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 حتم�ة الشراكة المجتمع�ة في مواجهة االغتراب المؤسسي 
ات المجتمع المدني�منظم  

  .دمحم عبد السميع عثمان

  .ز'لية ال%$بية، جامعة ! ر ، جتماعية وتنمية ا��تمعقسم ا��دمة �

  profmohamedabdelsamia@gmail.com: البريد اإللكتروني

  م,�ص البحث

بوضــعية منظمــات ا*(تمــع املــد%ي #ــ" ظــل املتغ�ــ�ات ا��اليــة، لي�نــاو البحــث مــش�لة 
امــة متعلقــة 

اسـات الـسابقة ع0ـ" 
ـذا البحـث  ت 
ذه الوضعية من خالل 6عض البحوث العلمية والد روقد أشا ر

Fب أن 
ذه املش�لة اذا تفاقمت لدي 
ذه  �اب املؤسHIJ وال Mباالغ HOسP ذه املنظمات بما
ربمعاناة 

لاعد _يمن ل^([ود الرسمية من أجل الوصو إW" معدالت الئقة ناملنظمات الHU يTبS" أن ت�و الس

�ة ت�ناو cل b%ساق ال�ائنھ با*(تمع، وما Pشتمل �ل6عملية التنمية، فاfgا ستؤدي إeW تداعيات خط

ســـطي وصــغر حـــدات كiــ� و يعليــھ ا*(تمـــع مــن مؤســـسات و وي غ�ـــ� أن 
ـــذا الوضــع الـــذي تناولتـــھ . و

ه _ مـن خـالل شـراكة البحوث العلمية 6شأن عملية امل �اب املؤسHIJ ال يمكـن تجـاوMزعاناه من _غ

مجتمعيـــة حقيقيـــة تتخــــذ cـــل الوســــائل العلميـــة لتحقيــــق 
ـــذه الــــشراكة، ولعـــل مــــن أ
م[ـــا نمــــوذج 

نال�ــشwيك، ونظرFــة التنظــيم الــشب�ي وذلــك لتحقيــق الMــ�ابط والتعــاو ال�امــل بــ�ن 
ــذه التنظيمــات 

� ا�
ا من املؤسسات الرسمية وغ��لرسمية #" الدولة، ومن ثم فقد أصبح مف[وم الشراكة يمثل وغ

ة من . نحتمية واجبھ ال يمكن ال~fاو 6شأfgا #" ظل _وضاع ا��الية الHU تمر |fا الدولة روFجب bشا

اسـة والتحليـل bمـر الـذي يـدعوا إWـ"  رخالل 
ذا امل^�ص أن 
ذا التنـاو البح�ـH لـم ينـل حظـة بالد ل

ســ ات #ــ" 
ــذا الــشأن ل�ــي يمكــن تــدعيم قــضية الــشراكة لتحقيــق متطلبــات رمزFــد مــن البحــوث والد

  .التنمية
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Institutional Alienation in Civil Society Organizations 
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ABSTRACT” 

The current research tackles an important problem related to the 
status-quo of civil society organizations in light of the current 
changes that were referred to in previous research and studies 
indicating that these organizations suffer from institutional 
alienation. If this problem deteriorated at these organizations, 
which play an essential role in the development process, it would 
result in serious consequences influencing all systems in the 
society. This problem would also affect all the society 
organizations. As well as its major, middle and minor units. This 
state of suffering from institutional alienation could not be 
overcome except through actual community partnership which 
makes use of all scientific methods to be accomplished. Some of 
the most important methods include the networking model and 
the network organization theory that could be utilized to optimize 
interdependence and cooperation among these organizations and 
other formal and informal institutions in the state. Therefore, the 
concept of partnership should inevitably be activated taking into 
consideration the current status of the state. In this abstract, it 
should be highlighted that the tackled research approach is 
understudied, which motivates more research and studies in this 
area so as to enhance the issue of partnership and accomplish the 
requirements of development. 

Keywords: Community Partnership, Institutional Alienation, 
Civil Society Organizations, Development Requirements. 
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  :مقدمة

 مـن أ
ـم الظـو
ر الـسلبية #ـe العـالم ا��ـديث املعاصـر، وقـد تناول~fـا ظا
رة _غMـ�اب�عد 
اســات مــن  ايــا رالعديــد مــن البحــوث والد ت 
ــذه ومــن ثــم مختلفــة للمعا�(ــة،وز  الظــا
رة رفقــد تبلــو

 واتخــذت أ6عــادا ومظــا
ر تختلــف #ــe شــد�fا بــ�ن املا�ــHI عديــدة،ع0ــe مــدي ســنوات 
ً

 #ــe و�ــ�ن واقع[ــا
  .ا*(تمع املعاصر

اســة ولــم تقتــصر 
ــذا العــصر بــل امتــدت ع0ــe مــش�لة _غMــ�ابر د eمجتمــع 6عينــھ #ــ eع0ــ 
قعــة العــالم بمــا يحتـــو  ىامتــداد   بي�fـــا مــن حيــث ا��ــصائص الثقافيـــة تتفــاوت فيمــامــن مجتمعــات ر

 cـــل _%ـــساق ال�ائنـــة بــــا*(تمع ومـــا Pـــشتمل عليـــھ 
ــــذا املـــش�لة تناولــــت كمـــا أن 
ـــذه و_جتماعيـــة،
سطي  � وiوا*(تمع من وحدات ك ،ي �ك وbفراد، وكذلك املؤسسات وا�(ماعات يوصغرMذا ولم ي
 

Hـــ _غMــــ�اب %ــــسقا ملــــش�لة املــــدخل البح�ـ
ً

 واحــــدا مــــن _%ــــساق 
ً

ـــة لــــم اســــة يــــتم تناولــــھ ا*(تمعيـ ر بالد
اسات _جتماعية   .روالتحليل  من جانب 
ذا املدخل البح�H الد

� أن 
ذا التناو البح�H لم ينل حظھ فيما يختص    �اسة ظـا
رةلغ  _غMـ�اب املؤسـ�IJ ربد
ذى Pعــد ترابط[ــا وت�امل[ــا والــ،  املؤســسات ا*(تمعيــةأحيانــا الUــ� تقابل[ــاوحــاالت العزلــة و_نفــصام 

  . الدعامة _ساسية ملف[وم الديموقراطية #e ا*(تمعات ا��ديثة املعاصرة

ي أخــر أن الMــ�ابط املؤســHIJ يمثـــل الــسwيل bسا�ــHI التاحــة  فرصــة  التفاعـــل ومــن ج[ــة
وكذلك  التفاعل امل�H الذي يف��I  اeW تدعيم عالقة املؤسسة باملؤسـسات ، امل�H داخل املؤسسة

bـاfامـل  بي��ا*(تمـع  لتحقيــق  الت eــذه ، ىخـر الفاعلـة  #ـ

ـداف الUــ� أ%ـش�ت مـن أجل[ـا b اك روإد
  . املؤسسات لتحقيق التنمية ا��قيقية 


ا مــن خــالل  أوضــاع _%عزاليــة ��إن حالــة  _غMــ�اب الUــ� �عان�fــا املؤســسات يمكــن تفــس
ـــات الت�امــــل  الUــــH قــــد يــــصل اWــــe مــــستوFات _نفــــصام أحيانــــا  والــــذى Pعــــد   عائقــــا أمــــام إتمــــام عمليـ

�ابط ب�ن املؤسسات #" ا*(تمع املد%يMوال .  

 eقــة تنظــيم ا*(تمــع #ــFا أساســيا لطر ومــن ثــم  فإنــھ  يتحــتم أن ي�ــو تنفيــذ الــشراكة دو
ً ً

ر ن
Fــا #ــe عمليــة ا��ــد مــن ظــا
رة _غMــ�اب املؤســHIJ لبلــوغ ، ا��دمــة _جتماعيــة ا  محو ر وأن تمثــل دو

ً
ر

ج[ا أي عالقا�fا باملؤسسات bخر #e ا*(تمعغاية التفاع يل امل�H داخل املؤسسة وخا   . ر

نكما تحتم ا��صائص املن�(ية للبحث من خالل  طرFقة  تنظيم  ا*(تمع  أن  ي�و ل[ذه 
اء التغ�ـــ�ات املعاصـــرة  
ـــذا  الـــشأن  خاصـــة إ  eا محـــسوسا لـــدى املـــنظم _جتمـــا�"  #ـــ زالطرFقـــة دو

ً
ر

ـــe ا*(ت عة #ــ ـــاعال #ـــــe تحقيـــــق  التماســـــك  روامل�ـــــسا ا فــ مـــــع والUـــــ� تتطلـــــب أن ي�ـــــو ل[ـــــذه الطرFقـــــة دو
ً
ر ن

HIJاب املؤســـ��  إليـــھ 
ـــذا البحـــث مـــن ظـــا
رة  _غMـــ�والـــذى يمثـــل عائقـــا ، املؤســـ�IJ وا��ـــد ممـــا Pـــش
 eWيمثل غاية للوصو ا HIJاب املؤس�Mرة _غ
لأساسيا من عوائق التنمية فضال عن أن ا��د من ظا ً ً

  . لذي Pساعد اeW بلوغ غايات التنمية وا
داف[ا التفاعل امل�H ا

مـــة  لال%ـــسان  املعاصـــر وإن ، وإن cانـــت ظـــا
رة _غMـــ�اب تمثـــل مـــش�لة إ%ـــسانية عامـــة زوا
 eـWإ �Iأن حالـة  _%عزاليـة  تفـ� eا تكمن #ـf� راختلفت أسبابھ ونتائجھ من مجتمع آلخر إآل أن خطو

�Iبة للفو�ـــwاء و�خاصـــة  لـــدي  مؤســـسات ا*(تمـــع واعـــادة  �(لـــة الزمـــان  ، الـــسلبية املـــس ــe الـــو رإWـ
�عزFـز ا�([ــود غ�ــ� الرسـمية #ــe إقامـة  العدالــة _جتماعيـة وتحقيــق معــدالت  eــWـدف إf�  ــ�Uاملـد%ي ال

  . ىتنموFة عالية املستو
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جــات الت�افـل  _جتمــا�" ومبـدأ ت�ــافؤ  ركـم أن 
ــذه املؤسـسات �fــدف إWـe تحقيــق أع0ـe د
�ماية _جتماعية للفئات bك � احتياجاوكذلك  تحقيق مبادئ ا�، الفرص

ً
 .  

ـــد ي^�ـــــق  |fــــذه  املؤســـــسات  ومــــن ثـــــم  فــــإن ذلـــــك يتطلــــب اســـــتمرار مواج[ــــة أى �ـــــشوFھ قـ
f~Fا  ــــن اســــــتمرا ـــe أدا¢fـــــا الـــــوظيفي وFتطلـــــب ذلـــــك اســـــتمرار املراجعـــــة البحثيـــــة للتاكـــــد مـ رأوقـــــصو #ــ ر

لي�ناو cل متخصص أحد نلوظائف[ا دو عوائق و
ذه £e مسئولية  البحوث العلمية التخصصية ل
اوFـــة تخصـــصھ الـــدقيق ومـــن 
ـــذه املنطلـــق cـــان البـــد  لطرFقـــة  تنظـــيم  ، زالنقـــاط الUـــ� Pعا�([ـــا  مـــن 

ــــwيال للبحـــــث العلOـــــH الـــــدقيق الـــــذى ¥fـــــدف اWـــــe تحقيـــــق  أع0ـــــe  معـــــدل  كفـــــاءة   ا*(تمـــــع ان تجـــــد سـ
ً

سمية أو    . مدنية  رللتنظيمات  _جتماعية العاملة #e ا*(تمع سواء cانت  تنظيمات 

  : ب6ية التحليل  مل4$رات املش/لة البحثية 

�رات العلمية ال�U قادت إeW املش�لة البحثية  ا��اليةiثمة عدد من امل ، e# مت
وال�U سا
�اب املؤسHIJ بمنظمات ا*(تمع املد%ى وسيقتصر حدود البحث عe0 املؤسسات Mرة _غ
ت�وFن ظا

� الرسمية  با*(تمع املد%ى وا��اصة ب�� ال[ادف للـر�ح غ�� غ�يمنظمات ا*(تمع املد%ي والعمل ا��

ـداف _%ـسانية b تحقيـق eـWا اfذه املنظمات وحدت من انطالق[ا وسـع�
واملشكالت ال�U واج[ت 
ــاب~fا بــــا�(مود  ا*(تمعيــــة العليــــا بــــل وادت |fــــا إWــــe حالــــة  مــــن العزلــــة عــــن 6عــــض[ا  الــــبعض كمــــا أصــ

F غ�ــ� أن أحــدا  لــم يفكـر جــديا #ــe طرح[ــا بحثيــا ، خيـة وتراكميــةروالتوقـف ولعــل 
ــذه _شــ�اليات تا
ً

  : وFمكن إجمال 
ذه _ش�اليات #e العوامل واملظا
ر التالية  

  : �غ%$اب الناBCD عن ال<شو ات ال@ي/لية املرتبطة ب<نظيمات  >شر;عية وقانونية  : أوال

ينمـا �عرضـت لـبعض تمثلت ال�شو
ات ال[ي�لية #e أن  6عض منظمـات ا*(تمـع املـد%ى ح
قــم   رالقيــود القانونيــة وال�ــشر§عية #ــe ظــل القــانو املــصر  ى  والــذى مــن خاللــھ تــم ، 1964لــسنة 32ن

HــOل[ــا التنظي�ي

ليــة و�موجــب 
ــذا القــانو تــم تقييــد b اء  ذلــك تحايلــت ، نتأســ¯س ا�(معيــات زوإ
�ية خدمي� ، ة *(تمعا�fا ا*�لية6عض منظمات  ا*(تمع املد%ي الc �Uانت �fدف إeW تقديم أعمال خ

�ـسميات ومـصط^�ات مختلفـة 
ر�ـا مـن القيـود الUـ� فرضـ[ا القـانو  HـOا التنظيf¢بنا e0نفأطلقت  ع
ً

ضعت لنفـس[ا صـيغا ومـسميات  مثـل الـشرcات  املدنيـة غ�ـ� الر�حيـة، راملذcو وcـان ذلـك ¥fـدف ، وو
ة  رإeW تجاو  القيود  القانونية ال�U فرض[ا القانو السابق _شا ن   . إليھز

زغ�ــ� أن 
ــذا التحايــل والتجــاو cــان ســwبا #ــe خلــق  �ــشو
ات 
ي�ليــة #ــe البنــاء  التنظيOــ� 
�ا ســلبيا #ــe أدا¢fــا الــوظيفى� وفــرض حالــة مــن _%عزاليــة #ــe عالقا�fــا ، لتلــك املؤســسات واحــدث تــأث

ة  
ذه ا 
ياcل وأساليب  إدا e0ات سلبية ع��رباملؤسسات bخر حيث أدي  ذلك  إeW  تأث ملؤسسات ي
 حيـــث ا%عـــدمت العالقـــة الUـــ�  تفـــرض  ، ممــا دفـــع  إWـــe  انفـــصام  العالقـــة  العـــضوFة بــ�ن املؤســـسات

واقتصرت #e  ت�وFن  
يئا�fـا  ع0ـe  ا�(وانـب ، الشفافية  واملساءلة ب�ن املؤسسات و±عض[ا البعض
Fة  مــن حيــث  الـــش�ل نــات  بأfgـــا  bمــر الــذى حـــدا بالبحــث ا��ــاeW إWــe وصـــف 
ــذه  الكيا، ر_س�ــشا

�اب املؤسHIJ الذى يحد  من التفاعل امل�H داخل املؤسسة Mعا%ي من _غ� .  
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ثانيــــــا 
ً

 :BCــــــDب  �غ%ــــــ$اب الناKـــــس   عــــــن عــــــدم  اســــــتقاللية  البنــــــاء التنظيPــــــO  للمؤســــــسات Lـ
  : مشكالت التموTل  

�عا%ي منظمات ا*(تمع املد%ي من اش�الية _ستقالل ،HIJب املؤسwاليات وذلك 6س�اش 
 HIJر _ســـتقالل _دار واملؤســـ
يالتموFــل، تلـــك _شــ�اليات تمثـــل ســwبا جو
رFـــا #ـــe ا��ــد مـــن مظــا

 يــــؤدي |fــــا اWــــe حالــــة مـــن _غMــــ�اب الــــذي يتخــــذ اشــــ�اال مختلفـــة بحــــسب واقــــع cــــل مؤســــسة والـــذي
  .وا
داف[ا 

ــــإن صــــــعو�ات  ـــد إحــــــديومـــــن ثــــــم فـ ـــ�اليات التموFـــــل �عـــ �عــــــا%ي م�fــــــا ا�(و
رFــــــة الUـــــ� _شــ 
�ــــــ� املنظمـــــات غeـــ ــــدان  ا���وميـــــة #ـــ ــــو ا*(تمـــــعالعر�يــــــة،البلـ ر ا�ـــــساقا مــــــع مـــــستو  تطــ ف ، ى ووالظــــــر

د املتاحــــة، الــــسياسية و_جتماعيــــة الــــسائدة ؤFــــة ا���ومــــات ملنظمــــات ا*(تمــــع ، ر وضــــعف  املــــوا رو
   )1(املد%ي 

� ا���ومية بصفة �   : عامة ثالث مصادر و�شمل مصادر التموFل املتاحة للمنظمات غ

!و  لاملصد   ال�U تدعم  برامج[ـا  مثـل تلـك العاملـة #ـe تموFل للمنظمات ما توفره ا���ومات من :ر
مجال التنمية أوال�µة أو خدمات ال�µة  _نجابيـة  وتنظـيم bسـرة او تلـك املـصنفة كجمعيـات 

روعــدم مراعـــاة تطـــو ،  إال أن  تلــك  املنظمـــات  �عــا%ي مـــن ضـــعف _عتمــادات ا*�صـــصة، نفــع عـــام
  . مات ال�U تقدم[ا مثل 
ذه املنظمات ت�لفة  ا��د

ف[و ما يرد من دعم ا*(تمع للمنظمات  غ�ـ� ا���وميـة واملفMـ�ض أن  :  أما  املصدر الثاYي للتموTل
حيـــث  Pعiـــ� عـــن مـــساندتھ  لتلبيـــة _حتياجـــات ، ني�ـــو 
ـــذا الـــدعم  
ـــو املـــصدر bسا�ـــ�I  للتموFـــل

: واقـع  أن 
ـذا املـصدر يواجـھ عـدة عوائـق  أ
م[ــا  لكـن ال. _جتماعيـة الUـ�  تقـدم[ا 
ـذه املنظمـات 
  . لان  ال�شر§عات القائمة ال �¶(ع مثل 
ذا التوجھ عe0 النحو القائم  #e الدو املتقدمة 

� ل^(دلوTبقي املصدر الثالث�لوتخضعھ معظم الدو العر�يـة ،   للتموFل و
و التموFل bجن·H املث
مة ط  صـــا رلـــشر ة ا��ـــصو، و ضـــع 
ـــذا وروالـــذى يقـــ�HI بـــضر �عـــات وiح منـــھ لتلقـــى التFتـــصر eو ع0ـــ ل

ـــة #ــــe مجــــال حقــــو _%ــــسان  #ــــe دائــــرة   قالقيــــد القــــانو%ي  للمنظمــــات غ�ــــ� ا���وميــــة وخاصــــة العاملـ
 ��اد من اعتماد
ا عe0 التموFل bجن·H بدو تـصرFح  ف^(ـات  الـسلطات إWـe محاولـة التـأث نمغلقة و ز

 قوFـة ع0ــe املنظمـات الUــ� تحـصل ع0ــe مثـل  
ــذا كمــا شـTت  حمــالت، ع0ـe ا�([ـات bجنwيــة املانحـة
  . واحالت  6عض[ا اeW املساءلة القانوFنة، التموFل

ة عe0 اسـتقاللية 
ـذه املنظمـات ت�ـاد  ت�ـو  منعدمـة #ـe ظـل  ن وFت¹¸ مما سبق أن القد ر
_شــ�اليات املرتبطــة 6عمليــات التموFــل ل�ــى تقـــوم  
ــذه  املنظمــات كمؤســسات مــستقلة بواجبا�fـــا 

Fب #e ان ا��د من استقاللية 
ذه املنظمات يمثل شكال مـن التن ظيمية ال�U أ%ش�ت من اجل[ا  وال
ً

ر
أشـــ�ال  _غMــــ�اب  املؤســـHIJ الــــذى  يحـــد #ــــe ذات  الوقـــت مــــن عمليـــات التفاعــــل  امل�ـــH داخــــل  cــــل 

  . والذى يؤدي إeW ضعف مخرجا�fا ، مؤسسة

 

  

                                                        
(1)Fowler, Alan , Civil  Society Research Funding from  a Global perspective  : A Global perspective  :A case  for 

Redressing  Bias  ,Asymmetry  , and  Bifurcation  , international Journal  of  Voluntary  and  Nonprofit 
Organizations :13(3),September 2002,pp.287-300. 
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ثالثا
ً

  : فافية  وتقنيات العمل �غ%$اب  الناBCD عن نقص  املعلومات والش: 

ا 
امـــا عمــــل منظمـــات ا*(تمـــع املــــد%ي      �عـــد  قـــضية املعلومــــات محـــو
ً ً

�fا وكفاء�fــــا، ر ، رومنـــاط  قـــد
�fا ع0ـe النفـاذ اWــe مـصادر املعلومـات وكفاء�fـا #ـe تــدقيق[ا وتوثيق[ـا �fا ع0ــe ، رفبمقـدار قـد رت�ـو قـد ن

�fا عe0 التدخل الفعال    .رالتحليل والتقدير و�التاeW قد

وتتمثل  #e أن  املعلومات عن ، ىوتكمن املش�لة #e احت�ار املعلومات عe0 املستو القومي
ال ، وال�U تتحمل  م�áانية  الدولة أعباء àـ�مة #ـe سـwيل جمع[ـا، جوانب م[مة #e الواقع _جتما�"

ض أن مــا اليمـــس bمــن القــومي ، يTتâــ� امر
ــا ع0ــe النحـــو الــذى يفMــ�ض أن يTتâـــH إليــھ مـــن وفــاملفر
او عb e0قل تتاح äفادة منھ ملن ، معلومات يجب أن يTشر وFتاح *�تلف مستوFات اتخاذ  القرار

  . و#" مقدم~fم منظمات ا*(تمع  املد%ي، نPعدو مستفيدين او مس~fلك�ن شرعي�ن

 eــــو ان يقتــــصر تــــداو  تلــــك املعلومــــات ع0ــــ
لولكــــن الــــذى  يحــــدث #ــــe حــــاالت غ�ــــ� قليلــــة 
وال ، لبـــل وحUـــ� الوصـــو إل�fـــا، ت وFحظـــر ع0ـــe مـــن ســـوا
ا  _ســـتفادة  م�fـــامؤســـسات واج[ـــزة بالـــذا

عة   وPس�بعد أن يجر توظيف 6عض  املعلومـات ع0ـe نحـو قـد ينطـو ع0ـe _ضـرار باملـصا�¸ املـشر ي ي
لقطاعات من املواطن�ن واملؤسسات ال�U تمثل[م او تخدم مصا��[م  واملتمثلة #e منظمات ا*(تمع 

   . )1(املد%ي 


ـــذه الـــصعو�ات النمطيـــة وعـــالو eمعظـــم تـــزداد الـــصعو�ةة ع0ـــ eتـــدقيق املعلومـــات #ـــ eـــ#  
 e0ما ع   .  الرسمية لتداو املعلوماترالبلدان ال�U تضفي طا6عا صا

�تب عe0 نقص املعلومات MFةو  وا%عـدام[ا الـشفافية بـل ع0ـe تـداول[ا نقـص روا%عدام القـد
�اMل 6عدا من ا6عاد _غ�شP حيان مماb من ��ب  بالTسبة للمؤسسة #e عالقا�fا باملؤسـسات #e كث

�ا مباشـرا ، يbخر #e ا*(تمـع� وال يمكـن  ال~fـوFن 6ـشأن 
ـذا البعـد مـن أ6عـاد _غMـ�اب ألنـھ يـؤثر تـأث
 Hداء امل�bتقنيات العمل و e0ع .  

وFقتـ�HI وجـود الـشفافية ان يـتم %ـشر املعلومـات وتفاصـيل الiـ�امج  #ـe الوقـت  املناسـب 
ســــالة املؤســـــسةفــــضالعن م رعلومـــــات حــــو قـــــيم و � ، واملــــوظف�ن  والـــــسياسات وامل�áانيــــات، ل�ومعـــــاي

د ومراحــــل التنفيـــذ  والنفقــــات الفعليــــة � املــــس~fدفة ومعلومــــات ، رتخـــصيص املــــوا�إWــــe جانـــب املعــــاي
ن و�ــدو %ـشر تلــك  ، وقــوائم واسـتحقاقات فئــات املـستفيدين،  ومواقــع  الiـ�امج، تقيـيم _حتياجـات 

املشار إل�fا تصبح املؤسسة #e حالة عزلة تامة عن  شـبكة  العالقـات ا*(تمعيـة وكـذلك املعلومات 
 ،  بل  وFمكن  وصف  حالة  املؤسسة  باfgا �ع¯ش  الالمباالة  والالمعHç، عن املؤسسات ذات الصلة

HIJاب  املؤس�Mرة  _غ
  . تك  املظا
ر  ال�U تمثل  أ6عادا مختلفة  لظا

اLعا
ً

  : لناBCD  عن نقص  �بداع  و�كتفاء  بالنقل  والتقليد  وا�[ا'اة �غ%$اب  ا: ر

الشــك  أن cــل مجتمــع مح0ــ" يتمتــع بخــصائص واحتياجــات قــد تم�ــáه عــن  مجتمــع مح0ــ" 
�تـب ع0ـe ذلـك أن ت�ـو املؤســسة ، ومـن ثـم فقـد تختلـف متطلبـات 
ـذا ا*(تمـع عـن êخـر، آخـرMFنو

ـــــع  ا*�0ــــــ"  مرتب ــــ" ومواكبــــــة املوجــــــودة  |fــــــذا  ا*(تمـ ــــرا بحاجــــــات مجتمع[ــــــا ا*�0ــ تباطــــــا مباشــ رطــــــة ا

                                                        
(1)Transparency international  : preventing corruption  in Humanitarian Operations , Feb2010,p41. 
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قلتطلعاتـھ  وتج~fــد #ــe ابت�ــار الوســائل والطــر الUــ� يمكــن ان تحقــق طموحــات 
ــذا ا*(تمــع  ا*�0ــ" 
الـــذى تنwثـــق منـــھ 
ـــذه املؤســـسة او تلـــك املنظمـــة وت�ـــافح #ـــe ســـwيل  _بـــداع لتلبيـــة متطلبـــات 
ـــذا 

  . الوسط _جتما�" الذى �عمل من  أجلھ

غ�ـ� أن 
ـذا التم�ـá ل�ـل مؤسـسة ي�ــاد ي�ـو مفقـودا
ً

 ألن الـسائدة #ـ" جميـع  املؤســسات ، ن
يحيـث ت�بـار  املؤسـسات ع0ـe اخـتالف توج[ا�fـا  ، ي�اد يمثل نمطا واحـدا ً قـائم ع0ـe التقليـد والنقـل

#e توحيد السياسات ال�U  تنظم اعمال[ا  6غض النظرعن تفاوت املتطلبات الفعلية ل�ل مجتمع cل 
  . عe0 حدة  ومراعاة خصائصھ وحاجاتھ املتنوعة  

ولعــــل الغايــــة مــــن توحيــــد مــــا Pــــس�O بالــــسياسات 
ــــو ا��ــــوف مــــن املــــساءلة  اذا  اختلــــف 
ىسياســة مؤســسة عــن املؤســسات bخــر 6غــض النظــر عــن  مفــا
يم  املركزFــة والالمركزFــة بالTــسبة 

  . ملتخذى القرار  

�تب عe0 ا*�اcاة وتقليد املؤسسات 6عضMFحالة عزلة و e# و  املؤسسة�ن[ا البعض  أن ت
بــل  وFمكـن  وصــف  
ـذه  العالقــة  بـ�ن  املؤســسة  ومجتمع[ـا ا*�0ــ"  ، عـن حاجـات مجتمع[ــا ا*�0ـ"

 وذلـــــك  مــــن حيـــــث  نمـــــط  ا��ــــدمات الUـــــ� تقـــــدم[ا ، بالعالقــــة  _نفـــــصامية  #ــــe  كث�ـــــ�  مـــــن bحيــــان
  . ل[ذا ا*(تمع للمجتمع ا*�0" ومدي مالئم~fا ل^�اجات الفعلية  

�اب  Mع¯ش  املؤسسة  6عدا آخر  من أ6عاد  _غ��تب  عe0 نقص  _بداع  املؤسHIJ  ان MFو
ً

املتمثـل  #ــe _نفــصام  عــن  ا��اجــات  الفعليــة  للمجتمــع  الــذي ا%ــش�ت مــن أجلــھ  
ــذه  املؤســسة، 
  . زوذلك تحت إطار وحدة السياسات الذي ال يتجاو النقل والتقليد

   : النظرTة للبحثاملنطلقات

تتحقق  املساندة  الوظيفية  ملش�لة 
ذا البحث  من خالل عدد من النظرFات  يمكن 

ا  فيما ي0"     : زايجا

أوال
ً

  .نظرFة  املنظمات : 

ثانيا 
ً

  . نظرFة  التحديث الوظيفية : 

ثالثا
ً

�اب #e النظرFة _جتماعية : Mغ_ .  

أوال
ً

  :  نظرTة املنظمات :

�اتيí"  ل[ا #e  املسا
مة #e إحداث �عتمد طرFقة    Mتحقيق ال[دف _س  e# تنظيم  ا*(تمع  
س~fا  امل[نية  من خالل  منظمات  مؤسسات متنوعة  يتم عن  �  اجتما�" مقصود  عe0 مما�  ر�غي

  ) .1(طرFق[ا  ترجمة  
ذا ال[دف  من واقع  أومسا
مة  فعلية  #e تنمية  ا*(تمع  وتطوFره 

ل النظرFة  حو اعتبار  أن املنظمات  تمثل  وحدات  اجتماعية  يتم  روتدو فكرة 
ذه
بناؤ
ا  6ش�ل  مقصود  لتحقيق  أ
داف  محددة  ومعنية  îP(ز  ا�([د الفردي عن تحقيق[ا  

سميا 
داف يتم إ%شاء  بناء  محدد  يتم قواعده ولوائحھ b  ذه القواعد ، رولتحقيق  تلك
 وت�سم 
§ع القوة والسلطة بي�fم بطرFقة تضمن التحكم #e بمبادئ  تقسيم  العمل  زب�ن اعضائھ وتو

                                                        
1

دار الوفــــاء  لــــدنيا الطباعـــــة , تنميــــة  املنظمــــات  _جتماعيــــة  مـــــدخل  م�ــــH  لطرFقــــة  تنظــــيم  ا*(تمــــع  :  رشــــاد أحمــــد عبــــد اللطيــــف 
Fة , والTشر    .342ص  ,2010,ر_سكند
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b%شطة ال�U تتم من خالل[ا  كما أنھ  يقوم  بفحص ومراجعة ما تقوم  بھ املنظمة من أعمال 
سمية مستمرة   ).2( ربصفة 

سمية  مع املنظمات bخر   ىوتتضمن 
ذه القواعد  واللوائح  بناء  عالقات   ر
سھ  املنظمةواملؤسسات  ذات ال  و�س�ند  
ذه  النظرFة  أيضا عe0 أن ، رصلة  بالTشاط  الذي  تما

ا أساسيا ملساعدة ا*(تمع ا*�e# "0 تحقيقھ ل[دافھ مع للمنظمات دو
ً ً

ياملؤسسات bخر با*(تمع  ر
  ).3(ملواج[ة احتياجات  ا*(تمع  ا*�0" والعمل عe0 حل مشكالتھ 

ئdسdت`ن ب`ن املنظمات  ما يوتر  ذه النظرTة  أن ثمة  عمليت`   : رن 

 :والت6سيق كعملية ب`ن املنظمات تتضمن �>ي :  عملية الت6سيق-1

سHO ب�ن مجموعة من منظمات الرعاية  _جتماعية    -  أ رايجاد �عاو   .ن

ييتضمن  ذلك  التعاو تبادل املنظمة عمليات التTسيق  بي�fا  و��ن  املنظمات bخر   - ب  .ن

�كة #e  نطاق  �عمل املنظمة  من خال-جMداف مش
يل  التعاو  مع املنظمات bخر  عe0  تحقيق  أ ن
  .برنامج  عمل متفق عليھ 

ي  و�عHç  عملية  أن ي�و 
ناك  ثمة تواصل  ب�ن املنظمة واملنظمات  bخر  :عملية �تصال     ن
جة _تفاق عe0 ، العاملة #e ا*(تمع نطاق  والية ر و�عHç  أيضا أن عملية  _تصال  تحدد  د

جة و�"  املنظمة  عe0 _ستجابة  للفرص  والتحديات  #e عالقا�fا باملؤسسات bخر   ياملنظمة  ود ر
 . املوجودة با*(تمع 

 

ومن ثم  فان  مفاد  النظرFة  أن العالقة ب�ن  املنظمات  _جتماعية و±عض[ا  البعض  
ابطة  تر�ط  بي�fم  جة  ما ب�ن  املنظمات  و±عض[ا   وتؤسس  عe0  وجود  ثمة  ، رتمثل  رتفاعل  بد

  .  وترجع أ
مية  وجود  عالقات  ب�ن املنظمات إeW  وجود
ا #e مجتمع تؤثر  وتتأثر  ، البعض 

"Wالوقت  ا��ا e# تمام
 ولعل ، والعالقة ب�ن املنظمات  #e ضوء  
ذه النظرFة  تحظي  با
 ألن ، تؤدى وظائف[ا  كTسق  مغلق  مستقلذلك  يتطلب  أنھ  ال يمكن  أن توجد  أية  منظمة  

   4). 1(املنظمات يجب  أن �عتمد عe0 6عض[ا البعض من خالل  التبادل والتفاعل

ثانيا 
ً

  :  الوظيفية نظرTة التحديث:  

ل      تر  
ذه النظرFة  أن  ظا
رة  _نفصام  ب�ن املنظمات  _جتماعية  #e الدو النامية يمثل  ي

ا  يتجاو 
ذه املرحلة _نتقاليةمرحلة انتقالية يم زكن تجاو �اب ، زMرة _غ
 فاملظا
ر السلبية  لظا

                                                        
Fة , دار الوفاء  لدنيا الطباعة  والTشر  ,تنظيم  ا*(تمع وقضايا التعولم: رشاد  أحمد عبد اللطيف  2  .283ص , 2007,ر_سكند
3

ات طرFقــة تنظــيم  ا*(تمـع #ــe ا��دمــة _جتماعيــة , ---------------------------  Fة , مـدخل  مت�امــل ,رنمـاذج وم[ــا املكتــب  , ر_ســكند
  .144, 143ص ص , 1999, ا�(امï"  ا��ديث  

)
ن ) 1 سات :  ونwيل  دمحم صادق  وآخر ات ومما رتنظيم  ا*(تمع نظرFات وم[ا جامعة حلـوان  , cلية  ا��دمة _جتماعية  , القا
رة , ر

 . 6, 5ص ص , 2001, 
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مة   �  عن حالة  مرضية مؤقتھ تTت�â بان~fاء أiع�زب�ن  املؤسسات عادة ما يتم  �¶�يص[ا عe0 أfgا  
  . املرحلة _نتقالية  ال�U تمر |fا ا*(تمعات 


ذا _تجاه  إeW أن ا*(تمعات ���ا الغر�ية وأمرF�ا الشمالية قد      و§ش ر الصناعية  املتقدمة #e أو
ومن ، لمرت  بحالة  ا*(تمع  الذى  �عا%ي  مؤسساتھ  من حاالت _نفصام êن  #e دو العالم الثالث

لا*�تمل أن تحذو دو العالم الثالث حذو 
ذه ا*(تمعات ال�U مرت |fذه املرحلة من الدو   ل
ó"  وعالHO الصناعية ؛ إال أن  
ذا   . ر _تجاه ¥fتم ب�ل ما 
و داخ0" ومح0" و أمام cل ما 
و خا

 e0يك
ض  وطار  أمام cل ما 
و  نظامى و ئ    وFركز عe0 ما 
و عا  فضال عن _
تمام ، )1(ر
�Oام0" وأساليب ، بالبناء الثقا#" و_جتما�"  والتعلي�تجاه الوظيفي الت_  e0الذى يؤكد ع 

قذي س¯ساعد عe0 تجاو  cل ما 
و مر�HI ومعو 
و ال، التحديث زوسرعة تجاو املراحل ، ز
�ات _قتصادية و_جتماعية �ل_نتقالية للدو ال�U تمر  بمراحل انتقالية 6سwب  6عض التغ

  .املرتبطة |fذه  املراحل _نتقالية 

�عا%ي  م�fا 6عض �Uان تجاو املعاناة ال�إم e0ة تؤكد عFذه النظر
 ا*(تمعات #e زومن ثم فان 
�اب املؤسHIJ  من أبر مظا
ر
ا، مراحل[ا _نتقاليةMعد _غP و ، ز والذي�نوذلك 6شرط أن ي


تمام بتطوFر  بنائھ الثقا#" و_جتما�" و�عزFز _تجاه الوظيفي الت�ام0"_ e# ا*(تمع جادا
ً

 ولعل ، 
  . حثية ا��الية 
ذا 
و ما ¥fدف  اليھ 
ذا  البحث  من خالل معا�(ة املش�لة  الب

  : �غ%$اب  lm  النظرTة  �جتماعية 

� ا*(تمع أو يتحو إeW جانب ما وذلك  كما حدث عندما �لير البعض أنھ عندما يتغ ي
� يحتمل أن يؤدي إeW اضطراب الطباôع �لتحو ا*(تمع إeW الرأسمالية  فان 
ذا التحو أو التغي ل

نظم أدا¢fم وال يص^¸  الت�وFن  القوFم للطباôع  مناسبا   املؤسسات ال�U توكذلك ، _جتماعية للناس
�اب واليأسMد الشعو لدي _%سان باالغFات _نتقالية ، رللمجتمع  ا�(ديد  مما يز�Mذه  الف
 وأثناء 

  .  )1(ريصبح الفرد �àية  �(ميع  أنواع  املزاعم و_دعاءات ال�U ت÷ö لھ مالذا  من الشعو بالوحدة

�ب يحMن أن _غ�ندث عندما يحدث  لإل%سان حالة  من عدم  التواز مع نفسھ أو ب¯نھ و�
�اب بأساليب التTشئة _جتماعية ففي  ظل التTشئة _جتماعية يك�سب ، ا*(تمعMرتبط _غFو 

وbدوار ال�U تؤثر #e أح�امھ ا��لقية و#e ،  و_تجا
ات،  والقيم، الفرد العديد من املفا
يم
ن فاألفراد  ذو وج[ة الضبط الداخلية Pعتقدو أfgم أسياد عe0 ،  الضبطاك�سابھ  لوج[ة  ي


م رأدوا
ٌ

جية Pعتقدو أfgم مخلوقات تتحكم  ف�fا قو  ،  ي ب¯نما bفراد  ذو وج[ة الضبط ا��ا ن رى
� ف�fا�جية  ال Pستطيعو التأث نخا � ، ر��ابية  ضعيفة  وغMصية  اغ�ú  بناء eWبذلك  تؤدي  إ 

   .)2(نعكس ذلك  عe0 املؤسسات الP  �Uعملو |fا وقد ين، مت�املة

�ة�ت ، أن ا�ساع دائرة  ا*(تمعات قد  أذابت 6عض ا*(تمعات ا*�لية الصغ ر كما  تطو
"Wالتحو الرأسما eWيتھ مما  أدي إ
فا ادت  لأساليب وإشباع  حاجات _%سان و ر وأدي إeW تقسيم ، ز

ر الوقت  ا�سعت الفجوة  ب�ن، الwشر طبقات  مما أدي إeW تق[قر ،  
ذه الطبقات _جتماعيةوو�مر

                                                        
)1(

نة للدو  النامية  , ثقافة  الفساد  #e مصر  :  حنان سالم    اسة  مقا لد ر سة ,  القا
رة , ر  .م2003,ودار ا*�ر
2
- Denise ,T.c : the  concept of  alienation some  critical notice in , Alienation concept , term  and meanings , 

N,Y,seminor, press ,1973.p144.  
1
- Seeman  : On  the  Meaning  of  Alienation ,American  sociological review , vol24  ,  n2 , dec ,1959 , p 788. 
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ح bخوة، العالقات _جتماعية اء املادة  فضعفت ر و والتفاعل _جتما�" سعيا  و  والقرابة ، ر
�ة ��اب... وا�(Mا  مما أدي باال%سان لبقع  فر§سة  لالغ
��  .)1(وغ

�اب 6سماتھ ومظا
ره ينعكس بصو           Mذا _غ
ة ما عe0 مؤسسات  ا*(تمع املد%ي مما ر       ولعل 
 �Uا��صائص الوظيفية ال e0ذه املؤسسات تؤثر ع
Pساعد عe0 وجود حالة من _نفصام  ب�ن 

  . قامت من أجل[ا  
ذه املنظمات

   :ا��@ود  السابقة  املرتبطة  بموضوع البحث 

اسات مباشرة  خ رلقد واجھ 
ذا البحث ثمة صعو�ة #e ا��صو عe0 بحوث  ود اصة ل
�اب عe0 الصعيد   ظا
رة أحد #e حدود علم الباحثل حيث لم ي�ناو ، بموضوع البحثMغ_

اسات تناولت موضوع الشراكة ب�ن املؤسسات ، املؤسHIJ والتنظيمات _جتماعية � أن ثمة  د�ر غ
HIJتواجھ العمل املؤس �Uاملعوقات ال �iا من أك
  وا%عدام ، روالتنظيمات _جتماعية  باعتبا

 ال�U يجب أن �عمل #e  منظومة ت�املية ، راكة  PعHç انفصام العالقة الوجو�ية ب�ن املؤسساتالش

ا املتوقع  لتلبية  حاجات  ا*(تمع اسات والبحوث  كما ، ركيما تؤدي دو ر و%عرض لبعض 
ذه الد

  : ي0"

اسة   -1   : )1()2008نرم`ن  ابرا يم  حلqP ( رد


لية التدخل امل�H  لط "          6عنوانb ن  ا�(معيات�رFقة  تنظيم  ا*(تمع لتفعيل  الشراكة  ب
س للمسا
مة #e تحقيق  جودة التعليم  وقد انطلق  
ذا البحث من خالل مش�لتھ " رواملدا

س  
لية كمؤسسات للمجتمع املد%ي واملداb  ن ا�(معيات�رال�U أكد ف�fا أن الشراكة ب
س كمؤسسات �عليمية  أ
داف[اغائية  وتحتاج  إeW تفعيل  ح�U  تحقق امل  وسعت  ، ردا

اسة  لتحديد اس[امات طرFقة تنظيم  ا*(تمع #e تفعيل الشراكة ا*(تمعية ب�ن  رالد

لية  كمنظمات للمجتمع املد%ي  بما يحقق b عليمية وا�(معيات�س  كمؤسسات  راملدا

اسة أن موضوع تدعيم الشراكة يتطلب ، أ
داف جودة التعليم أت  الد ر و آليات  جديدة ر
س كمؤسسات �عليمية و��ن  رخاصة  بتعزFز _تصال وأساليبھ ا*�تلفة ب�ن املدا


لية كممنظمات للمجتمع املد%ي b ا�(معيات .  

اسة   -2   )2()2010دمحم صادق  ابرا يم (رد

الشراكة  ب�ن  التنظيمات النقابية وأثر
ا  #e تحقيق ت�امل خدمات الرعاية  :           6عنوان
اسة من خالل مش�لة بحثية  تر أن التTسيق ، جتماعية_ يوقد انطلقت  
ذه الد ر

والشراكة ب�ن التنظيمات النقابية �عا%ي من حالة  ب�ن _نفصام وا%عكس ذلك عe0 ا%عدام 
 ومن ، الت�امل ا��اص بخدمات الرعاية  _جتماعية  ال�U تقدم[ا 
ذه التنظيمات النقابية

اسة إeW محاولة  تفعيل 
ذه الشراكة واس�بعاد  _نفصام ب�ن ثم فقد  
دفت مش�لة ا رلد

                                                        
2
-Colman , JBroe n.w :Abnormal peychology and  modern  life , new York , scett fore  sman ,co,1972,p155. 

 )1(
  HــOيم  حل
س للمــسا
مة : نـرم�ن  ابــرا 
ليــة واملــداb ن  ا�(معيــات�رالتــدخل امل�ــH  لطرFقــة  تنظــيم  ا*(تمـع لتفعيــل  الــشراكة  بــ

اه رسالة, #e تحقيق  جودة التعليم   ة , ر  دكتو �  مTشو� .2008, جامعة حلوان , cلية  ا��دمة  _جتماعية  , رغ
)2(

اه  , الــشراكة  بــ�ن  التنظيمــات النقابيــة وأثر
ــا  #ــe تحقيــق ت�امــل خــدمات الرعايــة  _جتماعيــة : دمحم أحمــد صــادق    رســالة دكتــو ر
ة  � مTشو��بية cلية  ا, قسم  ا��دمة _جتماعية  وتنمية ا*(تمع , رغMر , ل
 b  رة , زجامعة
 .2010, القا
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ذه التنظيمات النقابية كيما تقوم بواجبا�fا الوظيفية نحو تحقيق الت�امل أساليب 
ة وجود دو ، الرعاية _جتماعية الf� �Uدف  إل�fا  
ذه التنظيمات �ح  البحث ضرMر واق ور

شراكة ب�ن التنظيمات  النقابية  ال�U تتمكن من لطرFقة تنظيم  ا*(تمع العادة تفعيل ال
عاية اجتماعية مت�املة  
ا #e بناء خدمات  رتحقيق  دو   .ر

اسة -3   )1()2009|[ر  فت}l  م4$وك   (رد

�ة  ملواج[ة �         تقييم ج[ود الشراكة ب�ن ا�([ات ا���ومية وا*(تمع املد%ي #e  مساندة bسر الفق
áiمة ا�� اسة بناء عe0 أن  ج[ود  الشراكة ب�ن ا�([ات ا���ومية وا*(تمع تحددت مش�لة ال، زأ رد

 áiمة ا�� �ة  #e مواج[ة أ�زاملد%ي ال تصل إeW املستو الذى Pساعد عe0 تحقيق مساندة  bسر الفق ي
مة ، وقت اجراء البحث b ذه ا�([ود أو ا%عدام[ا بدليل استمرار
ز مما يدل عe0 تد%ي مستو  ي

 وcان سï" البحث إeW  تقييم 
ذه ا�([ود نا�öI عن ، اصة |fذه املش�لةلدى 
ذه bسر وا��
نالشعو با��الة السلبية للشراكة ال�U يجب أن ت�و فعالة  #e مواج[ة  مثل 
ذه املشكالت  ، ر

اسة أن تفعيل ج[ود الشراكة يمكن أن يتحقق من خالل توظيف ام�انيات ا*(تمع  أت الد رو ر
د وام�انيات cافة  القطاعات bمر الذي Pساعد  عe0 تحقيق  �عظيم  _ستفادة من، املد%ي ر موا

ج[ود تتم بالشراكة  _يجابية و�عمل عe0 التفاعل املؤسHIJ الذي يؤدي إeW  تقديم  العديد من 
عات وا��دمات الشباع احتياجات bفراد ومواج[ة مشكال�fم  من خالل التماسك  واملشر

ه إW" تن   . مية  حقيقية للمجتمعراملؤسHIJ الذي  يؤدي بدو

اسة  -4  )1(...)يوفاء  �سر ابرا يم ( رد

مات واملشكالت الغذائية لتحقيق bمن  "      6عنوان  
لية  #e مواج[ة _b زاس[امات ا�(معيات
 وتنحصر املش�لة البحثية  ل[ذا البحث  #e أن  تفاقم املشكالت املرتبطة باألمن  الغذاôي ، "الغذاôي


لية كمؤسسات #e ا*(تمع املد%ييتطلب مسا
مة فb ذه ، عالة من خالل ا�(معيات
 و

ا تتطلب عالقة  شراكة ايجابية بي�fا  و��ن  املؤسسات  bخر  ذات _
تمام |fذه  ياملسا
مة  بدر و

� أن املش�لة البحثية ا��اصة ، املش�لة %عHç  مش�لة  bمن الغذاôي وما يرتبط |fا  من مشكالت� غ
مات املرتبطة باملشكالت الغذائية يرجع أساسا لعدم |fذه الد b  زاسة  تر أن  من أسباب تفاقم ير


لية واملؤسسات bخر با*(تمع املد%يb ذه ا�(معيات
ي_س[ام والتعاو  _يجا±ي ب�ن   وذلك ، ن
مات وعدم القد b عقد��تب عe0  ذلك  MFذه املؤسسات و
رة  زنا�öI  عن انفصام  العالقات ب�ن 


لية كيما  ت�و أك � ، عe0 مواج[~fاb ا  ايجابيا ل[ذه ا�(معيات أى  أن يحدد دو ن ومن ثم فقد 
ً
ر ر

اسة وا��اصة  باألمن الغذاôي    . راس[اما  #e مواج[ة املشكالت ال�U  طرح~fا الد

اسة  نيف`ن  دمحم توفيق -5   :)2(رد

ا�fا املؤسسيةاحتياجات جمعيات حماية املس~fلك  لبناء "          6عنوان وانطلقت "  ر قد
 e# لكf~واقع أوضاع جمعيات حماية املس  e0اسة من خالل التعرف ع راملش�لة البحثية ل[ذه الد

                                                        
)1(

مــة  : �ـ�ر  فت�ـ"  مiـ�وك   زتقيـيم  ج[ـود الـشراكة بـ�ن  ا�([ـات  ا���وميـة وا*(تمـع  املـد%ي  #ـe  مـساندة bسـر الفق�ـ�ة  ملواج[ـة  أ
 áـــــiا��دمــــــة _جتماعيــــــة والعلــــــوم _%ــــــسانية , ا�� eــــــ# ات   اســــــ ربحــــــث  مTــــــشو  #ــــــe  مجلــــــة  د cليــــــة , ع  والعــــــشرFن  العــــــدد  الــــــسا6, ر

 . 2009, ا��دمة  _جتماعية  جامعة حلوان  
)1(

ات واملـــــشكالت الغذائيــــة لتحقيـــــق bمــــن  الغـــــذاôي : يوفــــاء Pـــــسر ابــــرا
يم   ـمــــ 
ليــــة  #ـــــe مواج[ــــة _b بحـــــث , زاســـــ[امات ا�(معيـــــات
اسات ا��دمة _جتماعية  والعلوم  _%سانية  رمTشو  #e مجلة د  , ة  حلوانcلية  ا��دمة جامع, ر

)2(
ا�fا املؤســـــسية  : نيفــــ�ن دمحم توفيـــــق   اســـــات #ــــe ا��دـمــــة  _جتماعيـــــة , راحتياجــــات جمعيـــــات حمايــــة  املـــــس~fلك لبنـــــاء  قــــد رمحلــــة  د

ن  , جامعة  حلوان  , cلية ا��دمة  _جتماعية , والعلوم  _%سانية    .2009, والعدد السادس  والعشر
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وكشفت 
ذه املش�لة البحثية عن أن  ال[ياcل  التنظيمية �(معيات  حماية املس~fلك ، مصر
ا�fا املؤسسية  ل�ى تقوم  بد 
ا  الوظيفية #e حماية املس~fلك رتحتاج إeW اعادة النظر #e  بناء  قد رو

ات  
ذه ا�(معيات فانھ  تظ[ر ثمة  احتياجات تنظيمية، #e مصر ل وأو ، رومن أجل إعادة بناء قد

ذه  _حتياجات 
و اتخاذ نماذج  ال�شwيك  والتمك�ن cوسائل  أساسية لر�ط  
ذه ا�(معيات 

 وأن 
ذه ا�(معيات بأوضاع[ا ا��الية  ، يباملؤسسات bخر  العاملة #e ا*(تمع  #e ذات  ا*(ال
ي�عا%ي  انفصام العالقة بي�fا و��ن املؤسسات bخر #e ا*(تمع سواء مؤسسات ا*(تمع املد%ي أو 

ة التموFن : املؤسسات الرسمية مثل ا رو 
ا ... ز��ات ، وغ ر وإن أو املطالب ال�U تؤدي إeW بناء القد ل

ا من خالل ايجاد ثمة �عاو بي�fا و��ن املؤسسية ل[ذه ا�(معيات 
و تمكي�fا و نظيفيا من أداء دو ر

  . ياملؤسسات bخر  #e ا*(تمع ذات الصلة

اسة  -6   )1(...)عب`$ ع�� العناYي ( رد


لية #e تحقيق الشراكة ا*(تمعية #e مجال "         6عنوان b تواجھ ا�(معيات  �Uاملعوقات ال
اسة عe0 أن الشراكة ا*(تمعية مع املؤسسات املتمثلة  ركزت  املش�لة البحثية  ل[ذه، التعليم ر الد

HOا*(ال التعلي e#  متحققة ��
لية غb ا�(معيات e# ، HIJرة انفصام مؤس
 حيث تأ�ي أيضا ظا
اسة  أن �سï" إeW كشف مدي   
لية  واملؤسسات التعليمية ؛ لذا حاولت الدb ذه ا�(معيات
رب�ن 

نو دو الشراكة ا*(تمعيةوعمق  
ذا _نفصام الذى  يح  وأيا  cانت bساليب وbسباب ال�U ، ل
 ولذلك �سï"  مثل 
ذه ، تجسد  ا%عدام الشراكة ؛ إال أن 
ذا ال ينفي حالة العزلة ب�ن املؤسسات 

 ومن ،  ال�U تمثلت #e مظا
ر عدم  تحقيق الشراكة، البحوث إeW معا�(ة حالة العزلة و_نفصام
اسات أقرت بظا
رة فقدان التTسيق ب�ن املؤسساتا�(دير بالذكر أن م وال�U ، رعظم 
ذه الد

� مظ[ر العزلةiتمثل أك ،HIJاب املؤس�Mعد  6عدا من أ6عاد _غP  الذى 
ً

 .  

اسة -7    )1()2011دمحم  ع�� إبرا يم  ( رد

�HI" 6عنوان س ومنظمات  ا*(تمع املد%ي #e مواج[ة  ظا
رة العنف املد رالشراكة  ب�ن املدا " ر
�HI ومدى تفاقم[ا #e الوقت  اسة الضوء عe0 ظا
رة العنف املد رألقت املش�لة البحثية  ل[ذه الد ر

"Wان  ثمة ، ا��اc ان يمكن أن تتفاقم  لوc ما HI� مزت املش�لة البحثية إeW أن ظا
رة العنف املد ر و ر
س ( شراكة  حقيقية  ب�ن املؤسسات التعليمية  � أن  فقدان  غ، ومنظمات ا*(تمع املد%ي) راملدا�


ا داخل ، 
ذه الشراكة س بل وان�شا ر 
و الذى  ساعد عe0 تجسيد 
ذه الظا
رة #e املدا ر
ة  من صو العزلة ب�ن منظمات ا*(تمع ، ا*(تمع � عن صوiع�رولعل 
ذه املش�لة البحثية أيضا  ر

س(املد%ي واملؤسسات التعليمية  اسة عe0 ، )راملدا رعية ل[ا دو أن الشراكة ا*(تم"روأكدت 
ذه الد
س ومنظمات ا*(تمع املد%ي �ات ب�ن املداiار وا���فb تبادل e# HIوان الشراكة  ا*(تمعية ، رأسا� 

د و_م�انيات املادية والwشرFة والHU تكشف البحوث العلمية عن فقداfgا ، رتحقق الت�امل ب�ن املوا
  . #e عالم  الواقع 

                                                        

ليــة  #ـe تحقيــق  الــشراكة  ا*(تمعيــة #ــe  مجــال التعلــيم املعوقــات: عب�ـ� ع0ــe العنــا%ي   )1(b ــ� تواجــھ  ا�(معيــاتUــشو  ,   الTربحــث م

اســــات #ــــe ا��دمــــة  _جتماعيــــة والعلــــوم  _ـ%ــــسانية cليــــة ا��دمــــة  _جتماعيــــة   العــــدد  التاســـــع , جامعــــة حلــــوان  ,ر#ــــe مجلــــة د
ن   .2010, 3ج, ووالعشر

)1(
�ــHI الــشراكة  : دمحم  ع0ــe ابــرا
يم   س ومنظمــات  ا*(تمــع املـــد%ي #ــe مواج[ــة  ظــا
رة  العنــف املد ربــ�ن املــدا � غ�ـــ� , ر�رســالة ماجــست

ة    .2011,جامعة  حلوان , cلية  ا��دمة _جتماعية , رمTشو
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اسة ت<ناو   -8 لد ر
و_نجاب ....  ضد النوع مواج[ة العنفملد%ي #e ردو مؤسسات ا*(تمع ا :" )1(

ال ضعيفا ":  سة أن البحث #e قطاع املؤسسات ا*(تمع املد%ي ما زوتر 
ذه الدا ر وقاصرا والي
ً

 
�يةيواجھ املعوقات�ر املؤثرة ال�U تحو  دو تفعيل دو املنظمات ا�� ن  وقد ��ص[ا 
ذا ، ل

 وقد يرجع ،   عن عدم  اتباع  املن�� العلHOرالبحث #e عديد من العوامل أ
م[ا  القصو الناتج
 ��يذلك  إeW قصو _م�انيات فضال  عن 
يمنة _يدلوجية الغر�ية عe0 التوجھ التنظ ً

ر
�F" مرسوم ال يجب ا��يد عنھ    . راملعاصر واقعة اياه #e مسار تا

 عامال  جو
رFا  مؤثرا  #e معاناة  
ذه املؤسسات من سبق يمثل      ولعل ما 
ً ً

العزلة  ب�ن 
ال�U تTبعث  م�fا  و��ن  
يمنة  _يدلوجية الغر�ية عe0 التوجھ ، متطلبات ا*(تمعات ا*�لية

�اب املؤسHIJ ، التنظيHO  املعاصر ل[ذه املؤسساتMل 6عدا من أ6عاد _غ�شP ذا
 ومن ثم  فإن 
ً


ادفة  للر�ح  ���ية  الغ�  . ل[ذه املنظمات ا��

اسة  ت<ناو -9 لد رل البحث ا��اص با*(تمع املد%ي من منظو cو%ي عالHO الصالح تموF" )2(  ر
ات( ال�áاعات  ىوFر 
ذا البحث أن الضعف #e البحث ، )  والتفرع ،  وعدم  التناسق، ز_نحيا

مة للبحث ، ا��اص بمنظمات  ا*(تمع املد%ي ز يرجع إeW القصو #e _م�انيات وال�س[يالت الال ر

ذا ا*(ال e# ، ل[ذه املنظمات وعدم توافر HOانيات البحث العل�م  الم وكذلك ، زالتموFل الال

ي ب�ن الشر والغرب قاختالف الر لوحالة _%شقاق ال�U يمكن مالحظ~fا #b eصو  واملداخل ، ؤ
ي املؤسسية  وال�U تم�á أجندة  التنمية  #e الغرب فيما يتعلق بمؤسسات ا*(تمع املد%ي ، ؤوالر

 وقد أدت  مجموع  
ذه العوامل  إeW عدم  وجود  بحوث  ، والعاملية عe0 املستوFات ا*�لية  
 ومن ثم Pعد 
ذا ، متماسكة  �ستطيع  �¶�يص  املشكالت  املؤسسية ملنظمات ا*(تمع املد%ي 

�عان�fا 
ذه املنظمات �Uاب  ال�Mص¯نة  عن حاالت  العزلة و_غ  ، را*(ال بناء  قاعدة  بحثية  
تبطت باألسباب ال�U سبق  طرح[ا وذلك  6سwب  ضعف الب 
ذا الشأن  وال�U ا e#  رحوث ا��اصة

 . 

اسة   -10 �ية  من  الصدقات  اeW _بداع لدي املؤسسات   " )1(رد�موضوع  العالقة  ب�ن _عمال  ا��
�ية  #e القر الواحد  والعشرFن �اسة أن تكشف عن العوامل" نا��  ال�U تقف ، رحاولت 
ذه الد

عائقا أمام _
ً


ادفة للر�ح ���ية بالرغم من اfgا تتجھ إeW _عمال الغ� ، بداع لدي  املؤسسات ا��
�ية للصدقات وال[بات��ية...وذلك من bعمال ا���
ا من bعمال ا����ى وFر  العديد من ، وغ

�ية �ياملنظرFن  وفقا ل[ذا _تجاه أن  حالة  ا�(مود  الفكر  الذى Pشوب العمل باملنظمات ا��
ً

P  ةF �ات جذ��  #" الوقت الذي حدثت فيھ �غ��عو العمل #e ا*(ال ا�� �Uرعد من العوامل ال ي ق
ن إeW أن  التحوالت الe# ، �U املناخ السيا�HI _جتما�" #e ا*(تمع املعاصر 
ؤالء املنظر ��و و§ش

Fادة  _عتمادية  عe0 اقتصاد السو، جرت #e  نظام ال �وة ق وما صاح	fا من  و   والنم، ز

                                                        
2- 

Joachim  Jutte   M. Agenda setting , the UN ,and NGOS:  Gender violence and  reproductive rights , Georgetown 
University press ,2007, Reviewed by: Busby ,J.,Review of international Organizations: 2(4).2007,pp.399-
401.     

2- Fowler ,Alan  , civil  society  Research Funding from  a  Global  perspective  : A case for  redressing  Bias , 
Asymmetry , and Bifurcation , international  Journal of Voluntary and nonprofit Organizations: 13 (3), 
September 2002, pp.287- 300 .

5
  

1- Anheier , Helmut K. and  leat ,Diana , From  charity to  creativity :philanthropic foundations  in the 21
st

 
century , near stroud UK ,2002 ,Reviewed by , Uluorta , Hasmet , in international Journal of Voluntary and 
Nonprofit Organizations : 14(3) ,September 2003, pp.359- 362. 
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� املسبو�ل وتفاقم  التعددية  الثقافية  و�عاظم  ال�áعات الفردية  حe#  HU الدو ، قالرأسماW" غ
 .الديموقراطية  املتقدمة

�اب Mتحقيق  عزلة مؤسسية  واغ e0ذه العوامل ا*(تمعية  ساعدت ع
        ومن ثم فان جميع 
�ية  وcان  
ذا #e ذاتھ  ممثال��يةتنظيHO ل[ذه املؤسسات ا��� ولذلك فان ،   العاقة أعمال[ا ا��

اسة 
ذه العوامل وأن  رالبحوث _جتماعية و�خاصة #e مجال  تنظيم ا*(تمع يجب أن تقدم ع0" د
�ية�
ا أيا cان مش�ل[ا وطبيعة عمل[ا وتوج[[ا... تقوم بتحليل[ا وتفنيد
ا �(ميع املؤسسات ا����، وغ

�ستطيع أن �عدل أدا¢fا التنظي�O وتحق �Uذه  الطموحات ح
ق التفاعل امل�H  املطلوب لتحقيق 
  . التنظيمية 

اسة ت<ناو -11 لد � ا���ومية  قضايا )1( ر� تصميم نظم تكنولوجيا املعلومات للمؤسسات غ
� : واتجا
ات�اسة إeW أن نظم تكنولوجيا  املعلومات لدي املؤسسات غ رتذ
ب 
ذه الد

 �Oومية  ال تزال  6عيدة عن  العمل التنظي�ذه املؤسسات ا��f|  " اسة أن ال[يئة روتر 
ذه الد ى
  ¸àوا HOل  تنظي�يf|  ن بتلك املنظمات ال  تتمتع  عادة�يالتنظيمية واملستو امل�H  للعامل

Fة سليمة مما ينجم عنھ التخبط، ومستقر  وعدم الدقة #e صناعة ، ر أو معرفة تنظيمية وإدا

ذه املنظمات  وا�(معيات ا�، القرار  á�ة  عe0 تنظيم  العمل  فتتم �ة  6عدم  القد��ية  الصغ�ر�

�ة  عe0 املستوFات ا*�لية� كما أن املنظمات  ، امليدا%ي  أو التTسيق  فيما ب�ن  املنظمات  الصغ
ط  أو مؤ
الت  ملن يود  _لتحاق  |fا �ة ال تضع  أي  شر� وترتب عe0 ذلك  ، ووا�(معيات الصغ

ات محددة يمكن  _فادة م�fا  أن العامل�ن  من املتطوع�ن  |fا ر  ال يمل�و  أيھ  م[ا  . ن

اسة أن تر ا%عدام التصميمات التكنولوجية للمعلومات باملؤسسات  ي       ومن ثم فان 
ذه الد ر
 ��ي وكذلك �شوه  البTية التنظيمية واملستو  امل�H  للعامل�ن أدي  إeW التخبط  ا���ومية،غ

جات وعدم الدقة  #e صناعة  القرار  جة  من د � إeW أن  العمل املؤسHIJ  يتم�á بد�رمما Pش ر
�اب الذى يحو دو أدا¢fا الوظيفي ملا �fدف إليھ 
ذه املؤسسات Mن_غ   .ل

اسة ت<ناو -12 لد �ية " )1( ر�ىتر  "  الواقع  وآفاق التطوFر، البناء املؤسe# HIJ املنظمات ا��
اسة  أن 
ناك  مشكالت  تتعلق بالبTية التنظيم ىية عe0 مستو البناء املؤسHIJ ر
ذه الد

�ية مثل �ضعف  البناء املؤسHIJ  6ش�ل عام  وسيطرة 6عض bفراد عe0 : للمنظمات ا��
Fة وأ
داف املنظمة، b%شطة  والتموFل � ، ر وضعف التوافق #e ال[ياcل _دا�ات غ ر واملقر

ع  للمنظمة #e املناطق  الرFفية والنائية، املالئمة لTشاط  املنظمة  وعدم ، و وعدم  وجود  فر
Fة  ألفراد  املنظمة وضعف  أساليب ،  واملركزFة الشديدة، روضوح امل[ام والصالحيات _دا

 . التفوFض 

ة  ة م�fا ضعف  أ
لية  أك �  مجالس  إدا ركما أن 
ناك مشكالت  #e القيادة  و_دا ر
�ام، املنظماتiية لقيادات  املنظمة وضعف الwF ات وأعمال ، رج  التد جية #e قرا ر والتدخالت ا��ا ر


ا ا��قيقى، املنظمة �ية وانحراف[ا عن مسا� وكذلك ضعف ، ر �س¯سعمل 6عض  املنظمات ا��

                                                        
1- Saeed ,Saqib ,et .al., Designing it systems for NGOS: Issues and Directions , in LyTRAS  ,M.D., et al .(Eds) : Wsks 

2008 ,ccis  19 , springer – Veriag Berlin  Heidelberg , 2008 ,p.562. 
)1(

�ية  : دمحم ناó" بن عطية  �اسة  ميدانية , البناء  املؤسe#  HIJ املنظمات ا��  .2006, اليمن  , رالواقع وآفاق التطوFر د



  حتمية الشراكة المجتمعية في مواجهة االغتراب المؤسسي
  عثماندمحم عبد السميع/ د.أ  بمنظمات المجتمع المدني

 

 
 

 

 

16 

� الرقابية  املرتبطة  برسالة  وأ
داف ، الرقابة  والتقوFم املستمر ألعمال املنظمة� وضعف املعاي
�امج املتخصصة واملتنوعة وضعف ا، املنظمةiمعلومات البحوث  الفنية  املتعلقة  ، ل e# ر والقصو

�ونية ا��ديثة  #e برامج  ،  وضعف  التقنية ، با%شطة املنظمةMوعدم  _ستعانة بالوسائل _ك 
و ا%عدام  التTسيق مع ،  وان�شار  ا*�اباة  #e  صرف املساعدات للمحتاج�ن ، وأعمال املنظمة 

  . يات bخراملؤسس

 �Uمن حقائق  املعاناة ال  ��اسة بصفة  خاصة  قد كشفت  عن كث رولعل 
ذه الد
اسات  �  من النقاط ال�U ت�ناول[ا الد��ية وأكدت عe0 كث�ر�عاصر
ا 
ذه املؤسسات #e املنظمات ا��

اسة  ة  ال�fا قبل  
ذه  الد روالبحوث  ال�U  تم _شا �ش�ل #" محصل~fا جميعا ع، ر �Uددا من ا6عاد  وال
HIJاب املؤس�Mداف ، _غ
� الرقابية املرتبطة برسالة وأ� ولعل أ
م[ا ا%عدام التTسيق وضعف املعاي

ناملنظمة bمر الذى ساعد عe0 أن ت�و 
ذه املؤسسات #e عزلة عن منظومة العمل امل�H _جتما�" 
  .الذى �fدف اليھ مؤسسات تنظيم ا*(تمع

   :د ا ب6ية املش/لة البحثية وحدو

كشفت ب6ية التحليل  مل4$رات املش/لة البحثية  عن عديد من !سباب للقضايا ال�q سا مت 
lتجسيد  ذه املش/لة يمكن ايجا ا  فيما ي� �mز :  

ال�شو
ات ال[ي�لية  املرتبطة ب�نظيمات �شر§عية وقانونية  ملنظمات ا*(تمع املد%ي   -1
�ية � . واملؤسسات ا��

 .اء التنظيHO ل[ذه املؤسسات 6سwب مشكالت  التموFلا%عدام استقاللية البن -2

 .رنقص الشفافية  والقصو  #e املعلومات وتقنيات العمل  -3

 .النقل  والتقليد  وا*�اcاة ونقص _بداع  -4

 �âل عام ومن ثم  ف�والشك  إن  مؤسسات ا*(تمع املد%ي جزء  ال يتجزأ من ا*(تمع 6ش    
�ات املتالحقةلال �ستطيع أن �ع¯ش بمعز عن bح�د فعل  ، داث واملتغ ر وانھ  يجب  أن ي�و  ل[ا   ن

eWد انفعا رمباشر  وFجب  أال  ي�و   سوا املواقف  ، ن مو 
ذه املؤسسات ان  يتدا  e0جب عFر و زر
 ، ا*�تلفة للوقوف  عe0 أ
م  اسباب  النجاح  وكذلك  _خفاق  #e تحقيق  أ
داف 
ذ املؤسسات

�، ياتوأ
م  _يجابيات والسلب� ومن 
ذا املنطلق  يمكن أن تتحدد املش�لة  ،  والسï"  للتغي
  : البحثية  #e ال�ساؤالت التالية 

�اب لدي مؤسسات  -1Mأى حد تجسدت 6عض أ6عاد _غ eWمن خالل البحوث ا*(تمع املد%يإ 
اسات ال�U تناولت تحليل البناء التنظيHO ل[ذه املؤسسات ؟   روالد

2- ��اب املؤسHIJ عb e0داء الوظيفي للبناء التنظيHO ل[ذه _ستدالل عe0 مدي تأثMر _غ
� مظا
اسات ال�U تناول[ا  حة؟ البحث #eراملؤسسات من خالل البحوث والد  و القضايا املطر

   :البحث من�� 

ن    حتمت طبيعة معا�(ة 
ذه املش�لة البحثية ال^(وء لالستعانة بمن�� تحليل املضمو 
اسات والبحوث ال�U ت مدي ناولت البناء التنظيHO ملؤسسات ا*(تمع املد%ي للكشف عن رللد

�اب املؤسHIJ لدي  
ذه املؤسساتوجودMر _ع
  .   مظا
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   :وحدوده البحث مجاالت 

ن  
ذا البحث  من خالل  من��  تحليل  املضمو للبحوث ال�U تناولت مجال إجراءتحدد 
اسات ال�U تناولت وذلك  ، 
ذه املؤسسات واش�اليات بناءا�fا التنظيمة ربالTسبة  للبحوث والد

�ة الزمنيةMالف e# مثلت ا�([ود ، املوضوع HUسات ال 
ذا البحث من خالل الد e# تم طرح[ا �Uر وال
  . السابقة املرتبطة بموضوع البحث

 تم انتقاء
م من خالل البحوث ال�U ،  عشر بحثاالبحوث باثHç       ومن ثم فقد تحدد عدد 
ذه 
 � وcان ،  الP �Uعا%ي م�fا، راس[اما #e تقييم العمل املؤسHIJ وأ
م  سلبياتھ وأوجھ القصوcانت أك 

ي
ذا يمثل شرطا أساسيا الختيار وحدة املعاينة من 
ذه  البحوث ال�U أجر  عل�fا التحليل
ً ً

 .  

 e0اسات ع   الرئ¯سية ال�U أساس القضايار  و�ش�لت رcائز التحليل من خالل 
ذه البحوث والد
�رات لطرح 
ذه املش�لة البحثية أساسا وFمكن  اعادة  صياغ~fا  #e القضايا التالية مثلiت م :  

�اب النا�öI عن ال�شو
ات ال[ي�لية ذات الصلة ب�نظيمات �شر§عية وقانوFنة ملؤسسات   -  أMغ_ 
 . ا*(تمع املد%ي

�اب النا�öI عن عدم استقاللية  البناء التنظيHO ل[ذه املؤسسات 6سwب مش  - بMكالت  _غ
 . التموFل 

�اب النا�öI عن نقص الشفافية والقصو #e املعلومات وتقنيات العمل-جMر _غ.  

�اب النا�öI عن النقل  والتقليد وا*�اcاة  ونقص _بداع -دMغ_  .  

� التحليe0 النقدي ¥fدف #e الغالب إeW حل �
ذا ا*(ال عe0 أن التفس e# جب التأكيدFو  
 _ستدالل املنطقي  من خالل  تحليل القضايا موضوع  مش�لة  وFقوم عe0 أساس، مش�لة
 ومن ثم فانھ 6عد أن  يتم تحديد مش�لة البحث فان ا��طوة  bوW" تتضمن _جابة  عن ، البحث

"Wالسؤال التا:  


ذه املش�لة  e# امنة�اء  ،    ما£" ا��قائق  ال�iسأل الباحث  ماذا  يقو  ا��P ل وقد
�اتيجية ملواج[~fا  و_ستفادة م�fا،  
ذه  املش�لةنوالباحثو #e عالجMان بناء  اس�مع ،  ومدي  إم 

�اتيجية مع التحليل الذي  انتHâ  إليھ  ومدي  Mذه _س
ة ان يرا�" الباحث مدي  ا�ساق  ورضر
ف أن  ، _ستفادة  من مقومات 
ذا التحليل النقدي للقضايا موضوع  التحليل و ومن املعر

لبيقية ترمي أساسا إeW الوصو إeW حل  مش�لة  معينة ح�U لو لم  يصل الباحث البحوث  التط
ً

  .)1(أثناء بحثھ و#"  إجراء  التحليل إeW  حقائق جديدة 

اسات  حة #e البحوث والد ر       وقد 
دف 
ذه البحث من خالل التحليل النقدي للقضايا املطر و
 تحديث أساليب جديدة لطرFقة تنظيم ا*(تمع ال�U ش�لت وحدة املعاينة ل[ذا البحث إeW محاولة 

�اتيجية مستقبلية لطرFقة تنظيم  ، من خالل ما انتHâ  إليھ التحليلMان بناء اس�ومدي  إم
�عا%ي م�fا  مؤسسات ا*(تمع املد%ي  �Uا*(تمع ل^�د من املشكالت املؤسسية ال .  

                                                        
1- M.Stacey .Methods of  social Research ,N.y,1975, p71 , 72.   
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   :نتائج البحث

  : نانة بمن�� تحليل املضمومناقشة وتحليل القضايا موضوع البحث باالستع

�رات ال�U دعت  إل�fا 
ذه املش�لة iذه القضايا امل
ئ¯سة ش�لت  ±ع  قضايا  ر     تناو البحث أ ر ل
اسة احتوت #e مضموfgا ، البحثية ر وFقوم تحليل املضمو ل[ذه  القضايا من خالل  اثHç عشر د ن


ذه القضايا أو 6عض[ا e0استطاع البحث من خالل[ا، ع  �Uرة  وال
 أن يقدم  دليال عe0 وجود الظا
�اب املؤسHIJ، موضوع البحثMتمثل _غ �Uوال ،  �Uاسات والبحوث ال ر وذلك بالرجوع إW" الد

�ع¯ش[ا 
ذه املؤسسات  �Uتناولت 6عض مؤسسات ا*(تمع املد%ى وخصائص وأساليب املعاناة ال ، 
�اب املؤسHIJ" ث من اصطالححيث أدي ذلك #e ال�fاية إeW تجسيد ما أطلق عليھ  
ذا البحMغ_ "

±ع الرئ¯سة وال�U تم تفنيد
ا من خالل  b  القضايا e# اسة) 12(روانحصر التحليل  وFأخذ ، رد
اسات  لالستدال  رالبحث #e من�� 
ذا التحليل بأسلوب التحليل النقدي ملا تم طرحھ من قضايا ود

ديدة  لطرFقة تنظيم ا*(تمع وذلك 6غية البحث عن أساليب ج، عe0 مش�لة البحث ا��الية
�اب املؤسHIJ لتحقيق تفاعل م�H حقيقى Mلة  _غ�معا�(ة مش e# و�خاصة املشاركة ا*(تمعية

� ال[ادفھ للر�ح��حات �ش�ل  ، بمؤسسات ا*(تمع املد%ي  و�خاصة تملك املؤسسات غMو�ناء مق
�اتيجية مستقبلية ل[ذه املؤسساتMاس .  

أوال
ً

  :BCD عن ال<شو ات ال@ي/لية املرتبطة ب<نظيمات  >شر;عيةقضية �ع%$اب النا :

   وفقا لبمادئ خاصة بخدمة  مجتمعا�fا ا*�لية،  تأسست 6عض مؤسسات ا*(تمع املد%ى            
�ية�� أن 6عض القيود القانونية  وال�شر§عية حالت دو  تحقيق  
ذه  ، لتقدم خدمات خ�نغ

�iلة الك�داف[ا واملش

ذه القوان�ن ىاملؤسسات أل e0ذه املؤسسات تحايلت ع
  أن 6عض 
  ��مسميات مؤسسا�fا 
ر�ا من الوقوع تحت القيود القانونيةوال�شر§عات بتغي

ً
 ، "Wا إf| مما أدي 


ياcل[ا املؤسسية e# ات
�اب املؤسHIJ مما حال ، حدوث �شوMحالة من _غ e# عمل�وأصبحت 
 وا�سمت العالقة ب�ن املؤسسات ، لعاملة  با*(تمعيبي�fا و��ن الشراكة مع املؤسسات bخر ا

وفقا لنظرFة  التنظيم الشب�ي( با%عدام الشراكة 
ً

ة عb e0خذ بنموذج ال�شwيك، )  ، ر وعدم القد
وكذلك نموذج  املدافعة cأحد bساليب املن�(ية #e طرFقة تنظيم  ا*(تمع  لتحقيق  الشراكة  

�اب التفاعل امل�H وقد ساعد  ذلك عe0 ضعف ، ا��قيقيةMذا _غ
 داخل املؤسسة  6سwب 
HIJن املؤسسات ا��اصة با*(تمع املد%ي، املؤس� وال�U قد �عمل من خالل ميدان ،  وحالة العزلة ب

� #e ا*(ال العام�  .يواحد من ميادين العمل ا��

ة  إeW أن 
ذه الشراكة املنعدمة أفضت إW" عزلة  #" البحث  وcان ذلك، ر       وقد تم _شا
س " ناملعنو 
لية واملداb ن ا�(معيات�رالتدخل امل�H لطرFقة تنظيم ا*(تمع لتفعيل  الشراكة ب

جع إل�fا 
ذا البحث من خالل ، "للمسا
مة #e تحقيق  جودة التعليم  �Uال "Wوb اسة رو£" الد ر
اسة الثان، ا�([ود السابقة #e  مجال موضوع 
ذا البحث ت أيضا الد ر كما أشا ية ضمن 
ذه  ر

اسة ، ا�([ود إW" عدم الت�امل وا%عدام الشراكة ب�ن مؤسسات ا*(تمع املد%ي روcانت 
ذه الد
، "الشراكة ب�ن التنظيمات النقابية  وأثر
ا  #"  تحقيق  ت�امل خدمات الرعاية _جتماعية "6عنوان 

اسة  تنحصر #" أن التTسيق والشراكة ب �ن التنظيمات النقابية روcانت املش�لة bساسية ل[ذه الد
وا%عكس ذلك عe0 ا%عدام الت�امل ا��اص بخدمات الرعاية  ، �عا%ي من حالة  _نفصام

  ._جتماعية
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جع إل�fا  البحث  6عنوان    �Uذه  ا�([ود  ال
اسة الثالثة #"  ر       وcانت الد تقييم ج[ود " ر
b  مساندة e# ومية وا*(تمع املد%ي�ن ا�([ات ا���مة ا��áiالشراكة ب �ة ملواج[ة أ� ، "زسر الفق

 eWومية وا*(تمع املد%ي ال تصل إ�ن ا�([ات ا���اسة تم التأكيد عe0 أن ج[ود  الشراكة ب رو#" الد
مة ا��ái الc  �Uانت  �ة #e مواج[ة أ�زاملستو الذي Pساعد عe0 تحقيق مساندة حقيقية لألسر الفق ى

اسة اسة إW" تد%ي ، رتجر|fا الد ت الد ر وأشا مة  ر b ذه ا�([ود أو  ا%عدام[ا بدليل استمرار
زمستو  ى
  . لدي 
ذه bسر

�عان�fا  مؤسسات   �Uو حالة  _نفصام  ال
   ولعل 
ذا التحليل يم�e# �I اتجاه واحد 
�اب  املؤسHIJ، ا*(تمع املد%يMرة _غ
� #e حلقات ،  والذى أدي |fا إeW تجسيد ظا�والذي Pس

ب م�fا بأساليب وطر سبwية متصلة أول[ا ا*� قاوف من القيود  القانونية وال�شر§عية وال[ر و
�اب  Mرة _غ
ز ظا 
ذه املؤسسات أدي |fا إW" بر e# لية�ي
ومتنوعة مما Pساعد عe0 ظ[و �شو
ات  ر

��  . ياملؤسHIJ للمؤسسات العاملة #e ا*(تمع املد%ي و�خاصة #e مؤسسات العمل ا��

ثانيا
ً

ن عدم استقاللية البناء التنظيqP للمؤسسات LسKب قضية �غ%$اب الناBCD ع :
  . مشكالت التموTل

 #" ،      لقد سا
مت  مش�لة  التموFل  cأحد املشكالت ال�U  تواجھ  مؤسسات ا*(تمع املد%ي
 و�عد مش�لة التموFل من أعقد  ، ا%عدام _ستقاللية املؤسسية  لبعض منظمات ا*(تمع املد%ي

 حيث لم  تتمكن  
ذه املؤسسات من تحقيق ، ستقاللية 
ذه  املؤسساتاملشكالت ال�U واج[ت ا
�اب الذى  اتخذ  أ6عادا وأش�اال Mذا _غ
�اب Mحالة من _غ  "Wا إf|  أدي  HIJاستقالل إدار  ومؤس
ً ً

ي
ة إW" أ6عاد مظا
ر اش�اليات ، مختلفة بحسب واقع  cل مؤسسة وأ
داف[ا ر وقد سبقت _شا

�رات املن�(ية للدخو إW" مش�لة البحثالتموFل ح�ن عرض قضiأحد املc  لFاليات التمو�لية اش ،
HIJاب املؤس�Mو£" ا��اصة باغ .  


ذه القضية من خالل ا�([ود  السابقة من بحوث  e# HIأن التحليل النقدي يم� ��      غ

ذا الشأن e# اfاسات تم الرجوع  إل� اسات و�حوث ، رود �يقية ر وال�U أكدت  معظم[ا من خالل دiام

أن اش�الية التموFل من أعظم  املشكالت ال�U نالت من _ستقالل املؤسHIJ ملؤسسات ا*(تمع 
��د 
ذا التحليل النقدي ل[ذه القضية كما ، ياملد%ي  و�خاصة العاملة #e مجال العمل ا�� رونو

اسة التاسعة من ، يأ�ي ت ا�([ود السابقة ا��اصة |fذا البحث من خالل الد ر حيث أشا 
ذه ر
اسة التاسعة من 
ذه   اسات ا��اصة با�([ود السابقة ا��اصة |fذا البحث من خالل الد رالد ر

اسات ا��اصة با�([ود  السابقة #" 
ذا الشأن اسة 6عنوان ، رالد تموFل "رحيث جاءت 
ذه الد
ات(، رالبحث  ا��اص با*(تمع املد%ي من منظو cو%ي عالHO الصالح ال�áاعات وعدم ، ز_نحيا

 يرجع ، ى حيث ير 
ذا البحث أن الضعف ا��اص  بمنظمات ا*(تمع املد%ي، )والتفرغ ، اسقالتن
مة للبحث ا��اص |fذه املنظمات زإeW قصو #e _م�انيات وال�س[يالت  الال  وكذلك عدم توافر ، ر

م  الم�انيات 
ذه املنظمات والبحوث العلمية ا��اصة |fا  إeW مما حدا |fذه  املنظات، زالتموFل الال
جية لدعم التموFل  وذلك مع ا*�اطر ا��اصة |fذه املصادر ، رال^(وء لالستعانة بج[ات خا

ل وقيام الدو ال�U تر�" 
ذه املؤسسات بوضع ضوابط �شر§عية وقانونية لتقني�ن ، للتموFل
�اقMا من _خfل ��ماية  مؤسسا�Fن الشر ، عمليات التمو�ي  ب ق وعمليات _ختالف #" الر ؤ

 ،  مما أدي إeW أن �ع¯ش 
ذه املؤسسات حالة من _ضطراب 6سwب مشكالت  التموFل، والغرب
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وال�U سا
مت #e ال�fاية إW" حدوث حالة من العزلة ل[ذه  املؤسسات أدت إW" توقف[ا عن أعمال[ا  
HIJاب املؤس�Mر _غ
� من _حيان 6سwب 
ذه  العزلة ال�U  مثلت مظ[را  
اما من مظا�#e كث

ً ً
 .  

لثاثا
ً

  : قضية �غ%$اب الناBCD عن نقص املعلومات والشفافية وتقنيات العمل :

�رات املش�لة  البحثيةiا ممثلة ألحد م
  وال�U تمثل ، ر     لقد أثار البحث 
ذه القضية باعتبا
ا 
اما من محاو عمل املؤسسات ا��اصة  با*(تمع املد%ى رمحو

ً ً
حيث �عد قضية املعلومات من ، ر

ا�fاأ
م القضايا �fا وكفاء�fا ، ر ال�U تواجھ  منظمات ا*(تمع وتحدد مسا ر كما تحدد مناط قد
 e0ا عf� �fا عe0 تدفيق[ا ت�و  قد �fا عe0 النفاذ إeW مصادر املعلومات وكفاء�fا وقد رفبمقدار قد ر نر

�اتيجيات، التحلMيل والتقدير و�ناء _سHالتدخل الفعال من خالل عمل م�  e0ا عf�  رو�التاeW قد
 تفاعال م[نيا جادا الحداث النجاح املؤسHIJ، مدعم باملعلومات والبيانات Pستطيع  التفاعل

ً ً ً
 ، �� غ

6سwب  الرغبة ، ي قد ترجع إW" احت�ار املعلومات عe0 املستو القومي، أن مش�لة  نقص املعلومات
 و�الرغم ، قومي بيد أن ثمة معلومات قد ال تمس bمن ال، #e ا��فاظ عe0  ضابط  bمن  القومي

 بل وا%عدام[ا أحيانا مما ، من ذلك اليتاح %شر
ا و_ستفادة م�fا مما يؤدي  إW" نقصان الشفافية
ً

�ا مباشرا عe0 تقنيات العمل امل�H  باملؤسسة�يؤثر تأث
ً ً

 .  

اسة ا��ادية عشر ضمن ا�([ود  ر     ومن خالل التحليل النقدي ل[ذه القضية نالحظ أن الد

ذه _ش�الية ل، السابقة "Wت إ وذلك تحت عنوان تصميم نظم تكنولوجيا ، ر[ذا البحث قد أشا

� ا���ومية قضايا واتجا
ات�  . املعلومات للمؤسسات غ

� ا���ومية �اسة أن نظم تكنولوجيا املعلومات لدي املؤسسات غ ر     وقد أكدت 
ذه الد
اسة عe0 أن ا%عدام  وقد أكدت، التزال 6عيدة عن العمل التنظيf| HOذه املؤسسات ر 
ذه الد

� ا���ومية�وكذلك  �شوه  البTية التنظيمية ، التصميمات التكنولوجية للمعلومات باملؤسسات غ
� إW" أن العمل ، يواملستو امل�H للعامل�ن أدي إeW التخبط وعدم الدقة #e صناعة القرار� مما Pش

�ابMجات _غ جة من د راملؤسHIJ يتم�á بد  الذى ¥fدف إeW ، ن أدا¢fا الوظيفيل الذى يحو دو، ر
  . تفاعل م�H يؤدي إeW تحقيق أ
داف املؤسسة

     ومن ثم فإنھ من خالل 
ذا التحليل يت¹¸ أن نقص املعلومات  باملؤسسات ا��اصة 
وفقدان تقنيات العمل امل�H الذي يؤدي إeW ، با*(تمع املد%ي  يؤدي إeW ضعف الشفافية  وا%عدام[ا

�اب املؤسHIJ لألسباب ، املؤسسة  وأ
داف[اتحقيق أغراض Mع¯ش املؤسسة حالة من _غ�و
 مما يحتم أن  يأخذ من��  طرFقة  تنظيم ا*(تمع سwيلھ #e تدعيم  شب�ات ، السابق  تناول[ا

املعلومات ل[ذه املؤسسات ح�U تتحقق الشراكة ال�املة وFتحقق  نوعان من أنواع الشفافية #" 
�ية ، ات ا*(تمع املد%يbعمال ا��اصة بمؤسس�  . و�خاصة املؤسسات ا��

اLعا
ً

  . قضية �غ%$اب الناBCD عن نقص �بداع و�كتفاء بالنقل وا�[ا'اة : ر

�رات ال�U بن¯ت عل�fا  املش�لة البحثية ا��اليةiرا أساسيا من امل�iذه القضية م
       ش�لت 
ً ً

 ، 
د%ي قد ال ترا�e التنوع و_ختالف #e حاجات وتحددت 
ذه القضية #e أن مؤسسات ا*(تمع  امل

ة عe0 ، مجتمعا�fا ا*�لية رو
ذا  التنوع و_ختالف يفرض أن املؤسسة يجب أن تتمتع بالقد
عايتھ، _بت�ار و_بداع #e مواجة حاجات مجتمع[ا ا*�0" وذلك ، ر الذى تقوم عe0 خدمتھ  و

معا محليا عن آخربحسب طبيعة وخصائص 
ذه  ا��اجات  ال�U  تم�á مجت
ً

 ، á�� أن 
ذا التم� غ
لل�ل مؤسسة  ي�اد ي�و مفقودا ؛ ألن  السائد بالTسبة ل[ذه املؤسسات أfgا تحاو أن ت�شابھ فيما   ن

ً

، تقدمھ  من خدمات  *(تمعا�fا ا*�لية بالرغم من تنوع 
ذه املطالب وتفاو�fا ب�ن مجتمع  وآخر
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بل وتتقمص ، ىسسات bخر وتقليد
ا فيما تقوم بھوتكتفي املؤسسة #e الغالب بمحاcاة املؤ
HOعb ا أحيانا من خالل التقليد
 ج عe0 املألوف الذى قد Pعرض ، ردو و وذلك خوفا من ا��ر

ً

، ر مما يضعف دو املؤسسة التنظيHO،  ومن ثم يمتنع _بداع  و§سود التقليد وا*�اcاة، للمساءلة
�اب املؤسHIJ، قوFجعل[ا منغلفة عe0 ذا�fا  
ذا  _%غالMالذى يمثل حالة من حاالت _غ  .  

اسة   جع إل�fا 
ذا البحث و£e الد  �Uاسات  ال ر      ومن خالل التحليل النقدي إلحدى الد ر ر
�ية " 6عنوان ) 10(رقم ��ية من الصدقات إeW _بداع لدي املؤسسات ا���العالقة  ب�ن bعمال  ا��

اسة الكشف عن العوامل ال�U تقف عائقا  حيث، "ن#e القر الواحد والعشرFن    حاولت 
ذه الد
ً

ر
�ية من الصدقات وال[يئات�� ... أمام _بداع لدى  املؤسسات ا����ية الغ�
ا من bعمال ا����وغ

�ية، 
ادفة  للر�ح�اسة  أن ا�(مود الفكر الذى  Pشوب العمل باملنظمات ا�� ىوتر 
ذه الد  ، ري
� �Uعد من العوامل الP ات والذى��� #e الوقت الذى حدثت فيھ �غ�ىعو العمل #e ا*(ال ا�� ق

Fة #e املناخ السيا�HI و_جتما�" #e ا*(تمع املعاصر �ات ال�U لم ، رجذ�اسة أن التغ روتر 
ذه الد ى
�كز #e أن التحوالت ال�U جرت #e نظام ال �وةMذه املؤسسات ت
وما صاح	fا من ، تلتفت إل�fا 

� املسبو، قاد السواعتمادية عe0 نظام اقتص� والذى أدي إeW  تفاوت ، قوالنمو الرأسماW" غ
 والذى  تبعھ تقليد املؤسسات 6عض[ا ، واختالف حاجات ا*(تمعات ا*�لية عن 6عض[ا البعض

 مما أظ[ر 
ذه املؤسسات بمظ[ر ، نالبعض دو مراعاة تفاوت 
ذه ا��اجات  للمجتمعات ا*�لية
�اب عن ا��اجات املباشرةMا ا*�لية_غfتمعا�)*   ، e0ة ع ر وذلك  6سwب  نقص  _بداع والقد

HIJب ، زتجاو الواقع املؤسw6س HIJاب املؤس�Mذه  املؤسسات حالة من _غ
ومن ثم فقد عاشت 
  . عدم التفاعل مع ا��اجات املباشرة *(تمعا�fا ا*�لية و_ستغراق #e النقل وا*�اcاة

زح�U يمكن  تجاو �شابھ ، الشراكة ب�ن املؤسسات     ولعل 
ذا املطلب يحتم قضية 
ة حاجات مجتمعا�fا واختالف  ختالف[ا بحسب تنوع تنوع[ا واورا��دمات وتوحد
ا بالرغم من ضر

  . احتياجا�fم  ومطال	fم 


ذا ا*(ال قد ال يتحققن _إ   ومن ثم ف e# ن بداع�؛ إال من خالل الشراكة  ا��قيقية ب
   .مؤسسات ا*(تمع املد%ي

   :حتمية  الشراكة  ومستخلصات التحليل

 "Wإ HIتم طرح[ا يف� HUع ال± b ذا البحث من خالل القضايا
ر    لعل مفاد التحليل لنتائج 
ة وحتمية قضية الشراكة ب�ن منظمات ا*  تحقق أ
داف[ا الHU (تمع املد%ي كيماورالنظر بضر

  . أ%ش�ت من أجل[ا

� مسميات منظما�fا تفاديا لبعض ل      ولعل ا��لو ال�U أتخذ�fا 6عض �املؤسسات من �غي
ً

 cانت �عد خطأ ،  مما أدي |fا إW" حدوث �شو
ات 
ي�لية #" بناءا�fا التنظيمية، املبادئ ال�شر§عية
�ا #" حق 
ذه التنظيمات�كب

ً
زوcان يمكن تجاو 
ذا ا��طأ من خالل تدعيم الشراكة بي�fا و��ن ، 

� أن �غافل 
ذه الشراكة، لف #e خصائص[ا التنظيميةيمؤسسات أخر ت�شابھ مع[ا أو تخت� ،  غ

ذا ال�شوه ال[يك0" لبعض 
ذه املنظمات "Wو الذي أدي إ
ة ،  ورومن ثم فقد أظ[ر ذلك ضر

  . زوحتمية الشراكة املؤسسة حHU يمكن تجاو ماسبق طرحھ #" 
ذا الشأن
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�اب النا�öI عن عدم استقاللية 6عض Mسبة لالغTوأيضا بال       
ً

كالت املؤسسات 6سwب مش
ه زالتموFل، يمكن أيضا تجاو

ً
 من خالل الشراكة وتدعيم[ا ب�ن 
ذه املؤسسات لتحقيق 6عض 

�كةMداف املش
b ، ��ة الشراكة حHU يمكن ت¯س ور حيث إن نظرFة التنظيم الشب�ي تق�HI بضر
يث التموFل حHU لو cان ذلك من قبيل الت�امل من ح، ا��دمات ال�U تقدم[ا cل منظمة ع0" حدة

� ا��دمات ال�U تقدم[ا املنظمة �(م[و املس~fدف�ن ، ل|fدف الوصو إeW الغاية ال�fائية�ر و£" ت¯س
 ولعل 
ذا ا��ل يمكن #e ،  والf� �Uدف 
ذه املنظمة إeW  مساعدتھ وتمكينھ، #e ا*(تمع ا*�0"

أس املال _جتما�" الذي يقع عe0 عاتقھ حماية 
ذه املنظمات كمن � رتدعيم ��ية غ�ظمات خ
أس املال ، 
ادفة  للر�ح رومن ثم يمكن التغلب عe0 6عض اش�اليات التموFل من خالل تفعيل 

_جتما�" و�¶(يعھ عe0 تحقيق التنوع #e إنجاز ا��دمات لدي املنظمات ا*�تلفة من خالل  
  . شراكة حقيقية

�اب النا�öI عن نقص املعلومات والشفافيقضية     ولعل أيضا Mة وتقنيات العمل  يمكن   _غ

ا من خالل شراكة حقيقتھ ب�ن املنظمات  ل[ذا ،  حيث أكدت 6عض ا�([ود السابقة، زتجاو

 HOومية البعيدة عن العمل التنظي�ا�� ��البحث أن نظم تكنولوجيا املعلومات لدي املؤسسات غ
الشفافية أو و�عا%ي 
ذه املؤسسات من نقص املعلومات مما يؤدي إW" ضعف ، ل[ذه املؤسسات

ه من خالل شراكة حقيقية �س[م #e دعم املعلومات ، ا%عدام[ا ز ومن ثم فان ذلك cلھ يمكن تجاو
�ساعد عe0 تحقيق الشفافية �Uال ، "# HIحتمية  الشراكة كبعد أسا� e0ذا البعد أيضا ع
 وFؤكد 
HIJاب  املؤس�Mرة  _غ
  . مواج[ة ظا

�اب النا�öI عن نقص _بداع  و_كتفاء بالنقل     وتبقي القضية الرا6عة املرتبطة باالغM

ذه القضية أن املؤسسة، وا*�اcاة Hçع� بنا¢fا التنظيHO كTسيج وحده يقوم عe0 مجرد  �ع¯ش و

محاcاة املؤسسات bخر وتقليد
ا خوفا من _بت�ار والتجديد الذي قد يؤدي إeW املساءلة
ً

 وثمة ، ي
�ا  ب�ن  مجرد ا*�اcاة�قا كب فا

ً ً
 فلو أن 
ذه املنظمات cانت تأخذ بمبدأ ،   والتقليد والت�املر

� أن ، الت�امل الذي PعHç الشراكة ا��قيقية ما cانت يمكن أن تصاب |fذا ا�(مود والتوقف� غ
نا��وف من التجديد و_بت�ار 
و الذى يحو دو bخذ بمبدأ الشراكة ا��قيقية �عHç ، ل �Uوال 

  .  وتحس�ن  خدما�fا  ال�U تقدم إW" مجتمعا�fا ا*�ليةالت�امل ب�ن املنظمات لتطوFر


و الذي يف�e# HI ال�fاية إä "Wبداع ، وbخذ بمبدأ الت�امل والتنظيم الشب�ي ب�ن املنظمات
  . ا��قيقي الذى �fدف إليھ عمليات التنمية

� الشفافية واملساءلة دو بناء شراكة حقيقية  ب�ن مؤس�سات نومن ثم ال يمكن توظيف معاي
  . ا*(تمع املد%ي
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