجلدول التايل يو�سح ذلك:

يت�سح من اجلدول اأعاله اأن عدد 20 منظمة بن�سبة 59  ا�ستوفت عملية تعبئة ال�ستمارة 14منظمة 
بن�سبة  41 % غر م�ستوفاه وهو ما يحدده ال�سكل التايل :

 

عدد املنظمات الن�سبة  نتيجة العمل امليداين
59 200 ا�ستيفاء كامل
41 140 غر م�ستوفاه

100 340  الإجمايل
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النطاق اجلغرايف للمنظمات :

من اجلدول اأعاله يت�سح اأن اأعلى مديرية تقع فيها اأكرث عدد من اجلمعيات مت ا�ستيفاوؤها هي �سيئون 
بعدد 86 منظمة بن�سبة 43 % و تاأتي يف املرتبة الأوىل  ويف املرتبة الثانية هي مديرية ترمي  بعدد 54 

منظمة بن�سبة بلغت 27 % . وال�سكل الآتي يو�سح ذلك :

 املنطقة عدد املنظمات الن�سبة
6.5 13 القطن

43.0 86 �سيئون
27.0 54 ترمي
3.0 6 حورة و وادي العن
5.0 10 ال�سوم
7.0 14 �سبام
.5 1 حري�سة
.5 1 عمد

6.5 13 �ساه
.5 1 العرب
.5 1 رخية

100.0 200  الإجمايل
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ثانيا: جماالت العمل 

املج��ال  ويف   46% بن�س��به  ال�سح��ي  املج��ال  يف  تعم��ل  منظم��ة   93 ع��دد  اأن  يت�س��ح  اأع��اله  اجل��دول  م��ن 
التعليم��ي 105 منظم��ة بن�س��بة %52 يف م��ا ارتف��ع الع��دد يف املج��ال الجتماع��ي لي�س��ل اإىل 120 منظم��ة 
لالهتم��ام  ونظ��راً   ،29% بن�س��بة  والطف��ل  امل��راأة  جم��ال  يف  تعم��ل  منظم��ة   59 وع��دد   ،  60% وبن�س��بة 
بال�س��باب يف الوق��ت احل��ايل فق��د بل��غ ع��دد املنظم��ات الت��ي تعم��ل في��ه ه��ذا املج��ال 63 منظم��ة بن�س��بة 31% ، 
وياأت��ي اأق��ل اهتم��ام ه��و جم��ال ال��رتاث حي��ث بل��غ ع��دد املنظم��ات العامل��ة في��ه 15 بن�س��بة %7.  اإن التن��وع 
يف الأن�س��طة للمنظم��ات يجعله��ا اأك��رث مرون��ة للتحوي��ل م��ن ن�س��اط اإىل ن�س��اط اآخ��ر يف ظ��ل ظ��روف غ��ر 
م�س��تقرة تعي�س��ها اليم��ن. وال�س��كل الت��ايل يو�س��ح بالتف�سي��ل اأك��رث جم��الت العم��ل ملنظم��ات املجتمع املدين :  

تعمل الن�سبة املجال
46.5 93 �سحي 
52.5 105 تعليمي 
60.0 120 اجتماعي 
29.5 59 مراأة وطفل 
31.5 63 �سباب 
9.0 18 معاقن 

30.0 60 ثقايف 
7.5 15 تراثي 

15.0 30 تعليم قراآن 
14.0 28 عامة 
38.0 76  اأخرى
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اأما ما ح�سلنا عليه من جمالت العمل الأخرى غر التي مت ذكرها يف ا�ستمارة ال�ستبيان اأو الدرا�سة  
وهي على النحو التايل :

م��ن اجل��دول اأع��اله جن��د اأن اأغل��ب جم��الت العم��ل الأخ��رى ه��ي اإغاث��ي وتنم��وي بل��غ ع��دد املنظم��ات الت��ي 
تعم��ل يف الإغاث��ة 15 منظم��ة ، تليه��ا املنظم��ات الت��ي تعم��ل يف التنمي��ة .

ال�سكل التايل  يو�سح جمالت العمل الأخرى ح�سب املجالت نف�سها :

عدد املنظمات جمال العمل
15 اإغاثي
14 تنمية
1  فئوية )حالت التوحد( 
1 حقوق وحريات
1 �سياحي

1
 رقابة وحما�سبة
ومكافحة الف�ساد

33 الإجمايل

 
15

14
1

1

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

اغاثي
تنمية

(حاالت التوحد ) فئوية 
حقوق وحريات

سياحي
رقابة ومحاسبة ومكافحة الفساد

مجاالت العمل االخرى 

اغاثي
تنمية

فئوية ) حالت التوحد (
حقوق وحريات

�سياحي
رقابة وحما�سبة ومكافحة 

جماالت العمل االخرى 



دراسة واقع منظمات اجملتمع املدين مبحافظة حضرموت ) الوادي والصحراء (

32

ثالثا: عدد احلسابات البنكية 

من اجلدول اأعاله يت�سح لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها ح�ساب بنكي اأو غي������ر مفعل 30 منظمة 
بن�سبة 15 % اأما املنظمات التي لها ح�ساب واحد فبلغ عددها 131 بن�سبة %65.5 اأما املنظمات التي 
متتلك ح�س�������������������ابن عددها 28 منظمة بن�سبة 14 % اأما الت���������ي لديه������������������ا ثالثة ح�س���������������ابات بنكية 
فقد بلغ عددها 8 منظمات بن�سبة %4 اأما املنظمات التي لها اأربعة ح�سابات بنكية فهي 3 منظم�������ات 

بن�سبة 1.5 % .

حتليل ا�ستمارة درا�سة تقييم واقع منظمات املجتمع املدين – وادي ح�سرموت وال�سحراء
وقد مت التقييم يف ثالثة جوانب وهي اجلانب الإداري واجلانب املايل وجانب الأن�سطة وامل�ساريع
 وقد مت التقييم مبنح درجات من 0 اإىل 4 درجات لكل بند من البنود وكانت النتيجة كالتايل :-

الن�سبة عدد املنظمات عدد احل�سابات البنكية
15% 30 0

65.5% 131 1
14% 28 2
4% 8 3

1.5% 3 4
100.0% 200 الإجمايل
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 )1(  املجــــــــــــــــــــــــــــــال الإداري :
794314100200جتديد الت�صريح اأوًل باأول1

2
انتظام اجتماعات الهيئة 

5415253373200الإدارية جمل�س الأمناء �صهرياً

3
انتظام اجتماعات اجلمعية 
8617242251200العمومية - املوؤ�ص�صون �صنوياً

10719282521200وجود نظام رقابي فاعل4
98761475200انتظام الجتماعات النتخابية5
761710889200انتظام التقارير ال�صنوية6
16154723200وجود خطة ا�صرتاتيجية7
7410151487200وجود خطة �صنوية تف�صيلية8
1113101066200وجود لئحة داخلية9
4081121120200وجود مقر منا�صب10
961823954200وجود دوام منتظم11

761217788200وجود اإدارات - اأق�صام متخ�ص�صة12

13
وجود موقع اإلكرتوين - بريد 
اإلكرتوين - مواقع التوا�صل 

الإجتماعي
3724822037200

14
للجمعية - املوؤ�ص�صة ع�صويات 

1801658200خارجية

15
للجمعية - املوؤ�ص�صة ع�صويات 

963622937200داخلية

16
للجمعية - املوؤ�ص�صة �صركات 

1361791028200خارجية

17
للجمعية - املوؤ�ص�صة �صركات 

5322281879200داخلية

18
اأن مير على تاأ�صي�س اجلمعية - 

36245153200املوؤ�ص�صة �صنة

19
وجود خطة وا�صحة لتاأهيل 

139919726200العاملني

4230332669200وجود اإر�صيف منظم20
12200 211  184   التاأمني على العاملني21
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واليكم �سرح للجدول اأعاله وفقاً وللم�سح امليداين الذي مت  وهو على النحو التايل :

 1 - جتديد الت�سريح اأوًل باأول :
من خالل امل�سح امليداين تبن لنا اإن عدد املنظمات التي ل جتدد الت�سريح اوًل باأول هي 79 منظمة 

بن�سبة %39.5 وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة 
هي 4 منظمات بن�سبة %2 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند 

وهي درجتان عددها 3 منظمات بن�سبة 1.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 14 
منظمة بن�سبة %7 ، بينما عدد املنظمات التي جتدد الت�سريح اوًل باأول وح�سلت على الدرجة الكاملة 

لهذا البند وهي 100 منظمة بن�سبة %50 وهذا يدل على ان ن�سف املنظمات جتدد الت�سريح اول باأول .

 2 - انتظام اجتماعات الهيئة الإدارية - جمل�ص الأمناء �سهرياً:-
م��ن خ��الل امل�س��ح تب��ن لن��ا اإن ع��دد املنظم��ات الت��ي لي���ص انتظ��ام اجتماع��ات الهيئ��ة الإداري��ة - جمل���ص 
الأمن��اء �س��هرياً ه��ي 54 منظم��ة بن�س��بة %27.0 وح�سل��ت عل��ى �سف��ر م��ن الدرج��ات ، بينم��ا ع��دد املنظم��ات 
%7.5 ، بينم��ا ع��دد املنظم��ات الت��ي ح�سل��ت  15 منظم��ة بن�س��بة  الت��ي ح�سل��ت عل��ى درج��ة واح��دة ه��ي 
عل��ى ن�س��ف الدرج��ة املق��درة له��ذا البن��د وه��ي درجت��ان عدده��ا 25 منظم��ة بن�س��بة 12.5 % ، بينم��ا ع��دد 
املنظم��ات  ع��دد  بينم��ا   ،  16.5% بن�س��بة  منظم��ة   33 ه��ي  درج��ات   3 عل��ى  ح�سل��ت  الت��ي  املنظم��ات 
الت��ي له��ا انتظ��ام اجتماع��ات الهيئ��ة الإداري��ة - جمل���ص الأمن��اء �س��هرياً وح�سل��ت عل��ى الدرج��ة الكامل��ة 
له��ذا البن��د وه��ي 73 منظم��ة بن�س��بة %36.5 وه��ي ن�س��بة اأق��ل م��ن الن�س��ف وه��ذا موؤ�س��ر غ��ر جي��د .

3 - انتظام اجتماعات اجلمعية العمومية - املوؤ�س�سون �سنوياً:
من خالل امل�سح تبن لنا اإن عدد املنظمات التي لي�ص انتظام اجتماعات اجلمعية العمومية - املوؤ�س�سون 

�سنوياً هو 86 منظمة بن�سبة %43.0 وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي 
ح�سلت على درجة واحدة هي 17 منظمة بن�سبة %8.5 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف 
الدرجة املقدرة لهذا البند وهي درجتان عددها 24 منظمة بن�سبة 12.0 %، بينما عدد املنظمات التي 
ح�سلت على 3 درجات هي 22 منظمة بن�سبة %11.0 ، بينما عدد املنظمات التي لها انتظام اجتماعات 

اجلمعية العمومية - املوؤ�س�سون �سنوياً وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 51 منظمة بن�سبة 
%25.5 وهي بن�سبة ثلث من اجلمعيات وهذا موؤ�سر غر جيد اأي�ساً .

4 -  وجود نظام رقابي فاعل :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها نظام رقابي فاعل هي 107 منظمة بن�سبة 

%53.5 وهذا يدل على اأن اأكرث من ن�سف املنظمات لي�ص لها نظام رقابي فاعل وح�سلت على �سفر من 
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الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 19 منظمة بن�سبة %9.5 ، بينما عدد 
املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي درجتان عددها 28 منظمة بن�سبة 

14.0 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 25 منظمة بن�سبة %12.5 ، بينما عدد 
املنظمات التي لها نظام رقابي فاعل وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 21 منظمة بن�سبة 

.10.5%

5 - انتظام الجتماعات النتخابية :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها انتظام الجتماعات النتخابية هي 98 منظمة 

بن�سبة %49.0 وهذا يدل على اأن ن�سف املنظمات لي�ص لها انتظام الجتماعات النتخابية وح�سلت على 
�سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 7 منظمات بن�سبة 3.5%، 

بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي درجتان عددها 6 منظمات 
بن�سبة 3.0 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 14 منظمة بن�سبة %7.0 ، بينما 

عدد املنظمات التي لها انتظام الجتماعات النتخابية وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 75 
منظمة بن�سبة 37.5%.

6  - انتظام التقارير ال�سنوية :
م��ن خ��الل امل�س��ح تب��ن لن��ا اأن ع��دد املنظم��ات الت��ي لي���ص له��ا انتظ��ام التقاري��ر ال�س��نوية ه��ي 76 منظم��ة 
درج��ة  عل��ى  الت��ي ح�سل��ت  املنظم��ات  ع��دد  بينم��ا   ، الدرج��ات  م��ن  عل��ى �سف��ر  %38.0 وح�سل��ت  بن�س��بة 
الدرج��ة  ن�س��ف  عل��ى  ح�سل��ت  الت��ي  املنظم��ات  ع��دد  بينم��ا   ،  8.5% بن�س��بة  منظم��ة   17 ه��ي  واح��دة 
الت��ي  املنظم��ات  ع��دد  بينم��ا   ،  %  5.0 بن�س��بة  منظم��ات   10 عدده��ا  درجت��ان  وه��ي  البن��د  له��ذا  املق��درة 
انتظ��ام  له��ا  الت��ي  املنظم��ات  ع��دد  بينم��ا   ،  4.0% بن�س��بة  منظم��ات   8 ه��ي  درج��ات   3 عل��ى  ح�سل��ت 
.44.5% بن�س��بة  منظم��ة   89 وه��ي  البن��د  له��ذا  الكامل��ة  الدرج��ة  عل��ى  وح�سل��ت  ال�س��نوية  التقاري��ر 

7 - وجود خطة ا�سرتاتيجية :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها خطة ا�سرتاتيجية هي 161 منظمة بن�سبة 
%80.5 وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 
5 منظمات بن�سبة %2.5 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند 

وهي درجتان عددها 4 منظمات بن�سبة 2.0 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 7 
منظمات بن�سبة %3.5 ، بينما عدد املنظمات التي لها خطة ا�سرتاتيجية وح�سلت على الدرجة الكاملة 

لهذا البند وهي 23 منظمة بن�سبة 11.5%.
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8 - وجود خطة �سنوية تف�سيلية :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها خطة �سنوية تف�سيلية هي 74 منظمة بن�سبة 

%37.0 وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 

10 منظمات بن�سبة %5.0 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند 
وهي درجتان عددها 15 منظمة بن�سبة 7.5 %، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 

14 منظمة بن�سبة %7.0 ، بينما عدد املنظمات التي لها خطة �سنوية تف�سيلية وح�سلت على الدرجة 
الكاملة لهذا البند وهي 87 منظمة بن�سبة 43.5%.

9 - وجود لئحة داخلية :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها لئحة داخلية هي 111 منظمة بن�سبة 55.5% 

وح�سلت على �سفر من الدرجات  بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 3 منظمات 
بن�سبة %1.5 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي درجتان 

عددها 10 منظمات بن�سبة %5.0 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 10 منظمات 
بن�سبة %5.0 ، بينما عدد املنظمات التي لها لئحة داخلية وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند 

وهي 66 منظمة بن�سبة 33.0%.

10 - وجود مقر منا�سب :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها مقر منا�سب هي 40 منظمة بن�سبة 20.0% 
وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 8 منظمات 

بن�سبة %9.0 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي درجتان 
عددها 11 منظمة بن�سبة 5.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 21 منظمة 

بن�سبة %10.5 بينما عدد املنظمات التي لها مقر منا�سب وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 
120 منظمة بن�سبة 60.0%. 

11 - وجود دوام منتظم :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها دوام منتظم هي 96 منظمة بن�سبة 48.0% 

وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 18 منظمة 
بن�سبة %9.0 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي درجتان 
عددها 23 منظمة بن�سبة 11.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 9 منظمات 

بن�سبة %4.5 ، بينما عدد املنظمات التي لها دوام منتظم وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 
54 منظمة بن�سبة 27.0%.
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12 - وجود اإدارات - اأق�سام متخ�س�سة :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها اإدارات - اأق�سام متخ�س�سة هي 76 منظمة 

بن�سبة %38.0 وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة 
هي 12 منظمة بن�سبة %6.0 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند 
وهي درجتان عددها 17 منظمة بن�سبة 8.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 7 
منظمات بن�سبة %3.5 ، بينما عدد املنظمات التي لها اإدارات - اأق�سام متخ�س�سة وح�سلت على الدرجة 

الكاملة لهذا البند وهي 88 منظمة بن�سبة 44.0%.

13 - وجود موقع اإلكرتوين - بريد اإلكرتوين - مواقع التوا�سل الجتماعي :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها موقع اإلكرتوين - بريد اإلكرتوين - مواقع 
التوا�سل الجتماعي هي 37 منظمة بن�سبة %18.5 وهي ن�سبة كبرة جداً وموؤ�سر غر جيد يف ظل 

عامل يتوا�سل الكرتونياً وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة 
واحدة هي 24 منظمة بن�سبة %12.0 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة 

لهذا البند وهي درجتان عددها 82 منظمة بن�سبة 41.0 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 
درجات هي 20 منظمات بن�سبة %10 ، بينما عدد املنظمات التي لها موقع اإلكرتوين - بريد اإلكرتوين 

- مواقع التوا�سل الجتماعي وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 37 منظمة بن�سبة 18.5% 
وهي ن�سبة �سئيلة جداً يف ع�سر ثورة التوا�سل الإلكرتوين .

14 - للجمعية - املوؤ�س�سة ع�سويات خارجية :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها ع�سويات خارجية هي 180 منظمة بن�سبة 
%90.0 وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي  

منظمة واحدة بن�سبة %0.5 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند 
وهي درجتان عددها 6 منظمات بن�سبة 3.0 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 5 
منظمات بن�سبة %2.5 ، بينما عدد املنظمات التي لها ع�سويات خارجية وح�سلت على الدرجة الكاملة 

لهذا البند وهي 8 منظمات بن�سبة 4.0%.
15 - للجمعية - املوؤ�س�سة ع�سويات داخلية :

من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها ع�سويات داخلية هي 96 منظمة بن�سبة 
%48.0 وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 36 

منظمة بن�سبة %18.0 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي
 درجتان عددها 22 منظمة بن�سبة 11.0 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 9 

منظمات بن�سبة %4.5 ، بينما عدد املنظمات التي لها ع�سويات داخلية وح�سلت على الدرجة الكاملة 
لهذا البند وهي 37 منظمة بن�سبة 18.5%. 
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16 - للجمعية - املوؤ�س�سة �سراكات خارجية :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها خطة �سراكات خارجية هي 136  منظمة 

بن�سبة %68.0 وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة 
هي 17 منظمة بن�سبة %8.5 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند 

وهي درجتان عددها 9 منظمات بن�سبة 4.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 10 
منظمات بن�سبة %5.0 ، بينما عدد املنظمات التي لها �سركات خارجية وح�سلت على الدرجة الكاملة 

لهذا البند وهي 28 منظمة بن�سبة 14.0%.

17 - للجمعية - املوؤ�س�سة �سراكات داخلية :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها �سراكات داخلية هي 53 منظمة بن�سبة 26.5% 

وح�سلت على �سفر من الدرجات  ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 22 منظمة 
بن�سبة %11.0 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي درجتان 
عددها 28 منظمة بن�سبة 14.0 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 18 منظمة 
بن�سبة %9.0 بينما عدد املنظمات التي لها �سراكات داخلية وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند 

وهي 79 منظمة بن�سبة 39.5%.

18 - اأن مير على تاأ�سي�ص اجلمعية - املوؤ�س�سة �سنة :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي مل مير على تاأ�سي�سها �سنة هي 36 منظمة بن�سبة 

%18.0 وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 
منظمتن بن�سبة %1.0 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي 

درجتان عدد 4 منظمات بن�سبة 2.0 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 5 منظمات 
بن�سبة %2.5 ، بينما عدد املنظمات التي مر على تاأ�سي�سها �سنة اأو اأكرث وح�سلت على الدرجة الكاملة 

لهذا البند وهي 153 منظمة بن�سبة 76.5%.

19 - وجود خطة وا�سحة لتاأهيل العاملن :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها خطة وا�سحة لتاأهيل العاملن هي 139 

منظمة بن�سبة %69.5 وهذا موؤ�سر غر جيد اأي اأن املنظمة مل تو�سع خطة لتاأهيل العاملن فما بالك 
بالتاأهيل نف�سه وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة 

هي 9 منظمات بن�سبة %4.5 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند 
وهي درجتان عددها 19 منظمة بن�سبة 9.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 

7 منظمات بن�سبة %3.5 ، بينما عدد املنظمات التي لها خطة وا�سحة لتاأهيل العاملن وح�سلت على 
الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 26 منظمة بن�سبة %13.0 وهذه ن�سبة �سئيلة جداً .
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20 - وجود اإر�سيف منظم :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها اإر�سيف منظم هي 42 منظمة بن�سبة 21.0% 

وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحد هي 30 منظمة 
بن�سبة %15.0 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي درجتان 

عدد 33 منظمة بن�سبة 16.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 26 منظمة بن�سبة 
%13.0 ، بينما عدد املنظمات التي لها اإر�سيف منظم وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 69 
منظمة بن�سبة %34.5 وهذا يدل على اأن اأغلب املنظمات مل تهتم بتنظيم الإر�سيف وهو مهم لأنه يوثق 

الأعمال والن�ساطات التي متت يف املنظمات .

21 - التاأمن على العاملن :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي ل تقوم بالتاأمن على العاملن هي 184 منظمة بن�سبة 
%92.0 وهذا يدل على اأن اأغلب املنظمات ل تقوم بالتاأمن على العاملن فيها وح�سلت على �سفر من 
الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي  منظمتن بن�سبة %1.0 ، بينما عدد 
املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي درجتان عددها  منظمة واحدة بن�سبة 
0.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي منظمة واحدة بن�سبة %0.5 ، بينما عدد 
املنظمات التي تقوم  بالتاأمن على العاملن وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 12 منظمة 

بن�سبة 6.0%.
�سكل يو�سح الأ�سئلة يف املجال الإداري من 1 اإىل 7 )درجة التقييم من 0 اإىل 4 ( .
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�سكل يو�سح الأ�سئلة يف املجال الإداري من 8 اإىل 14 )درجة التقييم من 0 اإىل 4 (

�سكل يو�سح الأ�سئلة يف املجال الإداري من 15 اإىل 21 )درجة التقييم من 0 اإىل 4 (
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)2( املج�������������������������������������ال املايل :

املجموع01234نوع البندالرقم
788252564200وجود نظام حما�سبي1
6411332666200اكتمال الدورة امل�ستندية2

3
امليزانية ال�سنوية الت�سغيلية ل تقل عن 

1312816421200ع�سرين مليون ريال ميني

19000010200وجود تقرير مايل من حما�سب قانوين4
141751136200وجود لئحة مالية تو�سح مهام املخت�سن5
3825241499200وجود ح�ساب بنكي مفعل6

7
انتظام رفع التقرير املايل لل�سوؤون 

96671378200الجتماعية

من اجلدول اأعاله الذي جمع من خالل امل�سح امليداين وكانت النتائج على النحو التايل :
1 - وجود نظام حما�سبي :

من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها نظام حما�سبي هي 78 منظمة بن�سبة 39.0 % 
وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 8 منظمات 

بن�سبة %4.0 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي درجتان 
عددها 25 منظمة بن�سبة 12.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 25 منظمة 

بن�سبة %12.5 ، بينما عدد املنظمات التي لها تامن على العاملن وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا 
البند وهي 64 منظمة بن�سبة 32.0 %وهي ن�سبة قليلة .

2 - اكتمال الدورة امل�ستندية: 
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي مل تكتمل دورتها امل�ستندية هي 64 منظمة بن�سبة 

%32.0 وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 11 
منظمة بن�سبة %5.5 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي 

درجتان عددها 33 منظمة بن�سبة 16.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 26 
منظمة بن�سبة %13.0 ، بينما عدد املنظمات التي لها دورة م�ستنديه مكتملة وح�سلت على الدرجة 

الكاملة لهذا البند وهي 66 منظمة بن�سبة 33.0%.

3 - امليزانية ال�سنوية الت�سغيلية ل تقل عن ع�سرين مليون ريال ميني :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي ميزانيتها ال�سنوية الت�سغيلية تقل عن ع�سرين مليون 

ريال ميني هي 131 منظمة بن�سبة %65.5 وهذا يدل على اأن اأغلب املنظمات ميزانيتها الت�سغيلية تقل 
عن ع�سرين مليون ريال ميني  وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت 
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على درجة واحدة هي 28 منظمة بن�سبة %14.0 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة 
املقدرة لهذا البند وهي درجتان عددها 16 منظمة بن�سبة 8.0 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت 

على 3 درجات هي 4 منظمات بن�سبة %2.0 ، بينما عدد املنظمات التي لها ميزانية �سنوية ت�سغيلية ل 
تقل عن ع�سرين مليون ريال ميني وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 21 منظمة بن�سبة 

.10.5%

4 - وجود تقرير مايل من حما�سب قانوين :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي ل لي�ص لها تقرير مايل من حما�سب قانوين هي 190 
منظمة بن�سبة %95.0 وهي ن�سبة كبرة جداً وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات 

التي لها تقرير مايل من حما�سب قانوين وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 10 منظمات 
بن�سبة %5.0 وهي ن�سبة قليلة جداً.

5 - وجود لئحة مالية تو�سح مهام املخت�سن :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها لئحة مالية تو�سح مهام املخت�سن هي 

141 منظمة بن�سبة %70.5 وهذا يدل على ان اأغلب املنظمات تعمل بدون لئحة مالية تو�سح مهام 
املخت�سن وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 7 

منظمات بن�سبة %3.5 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي 
درجتان عددها 5 منظمات بن�سبة 2.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 11 

منظمة بن�سبة %5.5 ، بينما عدد املنظمات التي لها لئحة مالية تو�سح مهام املخت�سن وح�سلت على 
الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 36 منظمة بن�سبة 18.0%.

6 - وجود ح�ساب بنكي مفعل :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها ح�ساب بنكي مفعل هي 38 منظمة بن�سبة 

%19.0 وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 25 
منظمة بن�سبة %12.5 ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي 
درجتان عددها 24 منظمة بن�سبة 12.0 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 14 

منظمة بن�سبة %7.0 ، بينما عدد املنظمات التي لها ح�ساب بنكي مفعل وح�سلت على الدرجة الكاملة 
لهذا البند وهي 99 منظمة بن�سبة 49.5%.

7 - انتظام رفع التقرير املايل لل�سوؤون الجتماعية :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي ل تقوم بانتظام يف رفع التقرير املايل لل�سوؤون 

الجتماعية هي 96 منظمة بن�سبة %48.0 وهذا يدل على ان ن�سف املنظمات تقريباً ل تقوم بانتظام 
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يف رفع التقرير املايل لل�سوؤون الجتماعية وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي 
ح�سلت على درجة واحد هي 6 منظمات بن�سبة %3.0 ، بينما عدد املنظ مات التي ح�سلت على ن�سف 

الدرجة املقدرة لهذا البند وهي درجتان عدد 7 منظمات بن�سبة 3.5 % بينما عدد املنظمات التي ح�سلت 
على 3 درجات هي 13 منظمة بن�سبة 6.5 %، بينما عدد املنظمات التي تقوم بانتظام يف رفع التقرير 
املايل لل�سوؤون الجتماعية وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 78 منظمة بن�سبة 39.0 %

األنشطة واملشاريع :

املجموع01234نوع البند الرقم 
1231722146200الأن�سطة وامل�ساريع موافقة لالأهداف1
14103822116200تغطية النطاق اجلغرايف2
6415182182200وجود م�سروع له اأثر م�ستدام3

4
ال�ستجابة ال�سريعة للطوارئ يف جمال 

5715202781200التخ�س�ص

3225232991200توثيق امل�ساريع واأر�سفتها5
من اجلدول اأعاله والذي ح�سلنا عليه من خالل امل�سح امليداين للمنظمات وكانت النتيجة كالتايل :-

1 - الأن�سطة وامل�ساريع موافقة لالأهداف :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها اأن�سطة وم�ساريع موافقة لالأهداف هي 12 

منظمة بن�سبة %6.0 وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة 
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واحدة هي 3 منظمات بن�سبة 1.5 %، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا 
البند وهي درجتان عددها 17 منظمة بن�سبة     8.5 % بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات 

هي 22 منظمة بن�سبة 11.0 %، بينما عدد املنظمات التي لها اأن�سطة وم�ساريع موافقة لالأهداف 
وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 146 منظمة بن�سبة 73.0 % وهذا موؤ�سر جيد يدل على 

ان ثلثي املنظمات تقريباً لها اأن�سطة وم�ساريع موافقة لالأهداف.

2 - تغطية النطاق اجلغرايف :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي ل تقوم بتغطية النطاق اجلغرايف هي 14 منظمة بن�سبة 

7.0 % وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 
10 منظمات بن�سبة 5.0 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند 

وهي درجتان عددها 38 منظمة بن�سبة 19.0 % يعني انها تغطي ن�سف النطاق اجلغرايف ، بينما عدد 
املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 22 منظمة بن�سبة 11.0 % بينما عدد املنظمات التي تقوم 

بتغطية النطاق اجلغرايف وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 116 منظمة بن�سبة 58.0 % 
وهذا موؤ�سر جيد يدل على ان اأكرث من ن�سف املنظمات تغطي النطاق اجلغرايف .

3 - وجود م�سروع له اأثر م�ستدام :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها م�سروع له اأثر م�ستدام هي 64 منظمة بن�سبة 

32.0 % وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 15 
منظمة بن�سبة 7.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي 

درجتان عددها 18 منظمة بن�سبة 9.0 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 21 
منظمة بن�سبة 10.5 % ، بينما عدد املنظمات التي لها م�سروع له اأثر م�ستدام وح�سلت على الدرجة 

الكاملة لهذا البند وهي 82 منظمة بن�سبة 41.0 % .

4 - ال�ستجابة ال�سريعة للطوارئ يف جمال التخ�س�ص :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي لي�ص لها ال�ستجابة  ال�سريعة للطوارئ يف جمال 

التخ�س�ص هي 57 منظمة بن�سبة 28.5 % وح�سلت على �سفر من الدرجات ، بينما عدد املنظمات 
التي ح�سلت على درجة واحدة هي 15 منظمة بن�سبة 7.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 

ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند وهي درجتان عددها 20 منظمة بن�سبة 10.0 % ، بينما عدد املنظمات 
التي ح�سلت على 3 درجات هي 27 منظمة بن�سبة 13.5 % , بينما عدد املنظمات التي لها ال�ستجابة 

ال�سريعة  للطوارئ يف جمال التخ�س�ص وح�سلت على الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 81 منظمة 
بن�سبة 40.5 % .
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5 - توثيق امل�ساريع واأر�سفتها :
من خالل امل�سح تبن لنا اأن عدد املنظمات التي ل تقوم بتوثيق امل�ساريع واأر�سفتها هي 32 منظمة بن�سبة 

16.0 %  وح�سلت على �سفر من الدرجات  بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على درجة واحدة هي 
25 منظمة بن�سبة 12.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على ن�سف الدرجة املقدرة لهذا البند 

وهي درجتان عددها 23 منظمة بن�سبة 11.5 % ، بينما عدد املنظمات التي ح�سلت على 3 درجات هي 
29 منظمة بن�سبة 14.5 % ، بينما عدد املنظمات التي تقوم بتوثيق امل�ساريع واأر�سفتها وح�سلت على 

الدرجة الكاملة لهذا البند وهي 91 منظمة بن�سبة 45.5 % .

خامسًا : االحتياجات التدريبية :
)5-1( عدد من �سارك من اأع�ساء الإدارة يف الربامج التدريبية 

الن�سبة عدد املنظمات العدد
%6532.5من 1 اإىل 2 
%4924.5من 3 اإىل 5 

%55226.0 واأكرث
%4317.0ول ع�سو

من اجلدول اأعاله يتو�سح لنا ان عدد املنظمات التي  من �سارك من اأع�ساء الإدارة يف الربامج التدريبية 
بعدد من 1 اإىل 2 من الأع�ساء هي 65 منظمة بن�سبة 32.5 % ، بينما عدد املنظمات التي  من �سارك 
من اأع�ساء الإدارة يف الربامج التدريبية بعدد من 3 اإىل 5 من الأع�ساء هي 49 منظمة بن�سبة 24.5 

% ، بينما عدد املنظمات التي  من �سارك من اأع�ساء الإدارة يف الربامج التدريبية بعدد من 5 واأكرث من 
الأع�ساء هي 52 منظمة بن�سبة 26.0 % بينما عدد املنظمات التي  مل  ي�سارك اأع�ساءها الإدارين يف 

الربامج التدريبية هي 34 منظمة بن�سبة 17.0 %.
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وال�سكل الآتي  يو�سح من �سارك من اأع�ساء الإدارة يف برامج تدريبية :
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وال عضو5 وأكثرمن 3 إلى 5 من 1 إلى 2 

 )5-2( الربامج التدريبية التي �ساركت فيها والتي مل ت�سارك فيها املنظمات
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ن�سبة امل�سارك ن�سبة غر امل�سارك م�سارك غر م�سارك نوع الربامج
6713333.566.5اإدارية 

1227861.039.0تخ�س�سية 
1366468.032.0تنمية ذاتية 
1821891.09.0غر ذلك 

من اجلدول اأعاله يت�سح لنا ب�سكل عام عدد املنظمات التي �ساركت يف الدورات تدريبية الإدارية 133 
منظمة �ساركت بن�سبة 66.5 % بينما بلغ عدد املنظمات التي مل ت�سارك يف الدورات الإدارية 67 منظمة 
بن�سبة %33.5 ، اأما عدد املنظمات التي �ساركت يف الدورات التدريبية التخ�س�سية  78 منظمة �ساركت 

بن�سبة 39.0 % بينما بلغ عدد املنظمات التي مل ت�سارك يف الدورات التخ�س�سية  122 منظمة بن�سبة 
%61.0 ، اأما عدد املنظمات التي �ساركت يف الدورات التدريبية للتنمية الذاتية  64 منظمة �ساركت 

بن�سبة 32.0 % بينما بلغ عدد املنظمات التي مل ت�سارك يف الدورات التدريبية للتنمية الذاتية  136 
منظمة بن�سبة %68.0 ، اأما عدد املنظمات التي �ساركت يف دورات تدريبية اأخرى  18 منظمة �ساركت 

بن�سبة 9.0 % بينما بلغ عدد املنظمات التي مل ت�سارك يف الدورات التدريبية الأخرى  182 منظمة 
بن�سبة %91.0 وهذا يعطي موؤ�سر خطر حيث اهتمت املنظمات بالدورات الإدارية وتركت الدورات 

التخ�س�سية وتنمية الذات والدورات الأخرى .

�سكل يو�سح الربامج التدريبية التي �ساركت فيها املنظمات
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)5-3( اأبرز العوائق يف جانب التدريب والتطوير للمنظمات وكانت نتائج الدرا�سة كما يلي :
ن�سبة العائق ن�سبة غر العائق عائق  غر عائق اأبرز العوائق

3916119.580.5مالية 
1465473.027.0�سغط عمل 

1782289.011.0عدم كفاءة املدربن 
1544677.023.0غر ذلك 

من اجلدول اأعاله يت�سح لنا اأن اأبرز العوائق يف جانب التدريب هي يف اجلانب املايل بعدد 161 منظمة 

بن�سبة %80.5  بينما 39 منظمة بن�سبة %19.5 ل تعتربه عائق ، تاأتي يف املرتبة الثانية من اأبرز 
العوائق هو العائق �سغط العمل بعدد 54 منظمة بن�سبة %27 اما البقية ل تعتربه عائق حيث بلغ 
عددها 146 بن�سبة %73، اما عائق عدم كفاءة املدربن فقد اأعطت 22 منظمة بن�سبة %11 بينما 

الأخرى ل تعتربه عائق بعدد 178 منظمة بن�سبة %89 ، هذا وقد اأعطت بع�ص اجلمعيات عوائق اأخرى 
بعدد 46 منظمة بن�سبة %23 بينما الأخرى اكتفت بالعوائق املذكورة حيث بلغ عددها 154 منظمة 

بن�سبة 77% .
�سكل يو�سح اأبرز العوائق يف جانب التدريب والتطوير للمنظمات ح�سب نتائج الدرا�سة
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)5-4( املنظمات التي توجد لديها اأو ل توجد  خطة تدريب وتطوير
الإجمايل غر ذلك ل نعم اخليار 
431489200العدد 

21.5744.5100الن�سبة 
من اجلدول اأعاله اأن 148 منظمة ل توجد لديها خطة تدريب وتطوير بن�سبة %74.0 وهذا يعطي 

موؤ�سر خطر اأن اأغلب املنظمات ل تهتم بتطوير كوادرها او حتى اإعداد خطة لالرتقاء بهم  ، بينما بلغ 
عدد املنظمات التي لديها خطة تدريب وتطوير 43 منظمة فقط بن�سبة %21.5 ، اأي�ساً غر ذلك بلغ 

عددها 9 منظمات بن�سبة 4.5% .

�سكل يو�سح وجود اأو عدم خطة تدريب وتطوير
 

�ساد�ساً: الحتياجات الفنية :
)1-6( اأهم الأدلة الإدارية التي حتتاجها املنظمات

ن�سبة حتتاجها ن�سبة ل حتتاجها حتتاجها ل حتتاجها اأهم الأدلة 
71933.596.5دليل اإدارة امل�ساريع

51952.597.5دليل التخطيط
51952.597.5 دليل تدبر التمويل

1732786.513.5اأخرى 

 من اجلدول اأعاله يتبن لنا 193 منظمة حتتاج لدليل اإدارة امل�ساريع بن�سبة %96.5 بينما 7 منظمات 
ل حتتاج لدليل اإدارة امل�ساريع بن�سبة %3.5 ، و 195 منظمة حتتاج لدليل التخطيط  بن�سبة 97.5% 

بينما 5 منظمات ل حتتاج لدليل التخطيط  بن�سبة %2.5 ، و 195 منظمة حتتاج لدليل تدبر التمويل  
بن�سبة %97.5 بينما 5 منظمات ل حتتاج لدليل تدبر التمويل  بن�سبة %2.5 ، بينما بلغ عدد املنظمات 

التي تريد ادلة اأخرى 27 منظمة فقط بن�سبة %13.5 و 173 منظمة ل حتتاج لالأدلة الأخرى بن�سبة 
. 86.5%
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�سكل يو�سح اأهم الأدلة الإدارية التي حتتاجها املنظمة

مالحظة : بع�ص املنظمات تريد كل الأدلة الإدارية .
 )2-6( اأهم اللوائح و الأنظمة التي حتتاجها املنظمات :-

ن�سبة حتتاجها ن�سبة لحتتاجها حتتاجها لحتتاجها اأهم اللوائح
2617413.087.0الالئحة املالية

241761288لئحة املوارد الب�سرية
131876.593.5لئحة العمل التطوعي

1891194.55.5اأخرى 
من اجلدول اأعاله يت�سح لنا اأن 174 منظمة حتتاج لالئحة املالية بن�سبة %87 اأما املنظمات التي 

ل حتتاج لالئحة املالية فبلغ عددها 26 منظمة بن�سبة %13 ، و 176 منظمة حتتاج لالئحة املوارد 
الب�سرية  بن�سبة 88 % اأما املنظمات التي ل حتتاج لالئحة املوارد الب�سرية  فبلغ عددها 24 منظمة 
بن�سبة %12 ، و 187 منظمة حتتاج لالئحة العمل التطوعي  بن�سبة %93.5 اأما املنظمات التي ل 

حتتاج لالئحة العمل التطوعي فبلغ عددها 13 منظمة بن�سبة %6.5 ، و 189 منظمة حتتاج للوائح 
الأخرى بن�سبة %94.5 اأما املنظمات التي ل حتتاج للوائح الأخرى  فبلغ عددها 11 منظمة بن�سبة 

%5.5.                     �سكل يو�سح اأهم اللوائح والأنظمة التي حتتاجها املنظمات

�سكل يو�سح اأهم اللوائح والأنظمة التي حتتاجها املنظمات
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)3-6( اأهم الوثائق وال�ستمارات والنماذج التي تريدها املنظمات :-

ن�سبة حتتاجها لحتتاجها اأهم الوثائق وال�ستمارات والنماذج 
ن�سبة حتتاجها لحتتاجها 

4016020.080.0منوذج اتفاقية
5214826.074.0منوذج عقد عمل

3416617.083.0 منوذج خطة ت�سغيلية
2717313.586.5منوذج تقرير فني

3316716.583.5 منوذج تقرير مايل
131876.593.5ا�ستمارة قيا�ص ر�سا
2018010.090.0ا�ستمارة تقييم الأداء

1891194.55.5اأخرى
من اجلدول اأعاله يتبن لنا الآتي :

بلغ عدد املنظمات التي تريد منوذج اتفاقية 160 منظمة بن�سبة 80 % بينما التي ل حتتاج لها بلغ 40 
منظمة بن�سبة %20 ،  148 منظمة تريد منوذج عقد عمل بن�سبة %74 و 52 منظمة ل حتتاج لنموذج 

عقد عمل ، بينما بلغ عدد املنظمات التي تريد منوذج خطة ت�سغيلية 166 منظمة بن�سبة %83 و 34 
منظمة ل حتتاج لنموذج خطة ت�سغيلية بن�سبة %17 ، و 173 منظمة ل حتتاج لنموذج تقرير فني 

بن�سبة %86.5 و 27 منظمة ل حتتاج لنموذج تقرير فني ، وبلغ عدد املنظمات التي تريد منوذج تقرير 
مايل 167 منظمة بن�سبة %83.5 و33 منظمة ل حتتاج لنموذج التقرير املايل بن�سبة %16.5 ، و 187 

منظمة تريد منوذج ا�ستمارة قيا�ص الر�سا بن�سبة 93.5 % و 13 منظمة ل تريد ا�ستمارة قيا�ص الر�سا 
بن�سبة %6.5 ، و 180 منظمة حتتاج لنموذج ا�ستمارة تقييم الأداء بن�سبة %90 و 20 منظمة ل حتتاج 

ل�ستمارة تقييم الأداء بن�سبة %10 ، وبلغ اأي�ساً عدد املنظمات التي تريد مناذج ووثائق ا�ستمارات اأخرى 
11 منظمة فقط بن�سبة %5.5 و189 منظمة ل تريد منوذج ا�ستمارات ووثائق اأخرى بن�سبة 94.5%.

�سكل يو�سح اأهم الوثائق وال�ستمارات والنماذج التي تريدها املنظمات  

 

4052342733
1320

189
160148166173167

187180

11



دراسة واقع منظمات اجملتمع املدين مبحافظة حضرموت ) الوادي والصحراء (

52

 )4-6( اأهم الأنظمة والربامج اللكرتونية التي تريدها املنظمات :
ن�سبة حتتاجها ن�سبة لحتتاجها حتتاجها لحتتاجها اأهم الأنظمة والربامج 

4315721.578.5النظام املحا�سبي
121886.094.0 نظام الأر�سفة

1901095.05.0 نظام اآخر
1623881.019.0غر ذلك

من اجلدول الذي �سبق يتبن لنا اأن عدد املنظمات التي تريد النظام املحا�سبي هو 157 منظمة بن�سبة 
%78.5 و43 منظمة ل تريد النظام املحا�سبي ، 188 منظمة تريد نظام الأر�سفة بن�سبة بلغت 94% 

بينما عدد املنظمات التي ل تريد نظام الأر�سفة هو 12 منظمة بن�سبة %6 ، و10 منظمات تريد اأي نظام 
اآخر بن�سبة %5 و 190 منظمة ل تريد نظاماً ، و38 منظمة تريد غر ذلك من الأنظمة بن�سبة %19 و 

162 منظمة ل تريد غر ذلك من الأنظمة بن�سبة 81 % .

�سكل يو�سح اأهم الأنظمة والربامج اللكرتونية التي تريدها املنظمات
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املنظمات التي حتتاج خلدمات
1 - املنظمات التي حتتاج خلدمات مادية :

بلغ عدد املنظمات التي حتتاج خلدمات مالية 140 منظمة بن�سبة 70 % بينما عدد املنظمات التي ل 
تريد خدمات مالية هي 60 منظمة بن�سبة 30 % .

2 - املنظمات التي حتتاج خلدمات ا�ست�سارية :
بلغ عدد املنظمات التي حتتاج خلدمات ا�ست�سارية 157 منظمة بن�سبة 78.5 % بينما عدد املنظمات

التي ل تريد خدمات ا�ست�سارية هي 43 منظمة بن�سبة 21.5 % .
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3 - املنظمات التي تريد خدمات اأخرى :
بلغ عدد املنظمات التي تريد خدمات اأخرى 44 منظمة بن�سبة 22 % بينما عدد املنظمات التي ل تريد 

 خدمات اأخرى هي 156منظمة بن�سبة 78 % .
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حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف منظمات اجملتمع املدين
بلغ عدد العاملن يف خمتلف منظمات املجتمع املدين ومبختلف تخ�س�ساتهم املختلفة والذين مت 

ا�ستيفاوؤهم 950 موظفاً مت حتديد احتياجاتهم التدريبية وهي كما يلي :

اواًل : مهارات املعرفة واملهارات الفكرية : وهي على النحو التايل :

1 - التخطي�����������������������������ط الت�سغيلي :
الن�سبةعدد العاملنالتخطيط الت�سغيلي

81986.2غر متمكن
13113.8متمكن

950100.0الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن اأن 819 موظفاً غر متمكن يف 
مهارة التخطيط الت�سغيلي بن�سبة 86.2 % و131 موظفاً 

متمكن يف مهارة التخطيط الت�سغيلي بن�سبة 13.8 % .

2 - امله������������������������������������ارات القيادية :
الن�سبةعدد العاملناملهارات القيادية

73677.47غر متمكن
21422.53متمكن

950100الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن اأن 736 موظفاً غر متمكن يف 
مهارة املهارات القيادية بن�سبة 77.47 %  و 214 موظفاً 

متمكن يف مهارة املهارات القيادية بن�سبة 22.53 % .

3 - اتخ�����������������������������������������������اذ القرار :
الن�سبةعدد العاملناتخاذ القرار
71675غر متمكن

23425متمكن
950100الإجمايل

من اجلدول اأعاله يتبن اأن 716 موظفاً غر متمكن يف 
مهارة اتخاذ القرار بن�سبة 75.0 %  و 234 موظفاً متمكن

 يف مهارة اتخاذ القرار بن�سبة 25.0 % .
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4 - مبادئ الإدارة واملهارات الإدارية :
مبادئ الإدارة 

الن�سبةعدد العاملنواملهارات الإدارية

75880غر متمكن
19220متمكن

950100الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن اأن 758 موظفاً غر متمكن يف 

مهارة مبادئ الإدارة واملهارات الإدارية بن�سبة 80.0 %  و 192 
موظفاً متمكن يف مهارة مبادئ الإدارة واملهارات الإدارية

 بن�سبة 20.0 % . 

5 - التفكر الإبداعي :
الن�سبةعدد العاملنالتفكر الإبداعي

79484غر متمكن
15616متمكن

950100الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن اأن 794 موظفاً غر متمكن يف

 مهارة التفكر الإبداعي بن�سبة 84.0 %  و 156 موظفاً 
متمكن يف التفكر الإبداعي بن�سبة 16.0 % . 

6 - بن������������������������������اء واإدارة فرق العمل :
الن�سبةعدد العاملنبناء وادارة فرق العمل

75680غر متمكن
19420متمكن

950100الإجمايل
م�����ن اجلدول اأعاله يتبن ان 756 موظفاً غر متمكن يف 

مهارة بن����������������اء واإدارة فرق العم�����ل بن�سبة 80.0 %  و 194 
موظفاً متمك�������������ن يف مه�����������������ارة بن��������اء واإدارة فرق العمل

 بن�سب�������������ة 20.0 % .
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7 - تقيي������������������������������������������م الأداء :
الن�سبةعدد العاملنتقييم الأداء
81686غر متمكن

13414متمكن
950100الإجمايل

من اجلدول اأعاله يتبن اأن 816 موظفاً غر متمكن يف 
مهارة تقييم الأداء بن�سبة 86.0 %  و 134 موظفاً متمكن

 يف مهارة تقييم الأداء بن�سبة 14.0 % .

8 -  العم��������������������ل املوؤ�س�سي :
الن�سبةعدد العاملنالعمل املوؤ�س�سي

77982غر متمكن
17118متمكن

950100الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن اأن 779 موظفاً غر متمكن يف 

مهارة تقييم الأداء بن�سبة 82.0 %  و 171 موظفاً متمكن
 يف مهارة تقييم الأداء بن�سبة 18.0 % .
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ثانيًا : املهارات واملعارف السلوكية : وهي على النحو التايل :

1 - التفوي�ص :
الن�سبةعدد العاملنالتفوي�ص

74978.84غر متمكن
20121.16متمكن

950100الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن ان 749 موظفاً غر متمكن يف 

مهارة التفوي�ص بن�سبة 78.84 %  و 201 موظفاً متمكن
 يف مهارة التفوي�ص بن�سبة 21.16 % .

2 - بناء الذات :
الن�سبةعدد العاملنبناء الذات

78082.11غر متمكن
17017.89متمكن

950100الإجمايل
 من اجلدول اأعاله يتبن ان 780 موظفاً غر متمكن يف 

مهارة بناء الذات بن�سبة 82.11 %  و 201 موظفاً متمكن
 يف مهارة بناء الذات بن�سبة 17.89 % . 

3 - املهارات الإ�سراقية :
الن�سبةعدد العاملناملهارات الإ�سراقية

75479.37غر متمكن
19620.63متمكن

950100الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن اأن 754 موظفاً غر متمكن يف

 مهارة املهارات الإ�سراقية بن�سبة 79.37 %  و 196 موظفاً 
متمكن يف مهارة املهارات الإ�سراقية بن�سبة 20.63 % .
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4 - اأ�س�ص العالقات العامة :
الن�سبةعدد العاملناأ�س�ص العالقات العامة

76780.74غر متمكن
18319.26متمكن

950100الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن اأن 767 موظفاً غر متمكن يف 

مهارة اأ�س�ص العالقات العامة بن�سبة 80.74 %  و 183 موظفاً 
متمكن يف مهارة اأ�س�ص العالقات العامة بن�سبة 19.26 % .

5 - مه��������ارات التحفيز :
الن�سبةعدد املنظماتمهارات التحفيز

74378.21غر متمكن
20721.79متمكن

950100الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن ان 743 موظفاً غر متمكن يف 
مهارة مهارات التحفيز بن�سبة 78.21 %  و 207 موظفاً 

متمكن يف مهارة مهارات التحفيز بن�سبة 21.79 % . 

6 - اإدارة الوق����������������������ت :
الن�سبةعدد العاملناإدارة الوقت
73176.95غر متمكن

21923.05متمكن
950100الإجمايل

من اجلدول اأعاله يتبن اأن 731 موظفاً غر متمكن يف 
مهارة اإدارة الوقت بن�سبة 76.95 %  و 201 موظفاً متمكن

 يف مهارة اإدارة الوقت بن�سبة 23.05 %. 
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7 - اإدارة الأزمات :
الن�سبةعدد العاملناإدارة الأزمات
79884غر متمكن

15216متمكن
950100الإجمايل

من اجلدول اأعاله يتبن اأن 798 موظفاً غر متمكن يف 
مهارة اإدارة الأزمات بن�سبة 84.0 %  و 152 موظفاً متمكن

 يف مهارة اإدارة الأزمات بن�سبة 16.0 % .
8 - اخلدمة فائقة التميز :

الن�سبةعدد العاملناخلدمة فائقة التميز
83587.89غر متمكن

11512.11متمكن
950100الإجمايل

من اجلدول اأعاله يتبن اأن 835 موظفاً غر متمكن يف 
مهارة اخلدمة فائقة التميز بن�سبة 87.89 %  و 115 موظفاً 

متمكن يف مهارة اخلدمة فائقة التميز بن�سبة 12.11 % .
9 - اإدارة الجتماعات :

الن�سبةعدد العاملناإدارة الجتماعات
67671.16غر متمكن

27428.84متمكن
950100الإجمايل

من اجلدول اأعاله يتبن اأن 676 موظفاً غر متمكن يف 
مهارة اإدارة الجتماعات بن�سبة 71.16 %  و 274 موظفاً 

متمكن يف مهارة اإدارة الجتماعات بن�سبة 28.84 % .
10 - الت�سال والتوا�سل الفعال :

الت�سال والتوا�سل 
الفع����������������������ال

الن�سبةعدد العاملن

71875.58غر متمكن
23224.42متمكن

950100الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن اأن 718 موظفاً غر متمكن يف 

مهارة الت�سال والتوا�سل الفعال بن�سبة 75.58 %  و 232 
موظفاً متمكن يف مهارة التفوي�ص بن�سبة 24.42 % .
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ثالثًا : املهارات الفنية : وهي على النحو التايل :
1 - اإعداد ت�سورات امل�ساريع :

الن�سبةعدد العاملناإعداد ت�سورات امل�ساريع
79083.2غر متمكن

16016.8متمكن
950100.0الإجمايل

من اجلدول اأعاله يتبن اأن 790 موظفاً غر متمكن يف 
مهارة اإعداد ت�سورات امل�ساريع بن�سبة 83.2 %  و 160 موظفاً 

متمكن يف مهارة اإعداد ت�سورات امل�ساريع بن�سبة 16.8 % .

2 - اإعداد التقارير :
الن�سبةعدد العاملناإعداد التقارير

73477.3غر متمكن
21622.7متمكن

950100.0الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن ان 734 موظفاً غر متمكن يف 

مهارة اعداد التقارير بن�سبة 77.3 %  و 216 موظفاً 
متمكن يف مهارة اعداد التقارير بن�سبة 22.7 % .

3 - ا�ستخدام الإنرتنت :
الن�سبةعدد العاملنا�ستخدام الإنرتنت

59762.8غر متمكن
35337.2متمكن

950100.0الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن ان 597 موظفاً غر متمكن يف

 مهارة ا�ستخدام الإنرتنت بن�سبة 62.8 %  و 353 موظفاً 
متمكن يف مهارة ا�ستخدام الإنرتنت بن�سبة 37.2 % .
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4 - برنامج وورد واإك�سل :
الن�سبةعدد العاملنبرنامج وورد واإك�سل

64467.8غر متمكن
30632.2متمكن

950100.0الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن ان 644 موظفاً غر متمكن يف

 مهارة برنامج وورد واإك�سل بن�سبة 67.8 %  و 306 موظفاً
 متمكن يف مهارة برنامج وورد واإك�سل بن�سبة 32.2 % .

5 - مهارات ت�سويق امل�ساريع :
الن�سبةعدد العاملنمهارات ت�سويق امل�ساريع

83287.6غر متمكن
11812.4متمكن

950100.0الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن اأن 832 موظفاً غر متمكن يف 

مهارة مهارات ت�سويق امل�ساريع بن�سبة 87.6 %  و 118 موظفاً 
متمكن يف مهارة مهارات ت�سويق امل�ساريع بن�سبة 12.4 % .

6 - املحا�سبة لغر املحا�سبن :
الن�سبةعدد العاملناملحا�سبة لغر املحا�سبن

80885.1غر متمكن
14214.9متمكن

950100.0الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن اأن 808 موظفاً غر متمكن يف

 مهارة املحا�سبة لغر املحا�سبن بن�سبة 85.1 %  و 142 
موظفاً متمكن يف مهارة املحا�سبة لغر املحا�سبن

 بن�سبة 14.9 % .
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7 - دورة تخ�س�سية فنية :
الن�سبةعدد العاملندورة تخ�س�سية فنية 

90395.1غر متمكن
474.9متمكن

950100.0الإجمايل
من اجلدول اأعاله يتبن اأن 903 موظفاً غر متمكن يف 

مهارة دورة تخ�س�سية فنية بن�سبة 95.1 %  و 47 موظفاً 
متمكن يف مهارة دورة تخ�س�سية فنية بن�سبة 4.9 % .
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خالصة االحتياجات الفنية التي حتتاجها املنظمات
يف جانب الربامج التدريبية 

دليل اإدارة امل�ساريع

لئحة املوار الب�سرية

منوذج خطة ت�سغيلية

ا�ستمارة تقييم الأداء

دليل التخطيط

لئحة العمل التطوعي

منوذج تقرير فني

النظام املحا�سبي

خدمات ا�ست�سارية

دليل تدبر التمويل

منوذج اتفاقية

منوذج تقرير مايل

نظام الأر�سفة

الالئحة املالية

منوذج عقد عمل

ا�ستمارة قيا�ص ر�سا

خدمات مالية

193

174

166

180

195

187

173

157

157

195

160

167

188

176

148

187

140

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة

منظمة
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خالصة االحتياجات التدريبية للموظفني
 الغري متمكنني باملنظمات

التخطيط 
الت�سغيلي

بناء وادارة 
فرق العمل

املهارات 
الإ�سراقية

اخلدمة 
فائقة التميز

ا�ستخدام 
الإنرتنت

املهارات 
القيادية

تقييم 
الأداء

اأ�س�ص 
العالقات 

العامة

اإدارة 
الجتماعات

برنامج 
وورد و 
اإك�سل

اتخاذ 
القرار

العمل 
املوؤ�س�سي

مهارات 
التحفيز

الت�سال 
والتوا�سل 

الفعال

مهارات 
ت�سويق 
امل�ساريع

مبادئ الإدارة 
واملهارات الإدارية

التفوي�ص

اإدارة 
الوقت

اإعداد 
ت�سورات 
امل�ساريع

املحا�سبة 
لغر 

املحا�سبن

التفكر 
الإبداعي

بناء 
الذات

اإدارة 
الأزمات

اعداد 
التقارير

دورة 
تخ�س�سية 

فنية

819

756

754

835

597
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816
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743

718
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توصيات الدراسة
تو�سي الدرا�سة املنظمات املانحة وال�سركات النفطية ورجال الأعمال بدعم الربامج التاأهيلية 	 

ملنظمات املجتمع املدين حتى تتمكن من تطوير اأدائها والقيام بدورها جتاه املجتمع .
تو�سي الدرا�سة على منظمات املجتمع املدين بالتجاوب الفعال مع برنامج نظام التكامل املعلوماتي 	 

الذي يقوم مكتب وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل باإدارته بالتن�سيق مع موؤ�س�سة العون للتنمية .
تو�سي الدرا�سة منظمات املجتمع املدين باحلر�ص والعمل على ا�ستكمال متطلبات النظام الإداري 	 

من لوائح واأدلة ومناذج اإدارية .
تو�سي الدرا�سة بو�سع اآليات عمل وفق خطة مزمنة ملتابعة املنظمات ال�سعيفة التي مل ت�سل اإىل 	 

ا�ستيفاء معاير الدرا�سة .
تو�سي الدرا�سة على املنظمات التي ح�سلت على امل�ستوى) ب (– ) ج (– ) د ( تنظيم زيارات ولقاءات 	 

تبادل اخلربات مع املنظمات احلا�سلة على امل�ستوى ) اأ ( .
تو�سي الدرا�سة على ال�سلطات املحلية يف املديريات بالوقوف وامل�ساندة لكافة املنظمات حتى تقوم 	 

بدورها املطلوب .
تو�سي الدرا�سة منظمات املجتمع املدين بالتوا�سل الفعال والدائم مع اإدارة اجلمعيات والحتادات 	 

باملكتب.
تو�سي الدرا�سة منظمات املجتمع املدين باحلر�ص على اكتمال  الدورة امل�ستندية و�سالمتها 	 

وا�ستخدام الأنظمة املحا�سبية احلديثة ما اأمكن .
تو�سي الدرا�سة منظمات املجتمع املدين باحلر�ص على التجديد والإبداع يف ابتكار جمالت عمل 	 

وم�ساريع جديدة ت�ساهم يف نهو�ص املجتمع مع الرتكز على الأولويات التي تلبي حاجة املجتمع .  
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املراجع
جا�سم عبداهلل بو�سبعه ، دور اجلمعيات الأهلية يف تنمية املجتمع املحلي باليمن : درا�سة ميدانية 	 

يف مدينة املكال - مبحافظة ح�سرموت  ، ر�سالة ماج�ستر غر من�سورة كلية الآداب ، ق�سم علم 
الجتماع ، بجامعة اأ�سيوط ، 2011م .

دليل املمار�سات ال�سلمية ب�ساأن و�سع القوانن املتعلقة باملنظمات غر احلكومية، م�سودة مناق�سة، 	 
اأعدها البنك الدويل، املركز الدويل لقوانن الهيئات التي ل ت�ستهدف الربح، بحث رقم 26 ، مايو 

1997، �سل�سلة بحوث التنمية الجتماعية. على موقع التميز للمنظمات غر احلكومية : 

. www.ngoce.org          
زيدان عبدالباقي، قواعد البحث الجتماعي ، ) القاهرة ، مطبعة ال�سعادة ، 1980م ( .	 
�سميح حم�سن ، دور املجتمع املدين يف التحول الدميوقراطي : التجربة الفل�سطينية من النجاح 	 

اإىل حماولة الإف�سال ، ورقة عمل مقدمة يف منتدى منظمات املجتمع املدين املوازي ملنتدى امل�ستقبل 
، �سنعاء ، دي�سمرب )كانون الأول( 2007م .

عامر ح�سن فيا�ص ، املجتمع املدين: درا�سة يف اإ�سكالية املفهوم ، ورقة عمل مقدمة  للمنتدى العربي 	 
للعلوم الجتماعية والإن�سانية ، 29 دي�سمرب 2011م.

  عبد الكرمي دروي�ص وليلى تكال: اأ�سول الإدارة العامة ، ) القاهرة : مكتبة الأجنلو امل�سرية ، 	 
 .  . 1980

عبداهلل حممد عبدالرحمن ، حممد علي البدوي ، مناهج وطرق البحث الجتماعي ، ) الإ�سكندرية 	 
، دار املعرفة اجلامعية ، 2002م ( .

القانون اليمني للجمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية رقم )1( ل�سنة 2001 ، ولئحته التنفيذية رقم 	 
)129( ل�سنة 2004م .

   كمال يون�ص ، حتديد الحتياجات التدريبية ، ورقة عمل مقدمة  للموؤمتر العربي الأول للتدريب 	 
وتنمية املوارد الب�سرية- روؤية م�ستقبلية ، د.ت .

ليلى عبدالوهاب ، منظمات املجتمع املدين ،) د.ن ، د.ت ( .	 
حمب الدين الوا�سطي الزبيدي: �سرح القامو�ص امل�سمى تاج العرو�ص )من جواهر القامو�ص( ، 	 

اجلزء الأول ، ) القاهرة  : دار الفكر العربي، ، 1965 (   . 
حممد بن يحيى مفرح ، اآفاق التدريب الإداري يف اجلهات اخلرية : مناذج واقعية واأفكار عملية	 

      )   د.ن  (  ،  2013م .
حممد �سفيق ، حممد علي البدوي ، البحث الجتماعي: الأ�س�ص واخلطوات املنهجية ، 	 

       ) الإ�سكندرية ، املكتب اجلامعي احلديث ، 2003م ( .
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مدحت اأبو الن�سر ، اإدارة منظمات املجتمع املدين ، ) القاهرة : ابرتاك للن�سر والتوزيع ، 2007م ( . 	 
املركز القومي للدرا�سات الق�سائية ، ا�ستخدام الو�سائل احلديثة يف قيا�ص الحتياجات التدريبية 	 

، ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر مدراء املعاهد الق�سائية الرابع والع�سرين ، القاهرة : جامعة الدول 
العربية ، 2016م . 

جنوى �سمك و ال�سيد �سدقي عابدين، دور املنظمات غر احلكومية يف ظل العوملة : اخلربتان 	 
امل�سرية واليا بانية ، مركز الدرا�سات الآ�سيوية ، القاهرة ، 2002 .

هيام جنيب �سريدة: الحتياجات التدريبية للعاملن الإدارين يف جامعة الرموك، درا�سات 	 
تربوية، املجلد التا�سع، اجلزء )61(، رابطة الرتبية احلديثة، القاهرة،1994،.

.  Identification of training needs , Arab British Academy for Higher Education   

املواقع الإلكرتونية :
.http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=34651, 21/8/2018

. https://www.bayt.com/ar/specialties/q/41698/ , 16/8/2018 . 
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املالحق
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مرحلة توقيع التفاقية

مرحلة تد�سن الربنامج
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احلفل اخلتامي

احلفل اخلتامي
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احلفل اخلتامي

احلفل اخلتامي
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تنفيذ املرحلة الوىل لربنامج امل�سح امليداين 

تنفيذ املرحلة الوىل لربنامج امل�سح امليداين 


