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 شكر وتقدير
 . "لَِئْن َشَكْرُتْم َلَزِيَدنَُّكمْ " 

 " َل َيْشُكُر اللََّه َمْن َل َيْشُكُر النَـّاسَ " 

كرمه امحلد هلل محدًا كثريًا طَبًا مباراكً فيه، امحلد هلل ػىل فضهل وامتنانه، امحلد هلل ػىل 

متام هذه ادلراسة واميت نأأمل من هللا غزوجل أأن  حسانه، امحلد هلل ػىل توفيله يل يف ا  وا 

نه ملن دواغي امفخر والاػزتاز أأن أأتلدم ابمشكر د ومتس و ثغرة صغرية يف املكتبة امؼربَة. وا 

دارة و هَئة تدٌرس َة وػاملني ػىل ما مجَع ما كدموه خالل  وامؼرفان نلجامؼة امغراء ا 

د من امتلدم وامنجاح.  دراس يت اجلامؼَة ونسأأل هللا هل مًز

ل امشكر  رشفين أأن أأتلدم جبًز ىل مرشف امرساةل، ادلكتور كام ٌرسين ٌو وامتلدٍر ا 

، ػىل لك ما كدمه من امنصح وال رشاد وامتوجيه، واميت اكن مها وس مي امهابَل /امفاضل

خراج امرساةل بشلك لئق وممزي.  غظمي الأثر يف ا 

ىل ادلكتور امفاضل ل امشكر وامؼرفان ا  سؼدين يف هذا امللام أأن أأتلدم جبًز رشدي  /ٌو

ان تفضال نمناكشة امرساةل، وانذلان ساهام ذل، انمحمد املدهون/، وادلكتور امفاضل وادي

ثراء امرساةل.  نمالحظاهتم املمية يف ا 

ىل لك من سامه من كًرب  ،وأأخرياً  ل امشكر وامتلدٍر ا  و بؼَد يف مد ًد امؼون أأ أأتلدم جبًز

خراج هذه امرساةل ػىل وجه لئق وممتزي، وأأسأأل  هللا امؼظمي أأن جيؼل ذكل واملساػدة يف ا 

 يف مزيان حس ناهتم.

 وهللا ويل امتوفيق.
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 الخالصة

رأس المال البشري في تجنيد األموال في المنظمات  يمعبوالتعرف عمى الدور الفعال الذي ىدفت الدراسة إلى 
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، واعتمدت  األىمية المتواجدة في محافظة الوسطى في قطاع غزة.

كما استخدم الباحث المصادر الثانوية ، التحميمية االستبانة كأداة رئيسة في جمع البيانات األولية لمعالجة الجوانب
جميع أعضاء مجمس اإلدارة والموظفين العاممين في من التي تناولت موضوع الدارسة. وقد تكون مجتمع الدراسة 

تجنيد األموال في المنظمات األىمية المتواجدة في محافظة الوسطى في قطاع غزة، ولدييا عشرة عاممين فأكثر 
( مبحوثاُـ وقد 220مبحوثين في كل جمعية ليصبح مجتمع الدارسة ) 10( منظمة بواقع 22ىم )والبالغ عدد

حيث طبقت الدراسة عمى كافة مفردات مجتمع الدراسة، تم توزيع  ،استخدم الباحث أسموب الحصر الشامل
حميل ت( في SPSSوتم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية )%(، 70عمييم وتم استرداد ما نسبتو ) االستبانة

 ومعالجة البيانات إحصائيًا.

تساىم المعارف التي يمتمكيا الموظفين وخصوصًا موظفي و  أظيرت الدراسة جممة من النتائج، كان من أبرزىا،
تساىم القدرات اإلبداعية لدى موظفو المنظمات ، كما تجنيد األموال في تنمية الموارد المالية لممنظمات األىمية

العوامل المؤثرة  ، كما أنالعاممون في تجنيد األموال في تنمية الموارد المالية وجذب المانحيناألىمية وخصوصًا 
 من عناصر رأس المال البشري في تجنيد األموال ىي اإلبداع واالبتكار، الميارات والقدرات، والمؤىبلت.

ل عمى تطويرىا وتحسينيا الحفاظ عمى المعارف لدى الموظفين البلزمة ألداء عمميم والعمب وأوصت الدراسة
ضرورة أن تحرص إدارة المنظمات األىمية عمى توفر الخبرات ، و بشكل مستمر في إطار أىداف وغايات المنظمة

العممية والعممية في موظفو تجنيد األموال خبلل عممية التوظيف وتنميتيا من خبلل التدريب نظرًا لحساسية 
الحفاظ عمى الكفاءة البشرية المتميزة في وأخيرًا أوصت ب عام. وأىمية الميام التي يؤدونيا لممنظمة بشكل

ل اعتماد ىيكل رواتب مناسب وعادل لمموظفين ومجيوداتيم ويتناسب مع طبيعة المنظمات األىمية من خبل
أعماليم وكفاءتيم، وضرورة أن يشمل عمى نظام لمحوافز والمكافآت والمزايا المتنوعة لمعاممين، والذي من شأنو 

 يدفع العاممين لمزيد من التطور والتقدم ويحفزىم في أداء مياميم بكفاءة وفعاليةأن 
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Abstract 
The study aimed to identify the active role played by human capital in fundraising in 

existing NGOs in the middle of the Gaza Strip. The study used a descriptive analytical 

method, and adopted the questionnaire as a tool head of the raw data to address the 

analytical aspects of the collection, as the researcher used secondary sources. The 

study population consisted of all the members of the Board of Directors working in 

fundraising in NGOs existing in the middle of the Gaza Strip and have ten or more 

employees, totaling (22) organization of 10 respondents in each association to become 

a study society (220) respondent. Researcher has used comprehensive inventory 

method, where the study was applied to all elements of study population, the 

questionnaire was distributed to recover them were accounted for (70%), the study 

used statistical packages (SPSS) program to analyze and process the data statistically. 

The study showed a range of results, it was highlighted, the knowledge that possessed 

by the staff and especially the staff of fundraising contribute in financial resources for 

NGOs development, as the creative capabilities of NGO staff, especially workers in 

the fundraising contribute in the financial resources development and attract donors , 

and the factors from human capital elements influencing in the fundraising  is 

creativity and innovation, skills and abilities, and qualifications 

The study recommended maintaining the knowledge of the necessary for the 

performance of their work and work on the development and improvement on an 

ongoing basis within the framework of the goals and objectives of the organization 

staff, and the need to be careful NGOs management to provide practical and scientific 

expertise in staff of fundraising during the recruitment process and development 

through training because of the sensitivity and importance of the tasks performed the 

organization in general. And finally it recommended the preservation of human 

efficiency excellence in community-based organizations through the adoption of 

appropriate salaries and a fair structure for employees and their efforts and 

commensurate with the nature of their work and their efficiency, and the need to 

include a system of incentives and rewards diverse and benefits for employees, which 

would pay employees for further development and progress and motivates them in the 

performance of their duties efficiently and effectively. 
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 مقدمة :
تحقيق الربح، و يدعم القطاع إن الميزة الكبيرة التي تممكيا المنظمات األىمية في كونيا قطاع ثالث ال ييدف إلى 

العام الحكومي في تحقيق األىداف العامة واألىداف المجتمعية واألىداف اإلنسانية. وتتنوع األىداف التي تسعى 
سبلمية  نسانية وأخرى تيتم بالمرأة والطفل وأخرى دعوية وا  ليا تمك المنظمات من تعميمية وثقافية واجتماعية وا 

يرىا من األىداف التي تصب في النياية إلى مجتمع متكافل يدعم بعضو البعض. وفي بعض األحيان سياسية وغ
وبيذا فإن المؤسسات األىمية تحتل أىمية كبيرة في كثير من الدول وخصوصًا في دول العالم الثالث، التي يعاني 

الدولية عمى  معظم سكانيا من ضيق الحال والفقر المدقع وحاالت إنسانية جعمت منيا محط أنظار من األطراف
وجو الخصوص وأخرى من األطراف المحمية، مما أكسب ىذه المؤسسات فرصة الحصول عمى التمويل من 
المنظمات الكبيرة مثل االتحاد الدولي ومن برامج األمم المتحدة اإلغاثية واإلنمائية، وعمى رأسيا المؤسسات 

 ،في قطاع غزة 2013في نياية عام  878إلى  الفمسطينية التي أخذت باالزدياد سنة بعد سنة حتى وصل عددىا
، أما حجم اإليرادت لممنظمات األىمية مميون شيكل (882)ما يتجاوز  2013في حين بمغ حجم إيراداتيا لعام 

يعطي دالالت  ىذه المؤشراتإن (. 2014( مميون شيكل )وزارة الداخمية، 100تجاوز )فقد في محافظة الوسطى 
يرة لتمك المؤسسات في المجتمع الفمسطيني، وأنيا تحمل جزء كبيرة من الدعم واإلصبلح كبيرة منيا األىمية الكب

 المجتمعي، وتساىم في تمبية األىداف المجتمعية في سبيل الحفاظ عمى المجتمع الفمسطيني حاضرًا قوياً 
التمويل البلزم وصامدًا، ويعطي داللة أخرى عمى وجود منافسة كبيرة بين ىذه الجمعيات من أجل الحصول عمى 

لخدمة أىدافيا واستمرار أنشطتيا، كما أن ىذا العدد الكبير يحمل بين طياتو عدد كبير من العمالة الفمسطينية 
ن توقف  وعميو فإن ىذه الدالالت تزيد من األىمية التي تمتمكيا تمك المنظمات في المجتمع الفمسطيني وا 

 ت غير محمودة. نشاطاتيا أو إغبلق أبوابيا لو مؤشر خطير وتبعا

 ،اأىدافي لتحقيق والبرامج البلزمة المشاريع تنفيذ عمى مؤسسة أي قدرة في اليامة العوامل من التمويل و يعتبر
أو الحفاظ عمى أىدافيا لتحقيق البلزمة المؤسسة أو برامج مشاريع من أي تنفيذ أو تحقيق يمكن ال التمويل فبدون

خبلل األعوام  األىمية المؤسسات ومشاريع لبرامج والتمويل الدعم توفر من الرغم عمىو . ديمومتيا واستمرارىا
 ،الستمرارىا البلزم والتمويل ىذا الدعم استمرارية عمى الحفاظ في فشمت المؤسسات من الكثير أن إال الماضية،

ولذلك تحاول المؤسسات األىمية جاىدة الحصول عمى التمويل  .(2014)الشوا،  ولمحفاظ عمى بقاء أعماليا
ولتحقيق ىذا اليدف ، من الضروري الرجوع إلى الموارد  ولتمويل أنشطتيا ومشاريعيا. ،البلزم الستمرارية عمميا

دي الدور الرياالتي تممكيا تمك المنظمات،  والتي من أىميا المورد المالي والمورد البشري، األمر الذي أظير 
والمتميز في عمل ىذه المؤسسات من خبلل الكفاءات البشرية المتميزة، التي تممكيا ىذه المؤسسات. إن ىذا 

تتناسق وتتفق مع بعضيا في خدمة أىداف المؤسسة. تتمثل في الدور اإلداري  ،الدور يتخذ أشكااًل وأبعادًا كثيرة
والدور التنفيذي  ،والدور اإلعبلمي ،عامة لممؤسساتودور بناء العبلقات ال، والدور المالي ،والدور التسويقي

 وغيرىا من األدوار. 



3 
 

يعتبر العنصر البشري من أىم العناصر اإلستراتيجية في التنمية االقتصادية واالجتماعية ألي مجتمع، لذلك فإن 
ر ىذا العنصر الكثير من الدول وخصوصًا المتقدمة عمى اختبلف أنظمتيا السياسية واالقتصادية تسعى إلى تطوي

  .بكل الوسائل والطرق، معتمدة أساسا عمى التكوين والتعميم؛ المذان يزيدان من مخزون معارف رأسماليا البشري

وجد ومن خبلل البحث المتعمق في الدراسات واألبحاث السابقة التي تناولت موضوع التمويل لممنظمات األىمية، 
لى ضرورة توفر الكفاءات البشرية التي  الباحث أنيا توصمت إلى أىمية رأس المال البشري في جمب التمويل، وا 

تمتمك المعارف والميارات والسموكيات البلزمة، لتنمية موارد ىذه المنظمات المالية وفي استمرارية عمميا وبقاء 
المستويات وعمى جميع األدوار وفي تكامل  أنشطتيا ومشاريعيا. ووجود ىذه الكفاءات يتخمل ويتمركز في جميع

لى التفصيل في دراسة ىذا الجانب ير إلى التركقبين جميع الدوائر العاممة في المنظمات األىمية. إال أنيا تفت ز وا 
ومن ىنا جاء  في المنظمات األىمية في قطاع غزة لرأس المال البشري في تجنيد األموالوىو الدور الفعال 

 لدراسة.االىتمام بيذه ا

 : مشكمة الدراسة : 1.1

من الجدير ذكره، أن ىنالك الكثير من المؤسسات األىمية باتت تفقد مكانيا ووجودىا بسبب عدم توفر الموارد 
المالية الكافية ليا لمبقاء، وىذا مؤشر خطير في ظل األىمية الكبرى والدور الفعال الذي تمعبو ىذا المؤسسات في 

تقديم الكثير من الخدمات ومساعدة الفئة الميمشة. ىذا يجعل من المؤسسات تنظر إلى المجتمع الفمسطيني، من 
يجاد الحمول. ولعل من أىم المشاكل التي  مواردىا بنظرة معمقة قوية ، بحيث تضع يدىا عمى مواطن الخمل، وا 

 تواجييا، مشكمة التمويل من حيث جمييا وزيادتيا واستدامتيا والحصول عمى المانحين.

م، مع أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، أكد 30/6/2014ل مقابمة أجريت بتاري  وخبل
عمى أن الكثير من المنظمات األىمية الفمسطينية خبلل السنوات السبع الماضية باتت بشكل ممموس تعاني من 

رثة ىاييتي، وتداعيات الربيع نقص واضمحبلل في التمويل، خصوصًا مع األزمة العالمية االقتصادية، وكا
العربي، األمر الذي أسفر عن تقميص كبير في البرامج التمويمية لممنظمات األىمية، وذكر أن مشكمة التمويل 
برزت بشكل كبير في العام الماضي واستمرت مع تزايد وتفاقم لؤلزمة مع العام الجاري. وأضاف أن أكثر من 

ي قطاع غزة تعاني من عجز في موازناتيا الرسمية وىذا أثر عمى خدماتيا % من المنظمات األىمية العاممة ف30
 وأنشطتيا وعدم قدرتيا عمى التعاطي مع الكثير من األمور.

وفي سياق متصل، أكد محمد أبو زعيتر، مدير المشاريع في جمعية الرحمة لئلغاثة والتنمية في قطاع غزة، 
أن ىناك ضعف ممموس وواضح تعاني منو منظمات المجتمع م، 39/6/2014خبلل مقابمة أجريت معو بتاري  

المدني في اآلونة األخيرة، وذكر أن ذلك يعزى ألسباب مختمفة تتعمق بتوجيات الموليين وأولويات التدخل 
واألوضاع السياسية واإلقميمية والدولية وأداء المؤسسات. كما ويتفق عامر يوسف جبر ، مدير شئون الموظفين 

بلح اإلسبلمية، مع أبو زعيتر و الشوا، في أن المنظمات األىمية كما ىو الحال في مؤسستو، في جمعية الص
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م، وأضاف أن أزمة التمويل 30/6/2014تعاني من أزمة في التمويل، وذلك في مقابمة أجريت معو بتاري  
برنامج كبير ويخدم  أوقفت الكثير من أنشطتيا التي كانت تخدم شريحة كبيرة من المجتمع الفمسطيني، وذكر أن

شريحة كبيرة من المجتمع مثل برنامج كفالة اليتيم يعاني من نقص في التمويل ومن توقف مستمر لفترات زمنية 
طويمة لحد ما، األمر الذي يحث عمى ضرورة النظر في الموارد المالية لممؤسسة والعمل عمى واستمراريتيا وعدم 

 توقفيا. 

لدور الميم لمعنصر البشري في كفاءة أداء المنظمات األىمية، وعمى دورىا من جية أخرى، أكد الشوا عمى ا
البارز في عممية جمب التمويل، وأضاف أنو في اآلونة األخيرة باتت المنظمات األىمية تمتمك جيل لديو الخبرة 

قات، وأن الكفاءة والميارة والمعرفة، قادر عمى  اإلبداع واالبتكار والتطوير وتحسين األداء، وعمى تكوين العبل
البشرية أصبحت أكثر مينية. وفي السياق نفسو، ذكر أبو زعيتر أن ىناك رابط قوي ومتين بين حجم واستمرارية 
التمويل التي تحصل عميو مؤسسات المجتمع المدني وبين حجم الكفاءات البشرية التي تمتمكيا وتاري  األداء 

زاد االقتناع لدى الممولين بزيادة واستمرارية الدعم والتمويل. بدوره، المؤسساتي ليا، حيث كمما زادة كفاءة األداء 
بين جبر أن مؤسستو تتخذ استراتيجيات وسياسات في استقطاب واختيار العنصر البشري المناسب والمتخصص 

أجل  لمعمل لدييا لما لو من دور ميم في تحسين أداء المؤسسات، وأنيا تيتم كثير بتنميتو وتدريبو وتأىيمو من
 تأدية الدور المنوط بو. 

إن توفير األموال البلزمة لبقاء المنظمات األىمية يحقق ىدف إنساني لممنظمات األىمية من خبلل توفير حياة 
كريمة ألفراد المجتمع كون المنظمات األىمية تمعب دورًا تكاممي وداعم مع الدور الحكومي في تمبية احتياجات 

ًا ألىمية الكبيرة لرأس المال البشري في عمل المنظمات عامة وفي عمل المنظمات األفراد في قطاع غزة ، ونظر 
األىمية عمى وجو خاص، في قطاع غزة ولدورىا الفعال في تحقيق أىدافيا وأنشطتو ، وفي مقدمتيا توفير األموال 

 البلزم لتحقيقيا ، وعميو فإن مشكمة الدراسة تتمحور حول :

 ." ؟األىمية العاممة في قطاع غزة المنظماتفي  في تجنيد األموالدور رأس المال البشري " ما 

 وبتفرع منيا التساؤالت الفرعية التالية :

في المنظمات األىمية العاممة في قطاع  ىو واقع رأس المال البشري؟ وما  برأس المال البشريما المقصود  .1
 غزة؟
دره  ، وما طرق وسبل الحصول عميو،  وكيف اتمويل المؤسسات األىمية ، وما ىي مصبما المقصود  .2

 يمكن لممؤسسات األىمية أن تحافظ عمى استمرارية التمويل ؟ 
 ما ىو الدور الذي يمعبو رأس المال البشري في تجنيد األموال في المؤسسات األىمية؟ .3
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 : متغيرات الدراسة : 2.1

) ، ( Lothgren, 1999)، (Stewart, 1997)، ( Malhorta, 1966)، (SchultZ, 1961)استنادًا إلى 
Fitzenz, 2000 ) ، (MaZlan, 2005) ، (Ashton, 2005) ، (Rauch & et al,2005) ، ،نوي (

(، فإن الباحث يرى أنو يتكون من المعارف والميارات والقدرات والخبرات 2006) العمي وآخرون، ، ( 2006
 وعميو تم تحديد متغيرات الدراسة.  والمؤىبلت واإلبداع واالبتكار والعمل ضمن فريق العمل.

 تجنيد األموال:  المتغير التابع. 
 رأس المال البشري : تشمل مكونات المتغيرات المستقمة: 

 .المعرفة .1
  والميارات. القدرات .2
 الخبرات. .3
 المؤىبلت العممية. .4
 اإلبداع واالبتكار. .5
 التعاون بين العاممين والعمل في فريق. .6

 : فرضيات الدراسة : 3.1

 ضوء ما سبق ، لقد تم صياغة الفرضيات لكي تتبلءم ومتغيرات الدراسة وذلك كالتالي :في 

 :)الرئيسة( فرضية أولى

( بين رأس المال البشري في المنظمات  α ≤ 0.05ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
 األىمية العاممة في قطاع غزة وتجنيد األموال.

 التالية: ويتفرع منيا الفرضيات

 لمكادر البشري ( بين توفر المعرفة α ≤ 0.05ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  .1
 .وتجنيد األموال

( بين توفر القدرات والميارات  α ≤ 0.05ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  .2
 .وتجنيد األموال لمكادر البشري

 الخبرات لمكادر البشري( بين توفر  α ≤ 0.05ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  .3
 .وتجنيد األموال
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 توفر اإلبداع واالبتكار( بين  α ≤ 0.05ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  .4
 .لمكادر البشري وتجنيد األموال

المؤىبلت العممية ( بين توفر  α ≤ 0.05ستوى معنوية ) ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية عند م .5
 .وتجنيد األموال لمكادر البشري المناسبة

التعاون بين العاممين والعمل ( بين  α ≤ 0.05ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  .6
 ضمن فرق وتجنيد األموال.

 :ثانيةفرضية 

( في تجنيد األموال في  α ≤ 0.05)  معنويةيؤثر رأس المال البشري تأثيرًا ذو داللة إحصائية عند مستوى 
 المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة.

 فرضية ثالثة:

( في إستجابة المبحوثين حول دور رأس المال  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
البشري في تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة، تعزى لبعض المتغيرات الشخصية 

 )الجنس، العمر، المؤىل العممي، عدد سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي(.

 : أىداف الدراسة : 4.1

 تيدف الدراسة إلى تحقيق ما يمي :

 .في المنظمات األىمية في قطاع غزة تجنيد األموالوقوف عمى واقع ال .1
 في المنظمات األىمية في قطاع غزة. رأس المال البشريالتعرف عمى واقع  .2
في تمويل المنظمات ومساىمتيا والتعرف عمى دورىا  وأبعاد رأس المال البشريتحميل مكونات  .3

 األىمية في قطاع غزة.
في أداء المنظمات األىمية  مساىمتووتحسين  الكادر البشريالعمل عمى وضع تصور لكيفية تطوير  .4

وتعزيز قيمة ودور رأس المال البشري من خبلل التعرف  من أجل البقاء واستمرارية أنشطتيا وتميزىا.
 إلى أىميتو ودوره في تحسين األداء لممنظمات األىمية العاممة بقطاع غزة.

وتمويل المؤسسات  رأس المال البشريرفة اإلنسانية في بيئة عمل المنظمات األىمية و تطوير المع .5
 األىمية. 

الكشف عن المعوقات التي تحد من دور رأس المال البشري في تجنيد األموال ومعوقات تجنيد  .6
 األموال في المنظمات األىمية في قطاع غزة.



7 
 

وتقديميا تجنيد األموال في رأس المال البشري تقديم توصيات ومقترحات ، من شأنيا إبراز أىمية  .7
 لمجيات المعنية من المنظمات األىمية وخصوصًا التي تربطيا عبلقة مباشرة مع الباحث.

 : أىمية الدراسة : 5.1

 لممجتمع الفمسطيني:

  تتمتع المنظمات األىمية بأىمية كبيرة في المجتمع الفمسطيني لكثرة وتنوع المجاالت التي تعمل فييا ،
من إغاثة وصحة وتعميم وثقافة ، كما أنيا تستيدف العديد من الفئات االجتماعية المختمفة من أطفال 
ونساء وبالتالي فإن بقاءىا واستمرارىا ميم لممجتمع الفمسطيني ويدعم تكافمو االجتماعي ويحافظ عمى 

 تكوينو واتزانو الداخمي.
 الة الفمسطينية، وبالتالي فإن مشاكل التمويل تعتبر لكون المنظمات األىمية تحمل جزءًا كبير من العم

مؤشر خطير قد يؤدي إلى تسريح العديد منيا وىذا يزيد من تفاقم أزمة البطالة في المجتمع الفمسطيني، 
 ويضيف عبأ جديدًا عمى كاىل المجتمع من الخريجين والكفاءات الميدرة.

 :العاممة في قطاع غزةلممنظمات األىمية 

 راسة تعطي فرصة إلدارة المنظمات األىمية التي تبحث عن التميز والتنافس والحفاظ عمى إن ىذه الد
لبلستفادة ووضع االستراتيجيات السميمة مواردىا وخصوصًا موردىا البشري  تفوقيا من خبلل النظر إلى

 لمغايات المرغوبة. منو لموصول
  استمرار التمويل بالحجم المطموب البلزم وكونيا تمقي الضوء عمى أحد الركائز األساسية لضمان

الستمرار العمل اإلغاثة والخيري والتنموي لمؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة ، والتي بدورىا 
 تدعم صمود المجتمع الفمسطيني تحافظ عمى تكافمو االجتماعي.

  ات األىمية يمًا في المنظمتساىم الدراسة في تطوير العممية التنموية والتمويمية تخطيطًا وتنفيذًا وتقو
ومن الممكن أن تكون ىذه الدراسة ىامة لمتخذي القرار في مجمس إدارة  العمالة في قطاع غزة.

 .لرأس المال البشريالمنظمات األىمية بقطاع غزة من أجل توجيييم نحو االستخدام األمثل 
 ي ييتم بو المديرون الذين ييتمون إن القيام بمثل ىذه الدراسة قد يسيم في تحسين المستوى التطبيقي الذ

بزيادة كفاءة موظفييم، وكذلك يساعد إدارة الموارد البشرية في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة 
في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب الذي ينسجم مع خبراتو ومؤىبلتو ومياراتو وىذا بدوره 

 ؤسسات.يؤدي إلى تحسين كفاءة األداء لتمك الم
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 لمباحثين والميتمين بموضوع الدراسة:

  إن القيام بمثل ىذه الدراسة سوف يضيف جديدًا لعالم المعرفة ويساعد في تطوير المعرفة اإلنسانية في
وتمويل المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة  ورأس المال البشريبيئة عمل المنظمات األىمية 

وىذا من شأنو أن  في المنظمات األىمية. برأس المال البشريوخصوصًا في ظل ندرة األدبيات المتعمقة 
 يحقق الفائدة لمباحثين والميتمين من خبلل الموضوعات التي ستتناوليا الدراسة.

 لمباحث :

 يحاول من خبلليا إثراء الجانب البحثي لديو واكتساب  تعتبر ىذه الدراسة بمثابة فرصة لمباحث ،
 ميارات جديدة في مجال البحث العممي وفي تطوير المعرفة العممية لديو في موضوع الدراسة.

 تعتبر ىذه الدراسة ، كمتطمب الستكمال متطمبات نيل درجة الماجستير في إدارة األعمال، ومن خبلل 
 عمى رسالة الماجستير. إعدادىا سيتمكن الباحث من الحصول

 : الدراسات السابقة : 6.1

 أواًل: الدراسات المحمية الفمسطينية:

 : (م  2013المقادمة ) (1

 "دراسة حالة الجامعة اإلسالمية بغزة –التنافسية  الميزة تحقيق في البشرية الكفاءات دورعنوان الدراسة : "

التنافسية في الجامعة اإلسبلمية و إبراز واقع الكفاءات البشرية ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى واقع الميزة 
في الجامعة اإلسبلمية ومدى مساىمتيا في تحقيق القدرة التنافسية، وىدفت إلى التعرف كيفية تطوير الكفاءات 

ية في من أجل استمرارية التميز، باإلضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات إلى وحدتي الجودة اإلدارية واألكاديم
 الجامعة اإلسبلمية والتي من شأنيا إبراز أىمية الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية.

و اعتمدت استخدام االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، ، استخدمت الدراسة منيجية التحميل الوصفي التحميمي
إلدارة العميا ومدراء الدوائر ورؤساء األقسام وقد استخدمت أسموب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة والمكون من ا

 (.172في الجامعة اإلسبلمية والذي بمغ عددىم )

و ، %(77.3وخمصت الدراسة إلى أن مستوى تحقيق الميزة التنافسية في الجامعة اإلسبلمية متوافرة بنسبة )
ميارات والقدرات والسموكية وبين توصمت إلى أن ىنالك عبلقة ارتباطية قوية بين الكفاءات البشرية والمعرفة وال

 الميزة التنافسية.
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وأوصى الباحث من خبلل الدراسة إلى ضرورة نشر ثقافة توظيف واستقطاب جديدة تتمثل في البحث عن 
الموظفين عمى تقديم معارف وخبرات جديدة، وأضاف ضرورة االنتقال  تحفيزالكفاءات بدل األفراد والعمل عمى 

 الفرد الواحد إلى التركيز عمى كفاءة الفريق.من التركيز عمى كفاءة 

 : (م  2013) حماد (2

استراتيجيات التواصل لجمب التمويل في المنظمات غير الحكومية عبر استخدام التكنولوجيا دراسة بعنوان : " 
 ")دراسة تطبيقية / شبكة المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة (

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أىم وسائل التواصل التكنولوجية من أجل جمب التمويل في المنظمات األىمية 
 الفمسطينية الحكومية غير المنظمات مديري بين توجد التي االختبلفات وصفالعاممة في قطاع غزة، وكذلك إلى 

وأيضًا ىدفت إلى التعرف عمى واقع  التواصل التكنولوجية لجمب التمويل، استراتيجيات يستخدمون الذين
المنظمات األىمية في ممارسة استراتيجيات التواصل التكنولوجية في عممية جمب التمويل وتوضيح التحديات التي 

 تواجيا في تطبيقيا.

مدراء شبكة المنظمات األىمية العاممة  الوصفي التحميمي، و يتكون مجتمع الدراسة المنيجوقد اعتمدت الدراسة 

 وث.مبح( 110) عمى واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة رئيسة وتم توزيعياقطاع غزة،  في

معظم مدراء شبكة المنظمات األىمية يدعم استخدام وسائل التكنولوجيا في جمب التمويل  خمصت الدراسة إلى
وتوصل إلى أن  .لخاصة شبكات التواصل االجتماعي والصفحة االلكترونية والبريد االلكتروني والياتف النقا

ىناك عبلقة بين الفروق الفردية الخاصة بمدراء شبكة المنظمات األىمية وبين جمب التمويل تعود إلى الجنس 
 والعمر والمؤىل العممي والتخصص والخبرة.

بتطوير استخدام خدمات الياتف النقال ومواقع التواصل االجتماعي في جمب التمويل في صت الدراسة و وأ
ر الحكومية وخاصة مفيوم التبرع االلكتروني. باإلضافة إلى، تدريب المدراء عمى كيفية استخدام المنظمات غي

 الياتف النقال ومواقع التواصل االلكتروني في جمب التمويل.

 : (م  2013دلول ) (3

المانحة تقييم مدى تطبيق المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة لمتطمبات المالية لمجيات عنوان الدراسة : " 
 "  الدولية وتأثيره عمى استمرارية التمويل

من  المختمفة والمطموبة الدولية المانحة بالمنظمات الخاصة المالية المتطمبات ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد
لى معرفةو المحمية،  الحكومية غير المنظمات  لمجيات المانحة المالية المتطمبات بين العبلقة طبيعة وتحديد ا 
ىناك  كان إذا ما وتحديد المحمية الحكومية الرقابة جيات قبل من الحكومية غير الممزمة لممنظمات باتوالمتطم
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 والمعدة الحكومية غير لممنظمات المالية التقارير أثر بينيا، باإلضافة إلى بيان فيما جوىرية اختبلفات أو تضارب
 التمويل. استمرارية عمى المانحة بالجيات الخاصة المتطمبات وفق

 الجيات قبل من المفروضة وقد اعتمدت الدراسة عمى منيجية التحميل الوصفي التحميمي لدراسة المتطمبات
عشوائية  لمتوضيح. وقد قامت الباحثة بتطبيقيا عمى عينة البيانية والرسومات الجداول استخدام المانحة، وكذلك

غير الحكومية المحمية  والمنظمات (، 67والتي يبمغ عددىا ) الدولية المانحة الجيات من الدراسة مجتمع من
( منظمة غير حكومية 59( جية من المنظمات المانحة الدولية و )39( منيا )98(، وبمغ حجم العينة )401)

برنامج  ت، كما واستخدماد العينة وقياس متغيرات الدراسةاالستبانة لدراسة آراء أفر  ةالباحث تمحمية، واستخدم
 اإلحصائية ألغراض التحميل اإلحصائي. الرزم

 المحمية الحكومية غير المنظمات توصل الباحث من خبلل الدراسة لمجموعة من النتائج، من أىميا اتفاق
واستمراريتو والتي منيا  التمويل عمى الحصول في المؤثرة العناصر حول في الرأي الدولية المانحة والمنظمات

والرسالة واألىداف، باإلضافة إلى وجود ىيكل تنظيمي يحدد ميام ومسئوليات ضرورة وجود وضوح في الرؤيا 
 ال المنظمة إدارة ومجمس التنفيذية لمجيات دورية اجتماعات العاممين داخل المنظمة. كما توصمت إلى أن عقد

 وسياسات نبقواني الحكومية غير واستمراريتو ولكنيا بينت أن التزام المنظمة التمويل الحصول عمى في يؤثر
موثوقية تؤثر عمى  وذات ومبلئمة ثابتة ومحاسبية مالية بسياسات عمميات الصرف والتزاميا  في المانحة الجيات

 الحصول عمى التمويل واستمراريتو.

 المقترح وتوفيره لمتمويل مالية خطة بإعداد غزة قطاع في العاممة الحكومية غير المنظمات تقوم أوصت الدراسة أن
الشروط،  حيث الزمنية و من الفترة حيث من مصادر تمويل متنوعة توفير عمى القادمة، والعمل الفترة خبلل

 .وبالتالي تزيد قدرتيا عمى حشد التمويل المنظمة إلدارة المسئولية محاسبة دور وأخيرا العمل عمى تفعيل

 : (م  2013عفانة ) (4

في المؤسسات األىمية الدولية العاممة في  –وعالقتو بفعالية فرق العمل  اإلداريالتمكين دراسة بعنوان : " 
 " قطاع غزة

 في قطاع العاممة الدولية األىمية المؤسسات في المطبق اإلداري التمكين مستوى عمى ىدفت الدراسة إلى التعرف
 التمكين عممية بين العبلقة طبيعة عمى فييا، باإلضافة إلى التعرف العمل فرق فاعمية مستوى عمى والتعرف  غزة

 العمل. فريق وفاعمية اإلداري

 المؤسسات في العاممين جميع من وقد اعتمدت الدراسة منيجية الوصفي التحميمي، و يتكون مجتمع الدراسة
 ( 7بمغ حجم العينة )مؤسسة.  ( 65 ) عددىا إجمالي يبمغ والتي غزة، قطاع في تعمل التي الدولية األىمية
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 عمى فييا، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة رئيسة وتم توزيعيا الموظفين عدد عمى بناء اختيارىا تم مؤسسات
 .استبانة ( 236 ) استرجاع كعينة ، وتم الباحث اختارىا التي المؤسسات في العاممين جميع وىم مبحوث( 300)

مرتفعًا  كان غزة قطاع في العاممة الدولية األىمية المؤسسات في اإلداري التمكين مستوى خمصت الدراسة إلى أن
%(. وأن ىنالك عبلقة طردية بين 80بنسبة )  مرتفعاً  مستواىا كان العمل فرق فاعمية وكذلك %(،81بنسبة )
في المؤسسات األىمية  العمل فرق وبين فاعمية العمل فرق بناء ومستوى المعمومات االتصال ومشاركة مستوى

العمل  فرق وفاعمية العاممين تحفيز بين قوية طردية أظيرت النتائج وجود عبلقةو غزة، الدولية العاممة في قطاع 
 الدولية العاممة بقطاع غزة محل الدراسة. األىميةفي المؤسسات 

تاحة، عادل بشكل ومنحيا وتنظيميا أنواعيا بكافة الحوافز نظام في النظر صت الدراسة بضرورة إعادةو وأ  وا 
 المؤسسات في التمكين تعزيز عمى القرارات، باإلضافة إلى العمل اتخاذ في بالمشاركة العاممين لكافة الفرصة
 إلنجاز كفريق الجماعي العمل بأسموب األخذ طريق عن غزة، وخصوصاً  قطاع في العاممة الدولية األىمية
 المقومات أحد إنيا إذ ومياراتيم قدراتيم في المرؤوسين ثقة ، أوصت بأن عمى الرؤساء رفعوأخيراً  .األعمال

 األساسية.

 : (م  2012الجرجاوي ) (5

 " األموال تجنيد عمي الحكومية غير المنظمات إدارة لدى الفنية القدرات أثردراسة بعنوان : " 

لى التعرف  عمى تجنيد عمى غزة قطاع في الحكومية غير قدرة المنظمات ىدفت الدراسة إلى تقييم  األموال، وا 
، كما ىدفت إلى توفير معمومات ومعطيات حول طبيعة وآلية تجيد األموال في يافي األموالتجنيد  وآليات نظم

وذلك لممساىمة في بمورة السياسات المالية العامة، باإلضافة إلى رصد نقاط ، المؤسسات األىمية في قطاع غزة
جييا المؤسسات األىمية في الضعف والمعوقات والمشكبلت في عممية تجنيد األموال و اإلدارة المالية التي توا

 قطاع غزة واقتراح الحمول ليا.  

منظمة غير حكومية في  49واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة من 
 قطاع غزة تعمل في مجاالت متنوعة واستخدمت االستبانة كأداة رئيسية في البحث.

لمشاريع، الدراسة، أن وحدة تجنيد األموال لدييا المقدرة عمى كتابة مقترحات ومن أىم النتائج التي توصمت ليا ا
باإلرشادات والتوجييات الموضوعة من قبل  ويعملالمؤىبلت المينية البلزمة يمتمك طاقم وحدة التجنيد وأن 

  تجنيد األموال. إلى أن ثقة الممولين تعتبر عامل أساسي يساعد في عمميةاإلدارة العميا في المؤسسة، باإلضافة 

، أوصى الباحث إلى ضرورة العمل عمى استقطاب أكبر عدد كافي من العاممين المؤىمين في وحدة تجنيد األموال
واعتماد برنامج تدريبي متكامل لرفع إنتاجية العاممين في وحدة التمويل، كما أضاف إلى ضرورة البحث عن 
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يع تدر عوائد ذاتية من أجل الحفاظ عمى استقرار في حجم مصادر تمويل متنوعة وثابتة أو حتى من خبلل مشار 
 التمويل لدى المؤسسات األىمية.

 م ( :2102) بهاء أبىو جرار ، (6

 الضفة في والبيرة هلل رام محافظة في العاممة لممنظمات األىمية الخارجي التمويل واقعدراسة بعنوان : " 
 "األثر الممّولين، تحفيز سبل المعّوقات، الدوافع، :الغربية

ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى مصادر تمويل المنظمات األىمية وأشكال ىذا التمويل، والتعرف إلى سبل تنمية 
الموارد المالية لممنظمات األىمية في فمسطين، ومن ثم معرفة الوسائل الكفيمة لتحفيز الممول لتقديم الدعم 

ت التي تحول دون تنمية الموارد المالية لممنظمات األىمية لممنظمات األىمية، ووضع اليد عمى المعوقا
الفمسطينية، وقياس أثر التمويل الخارجي عمى أدار المنظمات األىمية الفمسطينية لممنظمات األىمية الفمسطينية 

 تبعًا لمجموعة الدول المقدمة لمتمويل.

لدراسة. اعتمدت الدراسة االستبيان كأداة استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي نظرًا مبلئمتو لطبيعة ا
رئيسية لجمع البيانات األولية، اشتقت فقرات االستبانة ومحاورىا بعد االطبلع المكثف عمى األدبيات ذات 
العبلقة، كما قد تم تصميميا وفقًا لنظام )ليكرت( الخماسي. يتكون مجتمع الدراسة من المنظمات األىمية العاممة 

( منظمة. وتم توزيع االستبانة عمى كافة 134في محافظتي رام اهلل والبيرة والبالغ عددىا ) في الضفة الغربية
 عناصر مجتمع الدراسة.

أظيرت نتائج الدراسة وجود معوقات كبيرة لمتمويل كان من أىميا المنافسة غير البناءة بين المنظمات األىمية 
باستثناء التمويل األمريكي، فإن التمويل األوروبي وكثرتيا، باإلضافة إلى ضعف أدائيا. وتوصمت إلى أنو 

والعربي اإلسبلمي ذو أثر إيجابي عمى المنظمات األىمية الفمسطينية. وأظيرت النتائج إلى أن دوافع المانحين 
لتقديم الدعم لممنظمات األىمية كانت دوافع إغاثية، دوافع حزبية، دوافع من أجل حماية الحقوق المدنية والسياسية 

 ؤلفراد، دوافع ثقافية، دوافع اقتصادية، دوافع من أجل خمق قيادات مستقبمية وأخيرًا دوافع سياسية.ل

أوصت الدراسة بضرورة إعادة تنظيم العمل األىمي في فمسطين وضبطو، واقترحت وسائل لتحفيز الممولين 
ينيا بيدف التخفيف من اعتمادىا وضرورة إقامة مشاريع مدرة لمدخل وعمل تحالفات إستراتيجية واندماجات فيما ب

عمى التمويل الخارجي. وأوصت بضرورة التنسيق والتشبيك بين المنظمات األىمية فيما بينيا لضمان عدم 
االزدواجية في تنفيذ المشاريع عمى الفئة المستيدفة أو المنطقة الواحدة، ولضمان تقديم مشاريع حقيقية يحتاجيا 

 المجتمع الفمسطيني.
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 : (م  2012) الديراوي (7

 قطاع في األىمية المنظمات نجاح مشاريع في المشاريع مدراء لذي الشخصية السمات دوردراسة بعنوان : " 
 ."غزة

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى السمات الشخصية لمدراء المشاريع وأثرىا عمى نجاح المشاريع و التعرف عمى 
بمفيوم السمات الشخصية لمدراء المشاريع وىدفت إلى كيفية تعزيز وتطوير  األىميةمدى اىتمام المنظمات 

 السمات الشخصية لمدراء المشاريع والتعرف عمى مقومات نجاح المشاريع.

منظمة أىمية عاممة في قطاع  100واعتمدت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، ويمثل مجتمع الدراسة أكبر 
، واستيدفت الدراسة كبل من رئيس مجمس اإلدارة و عضو مجمس إدارة والمدير 2010غزة حسب ميزانيتيا لعام 

أشخاص من كل منظمة  3عمى التنفيذي ونائب المدير التنفيذي، واستخدمت االستبانة كأداة رئيسية تم توزيعيا 
 أىمية.

ع المنظمات األىمية خمصت الدراسة إلى أن ىناك دور رئيس لمسمات الشخصية لمدراء المشاريع في نجاح مشاري
العاممة في قطاع غزة، تتمثل بالذكاء والقيادة وفيم الذات والكفاءة اإلنتاجية وقدرة مدراء المشاريع عمى تدريب 

 طواقم العمل واالتصال والتواصل وأخبلقيات العمل.

اء بمستوى ومن أىم توصيات الدراسة أنو يجب عمى مؤسسات المجتمع المدني تبني استراتيجيات تدعم االرتق
وكذلك تطوير آليات الرقابة لدى المنظمات األىمية وذلك في سبيل ، ومستوى القيادة لدى مدراء المشاريع، الذكاء

االرتقاء بمستوى الكفاءة اإلنتاجية لدى المدراء، باإلضافة إلى تطوير أنواع مختمفة من الذكاء مثل الذكاء 
 ن خبلل دورات تدريبية مختمفة.العاطفي والذكاء الرياضي والذكاء االجتماعي م

 : (م  2011العداربة ) (8

/  الغربية الضفة في -الخارجي  التمويل عن بعيداً  الربحية غير المؤسسات استدامة نحودراسة بعنوان " 
 "  الزراعية نموذجاً  اإلغاثة

 لتمويل  )أىميتو معوقاتو، المستدام )مصادره، المحمي التمويل عمى يكمن اليدف من ىذه الدراسة إلى التعرف
 الحصول وفرص وأىميتو )مصادره المستدام الذاتي التمويل عمى الزراعية وكذلك إلى التعرف اإلغاثة أنشطة
 الخارجي التمويل انقطاع حال في االستدامة مدى اإلغاثة الزراعية وتيدف أيضًا إلى دراسة أنشطة لتمويل عميو(
 الزراعية  في الضفة الغربية. اإلغاثة عن

استخدم الباحث المنيج الوصفي، كما استخدم االستبانة كأداة رئيسية في حين استخدم الباحث برنامج الرزم 
. أجريت الدراسة من خبلل اتخاذ اإلغاثة الزراعية في في تحميل ومعالجة البيانات إحصائياً  SPSSاإلحصائية 
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( موظفًا من الذين ليم عبلقة مباشرة 34ن )الضفة الغربية نموذجًا لممؤسسات غير الربحية، وبمغ عدد الموظفي
 بالتمويل وموضع الدراسة.

 عميو الحصول وفرص المستدام المحمي التمويل مصادر أظيرت الدراسة جممة من النتائج، كان من أبرزىا إن
 التمويل عمى اإلغاثة اعتماد ، وأظيرت النتائج أىمية"منخفضة" بدرجة جاءت الزراعية أنشطة اإلغاثة لتمويل
 الخارجي التمويل انقطاع حال في الربحية غير استدامة المؤسسات مدى أن كما ،"كبيرة" بدرجة جاءت المحمي
األنشطة وجاءت بدرجة  استدامة عمى ذلك وتأثير التمويل الذاتي ، باإلضافة إلى أىمية"كبيرة" بدرجة جاءت
 كبيرة.

االستدامة  فرص توفير عمى والقادرة لمدخل، المدرة المشاريع عمى التركيز ضرورة :ومن أبرز توصيات الدراسة
القطاعات  دور تفعيل، و الزراعية لئلغاثة الخارجي التمويل عمى االعتماد تراجع دور يكفل مما ليا الذاتية

واضحة  وطنية سياسة لرسم الحكومي، والقطاع الخاص والقطاع الربحية غير المؤسسات :الثبلثة الفمسطينية
 .والطاقات الجيود كافة توظيف عمى قادرة إستراتيجية تضمن ومتينة

 (.م 2011أبو دية ) (9

واقع رأس المال البشري والميزة التنافسية دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية بمحافظتي دراسة بعنوان: "
 " الخميل وبيت لحم من وجية نظر الييئة األكاديمية

رأس المال البشري والميزة التنافسية في محافظتي الخميل وبيت لحم، وذلك ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع 
من جية نظر الموظفين األكاديميين اإلداريين في ىذه الجامعات. واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي، حيث تم 

ل عمل التركيز عمى مفيوم رأس المال البشري ومفيوم الميزة التنافسية، خاصة لدى الجامعات، وذلك من خبل
دراسة ومسح لمتغيرات الدراسة في القسم النظري من الدراسة، ثم عمل دراسة ميدانية لمموضوع في الجامعات 
الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحم، وقد تم عمل مسح شامل لمجتمع الدراسة الذي تكون من جميع 

دراسات العميا ومسئولي المكتبات ومراكز الموظفين األكاديمين اإلداريين ومن النواب األكاديمين وعمداء ال
 الحاسوب في الجامعات الفمسطينية في محافظتي الخميل وبيت لحم.

أعضاء ىيئة التدريس بتطوير المساقات التي بدرسونيا  يقومخرجت الدراسة بجممة من النتائج من أىميا، 
ت إلى أن تيتم الجامعة بالخريج ما بعد وتوصم باستمرار، وأن لدييم القدرة عمى فيم العمل واستيعاب متطمباتو،

التخرج، حيث تم تشكيل وحدة متابعة الخريجين في الخميل ومتابعة مؤشرات التوظف، كما ويتم إرسال الطمبة 
لى أن الجامعة تسعى إلى استقطاب  المتميزين من أجل إكمال تعميميم العالي عن طريق الجامعة أحيانًا، وا 

لثانوية العامة، وأن الطمبة يشاركون بفاعمية في المساقات الدراسية وفي خدمة المجتمع الطمبة المتفوقين جدًا في ا
 أيضًا، كما أظيرت النتائج أن سمعة خريجي الجامعة ممتازة.
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أوصت الدراسة بمتابعة توجو التعميم العالي نحو الدراسات العممية والعممية بما يحقق أىداف التنمية ومتطمباتيا 
كما أوصت بأن تقوم الوزارة بتطوير نموذج، متابعة تحديثو، يحدد من خبللو معايير  رية المدربة.من الموارد البش

جودة التعميم، والتأكد من ان الجامعات تمتزم بتطبيقو سواء ما تعمق بأعداد الطمبة أو الخدمات التعميمية المساعدة 
 وتحديثيا وزيادة كفاءتيا.

 (م  2009دقة ) أبو (10

مدى كفاءة استخدام األموال وتأثيرىا عمى عممية جمبيا لممؤسسات األىمية التي ال تيدف إلى دراسة بعنوان : "
 " تحقيق األرباح 

 غزة لضمان قطاع في الحكومية غير لممؤسسات األداء تقييم و الفاعمية و الكفاءة ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد
لى تحديد جمب عممية نجاح  عمى يساعد الذي المؤسسات لتمك المناسب الموحد المحاسبي النظام األموال، وا 

 ىذه رقابة أنشطة و إلدارة المطموبة المحاسبية اإلجراءات بوضع ذلك و ، األموال مصادر استخدام تحقيق كفاءة
 المشاكل لمعالجة الممكنة الحمول األموال، باإلضافة إلى تقديم جمب عممية إنجاح في يساىم والذي المشروعات،
 لممؤسسات األىمية غير الربحية. اإلدارية و المالية و المحاسبية

 من البيانات جمع في أداة االستبانة استخدام واستندت عمى التحميمي، الوصفي المنيج وقد اعتمدت الدراسة
 الفمسطينية األىمية الجمعيات من جمعية ٠٨ من مكونة عينة عشوائية عمى توزيعيا تم حيث األولية، مصادرىا
 .غزة قطاع في العاممة

 و عن أعماليا الفعالية و الكفاءة قياس بأىمية كبير وعي المنظمات غير األىمية لدى أظيرت نتائج الدراسة أن
 إستراتيجية  ليذه المنظمات وجود خطة أىمية بينت الدراسة كما األموال، جمب بعممية الوثيق ارتباطو مدى

 مشاركة في أن الدراسة أظيرت ضعف إال العامة، و الخاصة أىدافيا لتحقيق عمل خطة رسم عمى تساعدىا
 يقمل مما اإلستراتيجية الخطة إعداد عممية في في الجمعيات العاممين و اإلدارة مجمس أعضاء و المستفيدة الفئة
 .لمجمعية اإلستراتيجية بالخطة تمك األطراف انتماء و االلتزام مدى من

 الذي أعماليا، عن الفاعمية و الكفاءة قياس العمل عمى أىمية عمى الجمعيات إدارة حث أوصت الدراسة بضرورة
 النظام استخدام تعزيز عمى الجمعيات األموال، وكذلك أوصت عمى حث جمب عمى قدرتيا من يزيد بدوره

 .برامجيا و أنشطتيا لتنفيذ البلزمة جمب األموال عمى قدرتيا يعزز مما الموحد المحاسبي
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 : (م  2005شرف ) (11

 المؤسسات  ميدانية األىمية ، دراسة لممؤسسات التمويل استمرار عمى المالية الرقابة أثرالدراسة : "عنوان 
 "  غزة  قطاع في األىمية

 في األىمية التمويل لممنظمات واستمرارية المالية الرقابة بين عبلقة وجود مدى لقد ىدف الباحث إلى  دراسة
 واألدوات المحاسبية واألنظمة الداخمي وأنظمة الضبط الرقابية المقومات من كل تأثير درجة وتحديد غزة، قطاع
 . المالي الوضع عمى والتدقيق الرقابة مؤسسات دور تحديد إضافة إلى لمجمعيات، المالي الوضع عمى الرقابية

وكأداة رئيسة وقد اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت االستبانة إلتمام الدراسة الميدانية 
وقد وزع  عمى البيانات األولية باإلضافة إلى جممة من المصادر الثانوية والتي منيا األدبيات السابقة، للمحصو 
غزة، والتي تم  في قطاع األىمية الجمعيات في المالية الميام شاغمي من مسئول 115عمى  االستبانةالباحث 

 حيث الجمعيات، تمك في الموظفين عدد معيار عمى اعتماد نشاطا اختيارىا بناءًا عمى المنظمات األىمية األكثر
  . فأكثر موظفين خمس بيا يعمل التي العينة الجمعيات شممت

 االزدياد ىذا وان غزة، قطاع في األىمية لمجمعيات المالي الوضع في محدود ازدياد البحث إلى وجود للقد توص 
 المصدر األىمية، كما أظيرت نتائج الدراسة أن بالجمعيات الخاصة األصول اقتناء مجال دعم في ينحصر
 الدعم بينما العربية، المؤسسات في الدعم تمييا األجنبية الدول من ىي األىمية الجمعيات دعم مصادر من األكبر
 األىمية. لمجمعيات المالية الموارد من بسيطا تشكل جزء الفمسطينية الوطنية السمطة من والتبرعات المحمي

 لمجمعيات التنظيمية اليياكل تطوير خبلل من الداخمية المالية الرقابة فعالية ن أبرز توصيات الدراسة، زيادةوم
 الداخمي وأنظمة الضبط المحاسبية األنظمة تطوير إلى إضافة، اليياكل تمك في وقصور ضعف من التي تعاني

 العمومية الجمعيات دور المتوفرة، إضافة إلى تفعيل اإلمكانيات ضوء في وذلك الرقابية، األدوات استخدام وزيادة
جراءات أتعابو وتحديد الحسابات اعتمادىا لمدقق خبلل من اإلدارة وذلك مجالس أداء مراقبة في  بما فصمو وا 

 اإلدارة. مجمس عن استقبلليتو يضمن

 م (  2002عبد الكريم ) (12

 غير الحكومية الفمسطينية  " لممنظمات األجل طويل التمويل استمرارية "تقييم دراسة بعنوان :

ىدفت الدراسة إلى تقييم حالة استمرارية التمويل لممنظمات غير الحكومية الفمسطينية بالتركيز عمى مصادر ىذا 
التمويل واستخداماتو إلى جانب تقييم بعض المتغيرات كالقيادة والحكم، واإلدارة، والمشاركة المجتمعية، ولكن في 

أي عبلقة ىذه المتغيرات باستمرارية التمويل، وأجريت ىذه الدراسة عمى بعض المنظمات غير حدود عبلقتيا 
 الحكومية في الضفة وقطاع غزة، وقد شممت ثبلث منظمات تمويل وأربعة منظمات قطاع خاص.
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العجز %( من ىذه المنظمات تعاني من 53ومن أىم النتائج التي جاءت بيا الدراسة، أن ىناك ما يقارب من )
المالي في ميزانيتيا، وتوصمت إلى أن المنظمات غير الحكومية في الضفة والقطاع متنوعة في مجاالت عمميا، 
وىي تساند مجموعات من الناس في كافة المناطق الجغرافية، وأنيا قد أخذت عمى عاتقيا مجموعة واسعة من 

بيا المنظمات غير الحكومية ىي بيئة ايجابية بشكل الرساالت. وتوصمت أيضًا إلى أن البيئة القانونية التي تعمل 
 م.2000عام، وأن ىناك قانون متقدم وليبرالي قد تم العمل بو منذ عام 

لى تعزيز فكرة  أوصت الدراسة بالعمل عمى تطوير أساليب إدارة العمل في المنظمات األىمية في قطاع غزة، وا 
محتاجين، وكذلك إلى ضرورة تنسيق عمل المنظمات األىمية العمل األىمي وتقديم الخدمات لشريحة كبيرة من ال

في أنحاء الوطن بما يخدم تبادل الخبرات فيما بينيا. وأخيرًا، أوصت بتنوع مصادر التمويل لما لو من أىمية عمى 
 استمرارية التمويل وخاصة التمويل طويل األجل.

 ثانيًا: الدراسات العربية:

 م(2004الحيدري ) (13

 دراسة -العالمية  الخيرية المنظمات جمع التبرعات في عممية في المؤثرة الداخمية : " العوامل دراسة بعنوان
 الرياض" مدينة عمى ميدانية

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العوامل الداخمية المؤثرة في عممية جمع التبرعات في المنظمات الخيرية العالمية 
 لمعاممين الشخصية الخصائص عمى العربية السعودية. وكذلك إلى التعرفالموجودة في مدينة الرياض بالمممكة 

 في التبرعات جمع عممية في المؤثرة العوامل أىمية درجة العالمية. وأيضًا إلى تحديد الخيرية المنظمات في
 بمدينة الرياض. العالمية الخيرية المنظمات في العاممين نظر وجية من العالمية المنظمات الخيرية

تخدم الباحث المنيج المسحي الوصفي ألن يتناسب مع طبيعة ىذه الدراسة. ويتكون مجتمع الدراسة من جميع اس
العاممين في اإلدارة العميا وموظفي جمع التبرعات في المنظمات الخيرية ذات النشاط العالمي الموجودة في مدينة 

يرية التي يعمل فييا مفردات الدراسة عشر ( شخصا. وقد بمغ عدد المنظمات الخ90الرياض، والبالغ عددىم )
 الحصر الشامل. ولقد استخدم الباحث االستبانة بمنظمات، ونظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة فقد تم إتباع أسمو 

 .كأداة رئيسة في الدراسة

خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أىميا، تحديد خمسة عوامل مؤثرة في عممية جمع التبرعات في 
نظمات الخيرية ذات النشاط العالمي والموجودة في مدينة الرياض، وقد استخدم الباحث لتحديد العوامل أسموب الم

السمعة :التخطيط لجمع التبرعات، ثانياً  :كانت عمى النحو التالي :أوالً  و(، Factor Analysisالتحميل العالمي) 
مشاركة المتطوعين بطرق مينية في عممية  :االعتناء بالعاممين في جمع التبرعات، رابعاً  :الحسنة لممنظمة، ثالثاً 

 جمع التبرعات، وأخيرًا، استخدام االنترنت في عممية جمع التبرعات.
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اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات، من أىميا، أىمية تفعيل العمل التطوعي في المجتمع السعودي، وأىمية 
عدد المنظمات الخيرية في المممكة العربية السعودية وتسييل الطريق النتشارىا وتنوع خداماتيا،  العمل عمى زيادة

وأوصت بضرورة التفات المنظمات الخيرية العالمية إلى   وأىمية التخصص في عمل المنظمات الخيرية العالمية.
ة وجود برامج محددة في المنظمات أىمية التدريب في صقل ميارات العاممين فييا والرفع من كفاءاتيم. وضرور 

 الخيرية لتكوين سمعة جيدة عنيا والحفاظ عمييا.

 : الدراسات األجنبية : ثالثا  

14) ALI (2012  م) 

Research Title : "Factors influencing sustainable funding of Non-Governmental 

organizations in Kenya : A case study of Sisters Maternity Home (SIMAHO) in 

Garissa " 
دراسة حالة من   -العوامل المؤثرة في التمويل المستدام لممنظمات غير الحكومية في كينيا عنوان الدراسة : " 

 " ( في غاريساSIMAHOت األمومة ) بيت أخوا

إلى دراسة العوامل المؤثرة في التمويل المستدام لممنظمات الغير الحكومية في كينيا مع دراسة حالة  الباحثىدف 
لى تقييم أثر  لى  تحديد تأثير تنويع مصادر الدخل عمى استدامة التمويل وا  بيت أخوات األمومة في غاريسا، وا 

المدرة لمدخل عمى استدامة تمويل ىذه المنظمات، إضافة إلى دراسة كيفية تأثير إدارة المشاركة في األنشطة 
 عبلقات المانحين عمى استدامة تمويل المنظمات غير الحكومية.

تم تكييف الدراسة عمى تصميم البحوث االستكشافية، ولقد شمل مجتمع الدراسة فريق إدارة بيت أخوات األمومة 
(SIMAHO( وتم تحديد )بناءًا عمى تقنية طبقية مناسبة لمعينات العشوائية. 67 ) واستخدمت الدراسة االستبانة

لجمع البيانات األولية، و تم تحميل البيانات باستخدام التحميل الكمي عمى حد سواء التحميل الوصفي  كأداة رئيسة
وحة و تحميل الوثائق نوعيا من واالستنتاجي. وقام الباحث بتحميل البيانات التي تم جمعيا من خبلل أسئمة مفت

 خبلل تحميل المحتوى.

أظيرت نتائج الدراسة أن إدارة عبلقات المانحين تسيم أكثر من غيرىا استدام التمويل لممنظمات الغير  
الحكومية،  تمييا اإلدارة المالية اإلستراتيجية، ثم تنويع مصادر الدخل في حين تساىم مشاريع الدخل القائمة من 

 منظمات عمى األقل في تحقيق االستدامة المالية لممنظمات غير الحكومية .خبلل ال

ويوصي الباحث أنو من أجل ضمان أن تظل المنظمات غير الحكومية تحقق التمويل المستدام، ينبغي استقطاب 
وتوظيف موظفين متخصصين في التخطيط االستراتيجي، وفي تنفيذ الخطط والتحميل المالي. وأنو يجب عمى 

إضافة ضرورة التأكد من أن إدارة  دارة المنظمات غير الحكومية زيادة مصادر دخميا من تمك المعتادة.إ
المنظمات تحافظ عمى عبلقة جيدة مع الجيات المانحة عن طريق إدارة المعمومات، وضمان وجود المساءلة 

 واالتصاالت ذات مغزى.
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15) Borgloh  (2102 م:) 

Research Title: "Charitable Giving, Taxes and Fundraising" 
 ."العطاء الخيري، والضرائب وتجنيد األموالعنوان الدراسة: "

 

ىدفت الدراسة إلى المساىمة في رؤى إضافية عمى كل من آثار نظام ضريبة الدخل وآليات لجمع التبرعات عمى 
ن منيجيات مختمفة، والنمذجة وىي العطاء الخيري في ألمانيا، ومن أجل القيام بذلك، فإن ىناك مجموعة واسعة م

النظرية، تحميل االنحدار، نتيجة الميل مطابقة، وتجربة ميدانية مؤطرة، والذي يعد لتقديم تماما صورة شاممة 
 لتفاعل العطاء الخيري الفردي مع الضرائب وجمع التبرعات في ألمانيا.  

محاور تعامل معيا بما يناسبيا، ففي المحور ومن أجل تحقيق أىداف الدراسة فقد قسم الباحث دراستو لثبلثة 
( حيث يقيس مرونة الدخل وسعر العطاء الخيري في Borgloh,2008األول ذكر تقدم وتحسين عمى عمل )

 -فريق مكمف من قبل مكتب اإلحصاء االتحادي األلماني–ألمانيا بناءًا عمى لوحة بيانات اإلقرار الضريبي 
، وبالتالي فيو يساىم في مناقشة ما إذا كان الخصم الضريبي 2006عام حتى  2001ترات تقييم من عام لف

لمتبرعات فعال لمخزينة أم ال، وىذا يعني إذا كانت مرونة السعر أكبر من واحد في القيمة المطمقة أم ال. وتشير 
ممانحين فقط، النتائج إلى أن العطاء الخيري في ألمانيا يحده دخل غير مرن وسعر مرن، إذا تم تقييد العينة ل

والسموك يدل عمى حد سواء دخل غير مرن وسعر غير مرن، ولكن ال تزال تتفاعل الجيات المانحة إلى الحوافز 
 الضريبية التي خمصت إلى أن تكون فعالة.

ويبحث العبلقة بين ضريبة الكنيسة األلمانية  Berthold Uأما المحور الثاني فيتناول عمل مشترك مع 
من مبلحظة أن العطاء الديني يمعب دورا أكثر أىمية في الواليات المتحدة حيث ال توجد والتصدق، وبدافع 

البسيط يدرس التفاعل بين التبرعات وضريبة الكنيسة، وقد تم استخدام  householdضريبة الكنيسة. نموذج 
تبدالية بين التبرعات التحميل المعمق من خبلل تحميل االنحدار المختمط، وأظرت النتائج عمى أن ىناك عبلقة اس

وضريبة الكنيسة، كما أن ىناك عبلقة صغيرة ولكنيا إيجابية ىامة لجميع أعضاء الكنيسة وليس لو تأثير كبير 
عمى عينة فرعية من أعضاء الكنيسة مع معمومات دقيقة عن دولة اتحادية اإلقامة. من ناحية أخرى، تشير إلى 

 عمى التبرعات. التأثير السمبي لممسؤولية ضريبة الكنيسة
 Borglohوتقدم عمى عمل ) Bodo Aretzو  Astrid Dannenbergالمحور الثالث يتناول عمل مشترك مع 

et al,2010 ويركز عمى جيود جمع التبرعات من الجمعيات الخيرية، و قد تم استخدام اختبار التنبؤ النظري ،)
اسة أثر المحسنين عمى المنظمة الخيرية، من أن الوقف من الصدقة يرتبط سمبا عمى التبرعات، من خبلل در 

خبلل تجربة ميدانية وجدوا أن المحسنين يفضمون تقديم عطاءىم إلى جمعية صغيرة نسبيًا، وأن توفير مواضيع 
مع معمومات عمى إيرادات الجمعيات الخيرية، ليس لو أي تأثير عمى السموك في المساىمة. جامعي التبرعات قد 

 لمجمعيات الخيرية الصغيرة من خبلل تصميم أنشطتيا لجمع التبرعات وفقا لذلك.يستغل ىذا التفضيل 
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16) Franková (2012  م): 

Research Title: "Nonprofit Marketing - effective communication : A case study of 

nonprofit organizations in Slovakia" 

التواصل الفعال ، دراسة حالة المنظمات غير الربحية في  -تسويق المنظمات غير ربحية عنوان الدراسة : "
 " سموفاكيا

ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاف سمات التسويق غير الربحي، ومناقشة االتصاالت الخارجية الممثمة في ثبلث 
التواصل في  ، ثالثًا:تحميل طبيعة الرسائل لمحمبلت المحددة لجمع التبرعاتثانيًا: حالة الحممة، و ، أواًل: دراسات

 السوق السموفاكية.

وقد اعتمدت الدراسة المنيجية البحثية النوعية عمى حد سواء تحميمية ومقارنة. مع وجود تصميم من دراسات 
الحالة تستخدم لمعالجة صياغة المشكمة. وركزت عمى دراسة  حالة االتصاالت التسويقية الخارجية في بيئة 

ث أن ىنالك اثنان محمية وواحدة منظمة دولية غير ربحية يخمق أساسا المنظمات غير ربحية السموفاكية. وحي
لدراسة مقارنة باعتبارىا حاالت محددة  من حمبلت المنظمات غير الربحية السموفاكية وتم التحميل سواء عمى 

 المستوى الفردي )كل حالة( وعبر الحاالت.

يساعد في بناء الرسالة الموجية لمجميور وبالتالي أظيرت الدراسة أن الفيم العميق لمواصفات السوق المستيدفة 
يحقق التواصل الفعال وأن وضوح الرؤية والرسالة واألىداف لدى المنظمات غير الحكومية ليا أثر في عممية 
االتصاالت، إضافة إلى أن السد في عممية االتصاالت بين الجميور والمنظمات غير الربحية يعتد عمى الرسائل 

 مجميور وعمى مقدار جاذبيتيا و قدرتيا عمى التحفيز وعمى اإلقناع.التي تقدميا ل

 

17) GYAMFI  (2010  م) : 

Research Title : " Financing local non-governmental organization in Ghana : 

Issues and Challenges "  
 " والتحدياتالتمويل المحمي لممنظمات غير الحكومية في غانا: القضايا عنوان الدراسة : " 

اليدف الرئيسي من ىذه الدراسة ىو تحديد كيفية تمويل المنظمات غير الحكومية المحمية عممياتيا. وعميو فإنيا 
لى تقييم فعالية استخدام  تيدف إلى دراسة مصادر األموال لتمويل عمميات المنظمات غير الحكومية المحمية، وا 

ضافة إلى دراسة التحديات التي تواجيا لجمع األموال و تقديم أساليب من قبل ىذه المنظمات لحشد األموال، إ
 توصيات من أجل تحسين واستدامة مصادر التمويل.

اعتمدت الدراسة منيج البحث المسح لدراسة تمويل المنظمات غير الحكومية المحمية والقضايا والتحديات التي 
 .(76من العينات العشوائية بمغت ) مع مجموعة تواجييم
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الدراسة أن المنظمات غير الحكومية المحمية تحصل عمى التمويل في الغالب من المنظمات غير وكشفت 
الحكومية الدولية والحكومات من خبلل السفارات والوكاالت التابعة ليا. وكشفت الدراسة أيضا أن التمويل 

 18مثل سنة واحدة إلى الخارجي لممنظمات غير الحكومية المحمية تتوفر في الغالب لفترة صغيرة من الوقت 
شيرا وأنو تم خفضيا عمى مدى السنوات الخمس الماضية. وىذا يحد من حجم تدخبلت المنظمات غير الحكومية 

 المحمية.

وأوصت الدراسة بأنو من المستحسن لممنظمات غير الحكومية المحمية تنويع قواعد تمويميا، بالييئات و الشركات 
. ومن الضروري أن تتمتع اإلدارة التنظيمية والتنفيذية لممنظمات األىمية غير المحمية والمحسنين لدعم التمويل
وينبغي أن تكون ىذه المنظمات قادرة عمى تقييم العوامل التي تعيق تمتعيم  الربحية بالحكمة واإلدارة السميمة،

 بالدعم الشعبي ودعم الشركات وضمان التعاون الفعال بينيا وبين الجميور.

18) Jablonski (2006:) م 

Research Title : "Fundraising Strategies" 

 : "استراتيجيات تجنيد التمويل" .دراسة بعنوان

ىدفت الدراسة إلى تحديد ثبلثة محددات لمكفاءة داخل المؤسسات وىي حجم المؤسسة، ومنح الحكومة، ومعدل 
تم تطويره بواسطة )بايتز ووكولين نسبة تجنيد األموال. اقتبست ىذه الدراسة من األسموب النموذجي الذي 

( صناعة 26(. وأظيرت بيانات ومعمومات ىذه الدراسة التي تحتوي عمى منظمات ومؤسسات في )1995
مختمفة في القطاعات غير الربحية. أكبر ىذه القطاعات تشمل : الفن، التعميم، الصحة، الخدمات اإلنسانية، 

 والمنظمات صانعة المنح.

لى  توصمت الدراسة إلى توفير دليل يستخدم في قراءة وصناعة أحداث المستقبل المتعمقة بتجنيد األموال. وا 
ضرورة بناء استراتيجيات تساعد في بناء المؤسسات والمنظمات ليستمروا في ميمتيم بتجنيد األموال لممنظمات 

 غير الربحية عمى مستوى الواليات المتحدة.

العون ليذه القطاعات الكبرى يعتبر من أىم األولويات بالنسبة  وأوصت الدراسة بأن العمل من خبلل تقديم
لى ضرورة التنسيق بين القطاعات العامة والخاصة في مجال دعم تمك القطاعات وتمبية  لممستفيدين. وا 
احتياجاتيا. وأوصت بإعادة ىيكمة استراتيجيات تمك القطاعات وتطوير أساليب العمل اإلداري لدييا بما يتبلءم 

لى تطوير مسائل ىامة كالمعرفة والمعمومات والميارات وأخبلقيات العمل.والخد  مات التي تقدميا. وا 
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19) Beiser (2005: )م 

Research Title : " Fundraising in the Nonprofit : An analytical look at donor 

perceptions of How their donations are used to elicit more donations " 
الربحي : نظرة تحميمية عمى تصورات الجيات المانحة لمدى  غير القطاع في األموال : " تجنيد دراسة بعنوان

 استخدام تبرعاتيم النتزاع المزيد من التبرعات"

ىدفت الدراسة إلى تحديد اآللية التي تيتم بكيفية إنفاق المؤسسات الخيرية ألموال التبرعات المخصصة لتجنيد 
ضافة إلى تقديم مبادئ توجييية لممديرين في القطاع غير الربحي والتي تساعد في توقع رد فعل األموال. باإل

لى فيم مشاعر المانحين اتجاه األموال المنفقة في عممية  العامة اتجاه األموال الممنوحة لعممية جمع التبرعات. وا 
حميمي الوصفي، كما استخدم االستبانة جمع التبرعات لدى المؤسسات غير الربحية. استخدم الباحث المنيج الت

كأداة رئيسية في الدراسة لجمع البيانات األولية. يتكون مجتمع الدراسة من األفراد الذين يعيشون في منطقة 
 شيكاغو في حين تم استخدام العينة الصدفية.

ممنظمات األىمية ولكنيم وكان من أىم نتائج الدراسة، أن ىناك التزامًا أخبلقيًا من بعض األشخاص نحو التبرع ل
يتعاممون بحرص شديد مع كل فئة قبل اتخاذ القرار. وىناك آخرون حاولوا أن يبرىنوا أن المؤسسات الخيرية 
احتاجت نوع معين من المساعدة مع األخذ بعين االعتبار الحجم في التبرع، وتم بالفعل تشجيعيم ليسجموا 

مت إلى أن أحد االتيامات كانت من موجية من قبل فئة من مبلحظات حول أين وكيف وجدوا التبرعات. وتوص
المستطمعة آرائيم بأن المؤسسات الخيرية تضيع أموااًل طائمة عمى تجنيد األموال غير الكفء وغير المجدي، 

%( من دخميا عمى غير جدوى بما فيو ما يتم إنفاقو 8ويقولون بأن معظم المؤسسات الخيرية تنفق أكثر من )
 األموال.عمى تجنيد 

أوصت الدراسة بأخذ النقاط السمبية المذكورة في النتائج بعين االعتبار وأن توضع في الحسبان، وأوصت بضرورة 
توظيف أموال األفراد المانحون وفق األصول من حيث : الحالة، المينية، العرق، قدرة المنظمة عمى إدارة 

 موجوداتيا.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

استعراضنا لمدراسات السابقة سواء كانت المحمية والعربية أو األجنبية ، فإننا نجد أنيا تتفق مع ىذه من خبلل 
وتختمف أحيانًا أخرى، مما يعطى ليذه الدراسة التميز واإلضافة الجديدة التي تقدميا عن الدراسات  الدراسة أحيانًا،

وفيما يمي نستعرض بالتفصيل جممة من ىمية. في المنظمات األ تجنيد األموالاألخرى التي تناولت موضوع 
 االختبلفات والتشابو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
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اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث المنيج المتبع في الدراسة وىو المنيج الوصفي 
(، 2013(، )عفانة، 2013)دلول، (، 2013(، )حماد،2013التحميمي، حيث اتفقت مع دراسة)المقادمة، 

(، 2012(،)الديراوي، 2005(، )شرف، 2009(، )أبو دقة، 2012(، )جرار، أبو بياء، 2012)الجرجاوي، 
(ALI, 2012( ،)Frankova, 2012( ،)Beiser, 2005 ،أبو 2011(، في حين اختمفت مع )العداربة( ،)

استخدموا المنيج الوصفي المسحي، واختمفت مع ( والذين Gyamfi, 2010(، )2004(، )الحيدري، 2011دية، 
 ( والتي استخدمت المنيج الوصفي التحميمي والكمي.Borgloh, 2012دراسة )

ومن حيث أداة الدراسة، فقد اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث األداة المستخدمة وىي 
(، 2013(، )عفانة، 2013(، )دلول، 2013، )حماد، (2013االستبانة، حيث اتفقت مع دراسة )المقادمة، 

(، 2009(، )أبو دقة، 2011(، )العداربة، 2012(، )الديراوي، 2012(، )جرار، أبو بياء، 2012)الجرجاوي، 
 ,ALI, 2012( ،)Gyamfi, 2010( ،)Beiser(، )2011(، )أبو دية، 2004(، )الحيدري، 2005)شرف، 
 ( والتي استخدمت المقاببلت. Borgloh, 2012(، في اختمفت مع دراسة )2005

ومن حيث مجتمع الدراسة، فقد تميزت الدراسة الحالية بمجتمع دراسة مختمف عن الدراسات السابقة، حيث تمثل 
( منظمة أىمية تم 22مجتمع الدراسة من جميع أعضاء مجمس اإلدارة والموظفين العاممين في تجنيد األموال في )

د الموظفين العاممين فييا )عشرة عاممين فأكثر(، وبذلك فيي تختمف عن الدراسات تحديدىا بناءًا عمى عد
( من المدراء ورؤساء األقسام في الجامعة اإلسبلمية، أما 2013السابقة، حيث يتكون مجتمع دراسة )المقادمة، 

( من 2013ل، ( فقد تكون من مدراء شبكة المنظمات األىمية، وتكون مجتمع دراسة )دلو 2013دراسة )حماد، 
( فقد تكون من العاممين العاممين في 2013أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسبلمية، أما دراسة )عفانة، 

( من المدراء 2012المؤسسات الدولية التي تعمل في قطاع غزة، في حين يتكون مجتمع دراسة )الجرجاوي، 
دوالر  500000ية التي تقدر نفقاتيا السنوية ب ورؤساء األقسام وموظفي تجنيد األموال في المنظمات األىم

(فقد 2011أمريكي وحاصمة عمى تراخيص لمدة تزيد عن خمس سنوات سابقة، أما دراسة )جرار، أبو بياء، 
تكون مجتمع الدراسة من المنظمات األىمية العاممة في الضفة الغربية في محافظتي رام اهلل والبيرة، في حين 

( من الموظفين الذين لدييم عبلقة مباشرة بالتمويل في المؤسسات األىمية 2011داربة، تكون مجتمع دراسة )الع
( من المنظمات االىمية التي 2005التي تتخذ اإلغاثة الزراعية نموذجًا، في حين تكون مجتمع دراسة )شرف، 

العاممين في  ( فقد تكون مجتمع دراستو من2004يعمل بيا خمسة موظفين أو أكثر، أما دراسة )الحيدري، 
اإلدارة العميا وموظفي جمع التبرعات في المنظمات الخيرية ذات النشاط العالمي الموجودة في مدينة الرياض، أما 

( من فريق إدارة بيت أخوات األمومة ALI, 2012بخصوص الدراسات األجنبية، فقد تكون مجتمع دراسة )
(SIMAHO( أما دراسة ،)Gyamfi, 2010فقد تكون من ال ) منظمات األىمية في غانا، في حين تكون مجتمع

( فقد تكون 2012( من األفراد الذين يعيشون في منطقة شيكاغو، أم دراسة )الديراوي، Beiser, 2005دراسة )
، في حين تكون 2010منظمة أىمية عاممة في قطاع غزة حسب ميزانيتيا لعام  100مجتمع دراستيا من أكبر 
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( من جميع الموظفين األكاديمين اإلداريين، والنواب األكاديمين، وعمداء الدراسات 2011مجتمع دراسة )أبو دية، 
 .ينية في محافظتي الخميل وبيت لحمالعميا ومسئولي المكتبات ومراكز الحاسوب في الجامعات الفمسط

ب الحصر أما من ناحية العينة، فإن الدراسة الحالية تتفق مع معظم الدراسات السابقة حيث استخدمت أسمو 
(، 2013(، )الجرجاوي، 2013(، )حماد، 2013الشامل لكافة أفراد مجتمع الدراسة، حيث اتفقت مع )المقادمة، 

 (، في2011(،)أبو دية، 2013(، )عفانة، 2004(، )الحيدري، 2005(، )شرف، 2011)جرار، أبو بياء، 
( والذين استخدموا أسموب العينة Gyamfi, 2010(، )2009(، )أبو دقة، 2013اختمفت مع دراسة )دلول، حين 

( التي استخدمت العينة الطبقية العشوائية، كما تختمف مع دراسة ALI, 2012العشوائية، وتختمف مع دراسة )
(Beiser, 2005.التي استخدمت العينة الصدفية ) 

ت السابقة، ومن ( أدناه، ربط بين محاور الدراسة )متغيرات الدراسة، مع محاور الدراسا1-1يوضح جدول رقم )
الجدير ذكره أن محاور الدراسة تم تحديدىا بناءًا عمى طبيعة الدراسة ومشكمتيا واألدبيات المتصمة بموضوع 

 الدراسة.

 (: ربط متغيرات الدراسة والدراسات السابقة.1-1جدول رقم )

 الدراسات السابقة متغيرات الدراسة
 المحور األول

 المعرفة
 .2004)الحيدري، (، 2013)المقادمة، 

 المحور الثاني
 الميارات والقدرات

(، )عبد الكريم، 2004)الحيدري،  2012(، )الديراوي، 2013)المقادمة، 
2002). 

 المحور الثالث
 الخبرات

 (.2011(، )أبو دية، 2004(، )الحيدري، 2013)حماد، 

 المحور الرابع
 المؤىالت

(، )الحيدري، 2011 (، )أبو دية،2012(، )الجرجاوي، 2013)حماد، 
2004). 

 المحور الخامس
 اإلبداع واالبتكار

 (.2011)أبو دية، 

 المحور السادس
التعاون بين العاممين والعمل 

 في فرق
 .(2013)عفانة، 

 المحور السابع
 تجنيد األموال

 (، )جرار2012(، )الجرجاوي، 2011(، )العداربة، 2013(، )دلول، 2013)حماد، 
(، 2004(، )الحيدري، 2005(، )شرف، 2009(، ، )أبو دقة، 2012أبو بياء، و 

 ,ALI, 2012( ،)Borgloh, 2012( ،)Frankova(، )2002)عبد الكريم، 
2012( ،)Gymfi, 2010( ،)Jablonski, 2006( ،)Beiser, 2005.) 

 الباحث من خالل الرجوع إلى الدراسات السبقة ربطيا بمحاور دراسة الباحث جرد بواسطةالمصدر: 
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بالنظر إلى الدراسات السابقة، والتي درست حالة المنظمات األىمية، نجد أنيا أكدت عمى الدور الفعال والمميز 
عات المجتمع الذي تؤدييا تمك المنظمات في المجتمعات اإلنسانية، وأنيا تمعب دور تكافمي وتكاممي مع قطا

( نجد أن الدراسات التي شممت محور 1-1األخرى في تمبية االحتياجات المختمفة، وبالنظر إلى جدول رقم )
تجنيد األموال، أكدت عمى أىميتو وضرورة النظر فيو بعناية وابحث عن االستراتيجيات المختمفة المطموبة في 

مات في أعمميا وتحقيق أىدافيا وأجندتيا المختمفة، سبيل نجاح عممية تجنيد األموال من أجل استمرار المنظ
وأشارت إلى أن فشل عممية تجنيد األموال وعدم قدرة المنظمات عمى توفير المصادر التمويمية الكافية لتمويل 
أنشطتيا، وفشميا في تنويع مصادرىا التمويل، وعدم توفر أنشطة لمشاريع تمويمية ذاتية، يعرضيا لخطر توقف 

نشطتيا، وأوصت تمك الدراسات بضرورة أن تنوع المنظمات األىمية في مواردىا المالية وأن يتوفر لدييا أعماليا وأ
مصادر تمويمية ذاتية تحاول من خبلل الوصول لحالة من االستقرار واألمان في تنفيذ مشاريعيا وأنشطتيا، كما 

كفاءة في إدارة منظماتيا، إضافة إلى توفر أوصت بضرورة أن يتوفر لدييا إدارة حكيمة فعالة، وتتمتع بحس من ال
موارد بشرية كافية ومناسبة وتتمتع بالكفاءة البشرية المناسبة من أجل تنفيذ  أجندتيا وخططيا المرسومة في 

(، نجد أن بقية المحاور تناول تندرج 1-1األجل القريب والبعيد، ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى جدول رقم )
وىو رأس المال البشري، أكدت دراسات ىذا المحور عمى أىمية وفعالية رأس المال  تحت بعد رئيسي شامل

البشري، واعتبرتو واحد أو من أىم ركائز القدرة التنافسية لمنظمات األعمال خصوصًا في المجتمع العرفي الذي 
ة، وأجمعت عمى أن نعيش فيو اليوم، كما اعتبرتو المؤثر الحقيقي في نجاح المنظمات ومنيا المنظمات األىمي

رأس المال البشري ىو أثمن رأس مال ورفعت شعار البشر ىم األكثر االستثمارًا، وأوصت بضرورة االىتمام بو 
وتنميتو واالستثمار فيو من خبلل التعميم والتدريب، بيدف تطوير ىذا المخزون البشري الميم والذي سوف تنعكس 

افة التي يؤدونيا من خبلل أعماليم، وعميو يمكن القول، أن ىناك دور استثماراتو في أداء الموظفين والقيمة المض
حقيقي وفعال لممخزون البشري لدى األفراد العاممين في المنظمات ودور مؤثر في نجاحيا ودعم ميزتيا التنافسية 

 بين نظيراتيا من المنظمات األخرى.

السابقة ، من خبلل تعميق المعرفة بمفيوم تجنيد لقد استفاد الباحث من الدراسات المحمية والعربية واألجنبية 
األموال من حيث أبعاده ومؤشراتو والعوامل المؤثرة فيو ، ودروه وأىميتو وطرق الحصول عميو ، وخصوصًا في 
حالة الدراسة وىي المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة ، إضافة إلى تعميق المعرفة بمفيوم رأس امبلل 

لتعريف والمكونات وقياسو وواقعو في فمسطينو ونظرياتو وغيرىا من األبعاد التي تناولتيا البشري، من حيث ا
األدبيات المتصمة برأس المال البشري،كما تمت االستفادة من الدراسات والكتب والمراجع في كتابة اإلطار 

ت من المنيجية المستخدمة النظري وتعميق المعرفة بجميع أبعاد الموضوع التي تتناوليا الدراسة وكذلك استفاد
سواء كانت في جمع البيانات أو في تحميميا، واستفدا في تحديد األداة المناسبة لجمع البيانات في الدراسة، وفي 
استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لمدراسة، إضافة إلى االستفادة من النتائج التي توصمت إلييا الدراسات 

تي توصمت إلييا الدراسة الحالية، وعميو فإن الباحث يقر بيذه الفائدة الكبيرة ، السابقة وربطيا بالنتائج ال
خراج ىذه الدراسة بما يتفق ويتوافق مع النظرية والمنطق ومنيجية البحث العممي.  والمساعدة في تسييل إعداد وا 
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ي الذي تناول ىناك نقص في البحث العممي المحم الباحث، حسب عمم،  كما  وأىم ما يميز ىذه الدراسة
الدراسات  ىذه الدراسة منتعد موضوع رأس المال البشري في تجنيد األموال في المنظمات األىمية، وبالتالي 

األوائل التي تناولت وناقشت دور رأس المال البشري في تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع 
ضوع رأس المال البشري مع ربطة بتجنيد األموال وربطو بقطاع غزة ، وتأتي ىذه الدراسة في إثراء المكتبة بمو 

ىام من القطاعات في المجتمعات وفي المجتمع الفمسطيني بشكل خاص، لما ليا من الدور الفعال في دعم 
ومن خبلل ما تم عرضو في المقارنة بين الدراسات السابقة وىذه الدراسة، يتبين  المجتمع وتحقيق تكافمو وغيرىا.

 فة المميزة التي تقدميا الدراسة من حيث المنيج والعينة والتحميل والنتائج التي خرجت بيا الدراسة.اإلضا
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري

 
 يتكون من ثبلثة مباحث:

  :رأس المال البشري.المبحث األول  
  :تجنيد األموال.المبحث الثاني 
  األىمية.المبحث الثالث: المنظمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 األولالمبحث 

 رأس المال البشري
 مقدمة.

 .االىتمام التاريخي برأس المال البشري: 1.1.2

 .مفيوم رأس المال البشري: 2.1.2

 .مكونات رأس المال البشري: 3.1.2

 .خصائص رأس المال البشري: 4.1.2

 .أىمية رأس المال البشري: 5.1.2

 .نظرية رأس المال البشري: 6.1.2

 .قياس رأس المال البشري: 7.1.2

 .االستثمار في رأس المال البشري: 8.1.2

 .رأس المال البشري في فمسطين: 9.1.2

 الخبلصة
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 مقدمة:

العنصر البشري من أىم أصول المؤسسة عمى اإلطبلق، وأساس ثروتيا، ويمكن القول بأن المورد البشري يعتبر 
ليفي، و  امحمد) وأساس ميزتيا التنافسيةىو المؤثر الحقيقي في نجاح المنظمات   (.2009ا 

بحيث يتكون لذا الباحث الجانب  ييدف ىذا المبحث إلى التعرف عمى األدبيات المتصمة برأس المال البشري،
يعرض  الجانب التطبيقي لمدراسة وبالتالي الوصول لمنتائج. وتنظيميستطيع من خبللو صياغة  الذيالنظري 
تاريخي مختصر لرأس المال البشري، ونشأتو، ومفيمومو، ومكونات رأس المال البشري، استعراض المبحث 

إضافة إلى خصائصو وأىميتو ودره، ويتطرق إلى موضوع االستثمار في رأس المال البشري، وانتياءًا برأس المال 
 البشري في فمسطين.

ية تنمية ضنظمات األعمال اليوم، أضحت قوكنتيجة لدور رأس المال البشري كقوة محركة لمميزة التنافسية في م
رأس المال البشري من أىم القضايا وأكثرىا إلحاحًا، والتي من شأنيا أن تعمل عمى تنمية الكفاءات البشرية 

حيث أن المنظمات األىمية  (.1976منصور، وصقميا في العديد من جوانبيا العممية والعممية والفنية والسموكية )
ومن أىميا جمب التمويل البلزم لتمويل  عمال تسعى في نياية المطاف إلى تحقيق أىدافوواحدة من منظمات األ

 .تطوير وتحسين رأس ماليا البشري، األمر الذي بدوره يدفعيا إلى أنشطتيا وديمومتيا

 االىتمام التاريخي برأس المال البشري:: 1.1.2

كونو يضيف القيمة االقتصادية لممعارف والميارات أخذ رأس المال البشري في اآلونة األخيرة أىمية كبيرة، 
والقدرات، ومع اتساع حجم المنظمات وزيادة اإلنتاج وزيادة المنافسة التي يشيدىا عصرنا الحالي، أصبحت 
المنظمات تعتمد بشكل رئيسي عمى رأس ماليا البشري، فالمنظمات الناجحة ىي من تستطيع أن تجذب 

كفاءة من خبلل أفضل األعمال التي تقدميا، إضافة إلى قدرتيا عمى استخدام األشخاص الموىوبين، أصحاب ال
 ون البشري من القدرات والميارات والمعارف التي يمتمكيا العاممين لدييا من أجل تحقيق أىدافياز المخ
 (.2009النداوي،)

حيث يرى البعض بأنو لقد تباينت اآلراء لدى الكتاب والباحثين في موضوع ظيور مصطمح رأس المال البشري، 
فقد نادى "أفبلطون" بتقسيم العمل في نظرية يعود إلى العصور القديمة، عصر أفبلطون، أرسطو، وأكونيس، 

ر. ومن الجدير ذكره أن لمحضارة اإلسبلمية دورًا ميمًا مبشلعمى اختبلف المواىب الطبيعية  )الدولة المثمى( بناءً 
فيناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تأمر وتحث عمى طمب العمم، كما وبارزًا في تطوير المعرفة اإلنسانية، 
وىناك من يرى أن (. 2005المالكي،) المعرفة عمى المال -كرم اهلل وجو–فضل  اإلمام عمي بن أبي طالب 

لتز أوائل الستينات من القرن العشرين، وىذا ما تؤكده كتابات شو  يعود إلىاستخدام مصطمح رأس المال البشري 
 آدم سميت في القرن الثامن عشر،  في حين يرى باحثين أن يعود إلى، 1964وكتابات بيكر سنة  1961سنة 
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إليفي،  و )امحمد حيث تم استخدامو كأسموب جذب ولفت لبلنتباه نحو مساىمة العمل في أداء المنظمات
2009). 

قد شاع  ما أصبح يعرف باقتصاد المعرفة، وذكر دىان، أنو منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، وبداية بروز
سس التي يقوم عمييا االقتصاد األوانتشر استعمال مصطمح رأس المال البشري أكثر فأكثر، ويعود ذلك إلى أن 

الجديد لم تعد قائمة فقط عمى الموجودات واألصول من اآلالت والتقنيات واألموال، بل تقوم أيضًا عمى ما تمتمكو 
 (.2012دىان، ) ية وغير ممموسة تتمثل في المخزون البشري لدى األفراد العاممينمن موارد غير ماد

ومنذ ظيور مفيوم المنظمة دائمة التعمم، نجد أن المنظمات أصبحت تتجو نحو زيادة معارف العاممين واكسابيم 
افيا ومصمحة موظفييا، المزيد من الميارات والقدرات وتنمية قدراتيم اإلبداعية واالبتكارية، في سبيل تحقيق أىد

غناء قيمة رأس ماليا الفكري الذي تمتمكو،  لذلك فقط تبنت الكثير من المنظمات شعار" البشر ىم أكثر وا 
ىناك اتفاق عمى أن التحديات التي كما أن  (.2005االستثمارات أىمية" )اتحاد الخبراء واالستشاريون الدوليون،

أس ما بشري دائم الترقي، دائب النمو، سواء عمى المستوى الفردي أو يحمميا العصر الجديد لن يتصدى ليا إال ر 
عمى صعيد المجتمعات حتى يمكن لمجميع المشاركة في العالم الجديد من موقع االقتدار وفي سياق تنافسي بالغ 

 (.2007الحدة )القصاص،

 مفيوم رأس المال البشري:: 2.1.2

والميتمين في موضوع الموارد البشرية وتنمية الموارد البشرية في رسم أبعاد لقد اجتيد العديد من الكتاب والباحثين 
وشرح مفيوم رأس المال البشري بدءًا من ظيوره وحتى اآلن. وعميو فقد جاءت الدراسات واألدبيات السابقة بجممة 

رؤية وىدف  من التعريفات لرأس المال البشري، تتقارب وتتباعد أحيانًا وتتسع وتضيق أحيانًا أخرى حسب
 صاحبيا، ونسرد فيما يمي جممة من التعريفات لمفيوم رأس المال البشري:

مجموعة الطاقات البشرية التي يمكن استخداميا "( رأس المال البشري لممجتمع عمى أنو SchultZيعرف )
 (.SchultZ, 1961 : 187) "الستغبلل مجمل الموارد االقتصادية

مية مصدرىا المعرفة والمعمومات والذكاء والخبرة ، وتؤثر في زيادة القيمة قوة عق"( بأنو Malhortaويعرفو )
 (. Malhorta, 2003: 86) "السوقية والتشغيمية والتطويرية لممنظمة

( فإن رأس المال البشري يمثل الخبرات والمعارف والميارات والقدرات التي يمتمكيا األفراد Fitzenzوبحسب )
 ,Fitzenzويستخدمونيا في عمميات اإلنتاج، والتي يمكن قياسيا من خبلل التدريب والتطوير ونظام الحوافز ) 

2000 :179 .) 
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لمعارف والطاقات والحماس واإلبداع مجموع الخبرات وا "ويرى العمي وآخرون، أن رأس المال البشري ىو
 (.334: 2006) العمي وآخرون، "والصفات التي يمتمكيا العاممون في الشركة ويستثمرونيا في العمل

في حين عرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي رأس المال البشري بأنو" كل ما يزيد من إنتاجية العمال والموظفين 
قنية، التي يكتسبونيا أي من خبلل العمم والخبرة" )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خبلل الميارات المعرفية، والت
 (.90: 2003: تقرير التنمية اإلنسانية العربية، 

يعرف كل من عادل المفرجي وأحمد صالح، رأس المال البشري بأنو " مجموعة القدرات والميارات البشرية كما 
ي المنظمة حاليًا أو التي ستييئ لمعمل مستقببًل أو المعطمة منيا بسبب المتباينة في مستوى أداءىا العاممة ف

صابات العمل واإلجازات أو الغياب البلإرادي والتي تنطبق عمييا الحد األدنى من وصف ومواصفات  حوادث وا 
 (. 9: 2003)المفرجي،صالح ، " الوظيفة عمى أقل تقدير، وتقع عمييا مسؤولية تنفيذ األىداف العامة لممنظمة

من خبلل استعراض المفاىيم السابقة لرأس المال البشري، فإن الباحث يرى بأنو متعمق ومرتبط بالدرجة األولى 
بالفرد أو الشخص أو اإلنسان العامل أي بما يمتمكو من مزيج المعارف والميارات والخبرات العممية والعممية 

ظائف المختمفة التي يؤدييا ذلك الفرد وخصوصًا عند والقدرات واإلبداع واالبتكار، ليؤثر بمجموعو عمى الو 
ارتباطو بالعمل لدى الشركات والمؤسسات. وبيذا يمكن لنا بأن نعرف رأس المال البشري عمى أنو " مزيج من 
الميارات والقدرات واإلمكانات والخبرات والمؤىبلت العممية التي يمتمكيا أو يكتسبيا األفراد وقدرتيم عمى العمل 

رق وتعاونيم في انجاز مياميم،  بحيث يتم استغبلل مجمل ىذه الطاقات واستثمارىا لتحقق الرفاه ضمن ف
 االجتماعي واالقتصادي" . 

 مكونات رأس المال البشري:: 3.1.2

( أن رأس المال البشري يتكون من االبتكار ، والمقدرة )الكفاءة التخصصية(، والمقدرة Lothgrenيرى )
باالبتكار المقدرة عمى تقديم حمول جديدة بداًل من استخدام األساليب التقميدية بشكل مستمر. االجتماعية. ويقصد 

أما المقدرة  )الكفاءة التخصصية( فيي عبارة عن المستوى التعميمي والخبرة التي يمتمكيا العاممين فضبًل عن 
ي عبارة عن التعامل واالقتران مع يالمعرفة المستخدمة ألداء األعمال بشكل فعال. أما المقدرة االجتماعية ف

 اآلخرين وىي ضرورية لتعاون الفرد مع األفراد اآلخرين في المنظمة لتحقيق األداء المرغوب فيو
(Lothgren,1999.) 

( أبعاد رأس المال البشري في المعرفة والميارات والقدرات والتعاون بين العاممين، Bontis, 1998وقد حدد )
 ي يظيرىا العاممين عندما يعممون ضمن فريق عمل وينجزون أعماليم بشكل جماعيوالثقة واالحترام الت

(MaZlan, 2005.) 
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بينما يرى كل من سماح صولح ومراد محبوب أن مكونات رأس المال البشري تتمثل برأس مال المعارف، رأسمال 
 (.2012)صولح، محبوب،  الكفاءات، رأس مال التحفيز، رأس مال طرق العمل

 (:17: 2009)حسيبة، ترى حسيبة بأن رأس المال البشري يتكون من ثبلثة مكونات أساسية وىيفي حين 

الكفاءات: ىي مجموعة المعارف، واالتجاىات، والتصرفات، والسموكيات المستنبطة من التجربة  .1
 الضرورية لممارسة مينة معينة.

 المكتسبة عن طريق ممارسة مينة. التجارب والخبرات: وىي مختمف التجارب والخبرات العممية والعممية .2
  .مختمف المعمومات المتراكمة عن طريق التكوين والتعميم يالمعارف والمؤىبلت: وى .3

ومن الجدير ذكره بأن عممية اكتساب المعارف والمؤىبلت والكفاءات والخبرات والتجارب منذ ميبلد الفرد إلى 
 (:25:  2012)دىان ،  يا المختمفة من خبللوفاتو، وىي عممية تمتد مدى الحياة، وتتطور عبر مراحم

 العائمة ودور الحضانة أو كل اليياكل التي تستقبل األطفال قبل سن الدراسة. .1
 النشاطات الرسمية لمتعميم والتكوين بكل مراحمو في المؤسسات الرسمية بكل أنواعيا ومراحميا. .2
 التكوين والتدريب في مكان العمل. .3
 تو االجتماعية.الحياة اليومية لمفرد وعبلق .4

بالنظر إلى ما سبق من األدبيات التي تحدثت عن مكونات رأس المال البشري وكذلك إلى األدبيات التي شرحت 
ن الباحث يرى بأن رأس المال البشري يتكون من جممة من المكونات األساسية، من إوفصمت في مفيومو، ف

 . قإلبداع واالبتكار والعمل ضمن فريوا أىميا، المعارف والميارات والقدرات والخبرات والمؤىبلت

 وفيما يمي توضيح ألىم مكونات رأس المال البشري:

 المعرفة: (1

من الجدير ذكره أن مفيوم المعرفة ليس باألمر الجديد، فقد رافقت المعرفة اإلنسان منذ أن تفتح وعيو، مرورًا 
ث تتمتع المعرفة اليوم بتأثير كبير عمى نمط حياة بالمستويات البدائية في إدراكيا، ووصواًل إلى ذراىا الحالية، حي

اإلنسان، وبفضل ثورة تكنولوجيا المعمومات، فقد شيد الربع األخير من القرن العشرين أعظم تغيير في حياة 
الياشمي، ) البشرية، وىو ثورة عممية في المجاالت االلكترونية، والنووية، والفيزيائية، والبيولوجية، والفضائية

 (.2007ي، العزاو 

مجموعة من األفكار واآلراء والمفاىيم والتصورات الفكرية التي تكونت لدى اإلنسان نتيجة "تعرف المعرفة بأنيا 
 (.17: 2000)الخشاب،  "محاوالتو المتكررة لفيم الظواىر الموجودة في بيئتو المحيطة وتفاعمو معيا
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 (:248-247: 2011)المعاني، وآخرون،  كما يمييمكن تحديد العبلقة بين رأس المال البشري والمعرفة 

 يعتبر توافر رأس المال البشري ضروريًا إلنشاء المعرفة. .1
في  العاممينيمعب رأس المال البشري الدور األبرز في تسييل عممية المشاركة بالمعرفة بين األفراد  .2

 المنظمة.
 المعرفة. يعتبر رأس المال البشري متطمبًا أساسيًا من متطمبات نجاح إدارة .3
 يؤدي توافر رأس المال البشري إلى تسييل قيام إدارة المعرفة بتطوير استراتيجيات المنظمة. .4
 الميارات والقدرات: (2

طاقة واستعداد عام يتكون عند اإلنسان نتيجة عوامل داخمية وأخرى عمى أنيا " القــدرة( 2013يعرف العمري )
ستعداد خاص أقل تحديدا من القدرة ، يتكون عند عمى أنيا " اـارةالميأما  ."خارجية تييئ لو اكتساب تمك المقدرة

اإلنسان نتيجة تدريبات متكررة ومتدرجة ومتصمة ،تصل إلى درجة السرعة واإلتقان في العمل ، أو استعداد 
 . "فالميارة استعداد أو طاقة تساعد في امتبلك القدرة. الكتساب شيء معين

أدواره في الحياة عمى الصعيد الميني ت أىمية كبيرة لمفرد بحيث تمكنو من أداء وتعتبر الميارات والقدرات ذا
بحيث يستطيع من خبللو تنفيذ الميم المطموبة منو والمنوطة بعممو، كما تعطي فرصة كبيرة لبلرتقاء والتطوير 

تجعل  الميني خصوصًا في ظل حفاظو عمى اكتساب ميارات وقدرات جديدة أو عمى الصعيد الشخصي بحيث
 حياتو أفضل.

 الخبرات: (3

عن طريق القراءة أو المشاىدة أو السماع أو يكتسب اإلنسان في كل يوم يمر بو العديد من الخبرات والتجارب 
العمل أو أن يمر الشخص نفسو بموقف معين وىكذا، ومجموع ىذه التجارب التي يمر بيا اإلنسان تكون عنده ما 

وعين، خبرة في أمور العمل وخبرة في أمور الحياة بشكل عام، وكبلىما ذو يسمى بالخبرة، والخبرة تقسم الى ن
أىمية كبيرة، وعمى األنسان أن يوازن بين األمور لمحصول عمى كمتا الخبرتين دون تجاىل أي منيما، وكمما 

عادت عميو  أمصحيحة  أمكانت تجارب الشخص كثيرة كانت خبراتو كبيرة بعيدًا عن نتائج تجاربو ىل ىي سميمة 
بالنفع أم ال. إال أن خوض التجربة في حد ذاتيا يكفي لمخروج منيا بفائدة، ويجب أن ال يركز الشخص عمى 

 (.2014،  )الجمال أمور العمل ويبتعد عن أمور الحياة العامة

 المؤىالت: (4

فإن الباحث  نظرًا لبلختبلف في وجيات النظر في تعريف المؤىبلت وعدم االتفاق عمى تعريف واحد وشامل،
يرى بأن المؤىبلت  ىي عبارة عن استعدادات طبيعية أو مكتسبة تجعل المرء أىبل ألمر أو لعمل صالحا لو، 
وتؤخذ بشكل رسمي كشيادات معتمدة من المدارس والجامعات والمراكز التعميمية المختصة ويطمق عمييا 
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مق عمييا مؤىبلت مينية ، وبموجب الشيادة مؤىبلت عممية أو من المراكز المينية والجامعات المتخصصة ويط
 تقر بتوافر جممة من المعارف والميارات والقدرات اكتسبت من قبل حامميا عمى أيدي معممين ومدرسين أكفاء.

وتكتسبت المؤىبلت العممية والمينية أىمية في تطوير وتحسين رأس المال البشري في عدة اتجاىات، من حيث 
 الميارات والقدرات واكتساب الخبرات من قبل المعممين والمدرسين.تطوير المعارف وتنمية 

 اإلبداع واالبتكار: (5

  ختمف المفكرون حول تحديد ماىية اإلبداع، حيث ال يوجد اتفاق واضح و محدد ألسباب تتعمق بتعقد الظاىرةا
نفسيا أو بتعدد اتجاىات المفكرين، حيث ينظر كل واحد منيم من زاوية معينة توافق تخصصو أو ميولو. فمنيم 
من ينظر إليو عمى أنو منتج، ومنيم من ينظر إليو عمى أنو عممية، ومنيم من ينظر إليو عمى أساس السمات 

ف بأنيا جديدة ومفيدة ومتصمة بحل أفكار تتص يعرف اإلبداع عمى أنو "والخصائص التي تميز المبدعين، 
مشكبلت معينة أو تجميع أو إعادة تركيب األنماط المعروفة من المعرفة في أشكال فريدة" )الزعبي والجريري، 

2007 :4.) 

ويمكن تعريفو بأنو " مجموعة العمميات التي يستخدميا اإلنسان بما ىو متوفر لديو من قدرات عقمية وفكرية وما 
 ثرات بيئية في أن يتوصل إلى فكرة أو أسموب أو نظرية... بحيث يحقق النفع لممجتمع أويحيط بو من مؤ 

 (.345: 2003المنظمة التي يعمل فييا" )الفضمي، 

  بينما يعرف االبتكار عمى أنو " فكرة إبداعية تتضمن التنفيذ وتختمف عن االختراع، وىو عممية تصور وتنفيذ
 أداء عمل. ويمكن أن يشمل االبتكار إدخال عناصر جديدة، أو مزيجًا جديداً لطريقة جديدة لتحقيق نتيجة و/أو 

عنو " )تصريف من األمم المتحدة، اًل من العناصر الموجودة، أو تغييرًا ميمًا في أسموب عمل تقميدي أو عدو
2006 :9-11.) 

  أن الزمان في تصاعد يمثل االبتكار واإلبداع إحدى الضرورات األساسية في إدارة األعمال والمؤسسات، إذ
والحاجات والطموحات ىي األخرى في نمو واتساع، فبل يعد كافيًا أو حتى مرضيًا أداء األعمال في المؤسسات 
 الروتينية التقميدية، ألن االستمرار بيا يؤدي إلى الوقوف بمعنى التراجع عن الركب المتسارع في المضي إلى

 األمام أو الفشل.

 ناجحة من أجل ضمان بقائيا واستمرارىا قوية مؤثرة يجب أن ال تقف عند حد الكفاءة،لذلك فإن المؤسسات ال
خبلص، عمى  بمعنى أن تقتنع بالقيام بأعماليا بطريقة صحيحة أو تؤدي وظيفتيا الممقاة عمى عاتقيا بأمانة وا 

نما يجب أن يكون طموحيا أبعد من ذلك، فترمي ببص  رىا إلى األبعدالرغم من أىمية ىذا الشعور وسموه، وا 
 وبتعبير آخر حتى تكون مؤسسة خبلقة مبدعة، وبآماليا إلى األسمى حتى تكون متألقة أفكارًا وأداًء وأىدافًا،

 (.2010ويصبح االبتكار واإلبداع والتجديد ىي السمات المميزة ألدائيا وخدماتيا )الزئبق، 
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 التعاون والعمل في فريق: (6

أنيا " جماعة تممك أعضاؤىا ميارات مكممة لبعضيا البعض ويمتزمون ( فرق العمل عمى 2004يعرف سمطان )
 بغاية مشتركة أو بعدد من أىداف األداء وىم يعتبرون أنفسيم مسؤولين مسؤولية جماعية عن تحقيقيا"

( مفيوم فرق العمل بأنيا " مجموعة من األفراد يعممون عمبًل محددًا ويحاولون 2005بينما يمخص جاد الرب )
 ل المشاركة والتعاون إنجاز أىدافيم واألىداف التنظيمية، ويحققون المكاسب المرغوبة.من خبل

تستمد فرق العمل أىميتيا في المنظمات من خبلل تكاممية سماتيا، بوصفيا قوة أدائية وحركة تطويرية مستمرة 
قنية وتطوير أساليب األداء، في البيئة التنظيمية، تسيم في دفع المنظمة نحو استيعاب التغيرات والتعامل مع الت

والتخمص من العوائق التي تتخمل أنشطة عمميات المنظمة، وتتيح ليا التحول إلى المنظور االستراتيجي في 
التخطيط والتنفيذ، وتبني طرائق الجودة في االداء عمى صعيد النوع قبل الكم، إذ أن فرق العمل الفاعمة تؤدي إلى 

عممية تطوير فرق العمل تظل مطمبًا حقيقيًا لتمك المنظمات في سعييا إلى النجاح تقوية المنظمة، وبالتالي فإن 
 (.2007والتميز )المحاسنة، 

 خصائص رأس المال البشري:: 4.1.2

، فيو رأس مال غير ممموس، ومن الصعوبة قياسو ري بخصائص رأس المال غير الممموسيتميز رأس المال البش
االستفادة منو في مراحل أخرى وفي عمميات مختمفة في  يمكنبدقة، سريع الزوال والفقدان، يتزايد باالستعمال، 

 (.Wigg, 1997) الوقت نفسو، يتجسد في أشخاص لدييم االستعداد لحممو، كما أن لو تأثير كبير عمى المنظمة

 (:83 :2005)الرشدان،  ، جممة من خصائص رأس المال البشري، وىيذكر الرشدان وقد

 أن رأس المال البشري ال يمكن فصمو عن مالكو. .1
 أن رأس المال البشري ليس منتجًا فقط لمسمع والخدمات، بل يستيمكيا أيضًا. .2
المال ض األفضميات والحاجات التي يتطمب إشباعيا والتي ال توجد في رأس عأن لرأس المال البشري ب .3

 المادي.
أن إنتاجية العمل في رأس المال البشري ال تتوقف فقط عمى النواحي التقنية، بل ىناك البواعث والدوافع  .4

 والحوافز الفردية الذاتية والخارجية معًا.
ال يمكن استخدام رأس المال البشري كوقاية ضد األفكار وغموض المستقبل وخاصة في حالة غياب  .5

 اعي وفي حالة األمراض والعمل أو العاىات الدائمة.أنظمة التأمين االجتم
بوفاة اإلنسان، يتبلشى رأس المال البشري ) باستثناء االختراعات المسجمة بأسماء أشخاص معنيين  .6

واستخداميا من بعدىم( عمى عكس رأس المال المادي الذي يمكن أن يحول إلى مواد أولية من جديد 
 بعد أن يباع كنفايات أو خردة.
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 (.: 25-24: 2012)دىان،  السياق نفسو، يشير دىان إلى خصائص أخرى لرأس المال البشري وىي وفي

 يتكون رأس المال البشري من جزأين: جزء فطري وجزء مكتسب. .7
من حيث  تصنفالمعارف والكفاءات تعد المركبات األكثر أىمية في رأس المال البشري، ويمكن أن  .8

رأس مال و  رأس مال بشري عامن، ىما إلى صنفين أساسيي والكفاءاتنوعية المعارف والمؤىبلت 
 .بشري خاص

يتطور رأس المال البشري باالستعمال والخبرة في مجال العمل، أو عن طريق التكوين والتعميم بكل  .9
 أنواعو.

 يتعرض رأس المال البشري لمتقادم ويحتاج لمتجديد. .10
 يختص رأس المال البشري بالفرد الذي يكتسبو. .11
 .يعتبر رأس المال البشري مصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل .12

 (:243:  2010)لفتو،  ويضيف لفتو، خصائص أخرى تميز رأس المال البشري وىي

 ال يمكن نقل حقوق ممكية رأس مال البشري. .13
االستثمارات في رأس المال البشري ىي استثمارات في التعميم وزيادة التأىيل، والتطوير والصحة  .14

 ة والنفسية.الجسدي
ال يمكن قياس تغيرات رأس المال البشري، الحاصمة نتيجة لتغير النفقات، بنفس دقة تغيرات رأس المال  .15

 المادي.
العطاء المتوقع من رأس المال البشري يخضع بدرجة كبيرة لئلنسان نفسو، طمباتو الشخصية، قدراتو،  .16

 معارفو، ومياراتو، صحتو الجسدية والنفسية.
بشري ليس فقط معرضًا لبلندثار المادي والمعنوي، كما ىو شأن رأس المال المادي، ولكنو رأس المال ال .17

 أيضًا قادر عمى التراكم بمفيوم رأس المال.

 أىمية رأس المال البشري:: 5.1.2

عمى مر العصور شيدت الحياة انجازات مذىمة تؤكد وتدلل عمى القدرة البشرية المذىمة في تشييد الصروح اليائمة 
بقيمة كبيرة في دعم كوحدة اقتصادية  . ويتمتع العنصر البشرينساني()بوجييا اإلنساني والئللمحضارة البشرية 

وتميزىا عمى جميع أشكال الثروة األخرى، يمكن اعتبار عممية اإلنتاج، ونتيجة لتفوق الطاقة اإلنتاجية لئلنسان 
العنصر (. كما أن االقتصاديين يعتبرونو 2002العاني، اإلنتاج عمى اإلطبلق) عناصرالعنصر البشري أىم 

العمميات البلزمة لتييئة الوسائل ، ويرون أيضًا بأن اإلنتاجي األول في عمميات التنمية االقتصادية واالجتماعية
ن تنفع أال يمكن  المطموبة لتحقيق مستوى مناسب من التطور العممي والتكنيكي واالرتفاع بمعدالت التنمية المادية
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شريطة أن يكون ذا مستوى مناسب من التطور مطمقًا دون أن يكون العامل البشري ىو المحرك األول لمعممية 
    (.1981والتفتح واالندفاع الذاتي )الحبيب، 

وذلك عمى أساس أن الفكر  ،مارشال إلى أن أثمن ضروب رأس المال ىو ما يستثمر في البشرلقد أشار ألفريد 
كما أنو يمثل اإلنتاج  سواء ما تعمق منو بالعموم واآلداب أو الفنون أو ذلك الذي نشأت بفضمو اآلالت واألجيزة،

عمى استعادة الثروة المادية حتى ( بأن اإلنسان قادر Shfei، ويرى )أي جيل من األجيال السابقة لوالذي يتمقاه 
لو انمحت من الوجود، في حين أن الثروة المادية سرعان ما تتضاءل وتتبلشي، إذا بقيت بدون الفكر 

(. كما اعتبر كارل ماركس أن اإلنسان أثمن رأس مال، وأدخل فيتشر رأس المال Shfei,1970اإلنساني)
ذا كانت المعنوي )العنصر البشري( ضمن عناصر رأس المال،  وأكد عمى وجوب استخدام رأس المال البشري، وا 

النظرة إلى رأس المال البشري بأنو الرصيد الذي يؤديو إلى مزيد من الدخل مع مرور الوقت، كذلك فإن االموال 
التي تنفق عمى التعميم تؤدي أيضًا إلى مزيد من الدخل من وجية نظر الفرد والمجتمع، وبيذا فإن رأس المال 

 (. 2003الوعاء الذي ترصد فيو ىذه األموال )فيمو، يعتبر نوعًا من أنواع المال حيث يمثل  البشري

وقد دلت تجربة التطور االقتصادي العالمي بكل وضوح عمى أن الكوادر المؤىمة ومعارفيا المينية والعممية 
إعادة اإلنتاج االجتماعي التي والتكنيكية بصفة خاصة والخبرة اإلنتاجية واإلدارية تكون عنصرًا من أىم عناصر 

 (.2002كثيرًا ما تحدد سير وأفاق عممية التنمية )العاني، 

سيكون العنصر الحاكم والفعال فيو ىو اإلنسان المتعمم  الحادي والعشرينكما وأكد عمماء المستقبميات، أن القرن 
فاألمة القوية ىي األمة العارفة، أما  والقادر عمى أن يستمر متعممًا ومتعدد الميارات وأن المعرفة قوة، ومن ثم

األمة التي تتخمف عن استثمار مواردىا البشرية فستبقى في خطر خصوصًا إذا عممنا أن السرعة التي تتغير بيا 
 (.2011) عبدالصمد، والعقون،  التكنولوجيا تكاد تكون تقريبًا يومية

نما فيما يتحقق من ومن الجدير ذكره أن األىمية الحقيقية لرأس المال البشري ال  تكمن في المدخبلت منو، وا 
مخرجات ونتائج، فمثبًل نجد التعميم العالي يجعل األفراد الذين لدييم تحصيل جامعي متاحين لكل الشركات وال 
ميزة تنافسية في استخداميم، لكن العبرة فيما يمكن أن تحقق الشركة بيم من مزايا عمى صعيد النتائج تتفوق بيا 

وكذلك فإن البعد الكمي في عدد العاممين وسنوات الخدمة . كات المنافسة، وىذه ىي القيمة الحقيقيةعمى الشر 
نما البد من النظر والبحث عن  وغيرىا ال تكون أبعادًا حاسمة في تمييز عمل الشركة وتفوقيا في المنافسة، وا 

 (.2008)نجم،  األفراد الموىوبين

 (:251-250: 2011) المعاني، وآخرون،  ظمة عمومًا بما يميوتتمثل أىمية رأس المال البشري لممن

 يعتبر من المصادر الحرجة والفردية التي تؤثر عمى األداء. .1
 يساعد في خمق معارف جديدة. .2
 أنو مورد يصعب عمى اآلخرين تقميده. .3
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 يساعد في تحقيق الميزة التنافسية لممنظمة. .4
 جية أعمى وخدمة أفضل لمزبائن.يساعد في زيادة كفاءة استخدام األصول ويحقق إنتا .5
لو تأثير مباشر عمى قدرة الرياديين وأصحاب األفكار الجديدة عمى صعيد تأمين رأس المال التمويمي  .6

 البلزم لبدء مشروعات جديدة.

 نظرية رأس المال البشري:: 6.1.2

السبعينيات والمفكر يعتبر بعض الباحثين أن نظرية رأس المال البشري ظيرت مع نياية الستينيات وبداية 
، لكن 1958( ىو أول من استخدم عبارة "الرأسمال البشري" في مقال نشره سنة Mincer Jacob) االقتصادي

الظيور الحقيقي لمنظرية الجديدة كان من خبلل مقال "االستثمار في الرأسمال البشري" الذي نشره االقتصادي 
(Schultz Théodore سنة )(.2011،نالعقو  ،عبد الصمد) 1961 

لؤلفراد، عمى فرضية أن التعميم لو دور فعال وضروري، لتحسين القدرة اإلنتاجية نظرية رأس المال البشري  تقوم
 أصحاب نظرية رأس المال البشري يحاولون أن يبرىنوا أن الشعب المتعمم ىو شعب منتجويمكن القول بأن 

(Olaniyan&Okemakinde, 2008.) 

(، وليس األموال، Employeesالمال البشري، أنو من اليقين اعتبار العاممون)تتمخص فكرة نظرية رأس 
( النابض المتدفق لديمومة المنظمة، وضمان بقائيا Life Bloodالبنايات، األراضي، والمكائن، ىم دم الحياة)
 (.2009)العنزي، وصالح، واستمرارىا في عالم األعمال المتغير والتنافسي

في الستينات من القرن العشرين كما تطورت  Schultzخبلل األبحاث التي قام بيا نضجت ىذه النظرية من 
 .Menserو Beckerبإسيامات كل من 

 (:  Schultzإسيامات شولتز ) 

ىماليم لمعنصر البشري، لذلك فقد سعى جاىدًا من أجل الوصول  شاىد شولتز اىتمام الباحثين باألصول المادية وا 
 وسائلواعتبر أن عممية التعميم أفضل  ،رأس المال البشري بيدف تحقيق التنمية البشريةفي إلى نظرية لبلستثمار 

عمى العمال المزارعين في الواليات  ىىذا فقد ركز أبحاثو األول ومن أجل تحقيق ،الستثمار في رأس المال البشريا
وكنتيجة الحظ أن زيادة اإلنتاجية ناجمة عن االستثمار في األفراد من خبلل تعميم المزارعين  ،المتحدة األمريكية

يو فقد حدد شولتز نوعين من الموارد التي يجب أخذىا بعين االعتبار أثناء العممية موع، وتزويدىم بمنح دراسية
 (:36: 2008التعميمية وىي )مدلس،

عمييا لو أنو لم يمتحق بالتعميم، فالطالب لو لم يكن ممتحقًا  اإليرادات التي كان يمكن لمفرد الحصول .1
بالعممية التعميمية لكان بإمكانو المشاركة في القوة العاممة المنتجة، وبالتالي تقديم خدمات ذات قيمة 
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اقتصادية يحصل نظيرىا عمى أجر وعمى ىذا يجب االعتراف بوجود تكمفة فرصة بديمة تشكل العممية 
 جيًا ليا.التعميمية ومو 

تكمفة التعميم التي تظير في شكل مقابل مالي يدفع لممؤسسات المستخدمة في العممية التعميمية جانب  .2
 .المصاريف الجارية لممرتبات واألجور ومختمف المعدات المستخدمة في عممية التعميم

 (:66: 2005)حسن،  وقد بنى شولتز نظريتو عمى ثبلثة فروض أساسية ىي

االقتصادي الذي ال يمكن تفسيره بالزيادة في المدخبلت المادية يمكن تفسيره بالزيادة في أن النمو  .1
 المخزون المتراكم لرأس المال البشري.

إن االختبلف في إيرادات ومداخيل األفراد ال يمكن تفسيرىا باختبلف مقدار استثماراتيم في رأسماليم  .2
 البشري.

زيادة رأس المال البشري إلى رأس المال المادي)غير  ليمكن تحقيق العدالة في الدخل من خبل .3
 البشري(.

 ( :Becker إسيامات بيكر )  

يعد بيكر واحدًا من أىم الباحثين الذين أدوا بإسياماتيم وأبحاثيم إلى تطوير نظرية رأس المال البشري. فقد حول 
خبلل زيادة الموارد في رأس المال التركيز إلى دراسة األنشطة المؤثرة في الدخل المادي وغير المادي من 

البشري. ويعد التدريب من أكثر جوانب االستثمار البشري فعالية في توضيح تأثير رأس المال البشري عمى 
اإليرادات والعمالة وعمى المتغيرات االقتصادية األخرى. كما يعد معدل العائد عمى االستثمار ىو العامل األساسي 

وقد افترض بيكر بعض المتغيرات المحددة ، لمقدار المستثمر في رأس المال البشريواألكثر أىمية في تحديد ا
والمحفزة لبلستثمار في رأس المال البشري، ومن أمثمة ىذه المتغيرات العمر المتوقع لمفرد، واالختبلفات في 

 (.70: 2005)حسن،  األجور، ودرجة الخطر، والسيولة، والمعرفة

في رأس المال البشري كل النشاطات التي يمكن أن تنمي الموارد البشرية، ومن بين وأدرج بيكر ضمن االستثمار 
أنواع االستثمارات يذكر التعميم، التدريب في مكان العمل، اليجرة، البحث عن المعمومات حول األسعار 

 (.Becker,1993والصحة)

 إسيامات منيسر: 

حرافات في توزيع اإليرادات. وقد حدد ثبلثة أىداف تمثمت إسيامات منيسر بناء نموذج ييدف إلى تفسير االن
 :( 5: 2004)عثمان، ينبغي تحقيقيا من خبلل األبحاث في مجال االستثمار البشري

 تحديد حجم الموارد المخصصة لمتدريب. .1
 تحديد معدل العائد عمى االستثمار في التدريب. .2



41 
 

دريب في تفسير بعض خصائص سموك تحديد مدى منفعة المرتبة عمى تحديد التكمفة والعائد عمى الت .3
 األفراد.

 (:4-3: 2009)الحولي،  وتتمثل االفتراضات األساسية لنموذج منيسر فيما يمي

طول فترة التدريب أو التعميم ىي المصدر األساسي لمتفاوت في أجور العمال، والتدريب يرفع إنتاجية  .1
 العمال إال أن يتطمب تأجيبًل لمدخل لفترة مستقبمية.

 األفراد عند اتخاذ قرار بالتدريب الحصول عمى أجور أعمى في المستقبل تعوض تكمفة التدريب.يتوقع  .2
يفترض اقتصاد تكمفة التدريب عمى التكمفة البديمة، بمعنى األجر الذي كان سيحصل عميو الفرد إذا لم  .3

 يمتحق بمؤسسات التدريب.
بعد انقضاء فترة التدريب األولى، وأن يظل يفترض عدم قيام األفراد باتخاذ قرار لمتدريب في المستقبل  .4

 تدفق الدخل المستقبمي بعد نياية التدريب األولى ثابتًا خبلل الفترة العممية.
 يفترض ثبات سعر الفائدة الذي يستخدمو األفراد فيحسم التدفقات المستقبمية. .5

 قياس رأس المال البشري:: 7.1.2

والتي كانت رات طويمة عمى استخدام المقاييس والقواعد المحاسبية، لقد اقتصر قياس إسيامات البشر سابقًا، ولفت
تنظر لمعنصر البشري عمى أنو تكمفة، متجاىمة تمامًا الدور الفعال والقيمة االقتصادية التي يضيفيا في كفاءة 

البشري من وفعالية المنظمات، إن نماذج االقتصاد تتجو اليوم إلى التركيز عمى أىمية االستثمار في رأس المال 
خبلل التعميم والتدريب، حيث أن األفراد يخمقون قيمة مضافة من خبلل ما يقدمونو من جيد ومن خبلل ما 

ظيرت بعض المبادئ المحاسبية يمتمكونو من الميارات والخبرات والمؤىبلت والقدرات والدوافع الداخمية، وقد 
(. ومن الجدير ذكره أن وجية 2011)المعاني، لبشريالجديدة التي تيتم بالقيمة االقتصادية المضافة لمعنصر ا

يمثل العنصر الخاص بالعاممين في قائمة األرباح والخسائر في صورة األجور والنفقات األخرى النظر المحاسبية 
الموجية لمعاممين كنفقات قصيرة األجل يجب تخفيضيا إلى أدنى حد لزيادة فعاليتيا. بينما يتطمب وجية النظر 

 (.  2005)حسن، فقًا لمفاىيم نظرية االستثمار البشري ظيور األفراد كأصول في الميزانيةالحديثة و 

أن االستثمار في التدريب والتعميم كان من أولى المؤشرات لتقدير رأس المال البشري، لسيولة  (2008)أورد الحمو
قياس ذلك، ألن ذلك يسيل عممية تخمين التكمفة والعوائد من ذلك االستثمار، باعتبار أن الميارات والمعارف 

 .يزيد اإلنتاجيةالمتجسدة لدى الشخص تشكل رأس مال بشري، وأن االستثمار في المورد البشري س

 (:254: 2011)المعاني،  إن عممية قياس المورد البشري تكون باتجاىين

 االتجاه األول: يقوم عمى أساس قياس تكمفة االستثمار في تمك الموارد. .1
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االتجاه الثاني: يقيس العوائد المتحققة من ىذا االستثمار، باعتبار المورد البشري أصبًل يمكن قياس  .2
 تكمفتو وعوائده.

رشادية لقياس رأس المال البشري وىي2008) يذكر يرقى  (:37-36: 2012)وىيبة،  ( مبادئ أساسية وا 

 .األفراد والمعمومات ىما القوة الدافعة القتصاد المعرفة .1
 .ال يمكن أن ندير بدون بيانات .2
 .بيانات رأس المال البشري ىي أساس كل نجاح .3
 .قوة وصحة مقاييس رأس المال البشري .4
 .ن األسباب والنتائجالعبلقة بي .5
رأس المال البشري ىو القوة الدافعة المضافة ميما كانت جودة المعدات أو العمميات أو حتى رأس  .6

 .المال الفكري
 .النجاح بتطمب االلتزام .7
 .السير لممستقبل .8
 .المدير ىو األساس .9

 .التجييز لممستقبل أصعب من التجييز لمماضي .10

 البشري:االستثمار في رأس المال : 8.1.2

االستثمار في رأس المال البشري من أىم الموضوعات التي تحظى باىتمام كبير من المنظمات والشركات  يعد
الخبرة واالستشارات والجمعيات التخصصية المعنية بتنمية الموارد البشرية، فضبًل  ذويالمعاصرة، وكذلك من قبل 

 (.2012دايل،) أبوالج عن اختصاصي وممارسي تنمية رأس المال البشري

بأنو "اإلنفاق عمى اإلنسان لزيادة مياراتو ومعارفو االستثمار في رأس المال البشري  (7: 2006) الحناوي عرف
 اإلنتاجية وبالتالي زيادة الدخل الذي يمكنو من الحصول عميو في فترات مقبمة".

قدرات وميارات ومواىب اإلنسان بأنو "اإلنفاق عمى تطوير  (157: 1998) أبو رغيف، والعكيمي وعرفو كل من 
 عمى نحو يمكن من زيادة إنتاجيتو".

ويعرف كذلك بأنو مجموعة المفاىيم والمعارف والمعمومات من جية والميارات والخبرات وعناصر األداء من جية 
النظامية ثانية واالتجاىات والسموكيات والمثل والقيم من جية ثالثة التي يحصل عمييا اإلنسان عن طريق التعميم 

وتزيد بالتالي من المنافع والفوائد الناجمة عن عممو )امحمد،  إنتاجيتووغير النظامية، والتي تساىم في تحسين 
ليفي، و   (.2009ا 
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ويرى الباحث أن االستثمار في رأس المال البشري يتمثل فيما ينفقو اإلنسان ليتوفر لديو ما سبق ذكره من 
ت والخبرات والمؤىبلت وغيرىا ويتم ذلك من خبلل التعميم والتدريب، ويؤدى مكونات رأس المال البشري كالميارا

 استثماره في مجموعو إلى زيادة إنتاجيتو وتحقيق العديد من المنافع لو وعمى رأسيا زيادة الدخل.

 (:244-243: 2006)العمي، وآخرون،  ويتمثل االستثمار في رأس المال البشري في اآلتي

 التعميم والتدريب .1
 ارة الناس المتفوقين التي تقود إلى ربحية متفوقة.إد .2
 التعميم عن بعد لضمان استمرارية التعمم. .3
 تطوير الموارد البشرية وتعزيز مسئولية التنبؤ وتخطيط الموارد البشرية. .4
 إدامة قابميات الموارد البشرية. .5
 رفع معنويات الموارد البشرية. .6
 يقمل من دورانيم ويعمق من والئيم والتزاميم. التركيز عمى مفيوم المواطنة التنظيمية الذي .7

االىتمام باالستثمارات في مجموعة من  Schultzولمنيوض بعممية االستثمارات في رأس المال البشري اقترح 
 (:565-564: 2006)إبراىيم،  األنشطة المتصمة بتنمية وتحسين نوعية رأس المال البشري وىي

 اً تؤثر في رأس المال البشري كمًا ونوعًا. كم التياالىتمام باالستثمارات في مجال الخدمات الصحية  .1
عن طريق تخفيض نسب الوفيات ونوعًا عن طريق التأثير في مقاومة األفراد لؤلمراض وزيادة حيوية 

 العنصر البشري ومن ثم كفايتو اإلنتاجية.
م واالىتمام بإنشاء مراكز لمتدريب الميني ونشر التعميم الفني االىتمام باالستثمارات في مجال التعمي .2

 وىذه االستثمارات لن تسبب زيادة رأس المال البشري كمًا، ولكنيا ستؤثر في نوعيتو وكفايتو اإلنتاجية.
تشجيع ىجرة األفراد إلى حيث توجد وظائف، أي إعادة التوزيع الجغرافي لمسكان بما يتبلءم مع  .3

 وتحقيق التوازن الجغرافي بين الطمب عمى العمل وعرضو.متطمبات التطور 

 العوامل المؤثرة في استثمار رأس المال البشري:

ما يرتبط االستثمار في رأس المال البشري بمجموعة من العوامل تختمف من دولة إلى أخرى، ومن ىذه العوامل 
 (:6: 2007)الغرفة التجارية والصناعية بالرياض،  يمي

 تشمل ىذه العوامل موقع الدولة ومناخيا وبيئتيا الطبيعية ومصادر مواردىا.العوامل الجغرافية:  .1
يتأثر االستثمار في رأس المال البشري بشكل مباشر بالعوامل السكانية خاصة  العوامل السكانية: .2

 التركيبة السكانية ومعدل النمو السكاني.
 بطة بالدين والمغة والتكوين االجتماعي.وتشمل المؤثرات المرت العوامل االجتماعية: .3
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ىناك ارتباط وثيق بين كل من االقتصاد، والتعميم والتدريب حيث تؤثر األوضاع  العوامل االقتصادية: .4
االقتصادية في النظم التعميمية والتدريبية من حيث تحديد محتوى التعميم والتدريب ومناىجيا وأساليبيا 

 ومدتيا وتوفير التكاليف.
حيث تؤثر األوضاع السياسية السائدة في حركة النظام التعميمي ومحتواه،  ل السياسة:العوام .5

فاأليديولوجية التي تشكل مجموعة األفكار المؤثرة في النظام السياسي لمدولة تجعل النظام التعميمي 
يختمف من دولة أو مجموعة من الدول ألخرى حيث يختمف ىذا النظام في الدول التي تتبنى النظرية 

لية عن تمك األيديولوجية االشتراكية، والدول التي عانت من احتبلل دول أخرى ليا قد تأثرت الرأسما
برامج تعميميا بثقافة الدولة المحتمة، باإلضافة إلى تأثير االستقرار السياسي في فعالية التعميم 

 .واستمراريتو

 رأس المال البشري في فمسطين:: 9.1.2

ذلك الدور اليام الذي يمعبو رأس المال البشري في نيضة األمم وتقدميا، ربما ال أحد منا يستطيع أن ينكر 
مكانات إلى التقدم والنيضة بشعوبيا من  والسيما في الببلد النامية والتي تسعى بكل ما تمتمكو من طاقات وا 

المال العيش براحة ورفاىية، وىذا يؤكد ويؤيد الدور الذي يمعبو رأس ب االوضع المتدني إلى وضع يسمح لي
وشيوخًا في فمسطين،  د شبابًا وشبانًا وأطفااًل ونساءاً نقول في مجموع األفرا دعناالبشري المتمثل في الناس أو 

خصوصًا لما تعانيو من سوء االحتبلل وىيمتنو وحصاره، فتجعل من الشعب الفمسطيني أحرص الشعوب عمى 
جديد تحت شمس الحرية وفي مصاف الشعوب زيادة وتطوير مخزونيا من رأس المال البشري لينيض بيا من 

 والدول المتقدمة.

، حيث قدرت نسبة المجتمع الفمسطيني مجتمعًا فتياً  وتظير إحصائيات مركز اإلحصاء المركزي الفمسطيني بأن
، ويقارب ىذه النسبة الشباب الذين ىم عماد األم 39.7( ب 14-0في الفئة العمرية من ) 2014األفراد لعام 

% من مجمل تعداد السكان، 30لمفئة العمرية ب  2014نيضتيا وتميزىا حيث قدرت نسبة الشباب لعام وسبلح 
%( وىي نسبة جيدة  32.3كما يظير الجدول أن معدل المواليد الخام ) ( أدناه.1-2وىذا ما يظيره الجدول رقم )

ا ذكر سابقًا، أن نيضة األمم تقوم تفيد بوجود زيادة مطردة في التعداد السكان، في توفر المورد البشري، وكم
بشعوبيا، وىذا يضع عمى كاىل الدولة أن تستفيد من طاقات األفراد في المجتمع واستغبلليا بالشكل األمثل 

ال فأن ىذه الزيادة ستكون بمثابة  قل كبير عمى كتفييا مما قد يؤدي ثبحيث تحقق نيضة قوية ومتقدمة، وا 
د الفقر والبطالة، وبالتالي فإن العمل عمى تطوير المخزون البشري من شأنو أن لتراجعيا وتخمفيا وزيادة في أعدا

يسيم في تخفيض أعداد البطالة في المجتمع الفمسطيني وتخفيف من نسبة الفقر وصواًل إلى التقدم والتميز 
 والنفوذ.
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 2014( مؤشرات السكان في فمسطين لعام 1-2جدول رقم )

 قطاع غزة الضفة الغربية فمسطين النسبة
 %43.2 %37.6 %39.7 (14-0نسبة األفراد )
 %29.9 %30.1 %30.0 (29-15نسبة الشباب )
 %3.7 %4.9 %4.4 سنة فأكثر. 60نسبة المسنين 

 % 36.8 %  29.4 % 32.3 معدل المواليد الخام
 .2014-10-20، تاريخ الوصول: http://www.pcbs.gov.psالمصدر: مركز اإلحصاء المركزي ، 

بينما تظير مؤشرات التعميم التي أوردىا مركز اإلحصاء المركزي أن نسبة األمية في المجتمع الفمسطيني نسبة 
%، وىذا يؤكد عمى إقبال الشعب الفمسطيني عمى التعميم والتدريب وتطوير قدراتو، 3.7متدنية حيث بمغت 

ف والميارات والقدرات ألنو شعب متعمم المعار ول قوي عمى توفر لوانخفاض مستوى األمية من شأنو أن يعطي مد
ويحرص عمى التعميم ، وىذا يدعو الدول والحكومة المسئولة أن تأخد عمى عاتقيا مسئولية االىتمام بالمتعممين 

في حين بمغ عدد طمبة المدارس ب والكفاءة البشرية وتنميتيا واالستفادة منيا في نيضة المجتمع وصبلحو، 
تدلل عمى وجود اىتمام من قبل األىالي عمى دفع أبناءىم لمتعميم وااللتحاق  وىذه نسبة جيدة، 1151702
 ( أدناه.2-2وىذا ما يظيره الجدول رقم ) بالمدارس

(، وىذا عدد جيد ومثير لبلىتمام، خصوصًا 5649ويظير الجدول أدناه أن عدد المنشآت التعميمية في فمسطين )
حصاء المركزي ىي قطاع غزة والضفة الغربية، والذي يدلل عمى بأن الوحدة الجغرافية التي يدرسيا مركز اإل

 األىمية التي تعزوىا الحكومة والمؤسسات المتخصصة لمتعميم.

 .2013/2014(: مؤشرات التعميم في فمسطين لمعام 2-2جدول رقم )

 القيمة السنة المؤشرات
 %3.7 2013 سنة فأكثر 15نسبة األمية لؤلفراد 

 2784 2013/2014 عدد المدارس
 53883 2013/2014 عدد المعممين في المدارس

 1151702 2013/2014 عدد طمبة المدارس
 658 2013 عدد المراكز الثقافية

 5649 2012 عدد المنشآت التعميمية 
 .2014-10-20، تاريخ الوصول: http://www.pcbs.gov.psالمصدر: مركز اإلحصاء المركزي ، 

جامعات في قطاع  5جامعة في فمسطين، منيا  14وفيما يتعمق بالتعميم العالي فقد بمغ عدد الجامعات التقميدية 
كمية جامعية،  19جامعات في الضفة الغربية. فيما بمغ عدد الكميات التي تمنح درجة البكالوريوس  9غزة، و
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جامعية في الضفة الغربية. أما التعميم  كمية 13كميات جامعية في قطاع غزة، و 6موزعة عمى النحو اآلتي 
مراكز في قطاع غزة، في حين بمغ عدد كميات  5مركز في الضفة الغربية و 15 المفتوح فيوجد جامعة واحدة ليا

)مركز اإلحصاء  كميات في قطاع غزة 7كمية في الضفة الغربية و 11كمية، منيا  18المجتمع المتوسطة 
اىتمام واضح وممحوظ في التعميم العالي أيضًا عمى الصعيد الحكومي  وىذا يشير إلى .(2014المركزي، 

والقطاع الخاص وعمى صعيد األىالي واألفراد، حيث أصبح التعميم العالي والحصول عمى الشيادات العممية 
 والمينية إستراتيجية ميمة يتخذىا المجتمع الفمسطيني في التطوير والتنمية. 

، فقد حصمت دولة اإلنمائي األمم المتحدة برنامج الصادر عن 2014بشرية لعام الوكما أورد تقرير التنمية 
وبذلك تحرز فمسطين  ( دولة،187( ضمن فئة تنمية بشرية متوسطة من أصل )107المرتبة )عمى فمسطين 

ن كان قميبًل بحيث حصمت عمى المرتبة ) وقد سبقت العديد من  . 2011( لعام 114تقدمًا عن األعوام السابقة وا 
( 127( والمغرب )المرتبة 118(، وسوريا )المرتبة 110الدول العربية المجاورة المستقرة مثل مصر )المرتبة 

وغيرىم عمى الرغم من األوضاع الصعبة التي يعيشيا المجمتع الفمسطيني من عدو غاشم وحصار قاتل. ويفيم 
ول من خبلل شعبو إلى التقدم والنيضة رغم المعوقات، وىو ما من ذلك أن الشعب الفمسطيني ما زال يحاول ويحا

زال بحاجة إلى التماسك والصبر والعمل الجاد عمى تطوير وتنمية موارده البشرية بحيث تكون شعاع الحرية 
 .مالقاد

 في فمسطين، ما تنفقو الحكومة عمى التعميم، خصوصا التعميم الجامعي، محدود لمغاية ( أن2012ويرى )نصر، 
تعاني منيا السمطة الوطنية الفمسطينية، وما تنفقو الشركات عمى التدريب محدود أيضًا  بسبب األزمة المالية التي
الشركات الكبيرة المنشورة في التقارير السنوية، واالنفاق الشخصي عمى التعميم أقل من  كما يظير من موازنة

لبشري الفمسطيني يتم استيبلكو ألسباب عديدة، بعضيا جزءًا من رأس المال اويرى بأن  ن.التدخياالنفاق عمى 
ذوي الكفاءات بسبب العمر أو العجز أو الوفاة أو انخفاض القدرات الجسمية،   طبيعي نتيجة تقاعد األشخاص

وبعضيا نتيجة خسارة األفراد لمميارات التي اكتسبوىا أثناء دراستيم بسبب التطورات التكنولوجية السريعة، ما 
أخرى، فإن ارتفاع  يجعل خبرات وميارات ىؤالء األفراد متقادمة وال تتناسب مع احتياجات سوق العمل. من ناحية

معدالت البطالة في األراضي الفمسطينية واستمرارىا لفترات طويمة يفقد األفراد العاطمين عن العمل الميارات 
والكفاءات التي كانوا قد اكتسبوىا أثناء دراستيم وتدريبيم. كما أن ىجرة األدمغة الفمسطينية المستمرة إلى الخميج 

رأس المال البشري، خصوصا أن معظم المياجرين ىم من الكفاءات الفمسطينية والدول األخرى تشكل تآكبًل في 
الماىرة التي تم استثمار الكثير من الجيد والمال في تعميميا وتدريبيا. إضافة إلى ذلك، فإن تدني مستوى التعميم 

، يشكل تآكبًل آخر في في الجامعات الفمسطينية والتركيز عمى الشيادات وكمية التعميم، بداًل من نوعية التعميم
رأس المال البشري، وىو ما ينعكس عمى تفاقم الفجوة بين مخرجات التعميم ومتطمبات سوق العمل ويقمل من قيمة 

 . السابقةالشيادات العممية ومن العائد عمى االستثمار في التعميم الذي أشارت اليو بعض الدراسات 
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مال البشري ميم وضروري عمى كافة األصعدة، ومطموب من كافة وعميو، فإن اىتمام المجتمع الفمسطيني برأس ال
القطاعات الحكومي والخاص واألىمي، ويجب النظرة إلى الثروة التي يحققيا مخزون رأس المال البشري نظرة 

 فاحصة ناقدة لمتطوير والتحسين، حيث أن المجتمع الفمسطيني ما زال يحتاج الكثير من أجل نيضتو.

 الخالصة:

البارز  وعمى الدورعمى األىمية الكبيرة لو،  يدللفي النظرة المؤسساتية لممورد البشري  ممحوظتغيير إن ىناك 
والفعال في تقدم المنظمات وتحسين مركزىا التنافسي بين نظيراتيا من المنظمات األخرى. إن المورد البشري 

توى عال من الرفاىية االجتماعية واالقتصادية عنصر فعال ومؤثر في تقدم الدول وازدىارىا، كما أنو يحقق مس
لمشعوب، وذلك ألنو إذا تكون لدى األفراد في المجتمعات، المعارف، والميارات والقدرات، وتوفر لدييم اإلبداع 
واالتبكار، فإن ذلك من شأنو أن يحقق لممجتمع تطورًا بارزًا عمى جميع األصعدة، الثقافية واالجتماعية 

سياسية، وعميو فإن الدول تسعى وبقوة نحو تطوير وتحسين رأس ماليا البشري من خبلل التعميم واالقتصادية وال
والتدريب، وذلك لتزويد شعوبيا بالمعارف، واكسابيم الميارات والقدرات، وتنمية جوانب االبداع واالبتكار لدييم. 

ما تعانيو من المشاكل والمعوقات وعمى الصعيد العربي والفمسطيني فإن الحاجة تكون ماسة أكثر من غيرىا ل
والفقر وأخرى تعاني من االحتبلل والضعف وأخرى تكون عرضة لنيب مقدراتيا وثروتيا من الدول األخرى، كل 
ذلك يدعو إلى أن نعيد ترتيب أوراقنا وأن تتكاثف الجيود في سبيل تكوين، تطوير، وتحسين رأس المال البشري 

ية والفمسطينية عمى وجو الخصوص، وىذا من شأنو أن يعيد لؤلمة مجدىا لدى األفراد في المجتمعات العرب
 وحضارتيا من جديد.

المنظمات األىمية كنظيراتيا من منظمات األعمال، تحتاج دومًا إلى تكاثف الجيود عمى كافة األصعدة واألدوار و 
قدرتيا عمى جمع التبرعات وحشد فييا من أجل تحقيق إستراتيجياتيا وبقاء أعماليا، ومن أىم إستراتيجياتيا 

ألىدافيا والعمل عمى ديمومتيا واستمرارىا، وبالتالي فإن المؤسسات األىمية تحرص التمويل البلزم ألنشطتيا و 
اليوم عمى االستثمار في موارده من أجل ذلك، ولعل المورد البشري من أىم مواردىا التي تحتاج إلى صياغة 

  استثمارية منظمة.
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 الثانيالمبحث 

 تجنيد األموال
 مقدمة

 تمويل المؤسسات األىمية وتجنيد األموال.مفيوم : 1.2.2

 .التمويل الدولي: 2.2.2

 .مصادر التمويل في المنظمات األىمية: 3.2.2

 .لممنظمات األىمية التمويلأىمية : 4.2.2

 .استراتيجيات تجنيد األموال في المنظمات األىمية 5.2.2:

 .األساسية لنجاح عممية تجنيد األموالالعناصر : 6.2.2

 .تمويل المنظمات األىمية الفمسطينية: 7.2.2

 .مشاكل التمويل في المنظمات األىمية: 8.2.2

 .تطبيق األخبلقيات في تجنيد األموال: 9.2.2

 الخبلصة
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 مقدمة:

يعد المال حيث عمى أىمية المال بالنسبة لممنظمات بوجو عام، واألىمية منيا بوجو خاص،  الدراساتتجمع 
مرتبط ارتباطًا وثيقًا  ىا في تحقيق أىدافيا المنشودة وبقاء أعماليااستمرار كما أن ، ليابالنسبة  عصب الحياة

 .باستمرار تدفق المال

ضوع جمع التبرعات أو حشد التمويل أو ما يعرف ييدف ىذا المبحث إلى التعرف عمى األدبيات المتصمة بمو 
اليوم بتجنيد األموال، ودوره وأىميتو في المنظمات األىمية، إضافة إلى التعرف عمى الدور الذي يساىم بو المورد 

يتناول المبحث توضيح لمفيوم تمويل المؤسسات األىمية والتمويل الدولي،  البشري في الحصول عميو وزيادتو.
لمصادر التمويل، وأىمية التمويل، واإلستراتيجيات المستخدمة في تجنيد األموال، إضافة إلى العناصر وعرض 

 األساسية البلزمة لنجاح عممية تجنيد األموال، ومشاكل التمويل وانتياءًا بأخبلقيات تجنيد األموال.

سبب في ضياع الكثير من يتندرة األموال وضعف المؤسسات في استقطابيا ( إلى أن 1989)شوالي،  وأشار
، وأكد عمى ضرورة تدفق المال في المنظمة وحسن لياوية الخطر وتوقف أنشطتياالفرص، ويعرض المنظمة 

من أىم الركائز التي يتوقف عمييا نجاح المنظمة في كواحدة تأتي تنمية الموارد المالية لممنظمة بذلك استغبللو. و 
 .(2012، أبو بياءو  )جرار تحقيق أىدافيا

 تمويل المؤسسات األىمية وتجنيد األموال:مفيوم : 1.2.2

أن  ويعود ذلك إلىرة والمؤسسة والدولة، سالفرد واألكبًل من  التمويل اليوم بندًا جوىريًا ثابتًا عمى جدوليشكل 
ؤلشخاص ، سواءًا لبشتى مناحي الحياة االقتصادية والمالية ارتباطًا وثيقاً عمميات التمويل واالستثمار ترتبط 

التمويل  إضافة لما يمثموالطبيعيين واالعتباريين من ناحية، ومن تأثيرىما عمى جميع األنشطة من ناحية أخرى، 
تيا لموفاء يتيا وتنممسعي نحو معالجلمتفكير بيا باستمرار ل األفراد والشركات والدول محورية وأساسية تدعوقضية 

 بااللتزامات.

لمنطقة العربية بأىمية كبيرة بحيث يفتح آفاقًا كبيرة نحو تنميتو والمحافظة ويحظى تمويل العمل الخيري في ا
عميو، وعمى كل منظمة أىمية أن تراعي في أنشتطتيا وأجندتيا، كيفية المحافظة عمى موردىا المالي والعمل عمى 

مة الفعالة زيادتو من خبلل تخفيض المصاريف من جية وزيادة الدخل من جية أخرى عن طريق اإلدارة الحكي
بحيث تجعل من عمبلئيا ليسوا فقط مستفيدين من مواردىا، ولكن تجعميم بطريقة ما مصدرًا لتمويل أنشطتيا، 
وتجدر اإلشارة إلى أن أمام المنظمات األىمية معادلة صعبة، وذلك ألن اإلحجام عن اإلنفاق عمى أنشطتيا 

تبرعاتيا النقدية والعينية، وعميو فإن من الضروري أن  البلزمة لجمب التمويل واستقطاب المانحين يقمل من عوائد
يراداتيا  (.    2002)حيدر،  تتضافر جيود المنظمات األىمية لتحقيق توازن بين مصاريفيا وا 
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ويبلحظ خبلل العقدين األخيرين تطورًا بارزًا في مفيوم التمويل، نظرًا لمتحديات التي تواجييا منظمات االعمال 
، والتدخل الحكومي المباشر وغير المباشر في النشاط االقتصاديالمنافسة، وحدة التضخم،  ومنيا ازدياد حدة

وكذلك التقدم التكنولوجي اليائل وغيرىا، األمر الذي يضع عمى أكتاف أصحاب القرار مسئوليات جديدة في سبيل 
 (. 2002)الكخن، وآخرون،  إنجاح مؤسستو

لطبيعة المنظمات األىمية في ن تمويل المشاريع االستثمارية وذلك تمويل المنظمات األىمية عويختمف مفيوم 
فيي ال ،في إطار مساىمتيا االجتماعية منظمات غير ربحية تقدم خدمات خيرية مجانية أو برسوم رمزيةكونيا 

ن حققت إيرادات فيي في النياية تصب في مصمحة  تسعى لتحقيق إيرادات وأرباح لمستثمرين أو ما شابو وا 
ا، وعمى الرغم من ذلك فيي تسعى دائمًا لمحصول عمى مصادر تمويل محمية ودولية في سبيل تحقيق شعوبي

 أجندتيا وأنشطتيا.

(. في حين يعرفو 21: 2002)الحاج،  "اإلمداد باألموال في أوقات الحاجة إلييا"التمويل بأنو  ،يعرف الحاج
 بينما (.3: 2002)الكخن، وآخرون،  "مختمفةالحصول عمى األموال من أنسب المصادر ال"آخرون عمى أنيا 

تزويدىا باألموال البلزمة لتحقيق أغراضيا التي قامت من أجميا أو "عرف بدوي تمويل المؤسسات األىمية بأنو ي
: 2004)بدوي،  "ما تحصل عميو من مال خاص لتحقيق أىدافيا في مجاالت الرعاية والتنمية االجتماعية

265.) 

عممية حصول منظمات المجتمع المدني عمى األموال أو بأنو " إلى تمويل المؤسسات األىمية صالحينظر و 
التمويل من مصادره الخاصة أو العامة طبقًا لمقوانين والموائح المنظمة لذلك، ليكون موردًا ثابتًا ومستمرًا لمصرف 

وىذا المال لو طبيعة خاصة من حيث منو عمى أجيزة المنظمة وبرامجيا، وتكوين أصوليا الثابتة والمتداولة، 
 (.10: 2012)صالح،  "مصادره ووسائل تنميتو

نشاط استراتيجي منظم يعني بتوفير األموال التي تحتاجيا المنظمات الخيرية في " وتجنيد األموال بأنب ويقصد
 ن المصادرالقدرة عمى توفير وتأمي"كما يعرف تجنيد األموال بأنو  (.Mutz, 2000: 11) "تحقيق أىدافيا

)حردان،  ")المادية والبشرية( الضرورية والبلزمة لممنظمات غير الربحية من أجل القيام بأعماليا وتنفيذ نشاطاتيا
 (.39: 2012وآخرون،  

قصد بيا تزويدىا باألموال البلزمة لتحقيق ياالجتماعية بأن تمويل الييئات والمؤسسات  (2005) وذكر نيازي
المختمفة تحقيق أىدافيا في سبيل جميا، أو ما تحصل عميو من أموال خاصة أو عامة أغراضيا التي قامت من أ

 .في مجاالت الرعاية والتنمية االجتماعية

بحيث ينظر لتجنيد األمول عمى أنو القدرة بين تجنيد األموال وتمويل المؤسسات األىمية،  (2007) يفرق أفنديو 
لعمميات اإلدارية وعمى مختمف األنشطة والبرامج التي تقوم بيا إيجاد المال البلزم لئلنفاق عمى جميع اعمى 

ما تحصل عييا ىذه المنظمات من األموال المنظمة. حيث يعرف تمويل المنظمات غير الحكومية )األىمية( بأنو 
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عمى  منياموردًا ثابتًا ومستمرًا لمصرف بحيث يكون الخاصة والعامة، طبقًا لموائح والقوانين المنظمة  ىامصادر من 
 .المنظمة وعممياتيا اإلدارية وتكوين أصوليا الثابتة والمتداولةبرامج وأنشطة 

ويري الباحث أنو ال فرق بين مفيوم تمويل المؤسسات األىمية وتجنيد األموال وذلك ألن األبيات التي تعرف 
وتفسيرًا مشابيًا لكل منيما كما تم استعراضو مسبقًا، وعميو  مدلوالً تمويل المؤسسات األىمية وتجنيد األموال تعطي 

فإن الباحث يعرف إجرائيًا تمويل المؤسسات األىمية أو تجنيد األموال بأنو مجموعة من األنشطة المنظمة 
ت والمتكاممة لتوفير األموال البلزمة من مصادرىا الممكنة الخارجية والمحمية والذاتية بيدف تحقيق أىداف وغايا

 المنظمة األىمية في مجاالتيا المختمفة.

 التمويل الدولي:: 2.2.2

يشير مصطمح التمويل الدولي إلى ما تحصل عميو الدولة من األموال النقدية وغير النقدية من أجل استخداميا 
ل رؤوس في مجاالت مختمفة، كما يقصد بو ذلك الجانب من العبلقات االقتصادية الدولية المرتبطة بتوفير وانتقا

األموال دوليًا. وتتعدد مصادر التمويل الدولي ومنيا الدول والمؤسسات الدولية التابعة لمحكومات، ومن الجدير 
)أبو حماد،  ذكره إن غالبية التمويل الدولي المقدم لفمسطين ىو من الدول والمؤسسات الدولية التابعة لمحكومات

2011.) 

قرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، عندما أخذت القوى الغربية بعين وتعود بدايات المعونات الدولية إلى ال
م ىو 1929االعتبار مستعمراتيا والبمدان الفقيرة، فقد كان قرار تنمية المستعمرات الذي أصدرتو بريطانيا في عام 

ة، مع وجود قيود حو التحرك من سياسة عدم التدخل في العمميات االقتصادية لممستعمرات إلى المساعدنالذروة 
محددة، في حين وجيت الواليات المتحدة األمريكية معونتيا إلى بمدان أمريكا البلتينية في ثبلثينيات وأربعينيات 
القرن الماضي وذلك في إطار سياسة الجوار الجيد التي اتخذىا الرئيس روزفمت، ولكنيا في الحقيقة سياسة قديمة 

كذلك األمر بين و ، المساعدات الثنائية بين الدول خبلل الحرب الباردة تعود لمقرن التاسع عشر. كما توسعت 
المؤسسات المتعددة األطراف وبخاصة البنك الدولي، وذلك في أعقاب انتياء مصادر إعمار أوروبا واليابان في 

 (.Kanbur, 2003) الستينات، وتم توجيو المعونات متعددة األطراف بشكل كبير لمدول النامية

أعيد تشكيل المساعدات الغربية التنموية مع جممة التغييرات التي طرأت عمى النظام العالمي الجديد خبلل وقد 
العقدين األخيرين مع نياية الحرب الباردة، وباتت صناعة التنمية مرتبطة تاريخيًا بإعادة البناء ما بعد الحرب 

 (.2006ر، حنفي وطب) العالمية الثانية وبداية النظام العالمي الجديد

، األمر الذي يبرز أىمية التمويل الدولي العتباره عبلقات اقتصادية دولية واسعة ومتزايدةيشيد عصرنا الحالي 
، فبدون توفر التمويل لمختمف ىذه األنشطة ، ال يمكن القيام العنصر األساسي لمنشاطات االقتصادية المعاصرة

(. وعمى الصعيد الفمسطيني فإن المساعدات المقدمة من 2011 )أبو حماد، بيا، واستمرارىا والعمل عمى توسعيا
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المجتمع الدولي تتمتع بمكانة وقيمة بارزة وأىمية عمى ضوء تشكيل السمطة الوطنية الفمسطينية، ومحاولة من 
المجتمع الدولي عمى تشجيع عممية السبلم وفرض االستقرار في المنطقة، وبذلك تتضح العبلقة بين التمويل 

يث أن التمويل يقدم لشعبنا مرتبطًا بأىداف العممية السممية وبضرورة تحقيق حالة حواألوضاع السياسة،  الدولي
 (.2007)أبو رمضان،  من االستقرار ولتجاوز أوضاع التوتر ومختمف االضطرابات في المنطقة

 مصادر التمويل في المنظمات األىمية:: 3.2.2

ومن أىميا، أفراد المجتمع والشركات والمؤسسات التجارية، والمنظمات تتنوع مصادر تمويل المنظمات األىمية 
الدولية، والحكومات، والمنظمة األىمية ذاتيا، من خبلل مشاريع مدرة لمدخل تستثمر بيا المنظمة لممحافظة عمى 

ي صور استمرار أنشطتيا وتقميل خطر توقفيا. وتجدر اإلشارة إلى أن األموال ترد إلى المنظمات األىمية ف
متعددة، مثل: اإلعانات الحكومية، والمنح الخارجية، الزكوات، والصدقات، واستثمار المبالغ الوقفية والفائضة، 

يرادات المشاريع التي تقوم بيا المنظمة ذاتيا  (. 2004)الحيدري،  وا 

عات ( أىم المصادر الخصبة لتمويل العمل األىمي وذلك من خبلل مساىمات قطا2012) وقد ذكر حيدر
 المجتمع المختمفة وكانت عمى النحو التالي:

 أواًل: القطاع الحكومي:

تراعي العديد من الحكومات العربية في أنظمتيا دعم وتشجيع المنظمات األىمية، إال أن الدعم الذي تقدمو ال 
نظمات األىمية يشكل إال نسبة ضئيمة مقارنة بما تقدمو مصادر التمويل األخرى، وىذا ما أثر عمى العديد من الم

التي اعتمدت بشكل رئيسي عمى الدولة في تنفيذ أنشطتيا وبرامجيا خبلل العقود الماضية بحيث أصبحت تمك 
المنظمات أحادية التمويل لمشاريعيا وبرامجيا، األمر الذي أضعف مصادرىا التمويمية األخرى، وأثر بشكل 

صعيد اآلخر نجد أن بعض المنظمات األىمية ال واضح عمى فاعميتيا وعمى مساىمتيا االجتماعية، وعمى ال
تتمقى أي دعم حكومي وتكتفي بمصادرىا الذاتية ومصادر تمويمية أخرى، ويجب عمى المنظمات األىمية أن تنوع 

 في مصادرىا التمويمية وتعمل عمى تنميتيا من أجل استمرار فاعميتيا وتحسين مساىمتيا.

 انيًا: القطاع الخاصث

لعائمية أو الفردية من أىم الروافد المالية لمعمل األىمي في الوطن العربي، في حين وجود تعتبر الشركات ا
مساىمة ضعيفة جدًا من الشركات المساىمة عمى الرغم من ضخامة رأس ماليا مقارنة مع الشركات العائمية، في 

ربية، األمر الذي يدعو إلى حين تتمتع تمك الشركات بمساىمة كبيرة في دعم أنشطة العمل األىمي في الدول الغ
تكثيف الجيود عمى تمك المؤسسات والشركات المساىمة إلقناعيا بضرورة القيام بدورىا المجتمعي بما يتماشى 
مع دورىا االقتصادي والمالي، ويجب التفكير في وضع نظم تحفيزية لجذب القطاع الخاص وتفعيل مساىمتو 

 مل الخيري األىمي االستمرارية والبقاء في تنفيذ أنشطتيا.  االجتماعية، األمر الذي يضمن لمؤسسات الع
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وتتطمب المرحمة الراىنة بضرورة أن يرتقي القطاع األىمي في عممو لكسب ثقة القطاع الخاص وذلك باتباع 
 الخطوات التالية:

قناع المنظمات األىمية العربيةاعتماد سياسة الشفافية والمسائمة من قبل  .1 طاع في القالمانحين ، وا 
 الخاص بحيوية المشاريع والبرامج التي تنفذىا.

من أجل الحصول عمى مشاريع متكاممة وتقديميا لمؤسسات وشركات القطاع الخاص خطط إعداد  .2
 ودعم تمك المشاريع ولو عمى مراحل وبشكل تدريجي.التمويل البلزم 

متبنيًا مما يجعمو إشراك القطاع الخاص في إبداء الرأي والمشورة واألخذ بمقترحاتو في اختيار المشاريع،  .3
 .ممشاريع المنفذةومنتسبًا ل

واألىمية بالنتائج المتحققة من تمك المشاريع إطبلع الشركات والمساىمين في تمويل المشاريع الخيرية  .4
 .بشكل موثق وشفاف

المانحة لممنظمات األىمية والمساىمة في تقديم خدمات  قطاع الخاصدعم شركات ومؤسسات ال .5
 خبلل خفض ضرائبيا أو إلغائيا. لممجتمع من

دعوة أصحاب المؤسسات والشركات في القطاع الخاص لتحمل مسئولياتيم تجاه مجتمعاتيم من خبلل  .6
 .اإلنسانية واالجتماعيةمشاريع التنمية والبرامج مساىمتيا في 

 :الدوليةثالثًا: المصادر 

تقع المصادر الدولية تحت تأثير العديد من المتغيرات الدولية والسياسية، وتقع تحت نفوذ الدول العظمى والدول 
الصناعية الكبرى لمساىمتيا الرئيسية في تمويل الصناديق الدولية، ويجب عمى المؤسسسات األىمية عدم التعويل 

رىا بالمواقف السياسية وصعوبات التقديم ليا وطول إجراءاتيا وتعقيدىا، في حين عمى ىذه المصادر كثيرًا لتأث
يتوفر العديد من الموارد المالية والجيات المانحة في الدول العربية الكافية لتغطية االحتياجات المجتمعية 

 .إعادة ترتيب أوراقناواإلنسانية لممجتمعات العربية ولكن عمينا 

 رابعًا: الزكاة:

الزكاة فريضة من اهلل سبحانو وتعالى فيي تعتبر من أىم المصادر المالية الرافدة لمعمل الخيري في  لكون
المجتمع العربي المسمم، ويرى حيدر بأنو لو أخرج الناس زكاة أمواليم لم يبق في المجتمع العربي فقيرًا واحدًا أو 

ة عن الفقراء والمحتاجين ومن ثم بناء المستشفيات محتاجًا، وىذا مقصد العمل الخيري بشكل عام وىو رفع المعانا
 والمدارس وغيرىا من أنشطة العمل األىمي الخيري. 
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 خامسًا: الصدقات: 

والنذور الكفارات ومنيا تأتي بالمرتبة الثانية بعد الزكاة من حيث األىمية في تمويل العمل الخيري العربي 
اختياري وتقربًا هلل سبحانو وتعالى أو التبرعات التي تكون لخدمة والتبرعات وغيرىا مما يخرجو الناس بشكل 

 اإلنسانية والخدمات المجتمعية.

 سادسًا: األوقاف:

تمعب األوقاف اإلسبلمية والمسيحية دورًا بارزًا وميمًا في دعم العمل األىمي الخيري العربي منذ مئات السنين، 
لممؤسسات الخيرية العربية، ولكن عمينا اعتماد سياسة وقفية منظمة  وتعتبر بحق رافدًا أساسيًا ومنتظمًا في الدخل

 واضحة المعالم لتطوير الوقف المالي وتنميتو وبذلك تحفظ لممؤسسة القدرة عمى االستمرار. 

ومن الجدير ذكره، أن ما تم استعراضو سابقًا من مصادر التمويل لممؤسسات األىمية عمى أنيا مصادر خارجية 
خارج المؤسسات وىي عبارة عن منح أو تبرعات ولكن في العصر الحديث ظيرت الحاجة إلى أي أنيا من 

مصادر تمويمية ذاتية من أجل استمرار المنظمات األىمية في عمميا وقدرتيا عمى تحقيق أىدافيا وأنشطتيا 
 بالشكل المطموب ولذلك فإن من أىم المصادر التمويمية ىو التمويل الذاتي.

 يل الذاتي:سابعّا: التمو 

إيرادات األنشطة والخدمات التي تقدميا المؤسسات األىمية وفيو تعتمد المؤسسة عمى " التمويل الذاتي بأنويقصد ب
 (.93: 2001)لدادوة، وآخرون،  "جيودىا الذاتية لتوفير التمويل

اعتمادىا عمى تحاول المؤسسات في القطاع األىمي جاىدة االعتماد التدريجي عمى ذاتيا، في حين تقمص من 
المنح الخارجية، وعمى الرغم من ضرورتو إال أنو ال يعتبر باألمر اليين والسيل، وتعتمد المؤسسات في تمويل 
ذاتيا من خبلل التبرعات، واشتراكات األعضاء، ومشاريع مدرة لمدخل، والمشاركة في مشاريع استثمارية يعود 

 ريعيا لؤلنشطة الخيرية غيرىا.

 ذاتي:أىمية التمويل ال

يعتبر التمويل الذاتي من أىم مصادر التمويل لممنظمات وىو المصدر الرئيس الذي يجب أن تعمل المنظمة عمى 
والذي يضمن ليا االستمرارية والتواجد دون تيديد من جية، ومن جية أخرى يدعم المنظمة في زيادتو، تنميتو و 

خمق نوعًا من االتكالية الذي قد ييدد المنظمة عدم االعتماد عمى الجيات الخارجية في التمويل، وىو ما ي
 وتواجدىا في حالة غياب الممول الخارجي ألي سبب من األسباب.
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 :(43: 2012صالح، ) وتكمن أىمية التمويل الذاتي لممنظمات في أنو

 يساعد عمى تحقيق االكتفاء الذاتي واالستقبللية لممنظمة دون االعتماد عمى جيات خارجية في التمويل. .1
، حيث تتمكن المنظمة من خبللو من تنفيذ ما تقتنع بو ورسالتيا وسيمة فاعمة لتحقيق أىداف المنظمة .2

 وتحدده من أىداف تتوافق مع رؤيتيا ورسالتيا.
يساعد عمى بناء االحترام والثقة بالنفس من خبلل تعزيز اإلحساس بالقدرة عمى تدبير احتياجاتيا بصورة  .3

 ير.ذاتية دون االعتماد عمى الغ
يدعم ثقة المجتمع بالمنظمة ومشروعاتيا، حيث يوفر صورة عن المنظمة بأنيا قادرة عمى تنفيذ ما  .4

 .تيدف إليو، وأنيا مصرة عمى االرتباط برسالتيا

 األىمية: لممنظمات التمويلأىمية : 4.2.2

البارز عمى حجم نشاطيا يعتبر التمويل من أكثر الجوانب أىمية وحيوية بالنسبة لممنظمات األىمية، ألثره 
ونوعيتو ومستواه، باإلضافة إلى أثره عمى المجتمع الذي تساىم في خدمتو، كما يتخذ التمويل أىمية كبيرة لطبيعة 
مصادر تمويل المنظمات األىمية التي تتسم بالمرونة والتغيير وتأثرىا بالمناخ االجتماعي والسياسي في الببلد، 

كبيرة التي يضيفيا في القيمة االقتصادية لمقطاع األىمي ككل، حيث أنو يمثل القيم عبلوة عمى مساىمة التمويل ال
المالية والعينية التي تدخل إلى ميزانية الجمعية لتغطية نفقاتيا الثابتة والجارية والتي يسيم بعضيا في أنشطة 

و يزيد من قدرة تمك المؤسسات في عممية التمويل المستمرة. وفي الشأن الفمسطيني يتمتع التمويل بأىمية كبيرة ألن
المساىمة في عمميات اإلغاثة والتنمية لممجتمع الفمسطيني، وقد حظيت المنظمات األىمية الفمسطينية برعاية 

 (. 2001ماس، ) المؤسسات الدولية لعممية التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة

 ، وىي كالتالي:د األموالتجني( جممة من النقاط التي تبين أىمية 2012ويذكر صالح )

تبرز أىمية تجنيد األموال في بقاء واستمرار عمل أنشطة المنظمة، حيث أن توفر األموال يعني تنمية  .1
 وتطوير برامج المنظمة، تغطية المصاريف، الحفاظ عمى األصول وزيادتيا.

ات المستقبمية يضمن تجنيد األموال التوسع والتطوير في العمل، فالمنظمة بحاجة لمواجية التحدي .2
 بتطوير في آليات العمل وتحسين لمخدمات المقدمة، والتوسع في مناطق جديدة لمعمل.

الحد من التنبعية واالعتمادية، وىذا ما يدعو المنظمة لتنويع في مصادرىا التمويمية حتى ال تظل  .3
 حبيسة األجندة الخارجية.

ين والمؤيدين ألنشطة المنظمة مؤشر جيد بناء قاعدة شعبية مساندة، حيث يعتبر زيادة عدد المساند .4
عمى مدى قدرتيا عمى جذب المؤيدين، ويحسن من حصوليا عمى فرص تمويمية جديدة واستمراىا، كما 

 يزيد من الجيود التطوعية ويزيد من فرص الحصول عمى مؤيدين جدد.
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مويمية المانحة وتكوين استقرار واستمرارية المنظمة، من خبلل بناء قاعدة نشطة ومستمرة من الجيات الت .5
عبلقات قوية مع الميتمين بمجال المنظمة، إضافة إلى بناء رأسمال لممنظمة متمثل في أصول ثابتة 

 .تكاليف التشغيل من جية وفي توليد دخل من جية أخرىتسيم في تخفيض 

 استراتيجيات تجنيد األموال في المنظمات األىمية:: 5.2.2

تعتبر عممية تجنيد األموال، عممية متكاممة مع جميع أقسام المنظمة، ومتفقة مع أىداف وأنشطة المنظمة، كما 
أنيا مستمرة لدرورىا اليام والبارز في بقاء المنظمة عمى قيد الحياة، وتسعى إلى ىدف رئيسي وميم ىو توفير 

إلضافة إلى تغطية نفقاتيا ومصاريفيا عمى األنشطة األموال البلزمة والضرورية لتنفيذ أىداف وأنشطة المنظمة با
األخرى، وتمر عممية تجنيد األموال بمراحل مختمفة من كتابة مقترحات المشاريع، تسويق مقترحات المشاريع، 
إعداد التقارير والموازانات، بناء شبكة عبلقات المانحين والممولين، االتصال والتواصل مع الجيات التمويمية 

 وصواًل إلى الحصول عمى المال وتنفيذ المشروع، والذي يصل بدوره لمفئة المستيدفة من المشروع. المانحة، 

وعمى حسب ما سبق، فإن عممية تجنيد األموال تحتاج إلى استراتيجية لموصول إلى أىدافيا المرجوة، وذلك من 
اجات المالية لممنظمة، أو يمكن خبلل استراتيجيات تجنيد األموال وىي عبارة عن خطط تساعد في تحديد االحتي

 القول بأنيا مجموعة من األىداف التي تتخذىا المنظمات من أجل تسيير أعماليا وتنفيذ أجندتيا الخاصة. 

وميمة، ألنيا تساعد عمى منع إضاعة الوقت والجيد  وتعتبر إستراتيجية تجنيد األموال أداة أساسية ناجحة
نيا تساعد عمى تحديد األىداف والوصول إليو بكفاءة وفعالية من خبلل والموارد، وبمغة أخرى يمكن القول بأ

( أن 2008) عمى تحديد األولويات في تجنيد األموال، والتنويع في أنشطة جمع األموال، وقد ذكر برايس زالتركي
منظمات في استراتيجية تجنيد األموال تفيد في دعم متطمبات بيان السموك المطموب، وأنيا تساعد مجمس إدارة ال

النظر ألية مخاطر قادمة أو متوقعة مرتبطة بتجنيد األموال، باإلضافة إلى أنيا ميمة في دعم مقترحات التمويل، 
 التي تقدميا المنظمات األىمية لممانحين والجيات التمويمية.

ت األكثر استخدامًا إال أن المحتويا، استراتيجيات تجنيد األموالصيغة محددة لكتابة  وعمى الرغم من أنو ال يوجد
 : (43: 2008)برايس،  كانت كالتالي

وىي تقدم موجزًا يعبر عن غرض المنظمة والسبب في وجودىا، مجال المنظمة، طبيعة الخدمات  أواًل: الرسالة:
   المقدمة وأخيرًا قيميا األساسية وماىيتيا.

( التي توضح نقاط القوة SWOTويتم ذلك من خبلل مصفوفة التحميل ) ثانيًا: الوضع الحالي لممنظمة:
والضعف لدى المؤسسة، مع الفرص والتيديدات الخارجية، مع وضع تصور لكيفية استغبلل نقاط القوة وتنميتيا 
وتجنب أو إصبلح نقاط الضعف وتحويميا لنقاط قوة، ومدى قدرة المنظمة عمى االستفادة من الفرص المتاحة في 

 مخاطرىا.يل من ممحاولة لردع التيديدات والتق
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تمر استراتيجية تجنيد األموال بأنواع متعددة من التخطيط، بدءًا من التخطيط  ثالثًا: التخطيط المؤسسي:
االستراتيجي والذي يركز عمى أنشطة المنظمة الرئيسية وأىدافيا العامة، مرورًا بتخطيط األعمال بحيث يضيف 

ثر تفصيبًل، المتعمق بتنفيذ األىداف المنصوص عمييا، معمومات حول تنفيذ األىداف ، وصواًل إلى التخطيط األك
الميام لجميع األقسام في كل  ويحددلكيفية تحقيق كل ىدف، وآليات التنفيذ، حيث يقدم وصفًا أكثر تفصيبًل 

 .مشروع عمى حدة

من ويتم من خبلل تحديد إجمالي قيمة التمويل الذي تحصل عميو المنظمة، رابعًا: الدخل الحالي لممنظمة: 
تحديد كل مصادر التمويل والمبمغ الذي حصمت عميو مصادرىا التمويمية سواء كانت خارجية أو ذاتية، بحيث يتم 

 .   المؤسسة أو ما تعيد بو الممولون، وتحديد درجة االحتمال لكل مصدر من مصادر التمويل

لمشروع البلزمة، وفي ىذا ويتم ذلك من خبلل خطة مفصمة ومنظمة لتغطية تكاليف ا خامسًا: جمع األموال:
اإلطار يتم تحديد قائمة الممولين الذين من شأنيم تمويل المشروع وتحديد مدة الحصول عميو، مع األخذ 

 باالعتبار بضرورة التنويع في مصادر التمويل لزيادة فرص نجاح تجنيد األموال.

تم االستجابة ألىداف تجنيد لم تىي سياسة تخطيط لمطوارىء في حال : سادسًا: سياسة تخفيض التكاليف
تساعد في تقييم المخاطر ويحسن من استعداد المؤسسة لؤلسوأ ولما قد يحدث من  األموال من قبل الممولين،

المستقبل، ليكون الخيار الضامن الستمرار العمل عمى المدى القصير، بالرغم مما قد تؤثره ىذه السياسة عمى 
 أداء المنظمة والخدمات المقدمة. 

دائما ترتبط الخطط واألىداف بمرحمة مراجعة تقييمة ومراقبة لسير عمميا خبلل  جعة ومراقبة التمويل:اعًا: مر ساب
التنفيذ، وكذلك الحال في عممية تجنيد األموال، حيث تخضع لمراجعة ومراقبة منتظمة تحسبًا ألي من التغييرات 

 .حتممة أو فيما يتعمق باألنشطة الحالية لممؤسسةوقد يكون ىذا عمى مستوى أنشطة التمويل المالتي قد تحدث، 

، ويعتمد عمى طبيعة األنشطة تعتبر ىذه اإلستراتيجية من أنواع التخطيط المبكر ثامنًا: استراتيجيات الخروج:
والمشاريع المنفذة، وقد تشتمل مقترحات خطط تمويمية إضافية من خبلل السيرة الذاتية لممنظمة وقصص نجاحيا 

 المشاريع المنفذة، وربما خطط ضمان الستمرارية وبقاء المشروع.وحاجة 

بحيث تسمح المنظمة لمجيات التمويمية والمانحة لممشاريع تاسعًا: االستدامة واالستمرارية عمى المدى الطويل: 
كيفية باإلطبلع عمى خطط توضح كيفية استدامة أنشطتيا واستمراريتيا عمى المدى الطويل، كإطبلعيم عمى 

 خبلل تطوير الشراكات مع المنظمات األخرى.، أو من توسيع خدمات المنظمة لتشمل مناطق أخرى
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 العناصر األساسية لنجاح عممية تجنيد األموال:: 6.2.2

ممة من أىم ج، اوبناء قدراتي األىميةفي دليمو لكيفية تسيير شئون المنظمات  (42-40، 2002) يذكر عمر
 :عمى النحو التالي كانتحصول المشروع المقترح عمى التمويل المناسب و العناصر التي تحسن فرصة 

إجراء البحث الكافي بحيث يتضمن المقترح بيانات كافية حول الجية المستفيدة من المشروع، والمشاكل التي  أواًل:
مكانية التكيف مع ىذه المشاكل حال حدوثيا، ومدى انسجام ال مشروع مع من الممكن أن يواجييا المشروع، وا 

 البيئة، التي سيعمل بيا، وتقديم أمثمة من الواقع تدعم إمكانية نجاح المشروع.

خطة مفصمة لممشروع بحيث تتضمن الخطة األىداف والغايات، واألنشطة والخدمات، والميزانية المقترحة،  ثانيًا:
والتقييم، والتعاون مع جيات  والعاممين في المشروع وصبلحياتيم، والجدول الزمني لؤلنشطة، وآليات المراقبة

 أخرى إلنجاز المشروع.

معرفة جية التمويل التي سيقدم إلييا االقتراح، بحيث تشمل معرفة طبيعة المشاريع التي يدعميا الممول،  ثالثًا:
ولماذا يمولون ىكذا مشاريع؟ وما ىي المتطمبات المسبقة لتقديم اقتراح لمشروع؟ وما ىي المشاريع التي سبق 

ول أن دعميا؟ وما ىي مصادر السياسات التي تحكم جدول أعمال الممول؟ وىل سبق لمممول أن دعم لممم
مشروع شبيو باقتراح المشروع المقدم؟ وكيفية إقامة عبلقة عمل مع الممول من خبلل فتح حوار واتصال مع 

ة عمل المؤسسة، فمعرفة األفراد الذين ليم عبلقة مباشرة باتخاذ قرارات حول المشاريع ذات العبلقة بطبيع
الممولين المسبقة بأنشطة المؤسسة وأىدافيا وتاري  إنجازاتيا والقضايا التي تتعامل معيا وأعضاء لجنة أمناء 
المؤسسة)إن وجدت( يعطي روحًا وجسدًا إلى اقتراحات المشاريع، فالتواصل مع الممولين يجب أن ال يكون فقط 

 ت.من خبلل اقتراحات المشاريع والمراسبل

تحديد مبلمح وعناوين المشروع، بحيث يتضمن اقتراح لمشروع مفاتيح تميز فكرة المشروع وتجعمو مختمفًا  رابعًا:
عن غيره وفريدًا، وقد تكون الخطوة األولى لكتابة اقتراح لمشروع ىو تحديد ما بين أربعة إلى ستة مبلمح تميز 

عداد المشروع بشكل يبرز ىذه المبلمح ويد  ور حوليا.المشروع وا 

االلتزام بالشكل والمحتوى الذي تشترطو "دليل الخطوط العريضة لتقديم اقتراح لمشروع" الخاص بجية  خامسًا:
التمويل التي سيقدم إلييا االقتراح، ومن الضروري إعداد ىيكل رئيسي لبلقتراح بناءًا عمى ىذه الخطوط العريضة 

بل المباشرة بكتابة المشروع. ومن الضروري أن تحصل المؤسسة بحيث يتضمن العناوين الرئيسية والفرعية وذلك ق
عمى نس  كافية من األدلة الخاصة بالممولين وال مانع من االستعانة بمستشارين ليم خبرة في ىذا الشأن، وتوجيو 

 األسئمة إلى الممول حول القضايا غير الواضحة في الدليل.

توفر كل العناصر التي سبق ذكرىا فإنو يصبح من الممكن كتابة كتابة المسودة األولى لممشروع، فعند  سادسًا:
المسودة األولى القتراح المشروع. وقد يعتقد البعض أن ىذه الخطوة ىي األصعب وفي معظم األحيان تأخذ ىذه 
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ن الخطوة وقتًا أطول من المعتاد بحكم أن من يكتب المسودة األولى يتصرف وكأنيا النسخة النيائية لبلقتراح، فإ
افتراض أن ىذه ىي المسودة األولى وأن من الطبيعي تتضمن أخطاء وثغرات وأنيا ستتعرض لمتنقية والمراجعة 

 في مرحمة الحقة قد يسيل من ىذه الخطوة ويختصر من الوقت.

أشخاص غير  /مراجعة المسودة وتحريرىا وتعديميا، وقد يكون من األفضل أن يقوم بيذه الخطوة شخص سابعًا:
تتضمن ىذه الخطوة خمو االقتراح من أخطاء اإلمبلء والقواعد، وضمان أن  أنب المسودة األولى، ويجب الذي كت

المحتوى والشكل منسجم مع الخطوط العريضة لمممول، وأن تكون المغة سيمة وواضحة، والعمل عمى إزالة كل 
ودل(، ومن المفضل أن يقوم بيذه  التعبيرات التي تتضمن مبالغات ولغة أدبية ال داعي ليا )خير الكبلم ما قل

 الميمة شخص لغة االقتراح ىي لغتو األم.

المتابعة، فمن الضروري متابعة االقتراح من خبلل تسويق فكرة المشروع بين المجموعات واألفراد  ثامنًا:
إلى المستفيدين من خدمة المشروع والتواصل مع الشبكات والمؤسسات التي ترى أىمية في المشروع والتحدث 

اإلعبلم حول المشروع واالتصال مع الممول وشرح فكرة المشروع وأىميتو من خبلل الحوار المباشر، وكميا 
 عوامل وخطوات يمكن أن تأثر عمى قرار الممول.

ومن الجدير ذكره أن لدى بعض المصادر التمويمية من الجيات المانحة والممولين نماذج معدة خصيصًا لطمب 
ن كانت في التمويل، ونماذج أخ رى لكتابة مقترحات المشاريع، وتكون خاصة بالمنظمة وتختمف عن غيرىا وا 

المجمل تتاشبو فيما بينيا، إضافة إلى أن المصادر التمويمية تركز في ىذه األيام عمى استدامة المشروع 
حردان، ) لمحميواستمراريتو من خبلل التمويل الذاتي، كما أنيا تيتم بوالدة المبادرات من داخل المجتمع ا

 (.2010وآخرون، 

 تمويل المنظمات األىمية الفمسطينية:: 7.2.2

يمعب التمويل في المنظمات األىمية الفمسطينية دورًا بارزًا وحيويًا كونو الدعامة الرئيسية في استمرارية عمل 
األىمية الفمسطينية  المنظمات في تقديم خدماتيا وتنفيذ انشطتيا، وعمى الرغم من وجود عدد كبير من المنظمات

منظمة حسب احصائيات الجياز المركز الفمسطيني، إال أن طبيعة عمميا تتضمن نطاق  1500الذي تجاوز 
واسع من الخدمات االجتماعية، الصحية، التعميمية، خدمات الزراعة، والبيئة، المعاقين، رعاية المسنين، وغيرىا 

ن المنظمات األىمية يزيد من حدة التنافس بينيا عمى من الخدمات واألنشطة، كما أن وجود عدد كبير م
المصادر التمويمية سواء كانت في النظاق المحمي أو حتى المصادر الدولية، وفي ىذا السياق فإن المنظمات 
األىمية ال تتنافس فقط مع المؤسسات المحمية عمى المصدر الدولي ولكنيا تتنافس أيضًا مع منظمات أىمية من 

( فإن معظم التمويل الخارجي الذي تتمقاه المنظمات األىمية الفمسطينية 1997) كما ذكر البرغوثيدول أخرى، و 
، يأتي إما من منظمات أىمية دولية أو من مصادر مخصصة لتمويل المنظمات األىمية وليس الييئات الحكومية
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السمطة الفمسطينية فقط بل ومع  وىذا يؤيد ما تم ذكره سابقًا أن المنظمات األىمية الفمسطينية ال تتنافس مع
 منظمات أىمية في بمدان أخرى.

وتجدر اإلشارة إلى وجود عبلقة اعتمادية بين عدد متنامي من المنظمات األىمية الفمسطينية عمى التمويل 
األجنبي، والتي أدت بدورىا إلى زيادة التأثير الخارجي في تحديد برامج عمل وأىداف الكثير من تمك المنظمات، 
وذلك في محاولة الستمرار تقديم الدعم من الطرف األجنبي، كما أدت تمك االعتمادية إلى نمو شريحة منتفقعة 

(، وىذا من شأنو أن يزيد من 1995، الجرباوي) مرتبطة بمصادر التمويل ومنفصمة عن دينامية وسياق المجتمع
مويل األجنبي، انعدام األمان التنظيمي الناجم خطورة التمويل األجنبي المقدم لممجتع الفمسطيني، ومن مخاطر الت

عن التبعية الزائدة لمتمويل الدولي، إضافة إلى التنافس اليادم الناجم عن العمل المنعزل لممؤسسات، وغياب 
 (.2007دالية، ) التنسيق والشراكة الحقيقية بين المؤسسات األىمية

)ماس( دراسة مسحية لممنظمات األىمية الفمسطينية لعام وقد أجرى معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطينية
عن مصادر إيرادات المنظمات األىمية الفمسطينية خبلل تمك السنوات، مقسمة إلى  2008، 2006، 1999

، 1948 يمساعدات خارجية، إيرادات ذاتية، تمويل من السمطة الفمسطينية، تبرعات محمية، تبرعات من فمسطين
تبرعات من فمسطيني الشتات، وأخرى، وأظيرت نتائج الدراسة أن المساعدات الخارجية ليا نصيب األسد من 
المصدار التمويمية خبلل فترة الدراسة، وىذا ما وضحتو األدبيات السابقة بأن معظم التمويل الذي تنالو المؤسسات 

نظرًا لؤلبعاد التي تطرحيا الييمنة الدولية ولعل ىذا األمر  األىمية ىو من التمويل الخارجي أو األجنبي أو الدولي
في أغمب الدول التي يقدم ليا الدعم، وأظيرت أيضًا أن التمويل الذاتي يحتل المركز الثاني في دعمو لمصادر 
التمويل لممؤسسات األىمية وىذا يؤكد عمى أىمية ىذا المصدر وضرورتو من أجل بقاء واستمرارية عمل تمك 

نظمات، كما ويؤكد عمى المؤسسات األىمية الفمسطينية ليا أنشطة منظمة تحاول من خبلليا البقاء والصمود الم
المساعدات من فمسطيني  بخصوص أماوىذا يوفر دعم تكافمي ميم لمفئات التي تدعميا وتساعدىا،  رواالستمرا
لقياسات الثبلثة، ولكنيا تبقى ىامشية والسمطة الفمسطينية "وآخرون" فإنيا تتقمب بشكل طفيف أعمى من ا 1948

)ماس،  %1الفمسطينية، وتشكل عادة أقل من  األىميةوغير ذات شأن بالنسبة لمجمل إيرادات المنظمات 
2009.) 

وفي دراسة أخرى أجراىا باحثين مشاركين في معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطينية )ماس( بالتعاون مع 
ىمية الفمسطينية لتتبع الدعم الخارجي لممنظمات األىمية الفمسطينية في الضفة الغربية مركز تطوير المؤسسات األ

نسبة حصة ، أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن 2008وتنتيي بعام  1999وقطاع غزة لفترة عشرة سنوات تبدأ بعام 
% تقريبًا 20-%5 بيناوح التمويل الخارجي لؤلراضي الفمسطينية قد تر  يالمنظمات األىمية الفمسطينية من إجمال

، 2006، 2005في األعوام وتظير الدراسة أن تمك النسبة وصمت أقصاىا ، 2008-1999خبلل الفترة 
ولعل ىذا يعود إلى فوز الحركة  % عمى التوالي،11.4%، 13.5%، 19.5، حيث بمغت النسب 2007

، وأن الكثير من الجيات لي الرسمي، حيث تراجع الدعم الدو 2006اإلسبلمية )حماس( في االنتخابات في عام 
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المانحة فضمت تقديم دعميا إلى المنظمات األىمية الفمسطينية من إجمالي التمويل الخارجي لؤلراضي الفمسطينية 
أحيانًا وتراجعو في أحيانًا أخرى، يؤكد أن ىناك دوافع من وراء ىذا التمويل وأن ىناك معيقات ذاتية وخارجية 

 (.2009ديفوير وترتير،) ويل الخارجيتقف حائبًل أمام التم

 مشاكل التمويل في المنظمات األىمية:: 8.2.2

تواجو العديد من المنظمات األىمية الفمسطينية صعوبات في ممارستيا لمنشاط التمويمي كما ىو الحال في كثير 
تنفيذ أنشطتيا وتحقيق من المؤسسات األىمية العاممة في الدول األخرى، والتي تؤثر عمى قدرتيا في استمرار 

أىدافيا المنشودة، وبعد تحميل معمق وجد باحثون من معيد ماس أن ىناك فجوة كبيرة في المعمومات المتوفرة 
حول حجم الدعم وآليات التمويل وأنواعو ومصادره، إضافة إلى أن ىناك نقص في المعمومات حول توزيع ىذا 

عمى مقدرة المنظمات األىمية الفمسطينية في االستفادة من فرص  التمويل جغرافيًا وقطاعيًا، وىذا بدوره يؤثر
 (. 2009ديفوير وترتير،) التمويل المتاحة، كما يؤثر سمبًا عمى فعالية التمويل المقدم من الجيات المانحة

 (، جممة اإلشكاليات والتحديات المالية التي تواجو المنظمات األىمية وىي كالتالي: 2009الوىاب ) ويمخص عبد

 معظم المنظمات األىمية غير مؤىمة لتوفير وتدبير األموال البلزم لتحقيق أىدافيا وتنفيذ برامجيا. .1
افتقادىا األدوات البلزمة ضعف الدور الذي تقوم بو المؤسسات المالية في دعم المنظمات األىمية ماليًا و  .2

 لذلك.
اعتماد العديد من المنظمات األىمية عمى مصادر دعم خارجية سواء في صورة منح أو قروض، وما  .3

 ينتج عنو من إشكاالت مع الحكومات وتوجيو أصابع االتيام ليذه المنظمات.
ات موارد مالية عالية عدم التعاون بين القطاع الخاص وقطاع الجمعيات األىمية، مما يفقد ىذه الجمعي .4

 يمكن االستفادة منيا في تمويل مشروعاتيا وبرامجيا،
 صعوبة الشروط والقواعد البلزمة لمحصول عمى المعونة الحكومية. .5
 ضعف حجم المعونة الحكومية وتوزيعيا غير المتكافئ. .6
موًا مصطنعًا أحيانًا تمثل المعونة األجنبية مشكمة تفوق أىميتيا فيناك بعض الجمعيات التي تشيد ن .7

ألنشطتيا التي تتوقف بمجرد تقميص حجم المعونة األجنبية أو توقفيا كما أن مسألة االعتماد عمى 
 الخارج ال تشجع بعض الجمعيات عمى االعتماد عمى نفسيا وعمى القطاع الخاص.

 عدم قيام الييئات والمنظمات األىمية بالدعاية لخدماتيا وبرامجيا. .8
 مات األىمية عند النزول لمجميور مما يؤدي إلى ضعف الحصيمة المالية.عدم التنسيق بين المنظ .9

 عدم إتباع الوسائل الفنية في تنظيم الحمبلت المالية. .10
 تمسك بعض المواطنين بالتبرع لييئات معينة. .11
 ضعف المستوى االقتصادي لمعظم سكان المجتمع. .12
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 مل االجتماعي.عدم وجود الوعي االجتماعي لدى الجماىير في تحمل مسئولية الع .13
 لجوء بعض الييئات إلتباع طرق وأساليب ال تتفق مع أخبلقيات وكرامة مينة الخدمة االجتماعية. .14

 إشكاليات التمويل الدولي:

 إن االعتماد عمى التمويل الدولي يحدث مجموعة من اإلشكاليات والمعوقات يمكن تمخيصيا عمى النحو التالي
 : (2010)ىبللي، 

يحمل التمويل الدولي عادة أجندة خاصة يسعى إلى تعزيزىا، كما أن تمك األجندة أظيرت  اإلشكالية األولى:
 .اقتصادي واجتماعي وسياسي خاص بياانعكاسًا في المجتمعات المستفيدة لتطور 

 ىناك تعميم في عممية توظيف المفاىيم المقدمة من خبلل أجندة المموليين الدوليين، بالرغم من اإلشكالية الثانية:
وجود خصوصية ثقافية وحضارية لكل مجتمع، وبذلك يقع عمى الييئة المانحة والمنظمة المتمقية مسئولية لتكييف 

 تمك المفاىيم الغربية وربطيا في السياق المجتمعي السائد.

ويمية في وتتعمق بالييئة المانحة حيث تتولى ميام اإلدارة واإلشراف عمى عممية تقديم المنح التم اإلشكالية الثالثة:
 إدارية أكثر من االعتبارات التنموية./جياز إداري تحكمو اعتبارات فنية–بعض الحاالت 

وتتعمق بالييئة المتمقية التي في أحيان كثير تكون غير مؤىمة تنظيميًا أو مؤسسيًا لتمقي الدعم  اإلشكالية الرابعة:
ل. وقد ينتيي األمر إلى إحداث تكيف "نظري" وىو ما يدفعنا لمتكيف مع االعتبارات التي تطرحيا ىيئة التموي

عمى أوراق المشروع دون أن ينعكس ذلك عمى تنمية الحالة المؤسسية فعميًا، وىناك نماذج لمنظمات لن تشيد 
 تطورًا أساسيًا حقيقيًا وربما تتيدد بعضيا بما يشبو االنتكاسة عقب انتياء التمويل.

 (:2005)أبو سيف،  لي عمى النحو التالييضيف أبوسيف إشكاليات أخرى لمتمويل الدو 

التبعية المالية نتيجة االعتماد عمى عمميات التمويل الخارجي، يجعل من المنظمات األىمية  اإلشكالية الخامسة:
 في خطر دائم من توقف التمويل والذي يؤدي بدوره إلى توقف عمل تممك المنظمات.

ات ئ، بحيث تربط الدول المانحة أو بعض الييشاريع الدول المانحةالتسييس العالي لبرامج وم اإلشكالية السادسة:
 "مشروع البنك الدولي"التمويمية الدولية بين تمويميا وأجندة خاصة بيا تتعمق بالتأييد لمتسوية السممية، ومثال ذلك 

شروع، وبرنامج وبرنامج "شعب لشعب" الممول من االتحاد األوروبي الذي يشترط شريكًا إسرائيميًا في تنفيذ الم
 .USAIDالوكالة األمريكية لمتنمية الدولية 

غياب التنسيق وجود عبلقة تنافسية عمى التمويل الدولي بين المؤسسات األىمية، تؤدي إلى  اإلشكالية السابعة:
 بين تمك المؤسسات. والشراكة الحقيقية
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مخاطر التمويل األجنبي والتي تؤثر عمى إن عدم بمورة ضوابط فمسطينية لمتعامل التمويل األجنبي، يزيد من 
المؤسسات األىمية وعمى المجتمع ككل، حيث يؤثر التمويل األجنبي عمى استدامة المنظمات األىمية، ويجعل 
منيا رىينة أجندة وأىداف الجيات الممولة، كما أنو يعزز من وجود نفوذ لشريحة من الوكبلء المحميين لمجيات 

 (. 2001وة، وآخرون، لداود) الخارجية الداعمة

 تطبيق األخالقيات في تجنيد األموال:: 9.2.2

، يشتمل عمى الفئات األخبلقية والتي تسبب مشاكل (Payton Robert)مكعب األخبلقيات، تصميم قام بو 
وىو مجند األموال، وأسفل  Individualأعمى المكعب يشتمل عمى لمجندي األموال أثناء القيام بعممية التجنيد، 

Competence (2 )( الكفاءة 1، الجيات األربعة لممكعب تحمل )Organizationالمكعب يمثل المؤسسة 
( أدناه يجسد 1-2، والشكل)Mission( رسالة المؤسسة 4) Relations( العبلقات 3) Languageالمغة 

 . تصور معكب أخبلقيات تجنيد األموال

 أخالقيات تجنيد األموال(: مكعب 1-2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 لمكعب أخالقيات تجنيد األموال. Payton Robertالباحث، تجسيدًا لتصور  جرد بواسطةالمصدر: 

)حردان، وآخرون،   لتطبيق أخبلقيات تجنيد األمور ما يمي (Payton Robert)ومن أىم النقاط التي ذكرىا 
2012 :39): 

عمى عبلقة وسطية مع المؤسسة التي يعممون بيا، عمييم العمل من  الحفاظعمى مجندي األموال  .1
 أجل تحقيق منفعة المؤسسة وليس منفعتيم الشخصية.

لمجندي األموال الحق في الحصول عمى راتب أو مكافأة بدل عمميم، ولكن عمييم عدم قبول  .2
ألموال إلى ألن ذلك سوف يحول عمل مجند ا -مكافأة بنسبة مئوية عمى ما يجندون من أموال
 مكسب شخصي بدل تحصيل مكاسب لممؤسسة.
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عمى مجندي األموال العمل بكفاءة ومينية عالية، وأيضًا األخذ بعين االعتبار القيم والمعايير  .3
 األخبلقية التي تساعد عمى انجاز ميمة تجنيد األموال بكفاءة ومسئولية.

د األموال. الطريقة التي يتحدث موضوع المغة والطريقة في الحديث من أىم عناصر النجاح لمجن .4
بيا مجند األموال عن مينتو كمجند أموال وقيادة عممية تجنيد األموال، والحديث عن تجنيد المال 

غاية في األىمية من أجل إنجاح  فيوالعطاء االجتماعي من األشخاص والتعاونيات والمؤسسات 
 عممية تجنيد األموال.

ارة عن بناء عبلقات مع اآلخرين سواء أفراد أم مؤسسات أم عممية تجنيد األموال بأكمميا ىي عب .5
 شركات.

 المنظمات غير الربحية ىي التي تممك العبلقات، حتى بعد خروج مجند األموال من المنظمة. .6
عممية تجنيد المال تبدأ بالرسالة، حيث أن كل منظمة غير ربحية مسئولة عن فيم رسالتيا والسبب  .7

 بحية.وراء وجود منظمتيم الغير ر 
رسالة المنظمة تقوم بجمع األفراد والمؤسسات والتعاونيات حول المنظمة غير الربحية عمى أساس  .8

 القيم والمصالح المشتركة لجميع األطراف.

 الخالصة:

يعتبر المال بمثابة شريان الحياة الذي يضمن لممنظمات األىمية البقاء، وبالتالي فيي بحاجة إلى اتباع العديد من 
اإلستراتيجيات من أجل الحصول عميو، واإلبقاء عمى استمراريتو، كما تمتاز عممية تجنيد األموال بأنيا عممية 
متصمة ترتبط معظم أطراف المؤسسة بحيث تبدأ من مجمس اإلدارة، مرورًا بالموظفين وانتياءًا بالحصول عمى 

 األموال.

ودرورىا الرئيسي في المجتمعات العربية، وبيذا فيي تحتاج وتمتاز األموال الخيرية العربية بضخامتيا وأىميتيا 
لتنمية مستمرة، وىذا ما تسعى إليو المنظمات األىمية وذلك لتزايد العوز والحاجة والفقر في المنطقة العربية عمى 
مع وجو الخصوص، بسبب أن الحكومات العربية شأنيا شأن باقي دول العالم بدأت بالرفع التدريجي لمدعم عن الس

ن دولنا العربية تواجو تباطؤ اقتصادي وارتفاع لمدين العام إوالخدمات التي توفرىا لشعوبيا، ومن جية أخرى، ف
 (.2002باإلضافة إلى قمة الض  الحكومي)حيدر، 

تمقاىا الشعب الفمسطيني يالتي وغيرىا من المساعدات،  االجتماعية والماديةالمساعدات وتجدر اإلشارة إلى أن 
وتحقيق تكافمو االجتماعي وذلك لما يعانيو  صموده دعمفي  بارزاً  رئيسياً  دوراً  تمعب األىميةمن خبلل المنظمات 

 الشعب الفمسطيني من ويبلت الحصار وظمم االحتبلل.

 

 



64 
 

 المبحث الثالث

 المنظمات األىمية
 مقدمة.

 : مفيوم المنظمات األىمية.1.3.2

 خصائص المنظمات األىمية.: 2.3.2

 : أىمية المنظمات األىمية.3.3.2

 : أىداف المنظمات األىمية.4.3.2

 : النظام األساسي لممنظمات األىمية العاممة في فمسطين.5.3.2

 : الخدمات التي تقدميا المنظمات األىمية.6.3.2

 : نشأة وتطور عمل المنظمات األىمية في فمسطين.7.3.2

 المنظمات األىمية. : معوقات عمل8.3.2

 : تصنيف وتعداد المنظمات األىمية في قطاع غزة.9.3.2

 .الخبلصة

 

 

 

 

 



65 
 

 مقدمة:

عد الجمعيات األىمية التطوعية من أىم صور المنظمات االجتماعية المعاصرة التي انبثق عنيا الفكر اإلنساني ت
والمشاركة االيجابية لمتخفيف من المعاناة في مواجية المتقدم تعبيرًا عن القيم اإلنسانية النبيمة كالتكافل والتساند 

 (.2006)مركز الدراسات العربي،  المشكبلت ورفع مستوى معيشة اإلنسان والوصول بو إلى حياة أفضل

ييدف ىذا المبحث إلى التعرف إلى األدبيات المتصمة بموضوع المنظمات األىمية، وماىيتيا وأىميتيا ودورىا 
يتناول  ت التي تواجييا، وىذا من شأنو أن يسيم في رسم أبعاد الدراسة وحيثياتيا بشكل سميم.واإلشكاليات المعوقا

عرضَا توضيحيًا لمفيوم المنظمات األىمية، خصائصيا، أىميتيا، نظاميا األساسي المعمول بو في المبحث 
ًا بتصنيف وتعداد فمسطين، الخدمات التي تقدميا، نشأتيا وتطورىا في فمسطين، ومعوقات عمميا وانتياء

 المنظمات األىمية في قطاع غزة. 

المنظمات األىمية  يمكن القول بأنومن خبلل المؤتمرات الدولية واإلقميمية التي تشارك فييا المنظمات األىمية، 
قد حظيت باىتمام كبير عمى المستوى الدولي وذلك اعترافًا بدورىا التنموي، إضافة إلى إفراد بنود خاصة بيا في 

، ومؤتمر بكين المعني بالمرأة، ومؤتمر األمم المتحدة لمسكان ومثال ذلك ، البرامج الدولية واإلقميمية المختمفة،
، كما أن الدراسات والتقارير الدولية تظير اىتمامًا مميزًا بيذه المنظمات مؤتمر القمة العالمي لمتنمية االجتماعية

 (.2003االسكوا، ) مثل تقارير التنمية

 مفيوم المنظمات األىمية:: 1.3.2

لقد اجتيد العديد من الكتاب والباحثين في رسم أبعاد مفيوم المنظمات األىمية، لذلك فقد زخرت الكتب واألبحاث 
بالعديد من التعريفات لممنظمات األىمية في حين تباينت المسميات ليا. يطمق عمى المؤسسات األىمية اسم 

الجمعيات األىمية أو  تعتبر( أو مؤسسات المجتمع المدني، و NGOs) يةجمعيات أىمية أو منظمات غير حكوم
( في الدولة نظرًا لتميزىا عن المؤسسات والشركات Third Sector) مؤسسات المجتمع المدني قطاع ثالث

 (.الربحية )القطاع الخاص(، وعن المؤسسات الحكومية )القطاع العام

 Not For Profitكما أن ىناك العديد من المصطمحات األجنبية لمتعبير عن المنظمات غير الربحية 
organization (NFP)  والمنظمات التي ال تيدف إلى الكسبNot For Gain Organization (NFGO) 

 Nonة والمنظمات غير الحكومي Private Voluntary Organization (PVO)والمنظمات التطوعي الخاصة 
Governmental Organization (NGO)  وغيرىا من المسميات وىي تمك المنظمات التي تؤسس لتحسين

صبلح المجتمع، من خبلل إرشاد االستخدام المناسب لمموارد وتوفير السمع والخدمات، ىذه المنظمات ال تسعى  وا 
وىذا ال يعني عدم القيام بأنشطة تحقق لتحقيق الربح الشخصي أو المكسب، وليذا فيي غير ممزمة بتوزيع أرباح، 

 (.2009) سويدان، البرواري،  ليا األرباح ومساعدتيا في إنجاز ميمتيا
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وفقًا لمقانون وقبل الحديث عن مفيوم المنظمات األىمية، تجدر اإلشارة إلى تعريف الجمعية أو الييئة، و 
ة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن بأنيا "شخصية معنوية مستقم، تعرف الجمعية أو الييئة الفمسطيني

سبعة أشخاص لتحقيق أىداف مشروعة تيم الصالح العام دون استيداف جني الربح المالي بيدف اقتسامو بين 
 (.7: 2000)الوقائع الفمسطينية،  األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية"

تمثل كيانا غير ىادف "بأنيا  ،1994في عام لوثائق األمم المتحدة الصادرة  وفقاً  األىميةفي حين تعرف المنظمة 
لمربح وأعضاؤه مواطنون أو جماعات من المواطنين ينتمون إلى دولة واحدة أو أكثر وتتحدد أنشطتيم بفعل 
اإلرادة الجماعية ألعضائيا، استجابة لحاجات أعضاء واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معيا المنظمة 

 (. 48: 2002، )سمك ، عابدين األىمية"

منظمات غير ربحية ال صمة ليا الدولة، أو المؤسسات الربحية التابعة "ويمكن تعريف المنظمات األىمية بأنيا 
لمقطاع الخاص، ويعمل في تمك المؤسسات أفراد أو مجموعات تستمد قوتيا من الحريات الطبيعية لئلنسان، 

المؤسسات تسعى إلقامة مجتمع مدني لحماية الحقوق  وبالقدر الذي تتاح بو تمك الحريات، سواء أكانت ىذه
السياسية واالقتصادية أو لخدمة أىداف معينة أو لحماية مجموعة بعينيا كاألقميات واألطفال والنساء والمعاقين أو 
لخدمة أغراض عامة تعود بالنفع عمى المواطنين بصفة عامة كالعمل في مجاالت الصحة والثقافية وحماية البيئة 

 (.76: 2008)محسن،  "اربة الفقر ونحو ذلكومح

بأنيا "أي منظمة تؤسس وتدار من قبل مواطنين دون أي تمثيل رسمي لطواقم أو وكاالت وتعرف أيضًا، 
حكومية، وتعتبر المنظمة غير الحكومية كيانًا عدليًا مستقبًل وتمنح كافة الحقوق والواجبات والصبلحيات 

: 2008) نباىين،  فيا الخيرية واإلنسانية مع المحافظة عمى استقبلليتيا"والحصانات الضرورية لتحقيق أىدا
52.) 

( أن ىناك مجموعة من المعايير  يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند تعريف المنظمة 2005ويشير تيشوري ) 
 منيا:األىمية 

 أن يكون لممنظمة شكل مؤسسي موحد محدد يميزىا عن مجرد التجمع المؤقت. .1
 فصمة مؤسسيًا عن الحكومة حتى ولو حصمت عمى بعض الدعم أحيانا من الحكومة.أن تكون من .2
 أن تكون األرباح التي جنتيا تصب في اليدف الذي قامت من أجمو. .3
 أن تدار ذاتيا وليس من قوة خارجية. .4
 أال تعمل بالسياسة بالمعنى الحزبي.  .5
 أن تشتمل عمى قدر من المساىمة الطوعية. .6

ويعرف الباحث المنظمة األىمية إجرائيًا بأنيا شخصية اعتبارية مستقمة عن القطاعات األخرى في الدولة، ليا 
شكل مؤسسي موحد ومحدد، ال تيدف إلى تحقيق األرباح، وتتمثل أىدافيا في مجمميا في خدمة المجتمع وتحقيق 
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نسانية وأخرى تيتم بالطفل تكافمو واستقراره وبيذا تتنوع األىداف التي تنتيجيا ىذه المؤس سات من اجتماعية وا 
والمرأة وغيرىا، وال تيدف أيضًا لتحقيق أىداف أو منافع سياسية أو شخصية ألعضائيا، وتنظم الحكومة عمميا 

 بحيث تضمن مسارىا الصحيح. وبذلك فيي تخضع لمقانون المنظم ليا في الدولة.

من الحديث عن مفيوم المجتمع المدني ومنظمات المجتمع وعند الحديث عن مفيوم المنظمات األىمية، البد 
المدني والخبلف بينيما حيث أن ىناك من يرى أن منظمات المجتمع المدني ىو منظمات غير حكومية ولكن 
العكس غير صحيح، فيو يعتبر أن المنظمة غير الحكومية تكون منظمة مجتمع مدني فقط عندما تضع في 

ال فيي مجرد منظمة غير حكومية أجندتيا بندًا أساسيًا حول  (.Blair, 1997) السياسة العامة لمدولة، وا 

لوجودىا  وذلك تعتبر التجسيد المعاصر لمفيوم المجتمع المدني األىميةين يرى البعض بأن المنظمات حفي 
نية عممية خارج اعتبارات الربح وخارج اعتبارات السيطرة، ولكونيا تتشكل عمى أساس المصمحة المشتركة، ولعقبل

 (.18: 1996)بشارة،  اتخاذ القرار فييا من خبلل الحوار المباشر، كما إنيا تجسد الديمقراطية المباشرة

يعرف الجابري المجتمع المدني بأنو ىو: "المجتمع الذي تنظم فيو العبلقات بين أفراده عمى أساس الديمقراطية 
زبية، وتحترم فيو حقوق المواطن السياسية واالجتماعية في المجتمع الذي يمارس فيو الحكم عمى أساس أغمبية ح

واالقتصادية والثقافية في حدىا األدنى عمى األقل. وأنو بعبارة أخرى المجتمع الذي تقوم فيو دولة المؤسسات 
)الجابري،  بالمعنى الحديث لممؤسسة، البرلمان، القضاء المستقل، األحزاب، النقابات، الجمعيات،.... ال "

1999 :157.) 

 (:71: 2007ويمكن تمخيص مفيوم المجتمع المدني في النقاط التالية )أبوالنصر، 

 مجتمع يتكون باإلدارة الحرة. .1
 يشتمل عمى مجموعة من المنظمات المدنية غير الحكومية. .2
 منظمات المجتمع المدني غير ربحية. .3
 منظمات المجتمع المدني قائمة أساسًا عمى التطوع ومشاركة المواطنين. .4
 يسيم في إشباع حاجات وحل مشكمتا األعضاء المنتمين إلييا إضافة إلى المجتمع. .5
يمارس نوعًا من الرقابة عمى الدولة من خبلل عدد من الضوابط عمى استخدام الدولة لسمطتيا بطريقة  .6

 تعسفية.
 قبول االختبلف والتنوع بين الذات واآلخرين. .7
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 : خصائص المنظمات األىمية:2.3.2

المنظمات األىمية بجممة من السمات أو الخصائص التي تميزىا عن غيرىا من المنظمات وباالطبلع عمى تتمتع 
، 70-68: 2000؛ غانم، 87-80: 1994)المطيري، :األدبيات السابقة، يمكن إجمال معظيا في التالي

 .(62-61: 2006مرزوق، 

إلشباع احتياجات المجتمع وتحقيق  أنيا تنظيمات رسمية تيتم بتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة .1
 الرفاىية االجتماعية لممواطنين.

 أنيا تنشأ مستقمة عن الدولة، و أنيا تحكم نفسيا من خبلل مجمس أمناء. .2
أنيا تستفيد من الصدقات و اليبات النقدية من قبل األفراد و الشركات أو التبرع بالوقت أو استقطاع  .3

 من الراتب و التركات.
 ات جمب منافع لآلخرين أي منافع تستفيد منيا فئات خاصة أو جميع الناس.أنيا تكون أدو  .4
 أنيا ال تكون مؤسسة ربحية. .5
المنظمات   الحرص عمى ترك مجال واسع من حرية التحرك والمبادرة لمجالس األمناء التي تدير ىذه .6

 في كل زمان أولويات العمل ومواطنو.  لتقرر
المتبرعين بالعمل  ارتباط ىذه المنظمات عادة بالضمير الحي لدى العاممين خاصة عمى مستوى  .7

 .قيادات العميا ليذه المنظماتالوبعض 
في  تتمقى المنظمات الحكومية دعما حكوميا يأخذ أشكاال مختمفة كاإلعفاءات الضريبية واإلعفاءات  .8

 ة إلى دعم السمطات المحمية.الرسوم كما تتمقى منحا من الحكومة المركزية إضاف
طبقا لمتشريعات المدنية في المجتمعات الغربية الحديثة تحظى جميع منظمات القطاع  .9

بالشخصية االعتبارية إضافة إلى ضرورة الحصول عمى إذن السمطة اإلدارية المختصة عند   الثالث
 التأسيس واالستثمار ليا.

ى التمويل الذاتي والتمتع باالستقبلل اإلداري فضبل عن القيام عمى أساس مبادرات أىمية واالعتماد عم .10
 تعدد األنشطة واألعمال والمشروعات.

تتمتع  بسمطة أوسع من حيث اختيار موظفييا وفقا حددتو قوانين العمل بحيث يكونون من  .11
المتخصصين في مجال الخدمة االجتماعية، باإلضافة إلى االستعانة ببعض الفنيين اآلخرين الذين 

    ب وجودىم نوعية الخدمات المقدمة.يتطم
الرقابة عمييا تخضع لبعض األجيزة المتخصصة كاالتحاد العام لمجمعيات والمؤسسات الخاصة،  .12

واالتحادات اإلقميمية، باإلضافة إلى رقابة الجية اإلدارية المتخصصة مثل إشراف وزارة الشئون 
شراف وزارة الصحة االجتماعية وديوان المحافظة عمى الناحية اإلدارية، و  الجياز المركزي لممحاسبات، وا 
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شراف وزارة والتعميم عمى المدارس وفصول  عمى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لمجمعيات، وا 
 التقوية ومحو األمية.

أسموب العمل فييا  يمتاز بالمرونة حيث تستطيع تعديل نظاميا وقواعد العمل فييا بل وأىدافيا وجيازىا  .13
ي، فيي التي تحدد لنفسيا النظم والقواعد اإلدارية المالية المرنة، وبأسموب أكثر طواعية لتناسب اإلدار 

 متطمبات أي تغير يحدث في المجتمع.
دارتيا في  .14 تقوم عمى الجيود التطوعية لجماعة من األفراد الميتمين بالخدمة العامة يتولون تنظيميا وا 

 ت التي تنظم العمل االجتماعي التطوعي. إطار النظام العم أو القوانين والتشريعا
تمارس عمميا في إطار السياسة االجتماعية العامة لمدولة بعيدا عن التقمبات السياسية والصراعات  .15

 الطائفية، ألنيا ممنوعة بحكم القانون من التدخل في الخبلفات السياسية والمذىبية والطائفية.
األولى سواء من األسوياء أو ذوى االحتياجات الخاصة من تنصب خدماتيا عمى أعضائيا من الدرجة  .16

 معاقين أو مكفوفين أو من الصم والبكم، أو من المسنين أو األطفال المشردين أو األيتام.
 ليا ىيكل رسمي يتسم بالدوام إلى حد كبير. .17
ة، وال طوعية، أي قائمة عمى أسس غير قرابية أو عرقي فييا غير ارثيو، بمعنى أن العضوية تعتبر .18

 .يكون الفرد عضوًا فييا النتسابو األسري كما ىو الحال في المنظمات العشائرية أو الدينية

 أىمية المنظمات األىمية:: 3.3.2

ما تقدمو من  في مختمف المجتمعات اإلنسانية المعاصرة، من خبلل وفعاالً  دورًا كبيراً األىمية  تمعب المنظمات
اليتامى و  ،والمرأة ،يستفيد منيا المبليين من الفقراءالتي اية االجتماعية، الصحية والتعميمية والرعالخدمات 
في إحداث التغيير االجتماعي والسياسي في كما تسيم المنظمات األىمية والبؤساء،  ، والمسنين،والمعاقين
 كما أنيامراكز خدمية ورعائية تسد الثغرات في أداء السياسات العامة )الحكومية (،  إضافة إلى كونياالمجتمع، 

 (.2007)أبوالنصر،  تقوم بدور رئيسي في توفير العديد من أوجو الرعاية وبرامج التنمية في المجتمع

ال التعاون والتكافل إن العمل الخيري التطوعي والتنموي الذي تقوم بو المنظمات األىمية الفمسطينية من أبرز أشك
المبنية عمى لدى الشعب الفمسطيني عمى مدار تاريخو، وقد كرس ىذا العمل كل خصائص الشعب الفمسطيني، 

انسجمت مع األوضاع السياسية كما لعبت المنظمات األىمية أدوارًا مختمفة  روح التعاون وروح الجماعة،
 (.   1991، رب)أبو ال واالجتماعية التي مر بيا المجتمع الفمسطيني

، وتمعب دورًا بارزًا في تعزيز بقاء الشعب إدارة وتنمية المجتمع الفمسطينييناط بالمنظمات األىمية دورًا رئيسيًا في 
 االغاثية واالجتماعية والتنمويةو  التعميمية والصحيةالفمسطيني عمى أرضو من خبلل ما تقدمو من الخدمات 

من حيث حجم ونوع مشاركتيا ، من النسيج االجتماعيوجزءًا  عممية التنمويةطرفًا محوريًا في الوتعتبر  وغيرىا،
 (.2009)المشيراوي،  حيث تغطي العديد من الجوانب الميمة من احتياجات المجتمع وطبيعتيا
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 أىداف المنظمات األىمية :: 4.3.2

-112: 1996)الراوي،لقد صنف الراوي أىداف المنظمات األىمية إلى مجموعتين عامة وخاصة كما يمي 
113:) 

 األىمية:األىداف العامة لممنظمات 

البد لممنظمات من أىداف عامة تسعى لتحقيقيا، وكما تقدم فإن النظام األساسي غالبًا ما ينص عمى  .1
 مثل ىذه األىداف، ومن خبلل مبلحظة مثل ىذه األىداف يمكن القول أنيا تشمل ما يمي:

المنظمة في البيئة التي توجد فييا وبما يتوافق مع القوانين السارية في رسم السياسات العامة لنشاط  .2
 البمد.

تنسيق الخدمات الخيرية االغاثية التي تقدم من قبل المنظمات بحيث ال توجد ازدواجية في أعمال  .3
المنظمات، وىذا ما تحاول ىيئة المنظمات األىمية العمل عميو من خبلل التنسيق بين المنظمات غير 

 كومية العاممة في المجبلت المختمفة.الح
سعى المنظمة إلى الحصول عمى التمويل البلزم لتغطية االحتياجات البلزمة لجعميا قادرة عمى تقديم  .4

 خدماتيا.

 األىمية:األىداف الخاصة لممنظمات 

ىناك مجموعة من األىداف التي من أجميا أقيمت المنظمة وتأسست، ويمكن إجمال ىذه األىداف في  .1
 تي:اآل

 حماية ورعاية األسر المحتاجة من خبلل تقديم المعونة المالية أو الطارئة ليم. .2
العمل عمى توفير فرص عمل أو تشجيع األفراد واألسرة عمى اإلنتاج وذلك من خبلل التأىيل الميني أو  .3

 الجسماني.
عطائيم درجة من الكفاف وا .4 العتماد عمى رعاية شئون ذوي االحتياجات الخاصة من أبناء الشعب، وا 

 النفس من خبلل توفير فرصة عمل كريمة أو السعي العتماد مخصصات مالية ليم لمعيش بكرامة.
بعض المنظمات تيدف إلى إجراء البحوث العممية والمينية واالجتماعية عن المجتمع، من خبلل  .5

 ممي.عمل ويتطور البحث العالاالستعانة بالخريجين العاطمين عن العمل، وبذلك تتحقق فرص 

 النظام األساسي لممنظمات األىمية العاممة في فمسطين:: 5.3.2

تؤيد الدولة قيام المنظمات األىمية التي تقوم بدور ريادي وبارز في خدمة االحتياجات العامة لممجتمع، كما أن 
الدول تصدر جممة من القوانين والتشريعات التي تضمن سير العمل ىذه المنظمات بالشكل المطموب وعمى الوجو 

مختصة بالدولة )وزارة الداخمية( بنظاميا األساسي إلى الجيات ال ونوعند إنشاء المنظمة يتقدم المؤسسالصحيح، 



71 
 

وكافة األوراق الثبوتية البلزمة لمحصول عمى ترخيص بإنشاء المنظمة، ويتضمن النظام األساسي مجموعة من 
 (.460: 2000القواعد التي تحكم تنظيم عمل المنظمة وىي: )الوقائع الفمسطينية، 

 غرض التأسيس. .1
 الجمعية العمومية. .2
 دارة.مجمس اإل .3
 السنة المالية. .4
 تعيين مدقق الحسابات. .5
 نظام العضوية، وشروطيا وحقوق وواجبات األعضاء. .6
 تصفية المؤسسة )الجمعية، أو النادي، أو النقابة(. .7
 البلئحة الداخمية التي يقترحيا المجمس. .8
 الموارد المالية لممؤسسة واستخداماتيا. .9

 الخدمات التي تقدميا المنظمات األىمية:: 6.3.2

تسعى المنظمات األىمية إلى تحقيق أىدافيا المنشودة والمخططة ليا من خبلل قياميا بأنشطة تخدم المجتمع في 
وغيرىا، وتقدم ىذه الخدمات في إطار غير  خيرية وصحية وتعميمية وترفييية ورياضية ودينية عدة مجاالت،

يعمل فييا بيئة منظمة لمعمل اإلنساني،  تجاري ربحي أو سياسي، ولكن في إطار النفع العام، وبذلك فيي تؤمن
، ويتباين نشاط عمل المنظمات الناس باختيارىم الخاص وأحيانا متطوعين بإرادتيم مستقمين عن اإلدارة الحكومية

عدد كبير من االىتمامات االقتصادية األىمية بتباين األىداف والوسائل واالىتمامات لدييا، حيث تركز عمى 
 (.2002سنو والطراح، ) ة والبيئة واإلنسانية عمى اختبلف أنواعياواالجتماعية والصحي

شمبي  ،87: 2004شبير، ) ويمكن تمخيص أىم الخدمات التي تقدميا المنظمات األىمية، عمى النحو التالي:
 (.31-30: 2001والسعدي، 

 توفير خدمات في مجاالت أساسية منيا رعاية األيتام واألسر المحتاجة. .1
 رياض األطفال ومرافق تربوية.إنشاء مدارس و  .2
عادة تأىيميم. .3  رعاية المعوقين والعجزة وا 
 تقديم خدمات صحية وزراعية واجتماعية عمى المستويات المختمفة. .4
 إنشاء مشروعات إنتاجية وتوفير فرص العمل. .5
 متابعة وتوثيق الحقوق اإلنسانية المنتيكة. .6
 إيجاد نواد رياضية واجتماعية ومراكز ثقافية وفنية. .7
 تطوير البنية التحتية والمساىمة في التنمية الزراعية وغيرىا من القطاعات. .8
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 رفع الكفاءة المينية لمكوادر البشرية من خبلل الدورات التدريبية. .9
 حماية البيئة. .10

 نشأة وتطور عمل المنظمات األىمية في فمسطين:: 7.3.2

إن فكرة المنظمات األىمية نشأت منذ عدة قرون في دول الغرب الرأسمالي، وارتبط معظميا بالكنيسة، وقدمت 
الظروف االجتماعية خدماتيا في إطار مفيوم الخير واإلحسان وفي ضوء القيم الدينية، واستجابة لتغير 

مية في مجتمعاتيا، وفي السياق نفسو، فإن فقد تطور مضمونيا واتسع واتخذت دورًا أكثر فاع واالقتصادية والثقافية
ت األىمية في الدول العربية قد ارتبطت تاريخيًا بأفعال الخير واإلحسان والقيم الدينية كما حدث في افكرة المنظم

أوروبا، ثم تطورت لتشارك بشكل واسع في الرعاية االجتماعية وحركات التحرر العربي، وأصبحت المنظمات 
 (.2007أبوالنصر، ) ي دورىا اإلنتاجي والتنموياألىمية حديثًا تع

 (.2007)أبو رمضان،  وقد مرت المنظمات األىمية في فمسطين بعدة مراحل يمكن ذكرىا فيما يمي:

شيدت المنظمات األىمية خبلل ىذه : 1967امتداد من أوائل القرن العشرين وحتى حزيران  المرحمة األولى:
، 1948اإلسرائيمي عام حتبلل االالبريطاني وذروة نشاط العصابات اإلسرائيمية و  الحكم العثماني واالحتبللالفترة 

وتميزت ىذه  ،1967حزيران عام  4حتى كما أنيا عايشت الحكم المصري لقطاع غزة واألردني لمضفة الغربية 
ت محو فظيرت جمعياالمنظمات بالطابع اإلغاثي والخيري، كما أنيا ركزت عمى بعض المجاالت دون غيرىا، 

   األمية وجمعيات تعني بشئون المرأة والطفل.

خبلل ىذه الفترة، تزاديت رقعة اىتمامات المنظمات األىمية : 1994وحتى عام 1967من عام  المرحمة الثانية:
من خبلل تنوع أدوارىا وأنشطتيا، وخاصة دورىا السياسي اليادف إلى الحفاظ عمى اليوية الفمسطينية وتعزيز 

الفمسطيني، إضافة إلى دورىا الرئيسي في سد الفجوات الخدمية والتي يحاول االحتبلل عمدًا صمود الشعب 
اندالع انتفاضة إىماليا، وتجدر اإلشارة إلى أن المنظمات األىمية شيدت تطورًا مميزًا وتحواًل نوعيًا في أدائيا بعد 

ة جديدة، ويعزى ذلك إلى الدور المميز ، لتشكل عبلمة فارقة في تاري  العمل األىمي وبداية لمرحم1987عام 
والنوعي في دعم حركة النضال وتعزيز قدرة المجتمع الفمسطيني عمى الصمود، كما أنيا لعبت دورًا محوريًا في 
المحافظة عمى االقتصاد الفمسطيني وحمايتو من االنييار، مع وجود دور ريادي في دعم الخدمات األخرى 

 وغيرىا. الصحة والزراعةك

وحتى اآلن: بدأت بتوقيع اتفاقية أوسمو وتأسيس السمطة الوطنية الفمسطينية  1994من عام  رحمة الثالثة:الم
، وخبلل ىذه الفترة أصبحت مؤسسات السمطة الفمسطينية الجية المسئولة والرسمية واستمرت إلى وقتنا الحالي

تخذت الطابع الميني والتخصصي بعد قيام عمى إدارة العمل األىمي، ومن الجدير ذكره، أن المنظمات األىمية ا
السمطة الفمسطينية، وذلك تماشيًا مع المتطمبات التي يفرضيا الواقع الجديد، كما أنيا تميزت بنشاط متزايد في 
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المعوقات والعراقيل والضغوطات التي كانت تمارس من قبل االحتبلل الخدمات التي تقدميا، نظرًا لزوال 
في أداء السمطة الفمسطينية  وقصور، إضافة إلى وجود ضعف األىمية والقائمين عمييا اإلسرائيمي ضد المنظمات

استطاعت الحصول  برامج ومشاريع المنظمات األىمية الفمسطينية، كما أن بأنشطة اإلغاثة والتنميةفي القيام 
 عمى نسبة عالية من المنح والتبرعات التي تقدميا الدول والجيات المانحة.

 ات عمل المنظمات األىمية :معوق: 8.3.2

، وتعتبر ىذه المشكبلت بمثابة معوقات لعمل ذكر عطية جممة من المشكبلت التي تعاني منيا المنظمات األىمية
: 2006وكانت عمى النحو التالي )عطية،  والتي تؤثر بالضرورة عمى قدرتيا عمى تحقيق أىدافيا، ىذه المنظمات

17-19:) 

  عام وسيطرة بعض األفراد عمى األنشطة والتمويل.ضعف البناء المؤسسي بشكل 
 .عدم وضوح الميام والصبلحيات اإلدارية ألفراد المنظمة 
 .ضعف أىمية أكثر مجالس إدارة المنظمات 
 يس عمل بعض المنظمات الخيرية وانحرافيا عن مسارىا الحقيقي.يتس 
 .ضعف المعايير الرقابية المرتبطة برسالة وأىداف المنظمة 
 لتنسيق مع المنظمات األخرى.انعدام ا 
 .عدم توفر الكادر المؤىل والمتخصص 
 عدم اعتماد المكافئات والترقيات عمى كفاءة األداء.و  ضعف نظام األجور والمكافئات 
 عدم استثمار موارد المنظمة الفائض عن حاجتيا التشغيمية. ، ومحدودية الموارد المالية 
 رعات واليبات، وعدم السعي لتكوين أوقاف تعتمد عمييا المنظمة، اعتماد الموارد المالية أساسًا عمى التب

 في اإلنفاق الدائم وغير المشروط عمى أنشطتيا من قبل المانحين.
 ضعف الرقابة المالية.، و عدم توفر الخبرات الكافية في المجال المالي 
 .ضعف إتباع مبدأ الشفافية في التعامبلت المالية 
 ضعف التخطيط ألنشطة وموارد المنظمة.، و عن تحقيقيا تبني أىداف قد تعجز المنظمة 
 األىميضعف دعم القطاع الخاص لمعمل ، و ضعف الدعم والتمويل الحكومي. 
 .ربط الممولين الخارجيين تمويميم بأىدافيم، وليس بأىداف المنظمة وحاجة المجتمع 
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 تصنيف وتعداد المنظمات األىمية في قطاع غزة:: 9.3.2

أن عدد المنظمات األىمية العاممة  2013لعام  المنظمات األىمية الصادرة عن وزارة الداخميةتظير إحصائيات 
صنف حسب قطاع العمل التي تعمل بيا سواء  15، تصنفيا وزارة الداخمية إلى منظمة 878في قطاع غزة بمغ 

يع تمك المنظمات حسب أدناه توز  (3-2كانت اجتماعية أو بيئية أو ثقافية أو غيرىا كما يظير الجدول رقم )
 قطاع العمل.

 (: توزيع المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة حسب قطاع العمل.3-2جدول رقم )

 عدد المنظمات قطاع العمل الرقم
 396 اجتماعي 1
 18 بيئي 2
 83 ثقافي 3
 43 تعميمي 4
 15 حقوق اإلنسان 5
 12 الخريجين 6
 8 الصداقة 7
 42 زراعي 8
 7 وآثارسياحة  9
 56 شباب ورياضة 10
 53 طبي 11
 13 عائمي وعشائري 12
 51 المرأة والطفل 13
 32 معاقين 14
 49 نقابي 15

 878 المجموع
المصدر: إحصائية الجمعيات الخيرية من اإلدارة العامة لمشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخمية واألمن الوطني، 

2014. 

( أن المؤسسات األىمية االجتماعية حسب تصنيف وزارة الداخمية الفمسطينية كان 3-2يظير الجدول أعبله رقم )
ليا النصيب األوفر من تعداد المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة ولعل ىذا األمر كان ألىميتو ودوره البارز 

حصار والظمم في كل يوم، في جين يظير ذات طابع في المجتمع الفمسطيني لما يعانيو من ويبلت االحتبلل وال
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السياحة واآلثار كان ليا النصيب األقل، ألن متطمبات الشعب الفمسطيني في ىذا األيام تصب وتتجو باألنظار 
باب والمرأة والطفل، ولكن ما نؤكد عميو أن جميع لشنحو التصنيفات األخرى وأبرزىا االجتماعي والثقافي وا

 تمعبيا المنظمات األىمية ضرورية وميمة لممجتمع الفمسطيني بحيث تضمن استقراره وتكافمو.األدوار التي 

 إحصائية المنظمات األىمية حسب المحافظات. :(4-2جدول رقم )

 النسبة العدد اسم المحافظة م
 %16.06 141 الشمال 1
 %49.89 438 غزة 2
 %12.64 111 خانيونس 3
 %9.57 84 رفح 4
 %11.85 104 الوسطى 5

 100.00% 878 المجموع
المصدر: إحصائية الجمعيات الخيرية من اإلدارة العامة لمشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخمية واألمن الوطني، 

2014. 

(، تصنيف المنظمات األىمية عمى حسب المحافظات التي تعمل بيا، ويبلحظ أن 4-2كما يظير جدول رقم )
%، ويكمن السبب في أىمية غزة ومركزيتيا في قطاع غزة، 49.89مدينة غزة كانت األكثر حيث بمغت نسبة 

حيث تتمركز فييا كل المؤسسات الرسمية ونظرًا لحجم سكانيا مقارنة بالمحافظات األخرى، في حيث كانت نسبة 
ولعل السبب يعود % من مجمل المنظمات األىمية في قطاع غزة 9.57محافظة رفح األقل حيث قدرت ب 

 لبعدىا الجغرافي، الذي قمل من مركزيتيا بين المحافظات األخرى.

( منظمة متنوعة في طبيعة عمميا وأىدافيا 89وقد بمغ عدد المنظمات األىمية العاممة في محافظة الوسطى )
 ل.ونشاطاتيا، ويظير الجدول أدناه، توزيع المنظمات العاممة في محافظة الوسطى حسب قطاع العم

 (: المنظمات األىمية العاممة في محافظة الوسطى حسب قطاع العمل.5-2جدول رقم )

 عدد المنظمات قطاع العمل الرقم
 43 اجتماعي 1
 3 بيئي 2
 14 ثقافي 3
 6 تعميمي 4
 0 حقوق اإلنسان 5
 0 الخريجين 6
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 0 الصداقة 7
 5 زراعي 8
 0 سياحة وآثار 9
 6 شباب ورياضة 10
 1 طبي 11
 0 عائمي وعشائري 12
 8 المرأة والطفل 13
 3 معاقين 14
 0 نقابي 15

 89 المجموع
المصدر: إحصائية الجمعيات الخيرية من اإلدارة العامة لمشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخمية واألمن الوطني، 

2014. 

محافظة الوسطى في قطاع غزة، ويشير الجدول (، عدد المنظمات األىمية العاممة في 5-2يظير جدول رقم )
، ولعل ىذا 43إلى الدور االجتماعي األوفر بين قطاعات العمل األخرى لدي المنظمات األىمية حيث بمغ عددىا 

يرجع لؤلسباب السابق ذكرىا في أىمية ىذا القطاع ودوره الفعال والبارز في المجتمع الفمسطيني، إال أن الجدول 
طاعات أخرى ال تتواجد في المحافظة الوسطى مثل النقابي ،عائمي وعشائري، سياحة وأثار، يظير أن ىناك ق

أنيا قطاعات ليست بالضرورة بمكان توفرىا في  ىالصداقة، الخريجين، حقوق اإلنسان، وربما يعود السبب إل
فظات دون المحافظة حيث أنيا تخدم كل شريحة مخصصة في المجتمع مما يجعميا تتمركز في بعض المحا

 غيرىا ولعل معظميا يتمركز في المحافظة الرئيسة وىي محافظة غزة.

 الخالصة:
مع اتساع اليوة بين موارد الحكومات وازدياد حاجات الشعوب، وعدم قدرة الحكومات عمى توفير احتياجات 

زادت معيا حاجات شعوبيا سواء في البمدان المتقدمة أو النامية، ومع زيادة تعقيدات الظروف الحياتية التي 
المجتمع المتغيرة، برز دور ريادي لمعمل التطوعي واالجتماعي من خبلل جيات مساندة لمجيات الحكومية 
ومكممة لدورىا في تمبية االحتياجات االجتماعية، ويمكن القول بأن العمل االجتماعي والتنموي التطوعي من أىم 

 .في عصرنا الحاليالوسائل المستخدمة في النيوض بمكانة المجتمعات 

في المجتمعات اإلنسانية وال سيما في المجتمع الفمسطيني عمى وجو دورًا فاعبًل ميمًا المنظمات األىمية تمعب 
أدى إلى نموىا عمى مستوى العدد والقوة مما في أمور وطنية ودولية عديدة،  اً أساسي اً دور الخصوص، وأصبح ليا 

الضغوط التي عانت منيا الميزانيات الحكومية لدرجة أنيا عيتيا بسبب وقد اكتسبت ىذه المنظمات شر  والبنيان،
أخرى فإن انشغال القطاع الخاص  جيةمن و أصبحت الوريث الشرعي لكثير من المسئوليات الحكومية التقميدية، 
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نحو  متوجية ، جعل األنظار كمياوالمحتاجين والفئة الميمشة في أوساط المجتمعاتوالذي ال مكان فيو لمفقراء 
لضغط عمى الحكومات نحو المزيد و إصبلح العجز وربما في ا سد االحتياجاتبكثير من األمال في ىذا القطاع 

 ، كل ذلك في محاولة لوضع توازن بين شرائح المجتمع المختمفةمن اإليجابية والفعالية
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 مقدمة:

جراءاتيا محوراً  يتم  التييتم من خبللو انجاز الجانب التطبيقي من الدراسة، و  رئيساً  تعتبر منيجية الدراسة وا 
الحصول عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرىا في ضوء 

 أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقق األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا. 

وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة حيث تناول ىذا الفصل وصفا لممنيج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة، 
إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا، ومدى صدقيا وثباتيا، وينتيي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت 

 في تحميل البيانات واستخبلص النتائج، وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات.

 : منيج الدراسة:1.3

 وصف خبللو من الذي يحاول التحميمي الوصفي المنيج باستخدام ثالباح قام الدراسة أىداف تحقيق أجل من
 التي والعمميات حوليا تطرح التي مكوناتيا واآلراء بين بياناتيا، والعبلقة وتحميل الدراسة، موضوع الظاىرة
يعتبر  . وقد استخدم الباحث ىذا المنيج ألنو 104 20 :05وصادق، حطب )أبو .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا

من أكثر المناىج استخدامًا في دراسة الظواىر االجتماعية واإلنسانية، ويناسب الظاىرة موضوع البحث. حيث 
يعتمد المنيج الوصفي التحميمي عمى دراسة الظاىرة، كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا، ويعبر عنيا 

عند جمع المعمومات المتعمقة بالظاىرة بل يتعداه إلى التحميل والربط  تعبيرًا كيفيًا وكميًا، كما ال يكتفي ىذا المنيج
والتفسير لموصول إلى استنتاجات يبني عمييا التصور المقترح، بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عن موضوع 

 الدراسة.

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

إلطار النظري لمدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية : حيث اتجو الباحث في معالجة االمصادر الثانوية .1
والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث 

 والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.
لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية من  :المصادر األولية .2

 ، باإلضافة إلى المقاببلت المييكمةخبلل اإلستبانة كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض
 .(2ممحق رقم )

 : مجتمع الدراسة:2.3

يدرسيا الباحث، وبناءًا عمى مشكمة الدراسة وأىدافيا فان مجتمع الدراسة يعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي 
المجتمع المستيدف يتكون من جميع أعضاء مجمس اإلدارة والموظفين العاممين في تجنيد األموال في المنظمات 
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( منظمة 22األىمية المتواجدة في محافظة الوسطى في قطاع غزة، ولدييا عشرة عاممين فأكثر والبالغ عددىم )
 ( مبحوثُا.220مبحوثين في كل جمعية ليصبح مجتمع الدارسة ) 10بواقع 

إستبانة الختبار  35قام الباحث بتوزيع عينة استطبلعية حجميا و الباحث أسموب الحصر الشامل،  استخدم
إستبانة عمى مجتمع  220الصدق والثبات لئلستبانة. وبعد التأكد من صدق وسبلمة االستبانة لبلختبار تم توزيع 

 %.70إستبانة بنسبة  155الدراسة وقد تم استرداد 

منطمة( من حيث عدد العاممين وعدد  22ويعرض الجدول أدناه تفاصيل المنظمات األىمية التي شممتيا الدراسة )
كما ذكرت وزارة  2013أعضاء مجمس اإلدارة وعدد العاممين في تجنيد األموال وانتياءًا بحجم التمويل لعام 

 .الداخمية بغزة

(: تفاصيل الجمعيات التي تضمنيا مجتمع الدراسة 1-3جدول رقم )  

 مجمس اإلدارة أعضاء عدد عدد العاممين اسم الجمعية

عدد 
العاممين 

في تجنيد 
 األموال

حجم التمويل 
 )بالشيكل(

 33284 1 7 12 جمعية رعاية الطالب الفمسطيني

 17397881 7 11 342 جمعية الصبلح اإلسبلمية

 1001588 3 7 47 المغازي لمتأىيل اإلجتماعيجمعية 

 3818917 3 9 54 جمعية دير البمح لتأىيل المعاقين

 260894 1 9 18 جمعية دير البمح لمتنمية المجتمعية والطفولة

 141634 3 7 10 جمعية تطوير وتأىيل البيت الفمسطيني

 7961 2 7 11 جمعية تنمية قدرات المرأة الريفية

 5320658 3 7 54 المعرفةجمعية نور 

 6727 3 7 26 جمعية آفاق جديدة

 764455 5 7 32 الييئة الفمسطينية لمتنمية

 263789 1 7 14 جمعية مركز المغازي الثقافي

 37191 1 7 12 جمعية مركز شباب حكر الجامع

 475388 2 7 11 جمعية صوت المجتمع لمعمل االجتماعي والتنموي
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 740567 2 7 30 والتدريب االجتماعيجمعية التأىيل 

 8660 2 9 10 الجمعية المحمية لمخدمات المجتمعية

 8660 2 7 10 جمعية منتدى دار القراء

 123456 2 7 18 جمعية البريج لمتأىيل المجتمعي

 20052086 3 7 13 جمعية دار اليتيم الفمسطيني

 781413 3 7 24 جمعية منتدى التواصل بالنصيرات

 401609 2 9 13 النور لمتنمية المجتمعية الخيرية جمعية

 222707 1 7 12 جمعية الزىراء لتطوير المرأة والطفل

 10500 2 7 13 جمعية المرأة لمعمل اإلجتماعي

 51880025 54 166 786 المجموع
 .2014والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخمية واألمن الوطني، المصدر: إحصائية الجمعيات الخيرية من اإلدارة العامة لمشئون العامة 

 : أداة الدراسة:3.3

" دور رأس المال البشري في تجنيد األموال في المؤسسات األىمية العاممة في قطاع تم إعداد إستبانة حول
 دراسة حالة المنظمات األىمية في محافظة الوسطى " -غزة

 أقسام رئيسة: تتكون إستبانة الدارسة من ثالث

الجنس، العمر، المؤىل العممي، عدد سنوات وىو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب )القسم األول: 
 الخبرة، المسمى الوظيفي(.

 مجاالت : 6فقرة، موزع عمى  59، ويتكون من رأس المال البشريوىو عبارة عن  القسم الثاني:

 .فقرات( 10ويتكون من )، المعرفةالمجال األول: 

 ( فقرات.10، ويتكون من )المجال الثاني: الميارات والقدرات

 ( فقرات.9، ويتكون من )المجال الثالث: المؤىالت

 ( فقرات.10ويتكون من )، الخبراتالمجال الرابع: 

 ( فقرات.10ويتكون من )، اإلبداع واالبتكارالمجال الخامس: 
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 ( فقرات.10ويتكون من )، فرق التعاون بين العاممين والعمل فيالمجال السادس: 

 ( فقرات.10، ويتكون من )تجنيد األموالوىو عبارة عن  القسم الثالث:

دل عمى الموافقة العالية عمى ما ورد في  10بحيث كمما اقتربت الدرجة من  10-1وقد تم استخدام المقياس 
 العبارة والعكس صحيح.

 : خطوات بناء اإلستبانة:4.3

دور رأس المال البشري في تجنيد األموال في المؤسسات األىمية  لمعرفة "قام الباحث بإعداد أداة الدراسة 
"، واتبع الباحث الخطوات التالية دراسة حالة المنظمات األىمية في محافظة الوسطى -العاممة في قطاع غزة

 -لبناء اإلستبانة :

السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، واالستفادة منيا في بناء الدراسات األدب اإلداري و اإلطبلع عمى  -1
 اإلستبانة وصياغة فقراتيا.

 استشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات الفمسطينية والمشرفين في تحديد مجاالت اإلستبانة وفقراتيا -2
 .((3)ممحق رقم )

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة. -3
 لتي تقع تحت كل مجال.تحديد الفقرات ا -4
 ( فقرة. 79( مجاالت و )7تم تصميم اإلستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت من ) -5
وفي ( من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسبلمية، 10تم عرض اإلستبانة عمى ) -6

 . جامعة األزىر
حذف أو اإلضافة والتعديل، لتستقر في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات اإلستبانة من حيث ال -7

 (.1( فقرة، ممحق )69اإلستبانة في صورتيا النيائية عمى )

 : صدق اإلستبانة:5.3

(، كما يقصد بالصدق 105: 2010صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسو" )الجرجاوي،
ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية  "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من
(. وقد تم التأكد من صدق 179:2001ثانية، بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا" )عبيدات وآخرون، 

 اإلستبانة بطريقتين:

 المحكمين "الصدق الظاىري": اإلستبانة من وجية نظر صدق -1
 مجال الظاىرة أو في المتخصصين ينالمحكم من عدًدا الباحث يختار أن يقصد بصدق المحكمين "ىو

( حيث تم عرض اإلستبانة عمى مجموعة من المحكمين 107: 2010الدراسة" )الجرجاوي، موضوع المشكمة
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متخصصين في إدارة األعمال  وأسماء المحكمين، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين   10تألفت من 
خرج االستبيان في صورتو حات المقدمة، وبذلك وقام بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء المقتر 

 .النيائية

 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية ىذه الفقرة، 
وذلك من خبلل حساب معامبلت االرتباط بين كل فقرة من وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخمي لئلستبانة 
 فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجال نفسو.

 االتساق الداخمي لـ "رأس المال البشري" -
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المعرفة " والدرجة الكمية لممجال، والذي يبين 2-3جدول )يوضح 

 وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو. α≤ 0.05رتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية أن معامبلت اال

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المعرفة " والدرجة الكمية لممجال2-3جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.018* 347. .المعارف البلزمة ألداء مياميم عمى أفضل وجويتوفر لدى جميع الموظفين   .1

2.  
يتوفر لدى إدارة المنظمات األىمية رؤية واضحة نحو استراتيجيات ومداخل إدارة 

 .المعرفة لدييا
.567 *0.000 

3.  
تشكل السموكيات المعرفية لئلدارة مثل )تقدير المعرفة، بناء المعرفة، التشارك 

 .لمعاممينبالمعرفة( نموذجًا 
.538 *0.000 

4.  
يتشارك الموظفون في المعرفة من خبلل ما يقدمو الموظفون القدامى من معارف 

 .وخبرات الزمة لمموظفين الجدد
.515 *0.001 

 0.008* 395.تساىم المعارف التي يمتمكيا الموظفين وخصوصًا موظفي تجنيد األموال في تنمية   .5
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 الموارد المالية لممنظمات األىمية.

6.  
تقوم المنظمات األىمية بتطوير معارف الموظفين في تجنيد االموال من خبلل 

 التدريب.
.483 *0.001 

7.  
تستفيد المنظمات األىمية من معارف موظفييا في تجنيد األموال في تطوير آلية 

 عمميا في تجنيد األموال من أجل تحقيق أىدافيا بكفاءة وفعالية.
.643 *0.000 

8.  
األىمية عمى التأكد من مدى توفر المعارف البلزمة في تجنيد تحرص المنظمات 

 االموال خبلل عممية التوظيف.
.558 *0.000 

9.  
يحرص العاممون في تجنيد األموال في المنظمات األىمية عمى البحث عمى المعارف 

 المطموبة في مجاليم و اكتسابيا.
.596 *0.000 

10.  
المنظمات األىمية  عمى استثمار معارفيم من يحرص العاممون في تجنيد األموال في 

 خبلل تنفيذ العمل بجودة عالية.
.555 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

" والدرجة الكمية لممجال،  الميارات والقدرات( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3-3جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع  α≤ 0.05والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لقياسو.

 " والدرجة الكمية لممجال الميارات والقدرات(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3-3جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

1.  
تركز اإلدارة العميا في المنظمات األىمية عمى التطوير والتعميم المستمر كأساس الكتساب 

 الميارات العممية المتنوعة في عممية تجنيد االموال.
.592 *0.000 

2.  
التشبيك مع يمتمك موظفو تجنيد األموال ميارات االتصال والتواصل ولدييم القدرة عمى سرعة 

 اآلخرين.
.653 *0.000 
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3.  
تحرص المنظمات األىمية عمى التأكد عمى مدى توفر الميارات والقدرات البلزمة في تجنيد 

 األموال خبلل عممية التوظيف.
.544 *0.000 

4.  
تساىم ميارات االتصال والتواصل وميارات التشبيك مع اآلخرين في تنمية الموارد المالية وجذب 

 المانحين.
.520 *0.000 

 0.000* 641. يحرص موظفو تجنيد األموال عمى اكتساب ميارات إعداد مقترحات التمويل وتسويقيا.  .5

 0.000* 542. يحرص موظفو تجنيد األموال عمى اكتساب ميارات التفاوض.  .6

 0.002* 458. األىمية.يمتمك موظفو تجنيد االموال القدرة عمى اتخاذ القرارات بما يتناسب مع مصمحة المنظمة   .7

8.  
يتوفر لدى موظفو تجنيد األموال ميارات فنية كاكتساب ميارة المغة، واستخدام الحاسوب 

 والتكنولوجيا لمقيام بمياميم.
.741 *0.000 

 0.000* 622. تقوم إدارة المنظمات األىمية باستثمار الميارات والقدرات المتوفرة لدي موظفو تجنيد األموال .  .9

10.  
إدارة المنظمات  األىمية بتطوير قدرات وميارات موظفي تجنيد االموال من خبلل برامج تيتم 

 فعالة ووفقًا لمتطمبات العمل والخطط المستقبمية.
.638 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

" والدرجة الكمية لممجال، والذي  المؤىبلت ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4-3جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع  α≤ 0.05يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لقياسو.

 " والدرجة الكمية لممجال المؤىالت(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 4-3جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

1.  
يتوفر لدى المنظمات األىمية عدد كاف من الموظفين المؤىمين عمميًا ومينيًا لتأدية الميام 

 الوظيفية الموكمة إلييم.
.593 *0.000 



86 
 

2.  
تحرص إدارة المنظمات األىمية عمى استقطاب وتوظيف من يمتمكون شيادات عممية ومينية في 

 عممية التوظيف.مجاليم خبلل 
.728 *0.000 

3.  
تساىم المؤىبلت العممية لموظفي تجنيد االموال في تنمية الموارد المالية لممنظمة وجذب الممولين 

 وتكوين شبكة من العبلقات.
.614 *0.000 

 0.000* 664. ىنالك توافق بين المؤىبلت العممية لدى الموظفين وطبيعة الميام الوظيفية الموكمة إلييم.  .4

 0.011* 378. يحقق الموظفين المؤىمين عمميًا ومينيًا أداء وكفاءة أفضل من غيرىم في أداء مياميم.  .5

 0.000* 607. تعطي المؤىبلت العممية مؤشر ميم عمى مدى كفاءة األداء ليم خبلل العممية اإلدارية.  .6

 0.000* 787. ومينية متقدمة. تتيح إدارة المنظمات االىمية فرصة لموظفييا في الحصول عمى مؤىبلت عممية  .7

8.  
يحرص موظفو المنظمات األىمية عمى التطور الوظيفي من خبلل الحصول عمى شيادات عممية 

 ومينية متقدمة.
.755 *0.000 

 0.000* 657. تدعم المؤىبلت العممية لدى الموظفين المركز التنافسي لممنظمات االىمية وتدعم تقدميا وتطورىا.  .9

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   *

الخبرات " والدرجة الكمية لممجال، والذي يبين  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "5-3جدول )يوضح 
 وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو. α≤ 0.05أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الخبرات " والدرجة الكمية لممجال5-3)جدول 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 814. يمتمك موظفو تجنيد االموال خبرة عالية في مجاليم، وكذلك الموظفين بشكل عام.  .1

 0.000* 627. مياميم بأفضل ما يكون وبشكل مستمر.يؤدي موظفو تجنيد األموال   .2

 0.000* 691.تمتمك الشركة عدد كاف من موظفو تجنيد األموال الذين يمتمكون الخبرات البلزمة ألداء العمل   .3
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 بكفاءة وفعالية.

 0.000* 674. تحرص إدارة المنظمات األىمية عمى توفر الخبرات العممية البلزمة خبلل عممية التوظيف.  .4

5.  
تساىم الخبرات العممية لدى موظفو تجنيد االموال في جذب الممولين واستقطاب أموال 

 المانحين.
.626 *0.000 

 0.000* 857. تولي المنظمات األىمية أىمية كبيرة لمموظفين أصحاب الخبرة في تجنيد األموال.  .6

 0.000* 815. االموال.تحرص إدارة المنظمات االىمية عمى استثمار الخبرات لدى موظفي تجنيد   .7

8.  
تسيم الخبرات العممية والعممية التي يمتمكيا الموظفون في تقديم حمول متميزة لممشكبلت التي 

 تواجييم في العمل.
.747 *0.000 

 0.000* 780. ىناك توافق بين خبرات الموظفين في تجنيد األموال وطبيعة ميام تجنيد األموال.  .9

10.  
التأكد من وجود خبرات سابقة لؤلفراد المتقدمين لمعمل في تحرص المنظمات األىمية عمى 

 تجنيد األموال.
.685 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   *

اإلبداع واالبتكار " والدرجة الكمية لممجال،  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "6-3جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع  α≤ 0.05والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لقياسو.

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلبداع واالبتكار " والدرجة الكمية لممجال6-3جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 573. يمتمك الموظفون في المنظمات األىمية القدرة عمى القيام بأعمال ابتكارية.  .1

2.  
يمتمك موظفو المنظمات األىمية وخصوصًا العاممون في تجنيد األموال القدرة عمى اإلبداع 

 وتطوير العمل.
.752 *0.000 
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3.  
الموظفون في المنظمات األىمية باألفكار الجديدة التي تسيم في تطوير وكفاءة أداء يتمتع 
 العمل.

.764 *0.000 

4.  
تميل اإلدارة العميا إلى األسموب البلمركزي في اإلدارة وتعزيز مبدأ تفويض السمطة لممستويات 

 اإلدارية األقل.
.704 *0.000 

5.  
الجيود لبلحتفاظ بالعاممين ذوي القدرات اإلبداعية تعمل إدارة المنظمات األىمية عمى تعزيز 

 المتميزة وخصوصًا العاممين في تجنيد األموال.
.705 *0.000 

6.  
بداء آرائيم في المناقشات الجماعية  تتيح إدارة المنظمات األىمية الفرصة لموظفييا لطرح وا 

 واالجتماعات.
.721 *0.000 

7.  
المنظمات األىمية وخصوصًا العاممون في تجنيد األموال تساىم القدرات اإلبداعية لدى موظفو 

 في تنمية الموارد المالية وجذب المانحين.
.727 *0.000 

8.  
تساعد األفكار االبتكارية لدى موظفو المنظمات األىمية في بناء شبكة عبلقات محمية ودولية 

 لممنظمة.
.718 *0.000 

9.  
موظفين يتمتعون بحس من اإلبداع واالبتكار تحرص إدارة المنظمات األىمية عمى استقطاب 

 في االعمال الوظيفية الموكمة ليم.
.620 *0.000 

10.  
تتمتع المنظمات األىمية بفرصة قوية لمبقاء واالستمرار في تنفيذ أىدافيا في ظل وجود كفاءة 

 بشرية وخصوصًا في مجال تجنيد االموال.
.591 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   *

التعاون بين العاممين والعمل في فرق"  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "7-3جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α≤ 0.05والدرجة الكمية لممجال، والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 المجال صادقا لما وضع لقياسو.
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(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التعاون بين العاممين والعمل في فرق " والدرجة 7-3جدول )
 الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 706. الجماعي وتكريس روح الفريق.تشجع المنظمات األىمية أساليب العمل   .1

2.  
تعمل المنظمات األىمية عمى توفير المناخ المناسب لتنمية االتصاالت اإليجابية والتواصل بين 

 شرائح العاممين المختمفة.
.693 *0.000 

3.  
تحصل إدارة المنظمات االىمية عمى أفضل المخرجات من موظفييا عندما يتعاونون معًا 

 كفريق عمل.
.696 *0.000 

 0.000* 576. توجد مشاركة جماعية لدى موظفي المنظمات األىمية في حل المشكبلت اليومية.  .4

 0.000* 794. تتيح العبلقات التعاونية بين الموظفين الفرصة إلى تبادل الخبرات بينيم.  .5

6.  
مصمحة تساىم فرق العمل في المنظمات األىمية في خمق أفكار ابداعية وابتكارية تصب في 

 تمك المنظمات.
.579 *0.000 

 0.000* 591. يساىم العمل بروح الفرق في استيضاح األمور الغامضة.  .7

8.  
تحرص إدارة المنظمات األىمية عمى تطوير آليات وأساليب لمعمل في فرق بين مختمف شرائح 

 العاممين في المنظمة.
.750 *0.000 

 0.000* 729. العمل ضمن فريق وتكوين عبلقات تعاونية.تتطمب طبيعة العمل في المنظمات األىمية،   .9

10.  
تعتمد آلية العمل في تجنيد األموال عمى فريق من الموظفين ويسود بينيم روح التعاون والتفاىم 

 والمشاركة.
.778 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   *
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 " تجنيد األموال االتساق الداخمي لـ " -

" والدرجة الكمية لممجال،  تجنيد األموال ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "8-3جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع  α≤ 0.05والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لقياسو.

 " والدرجة الكمية لممجال تجنيد األموالمجال " (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 8-3جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 682. .تعتبر ثقة الممولين بالمنظمة األىمية عامل أساسي يساعد في عممية تجنيد األموال  .1

 0.000* 594. .تتنوع مصادر التمويل لدى المنظمة األىمية  .2

3.  
كفاءة الموارد البشرية لدى المنظمة األىمية بشكل ممحوظ في نجاح عممية تجنيد األموال تساعد 

 .وجذب الممولين
.605 *0.000 

4.  
يحرص الممولين لدى المنظمة األىمية عمى توفر موارد بشرية مؤىمة عمميًا ومينيًا لدييا لكسب 

 .ثقتيم
.824 *0.000 

 0.000* 816. .الكافية لتنفيذ مشاريع الممولينتمتمك المنظمة األىمية لمموارد البشرية   .5

 0.000* 553. .يوجد ىناك انسجام وتوافق بين أجندة وأىداف المنظمة وسياسات الممولين  .6

7.  
تساىم كفاءة الموارد البشرية في تنمية الموارد المالية لممنظمة االىمية، وتعزز قدرتيا في تكوين 

 .عبلقات بالمجتمع المحمي والدولي
.621 *0.000 

 0.000* 774. تتمتع المنظمة االىمية بالقدرة عمى التعامل مع المتطمبات المختمفة لمممولين.  .8

 0.000* 671. تمتمك المنظمة االىمية القدرة التشغيمية عمى تنفيذ مشاريع الممولين.  .9

 0.003* 446. تتمتع المنظمة االىمية باستقرار في حجم التمويل.  .10

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   *
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 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد األداة الوصول إلييا، 
 اإلستبانة.ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

عند مستوى معنوية ( أن جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيًا 9-3يبين جدول )
0.05 ≥α .وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما وضع لقياسو 

 لإلستبانة(: معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية 9-3جدول )

 المجال
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 758. المعرفة.

 0.000* 826. .الميارات والقدرات

 0.000* 852. .المؤىبلت

 0.000* 912. الخبرات.

 0.000* 924. اإلبداع واالبتكار.

 0.000* 875. التعاون بين العاممين والعمل في فرق.

 0.000* 996. .البشريرأس المال 

 0.000* 865. .تجنيد األموال

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *               

  :Reliabilityثبات اإلستبانة : 6.3 

متتالية"  مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبيان نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة ىو "أن
(، ويقصد بو أيضا "إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم 97: 2010)الجرجاوي،

فييا، أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة" )القحطاني، 
2002 .) 
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 وقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خبلل:

 :Cronbach's Alpha Coefficient كرونباخ   معامل ألفا

 (.10-3استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدول )

 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة10-3جدول )

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.844 0.713 10 المعرفة.

 0.892 0.796 10 .الميارات والقدرات

 0.910 0.827 9 .المؤىبلت

 0.951 0.904 10 الخبرات.

 0.933 0.871 10 اإلبداع واالبتكار.

 0.932 0.869 10 التعاون بين العاممين والعمل في فرق.

 0.981 0.962 59 .رأس المال البشري

 0.924 0.853 10 .تجنيد األموال

 0.984 0.967 69 المجاالت معاجميع 

 *الصدق الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ     

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين 10-3واضح من النتائج الموضحة في جدول )
الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال (. وكذلك قيمة 0.967(، بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )0.713،0.962)

( وىذا يعنى أن الصدق الذاتي 0.984(، بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )0.844،0.981حيث تتراوح )
  مرتفع ودال إحصائيا.

( قابمة لمتوزيع. ويكون الباحث قد تأكد من 1وبذلك تكون اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق )
بانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصبلحيتيا لتحميل النتائج واإلجابة عمى إستصدق وثبات 

 أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:: 7.3

 Statistical Package for the Socialتم تفريغ وتحميل اإلستبانة من خبلل برنامج التحميل اإلحصائي 
Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار ما إذا كانت  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  تم استخدام
 (.11-3، وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدول )البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي(: يوضح 11-3جدول )

 المجال
القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

 0.638 المعرفة.

 0.784 .الميارات والقدرات

 0.986 .المؤىبلت

 0.657 الخبرات.

 0.803 اإلبداع واالبتكار.

 0.721 التعاون بين العاممين والعمل في فرق.

 0.975 .رأس المال البشري

 0.916 .تجنيد األموال

 0.980 جميع مجاالت االستبانة

أكبر من جميع مجاالت الدراسة ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 11-3واضح من النتائج الموضحة في جدول )
حيث تم استخدام وبذلك فإن توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي  α ≤ 0.05مستوى الداللة 

 االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة. 
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 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1
 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .2
 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3
الختبار ما إذا كانت  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  .4

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو.
( لقياس درجة االرتباط: يقوم ىذا Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5

. وقد استخدمو الباحث لحساب االتساق الداخمي والصدق البنائي العبلقة بين متغيرين االختبار عمى دراسة
 لبلستبانة وكذلك لدراسة العبلقة بين المجاالت.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار   .6
ذلك. ولقد استخدمو الباحث لمتأكد من داللة المتوسط لكل أم زادت أو قمت عن  6الدرجة المتوسطة وىي 

 فقرة من فقرات االستبانة .
( لمعرفة ما إذا كان ىناك فروقات Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  .7

 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة. 
( لمعرفة ما إذا ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي  .8

استخدمو الباحث  كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثبلث مجموعات أو أكثر من البيانات.
 لمفروق التي تعزى لممتغير الذي يشتمل عمى ثبلث مجموعات فأكثر.
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 الرابعالفصل 

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 

 مقدمة.

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.: 1.4

 تحميل فقرات االستبانة.: 2.4

 اختبار فرضيات الدراسة.: 3.4
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 مقدمة:

، وذلك من خبلل اإلجابة عن أسئمة الدراسة تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن ىذا الفصل عرضًا ل
واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إلييا من خبلل تحميل فقراتيا، والوقوف عمى البيانات 

الجنس، العمر، المؤىل العممي، عدد سنوات الخبرة، المسمى ممستجيب التي اشتممت عمى )لالشخصية 
اإلحصائية لمبيانات المتجمعة من إستبانة الدراسة، إذ تم استخدام برنامج  لذا تم إجراء المعالجاتالوظيفي(، 

لمحصول عمى نتائج الدراسة التي تم عرضيا وتحميميا في ىذا  (SPSS)الحزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 الفصل. 

 : الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 1.4

 وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس1-4جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 67.8 103 ذكر

 32.2 49 أنثى

 100.0 152 المجموع

 

ويعزو الباحث ذلك إلى ، وجود نسبة عالية من الذكور العاممة في المؤسسات األىمية (1-4يتضح من جدول )
يقاوم عمل  توالبعد الثقافي واالجتماعي الميميمن من حيث عمل الذكور، حيث ما زال المجتمع الفمسطيني بطبيع

 المرأة في العديد من المجاالت ومنيا عمل المرأة في المنظمات األىمية.
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 نة الدراسة حسب العمرتوزيع عي -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب العمر2-4جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر

 1.3 2 سنة 20أقل من 

 42.1 64 سنة 30إلى أقل من  20

 30.3 46 سنة 40إلى أقل من  30من 

 26.3 40 سنة فأكثر 40

 100.0 152 المجموع

 

ويعزو سنة،  40إلى  20( ، أن النسبة األكثر من عينة الدراسة تتراوج أعمارىم بين 2-4يتضح من جدول )
ر من المجيود واالىتمام والوقت وحيث أن الفئة الشابة يطبيعة العمل األىمى يحتاج الكثالباحث ذلك إلى أن 

العمرية من خدمة مجتمعيا وتحقيق الغايات  يتوفر لدييا الطاقة والدوافع والوقت، بحيث تسمح ليا في ىذه الفترة
سنة، حيث عمى الرغم من وجود طاقة  20العامة والتكافل االجتماعي، فنرى نسبة قميمة منيا تكون أقل من 

وىمة، ال يتواجد ليذه الفئة التصور الكامل لطبيعة العمل األىمى، وتّكون لؤلفكار واألىداف والغايات وىذا بعكس 
ت النصيب األكبر، والتي قد تكون ليا األفكار والمعارف والميارات والقدرات، وتستطيع أن تضع الفئة العمرية ذا

أىدافيا وتربط محاور اىتماميا مع الواقع العممي والميني، وحيثما تكونت األفكار وتمحورت األىداف، وتوفرت 
  .ية أىدافو واستراتيجياتو العامةالطاقة وشعمة الحماس، كانت ىناك النتيجة من خدمة المجتمع الفمسطيني وتمب

سنة، حيث أنيا ليست بالقميمة، لعل ذلك يعود إلى أن أغمب  40كما أنو ال يمكن إغفال الفئة العمرية أكثر من 
العينة الواقعة في ىذا المدى من أعضاء مجمس اإلدارة، وىؤالء غالبًا ما يكونون من الفئة المتعممة وصاحبة 

ولدييا خبرة واسعة في مجال العمل األىمى وطبيعة العمل بو، وحيث أن  ىذه الفئة  مراكز ميمة في المجتمع،
العمرية لدييا من الخبرة والمعرفة واالطبلع عمى ىموم ومشاكل الناس ما يحفزىا في مد يد العون والمساعدة لمفئة 

مجتمع الفمسطيني وتحقيق أىدافيا المحتاجة والفقيرة، ويمكن القول بأن ىذه الفئات العمرية غايتيا وىدفيا خدمة ال
 وخدمة أنشطتو العامة والخاصة في سبيل تحقيق التكافل االجتماعي.
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 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي3-4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

طبيعة ويعزو الباحث ذلك إلى أن أن أغمب عينة الدراسة يحممون شيادة البكالوريس،  (3-4يتضح من جدول )
لمفرد المعرفة والميارة والقدرة والمؤىبلت العممية المناسبة لتتبلءم مع طبيعة العمل  أن يكونعينة الدراسة تحتاج 

األىمي، وأيضًا حتى يتوفر لديو الوعي الكامل والمعارف البلزمة بحيث يؤدي متطمبات العمل األىمي بالوجو 
مب ىذه الفئة ىم من أعضاء المطموب، وأظيرت النتائج أن ىناك نسبة قميمة من حممة الماجستير والدكتوراة، وأغ

مجمس اإلدارة، الذين يساىمون بعمميم وبماليم وقدراتيم في خدمة العمل األىمي والمجتمع الفمسطيني بشكل 
أساسي، وىي قميمة ألن معظيم يعممون في وظائفيم ومراكزىم وقد ال يتوافر لدييم الوقت المناسب لتأدية األعمال 

ن العمل األىمى يحتاج لمجيود ووقت، ولكن ىذا ال يمنع من وجود حممة المنوطة بالعمل األىمى، خصوصًا أ
ماجستير ودكتوراة ولكنيا تخدم المجتمع بطريقة غير مباشرة، ولكن ليست ضمن منظومة عمل المنظمات 
األىمية، عبلوًة عمى أن المنظمات األىمية في محافظة الوسطى ليست بالمؤسسات الكبيرة أو مؤسسات دولية، 

ا منظمات متواضعة نشأت بأيدي فمسطينية وبتمويل متواضح لخدمة مجتمعيا في إطار قيميا وأىدافيا ولكني
 .واستراتيجاتيا وقدرتيا المالية والعممية

 

 

 

 

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 17.8 27 دبموم فأقل

 61.8 94 بكالوريوس

 16.4 25 ماجستير

 3.9 6 دكتوراه

 100.0 152 المجموع



99 
 

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة4-4جدول )

 

 

 

 

 

 

 
سنوات فأكثر،  8وجود نسبة عالية من عينة الدراسة ممن يممكون خبرة عالية من  (4-4يتضح من جدول )

طبيعة موضوع الدراسة وىو تجنيد االموال، والذي يحتاج إلى خبرة عالية في كتابة  ويعزو الباحث ذلك إلى
مقترحات التمويل واستقطاب الممولين واإلشراف والمتابعة، فإن عدم توافر مثل ىذه الخبرة، يضع المنظمات في 

ة تعني وجود موقف ضعيف في كسب التأييد من الممولين والحصول عمى التمويل، إضافة إلى أن ىذه النسب
رصيد قوي لممنظمات األىمية العاممة في محافظة الوسطى من المشاريع والخبرة، األمر الذي حافظ عمى بقائيا 
واستمرارىا في الوسط المجتمعي، كما أن معظم المنظمات األىمية التي خضعت لعينة الدراسة ليا تاري  طويل 

لمستيدفة الكثير من الخبرة منذ نشوءىا وحتى اآلن، في العمل األىمي، األمر الذي أكسب عينة الدراسة ا
وخصوصأ أن ىذه المنظمات االىمية قامت من أجل الخدمة المجتمعية واإلنسانية عمى كافة محاورىا المعمول 

لطبيعة عمميا وتخصصيا الكثير بيا في المنظمات األىمية، وبشكل عام فإن ىذه العينة تمتمك من الخبرة الكبيرة 
األىمي وخصوصًا أن موضوع تجنيد األموال، موضوع ميم وحساس في المنظمات األىمية، وأساس في في العمل 

 بقائيا واستمرارىا في تنفيذ أنشطتيا وأىدافيا.

 

 

 

 

 

لمئوية %النسبة ا العدد عدد سنوات الخبرة  

 23.7 36 سنوات 3أقل من 

 21.1 32 سنوات 5أقل من  -3

 17.8 27 سنوات 8أقل من  -5

 37.5 57 سنوات فأكثر 8

 100.0 152 المجموع
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 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي5-4جدول )

المئوية %النسبة  العدد المسمى الوظيفي  

 62.5 95 عضو مجمس إدارة

 7.2 11 مدير 

 8.6 13 رئيس قسم

 21.7 33 موظف في تجنيد األموال

 100.0 152 المجموع

 

تفق مع عينة الدراسة المستيدفة حيث أن أن نسبة كبيرة ألعضاء مجمس اإلدارة وي( 5-4يتضح من جدول )
كون معظم المبحوثين من أعضاء مجمس اإلدارة، يمعظميا من أعضاء مجمس اإلدارة، لذلك من الطبيعي أن 

وبالربط مع سبب اختيار أعضاء مجمس اإلدارة، كعينة لمدراسة، التصاليم مع موضوع الدراسة، حيث أن 
المنظمات األىمية والمسئولين عن رسم أبعادىا، ىم أعضاء مجمس المسئولين عن عممية تجنيد األموال في 

اإلدارة، فيم من يممكون العبلقات، ويكتبون مقترحات التمويل ويحددون طبيعة العمل االىمي والنشاطات التي 
تسعى اإلدارة إلى تحقيقيا، وبذلك نرى معظميم من أعضاء مجمس اإلدارة، وبالنظر إلى المسميات األخرى، فإن 
طبيعة أعماليم ال بد أن تتفق وتتسق مع رؤية اإلدارة وأىدافيا، فيم ال يخرجون عمى ىذا السياق وخصوصًا في 
موضوع حساس وميم وىو تجنيد األموال، وكما أنو خبلل السنوات القميمة الماضية، تم االىتمام بموضوع تجنيد 

ن في تجنيد األموال، وىذا كنتيجة لوجود األموال ليصبح كدائرة أوقسم أو أشخاص معينين متخصصين ومؤىمي
عدد ىائل من المؤسسات االىمية في قطاع غزة بشكل عام وفي محافظة الوسطى بشكل خاص، وعدد محدود 
من الممولين، وتشابو في األىداف واالستراتيجيات، زادت من حدة التنافس بين المؤسسات األىمية فيما بينيا، 

ابة الجيدة لممقترحات وكسب ثقة الممولين وتكوين العبلقات، أمر ميم وجعمت البحث عن الكفاءات والكت
وضروري في سبيل الحصول عمى التمويل البلزم لبقاء المؤسسة واستمرارىا في تنفيذ أىدافيا واستراتيجياتيا 

 وأنشطتيا.
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 تحميل فقرات االستبانة: 2.4

لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت  Tلتحميل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار
  أم ال. 6إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي 

 وىي تقابل الموافقة المتوسطة. 6متوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية

 . 6متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديمة

الفرضية الصفرية ويكون في ىذه الحالة ( فإنو ال يمكن رفض 0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
، أما إذا  6متوسط آراء األفراد  حول الظاىرة موضع الدراسة ال يختمف جوىريًا عن موافق بدرجة متوسطة وىى 

بأن  ( فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة القائمة0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05كانت 
، وفي ىذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان رجة الموافقة المتوسطةعن دآراء األفراد  يختمف جوىريًا متوسط 

وذلك من خبلل قيمة االختبار فإذا  .الموافقة المتوسطةمتوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عن درجة 
جابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لئل

 صحيح.

 . رأس المال البشري تحميل جميع فقرات

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قـد وصـمت إلـى درجـة الموافقـة المتوسـطة وىـي  Tتم استخدام اختبار 
 (.6-4النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6

 رأس المال البشري لجميع فقرات (.Sig)(: المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 6-4جدول )

 البند

بي
سا

الح
ط 
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 4 0.000* 34.06 80.11 8.01 المعرفة.

 2 0.000* 35.12 80.94 8.09 .الميارات والقدرات

 1 0.000* 32.36 81.00 8.10 .المؤىبلت
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 3 0.000* 31.43 80.56 8.06 الخبرات.

 6 0.000* 27.79 79.79 7.98 اإلبداع واالبتكار.

 4 0.000* 28.84 80.11 8.01 التعاون بين العاممين والعمل في فرق.

  0.000* 36.42 80.41 8.04 رأس المال البشري

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة          

)الدرجــة الكميــة  8.04يســاوي  رأس المــال البشــري المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات( أن 6-4جــدول )يتضــح مــن 
 (Sig).القيمــة االحتماليــة وأن  36.426%، قيمــة االختبــار 80.41( أي أن المتوســط الحســابي النســبي 10مــن 

ويعزو . بشكل عام رأس المال البشري وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات 0.000تساوي 
أن موضـوع رأس المـال البشـري أصـبح فـي اآلونـة األخيـرة يحمـل أىميـة خاصـة وكبيـرة، فـي ظـل الباحث ذلك إلـى 

التكنولـوجي والعممـي فـي كافـة المجـاالت  التنافس الشديد بين منظمات األعمال، وفـي ظـل عصـر العولمـة، والتقـدم
قـدراتيا الجوىريــة لوعمـى رأسـيا فــي االتصـاالت وتكنولوجيــا المعمومـات، والــذي أدى بمنظمـات األعمــال إلـى النظــر 

والتنافسية التي تسمح ليا بالبقاء واالستمرار في عمميا وتنفيذ خططيا وأنشطتيا، وبذلك فإن االعتمـاد عمـى المـورد 
 يكفي من أجل التنافس واالسـتمرار، بـل أصـبح المـورد البشـري أو رأس المـال البشـري مـن أىـم مـا المالي أصبح ال

  .يدعم القدرات والمميزات التنافسية لمنظمات األعمال عامة ولمنظمات العمل األىمي خاصة

البشري الميم ( والتي أظيرت دور رأس المال 2013واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )المقادمة، 
( بضرورة وجود كفاءة بشرية وىيكل تنظيمي 2013في تحقيق الميزة التنافسية، كما اتفقت مع دراسة)دلول، 

( بحيث 2013واضح يحدد الميام والمسئوليات لمعاممين داخل المنظمات االىمية، واتفقت مع دراسة )عفانة، 
التصاالت والمشاركة بين العاممين وتحفيزىم في تحسين أظيرت أن ىناك دور ميم لمتعاون بين العاممين وفعالية ا

( والتي خرجت بضرورة أن 2012األداء العام المؤسساتي في العمل األىمى، وتتفق أيضًا مع دراسة )الجرجاوي، 
( 2012، وتؤيد دراسة )الديراوي،  تمتمك المنظمات األىمية طاقم مميز من الموظفين العاممين في تحنيد األموال

ة أن يمتمك مدراء المشاريع في المنظمات األىمية الذكاء وميارات القيادة وفيم الذات وقدرة االتصال بضرور 
( في أن رأس المال البشري واالعتناء 2004والتواصل وأخبلقيات العمل، كما وتتفق مع دراسة )الحيدري، 

االىتمام برأس المال البشري وصقل  بالعاممين من العوامل المؤثرة في تمويل المنظمات األىمية، وأوصت بضرورة
. ويعزو الباحث اتفاق ىذه الدراسة إلى توافق في البعد الجغرافي والثقافي معارفيم وقدراتيم من أجل رفع كفاياتيم

 لممنظمات األىمية وكما أن أن ىناك تشابو في الرؤيا واألىداف واإلستراتيجيات.

 

 تحميل فقرات مجال المعرفة. .1
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لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة  وىي  Tتم استخدام اختبار 
 (.7-4النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6

 لكل فقرة من فقرات مجال " المعرفة " (.Sig)(: المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 7-4جدول )
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1.  
يتوفر لدى جميع الموظفين المعارف البلزمة ألداء مياميم عمى 

 .أفضل وجو
8.30 82.96 25.67 *0.000 1 

2.  
يتوفر لدى إدارة المنظمات األىمية رؤية واضحة نحو استراتيجيات 

 .ومداخل إدارة المعرفة لدييا
7.91 79.14 20.02 *0.000 7 

3.  
تشكل السموكيات المعرفية لئلدارة مثل )تقدير المعرفة، بناء 

 .المعرفة، التشارك بالمعرفة( نموذجًا لمعاممين
7.85 78.49 18.73 *0.000 9 

4.  
يتشارك الموظفون في المعرفة من خبلل ما يقدمو الموظفون 

 .القدامى من معارف وخبرات الزمة لمموظفين الجدد
8.08 80.79 20.90 *0.000 3 

5.  
تساىم المعارف التي يمتمكيا الموظفين وخصوصًا موظفي تجنيد 

 األموال في تنمية الموارد المالية لممنظمات األىمية.
8.15 81.51 22.85 *0.000 2 

6.  
تقوم المنظمات األىمية بتطوير معارف الموظفين في تجنيد االموال 

 من خبلل التدريب.
7.91 79.08 19.91 *0.000 8 

7.  

تستفيد المنظمات األىمية من معارف موظفييا في تجنيد األموال 
في تطوير آلية عمميا في تجنيد األموال من أجل تحقيق أىدافيا 

 بكفاءة وفعالية.
8.08 80.79 21.48 *0.000 3 

8.  
تحرص المنظمات األىمية عمى التأكد من مدى توفر المعارف 

 عممية التوظيف.البلزمة في تجنيد االموال خبلل 
7.84 78.42 17.50 *0.000 10 
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9.  
يحرص العاممون في تجنيد األموال في المنظمات األىمية عمى 

 البحث عمى المعارف المطموبة في مجاليم و اكتسابيا.
8.03 80.26 22.52 *0.000 5 

10.  
يحرص العاممون في تجنيد األموال في المنظمات األىمية  عمى 

 تنفيذ العمل بجودة عالية.استثمار معارفيم من خبلل 
7.97 79.67 20.68 *0.000 6 

  0.000* 34.06 80.11 8.01 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 8.01بشكل عام أن المتوسط الحسابي يساوي ( 7-4جدول )يظير 
" المعرفةلذلك يعتبر مجال " 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 34.06%، قيمة االختبار 80.11

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف ، α ≤ 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة 

المجال. يعود وجود الموافقة العالية عمى فقرات المعرفة، إلى األىمية الكبيرة التي تحمميا المعرفة لدى الموظفين 
بشكل عام وموظفي تجنيد األموال بشكل خاص، حيث أن توفر المعارف البلزمة ألداء ميام األعمال المنوطة 

األساسية والميمة التي يقوم عمييا تنفيذ األعمال واألنشطة، وتوافر تمك المعارف تزيد  بالموظفين ىي األرضية
من قدرة الموظفين وتحسن كفاءتيم في القيام بأعماليم عمى الشكل المطموب والذي يخدم أىداف وأنشطة 

موظفييا  المؤسسات األىمية تحرص عمى توفر المعارف لدى . كما أنالمؤسسة التي ترغب في الوصول ليا
وتعمل عمى تطويرىا وتنميتيا في إطار المساىمة العامة في تحسين إبداعيا المؤسسي ودعم مركزىا التنافسي 
بين نظيراتيا من المؤسسات األىمية األخرى، وبالنظر إلى األدبيات السابقة نجد مدى اىتمام الكتاب في رسم 

ا مع تطور رأس المال البشري وخصوصًا في ظل أبعاد المعرفة وأىميتيا وخصائصيا، كما نجد مدى عبلقتي
 .االقتصاد المعرفي ليصبح توفر اإلمكانات المعرفية لدى الموظفين ىو أساس ثروات المنظمات

( فقد أكدت عمى أىمية توافر المعارف لدى 2013واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )المقادمة، 
الموظفين وعبلقتيا القوية مع الميزة التنافسية وذلك باعتبار المورد البشري أىم دعائم الميزة التنافسية في منظمات 

( 2004ما اتفقت الدراسة مع دراسة )الحيدري، األعمال عمومًا، والمنظمات األىمية عمى وجو الخصوص، ك
والتي أظيرت أىمية توفر المعارف لدى الموظفين بشكل عام في المنظمات األىمية وأثرىا في الحصول عمى 
التمويل وأكدت عمى ضرورة االعتناء بالموظفين وصقل معارفيم من أجل تحسين فرصيا في الحصول عمى 

ويعزو الباحث اتفاق الدراسات إلى أن ىناك تشابو في الواقع والتحديات التي  .األموال البلزمة لتسيير أعماليا
 تواجييا المنظمات األىمية، كما أن ىنالك تشابو في الخطط واألنشطة واألىداف التي تسعى لتحقيقيا.
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 تحميل فقرات مجال الميارات والقدرات. .2

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قـد وصـمت إلـى درجـة الموافقـة المتوسـطة وىـي  Tتم استخدام اختبار 
 (.8-4النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6

 " الميارات والقدرات لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)(: المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 8-4جدول )
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1.  

تركز اإلدارة العميا في المنظمات األىمية عمى التطوير والتعميم 
المستمر كأساس الكتساب الميارات العممية المتنوعة في عممية 

 تجنيد االموال.
7.86 78.62 17.63 *0.000 10 

2.  
االتصال والتواصل ولدييم يمتمك موظفو تجنيد األموال ميارات 
 القدرة عمى سرعة التشبيك مع اآلخرين.

8.05 80.46 19.58 *0.000 5 

3.  
تحرص المنظمات األىمية عمى التأكد عمى مدى توفر الميارات 

 والقدرات البلزمة في تجنيد األموال خبلل عممية التوظيف.
7.94 79.41 19.54 *0.000 7 

4.  
وميارات التشبيك مع اآلخرين تساىم ميارات االتصال والتواصل 

 في تنمية الموارد المالية وجذب المانحين.
8.42 84.21 23.53 *0.000 2 

5.  
يحرص موظفو تجنيد األموال عمى اكتساب ميارات إعداد 

 مقترحات التمويل وتسويقيا.
8.32 83.16 23.94 *0.000 3 

 1 0.000* 26.12 84.34 8.43 يحرص موظفو تجنيد األموال عمى اكتساب ميارات التفاوض.  .6

7.  
يمتمك موظفو تجنيد االموال القدرة عمى اتخاذ القرارات بما يتناسب 

 مع مصمحة المنظمة األىمية.
7.92 79.21 18.01 *0.000 8 

8.  
يتوفر لدى موظفو تجنيد األموال ميارات فنية كاكتساب ميارة 

 المغة، واستخدام الحاسوب والتكنولوجيا لمقيام بمياميم.
8.12 81.18 21.55 *0.000 4 
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9.  
تقوم إدارة المنظمات األىمية باستثمار الميارات والقدرات المتوفرة 

 لدي موظفو تجنيد األموال .
7.87 78.68 19.20 *0.000 9 

10.  

تيتم إدارة المنظمات األىمية بتطوير قدرات وميارات موظفي 
تجنيد االموال من خبلل برامج فعالة ووفقًا لمتطمبات العمل 

 والخطط المستقبمية.
8.02 80.20 20.83 *0.000 6 

  0.000* 35.12 80.94 8.09 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

، وأن المتوسط الحسابي 8.09المتوسط الحسابي يساوي يمكن القول بشكل عام أن ( 8-4جدول )بالنظر إلى 
لذلك يعتبر  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 35.12%، قيمة االختبار 80.94النسبي يساوي 

مما يدل عمى أن متوسط درجة ، α ≤ 0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة  الميارات والقدراتمجال " 
االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من 
قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. إن ىذه النتائج تؤيد وتؤكد ما جاءت بو األدبيات السابقة من ضرورة أن 

والقدرات البلزمة التي تمكنيم من القيام بأعماليم بجودة وكفاءة عالية، والوصول إلى  يمتمك الموظفين الميارات
احترافية مينية عالية، ومن الجدير ذكره أن طبيعة العمل في تجنيد األموال، يتطمب العديد من الميارات والقدرات 

دارة الوقت والتي عمى رأسيا ميارات التفاوض كما أظيرت الدراسة، والقدرة عمى كتابة مق ترحات األموال وا 
والتعامل تحت الضغوط ومرونة األعمال والظروف المحيطة، وبيذا فإن إدارة المنظمات األىمية تحرص عمى 
كساب الموظفين المزيد منيا، في  توفر الميارات والقدرات البلزمة لموظفييا وتعمل عمى تطويرىا وتحسينيا وا 

، وبناءًا عمى ما سبق فإن الباحث، يعزو ظيور النتائج إلى طبيعة سبيل تحقيق مزيد من النجاح في أعماليا
العمل في تجنيد االموال، ومن خبلل دراسة الواقع فإن من يممكون الميارات والقدرات المميزة والمرتبطة ارتباطًا 

اتيم بقوة وثيقًا بأعماليم، بحيث تمكنيم من أداء أعماليم بكفاءة وجودة واحترافية، فإن ىؤالء يدعمون مؤسس
 .بيا إلى درجات أعمى بين المنظماتويدفعون 

( والتي أظيرت أىمية توفر الميارات والقدرات 2013واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )المقادمة، 
( والتي 2012لدى الموظفين من أجل دعم وتحسين المركز التنافسي لمموظفين، كما اتفقت مع دراسة )الديراوي، 

أن ىناك دور لمميارات والقدرات لدى مدراء المشاريع في نجاح مشاريع المنظمات األىمية وبالتالي في أظيرت 
( والتي 2004دعم اإلبداع المؤسسي واستمرار أنشطة المؤسسات وخططيا، كما تتفق مع دراسة )الحيدري، 

 .ىا في عممية جمع التبرعاتىا وأثر أكدت عمى ضرورة توافر الميارات والقدرات البلزمة لدى الموظفين ودور 
ويعزو الباحث اتفاق ىذه الدراسات إلى تشابو في الدور واألىمية الذي يمعبو العنصر البشري في المؤسسات، 

لى تشابو في الرؤى واألىداف التي تطمح ليا المؤسسات.  وا 
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 تحميل فقرات مجال المؤىالت. .3

ستجابة قـد وصـمت إلـى درجـة الموافقـة المتوسـطة وىـي لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة اال Tتم استخدام اختبار 
 (.9-4أم ال. النتائج موضحة في جدول ) 6

 " المؤىالتلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)(: المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 9-4جدول )
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1.  
يتوفر لدى المنظمات األىمية عدد كاف من الموظفين المؤىمين 

 عمميًا ومينيًا لتأدية الميام الوظيفية الموكمة إلييم.
8.14 81.38 19.15 *0.000 3 

2.  

تحرص إدارة المنظمات األىمية عمى استقطاب وتوظيف من 
يمتمكون شيادات عممية ومينية في مجاليم خبلل عممية 

 التوظيف.
8.08 80.79 18.99 *0.000 5 

3.  

تساىم المؤىبلت العممية لموظفي تجنيد االموال في تنمية 
الموارد المالية لممنظمة وجذب الممولين وتكوين شبكة من 

 العبلقات.
8.14 81.45 20.68 *0.000 2 

4.  
ىنالك توافق بين المؤىبلت العممية لدى الموظفين وطبيعة 

 الموكمة إلييم.الميام الوظيفية 
7.99 79.93 18.62 *0.000 8 

5.  
يحقق الموظفين المؤىمين عمميًا ومينيًا أداء وكفاءة أفضل من 

 غيرىم في أداء مياميم.
8.52 85.20 29.28 *0.000 1 

6.  
تعطي المؤىبلت العممية مؤشر ميم عمى مدى كفاءة األداء ليم 

 خبلل العممية اإلدارية.
8.03 80.33 21.38 *0.000 6 

7.  
تتيح إدارة المنظمات االىمية فرصة لموظفييا في الحصول عمى 

 مؤىبلت عممية ومينية متقدمة.
7.84 78.36 18.80 *0.000 9 
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8.  
يحرص موظفو المنظمات األىمية عمى التطور الوظيفي من 

 خبلل الحصول عمى شيادات عممية ومينية متقدمة.
8.02 80.20 18.73 *0.000 7 

9.  
العممية لدى الموظفين المركز التنافسي تدعم المؤىبلت 

 لممنظمات االىمية وتدعم تقدميا وتطورىا.
8.13 81.25 20.50 *0.000 4 

  0.000* 32.36 81.00 8.10 جميع فقرات المجال معاً  

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

، وأن المتوسط الحسابي 8.10المتوسط الحسابي يساوي  القول بشكل عام أن( يمكن 9-4جدول ) بالنظر إلى
لذلك يعتبر   0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 32.36%، قيمة االختبار 81.00النسبي يساوي 

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا ، α ≤ 0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة  المؤىالتمجال " 
وىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة المجال يختمف ج

عمى فقرات ىذا المجال. إن وجود ىذه الموافقة العالية عمى فقرات المؤىبلت لتؤكد عمى أىمية توفر المؤىبلت 
ل، لدورىا األساسي في تحسين كفاءة العممية والمينية البلزمة من قبل الموظفين وخصوصأ موظفي تجنيد األموا

نتاجية المنظمات ودعم تقدميا، كما أنيا تدلل عمى أن المنظمات األىمية لدييا موظفين تحمل مؤىبلت عممية  وا 
ومينية وىذا ما أكده نتائج الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية وذلك في جزئية المؤىبلت 

عظيم من حممة البكالوريس وأن ىناك من يحممون شيادات عميا، ماجستير ودكتوراة، العممية، بحيث أظيرت أن م
وىذا يدلل اىتمام إدارة المنظمات األىمية في توفر المؤىبلت لدى موظفييا ولدى إدارتيا. وبالنظر إلى طبيعة 

لمعارف البلزمة تحت المؤىل العممي أو الميني فيو مجموعة من المواد الدراسية المرتبطة التي تكسب حممتيا ا
إطار الموضوع العام الذي تستيدفو، كما تكسبو مزيد من الميارات والقدرات الخاصة، إضافًة إلى إغنائيم بمزيد 
من الخبرة من خبرة مدرسييم، وبالتالي فإن المؤىبلت العممية والمينية تعطي مؤشرات ودالالت ميمة، بحيث 

كثر مناسبة، بحيث يؤدون مياميم ومسئولياتيم المطموبة بالشكل تحسن فرص المؤسسة في اختيار الموظفين األ
المناسب، وىذا ما أكدتو النتائج، فمقد أظيرت ضرورة وأىمية أن يتوافر لدى موظفي المنظمات األىمية المؤىبلت 
المناسبة والبلزمة وبذلك فإنيم يحققون أداء أفضل من غيرىم، كما ويعطي مؤشر عمى مدى كفاءة األداء 

 مؤسسي، وىذا يتفق بدوره مع األدبيات والدراسات السابقة.ال

( والتي أكدت عمى ضرورة توفر المؤىبلت 2012واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسة كدراسة )الجرجاوي، 
العممية والمينية لدى العاممين في تجنيد األموال، كما أوصت باستقطاب أكبر عدد كاف من العاممين المؤىمين 

( والتي أكدت عمى ضرورة االىتمام بالتعميم والمؤىبلت 2011األموال، كما اتفقت مع دراسة )أبو دية، في تجنيد 
العممية الممنوحة من قبل الجامعات بحيث تحقق أىداف التنمية المجتمعية ومتطمباتيا من الموارد البشرية 

خصوصًا، في  األموالوموظفي تجنيد المدربة، وىذا يشمل بالضرورة، العاممين في المنظمات األىمية عمومًا، 
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( والتي أظيرت 2004توفر ىذه المؤىبلت من أجل تحقيق أىداف منظماتيم، كما تتفق مع دراسة )الحيدري، 
ضرورة االعتناء بالموظفين في المنظمات األىمية، والحرص عمى توفر المؤىبلت العممية والمينية البلزمة وأثرىا 

ويعزو الباحث اتفاق الدراسات إلى تشابو في األىمية التي ينظر ليا المسئولون في المنظمات  في جمع التبرعات.
إلى المؤىبلت العممية وحرصيم عمييا، كما أنيا تتفق في نياية المطاف إلى ضرورةا لموصول إلى أىدافيا 

 وأنشطتيا من خبلل موردىا البشري.

 

 تحميل فقرات مجال الخبرات. .4
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسـطة  وىـي  Tر تم استخدام اختبا

 (.10-4النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6

 لكل فقرة من فقرات مجال " الخبرات " (.Sig)(: المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 10-4جدول )
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1.  
يمتمك موظفو تجنيد االموال خبرة عالية في مجاليم، وكذلك 

 الموظفين بشكل عام.
8.27 82.70 24.44 *0.000 1 

2.  
يؤدي موظفو تجنيد األموال مياميم بأفضل ما يكون وبشكل 

 مستمر.
8.23 82.30 21.00 *0.000 2 

3.  
كاف من موظفو تجنيد األموال الذين تمتمك الشركة عدد 

 يمتمكون الخبرات البلزمة ألداء العمل بكفاءة وفعالية.
7.78 77.83 17.16 *0.000 10 

4.  
تحرص إدارة المنظمات األىمية عمى توفر الخبرات العممية 

 البلزمة خبلل عممية التوظيف.
7.93 79.28 21.52 *0.000 9 

5.  
تجنيد االموال في جذب تساىم الخبرات العممية لدى موظفو 
 الممولين واستقطاب أموال المانحين.

8.13 81.32 21.32 *0.000 4 
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6.  
تولي المنظمات األىمية أىمية كبيرة لمموظفين أصحاب الخبرة 

 في تجنيد األموال.
8.01 80.07 18.75 *0.000 7 

7.  
تحرص إدارة المنظمات االىمية عمى استثمار الخبرات لدى 

 االموال.موظفي تجنيد 
8.07 80.72 21.25 *0.000 5 

8.  
تسيم الخبرات العممية والعممية التي يمتمكيا الموظفون في تقديم 

 حمول متميزة لممشكبلت التي تواجييم في العمل.
8.15 81.52 20.51 *0.000 3 

9.  
ىناك توافق بين خبرات الموظفين في تجنيد األموال وطبيعة 

 ميام تجنيد األموال.
7.95 79.47 18.98 *0.000 8 

10.  
تحرص المنظمات األىمية عمى التأكد من وجود خبرات سابقة 

 لؤلفراد المتقدمين لمعمل في تجنيد األموال.
8.05 80.46 20.32 *0.000 6 

  0.000* 31.43 80.56 8.06 جميع فقرات المجال معاً  

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

، وأن المتوسط الحسابي 8.06المتوسط الحسابي يساوي أن القول بشكل عام ( يمكن 10-4جدول ) إلىبالنظر 
لذلك يعتبر  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  31.43%، قيمة االختبار 80.56النسبي يساوي 

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا  ،α ≤ 0.05" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  الخبراتمجال " 
المجال يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة 
عمى فقرات ىذا المجال. إن الموافقة العالية عمى فقرات الخبرات، تتسق وتتفق مع طبيعة وأىمية موضوع الدراسة 

د األموال، إن عممية تجنيد األموال واستراتيجياتيا ومتطمباتيا من أجل إنجاحيا، تتطمب خبرة جيدة وىو تجني
وكافية ممن يقومون عمى تنفيذىا، خصوصًا في المجتمع الفمسطيني والمجتمعات األخرى الفقيرة، في ظل وجود 

ولين األجانب، األمر الذي يتطمب عدد كبير من الجمعيات ومحدودية الموارد، واعتمادىا في الغالب عمى المم
بالضرورة وجودة خبرة كافية في طبيعة التعامل مع متطمبات التمويل والممولين، وخبرة في كيفية استقطابيم 
قناعيم في المشاريع التي تحاول المنظمات تنفيذىا بحيث تتوافق مع أىداف الممولين، إن افتقار القائمين عمى  وا 

زمة والضرورية يفقدىم الكثير من فرص نجاح الموافقة عمى مشاريعيم المقترحة، بل إن عممية التمويل لمخبرة البل
توفر الخبرة الجيدة والمتمكنة تسيل عممية الحصول عمى روابط وعبلقات مع المؤسسات واألفراد المانحين، ليس 

ل الربط مع نتائج فقط في المشاريع اآلنية المقدمة، ولكن عمى المدى البعيد وفي مشاريع أخرى. ومن خبل
الوصف اإلحصائي لبيانات عينة الدراسة، نجد أن معظميم يمتمكون من الخبرة ثمان سنوات وأكثر، وىذا يؤكد 

 عمى مدى أىمية الخبرة ودورىا وأثرىا في دعم عممية تجنيد األموال وتحسين فرص نجاحيا.
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أظيرت أن توفر الخبرة لدى مدراء ( التي 2013واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )حماد، 
( فقد أظيرت 2004المنظمات األىمية يحسن من فرص حصوليا عمى التمويل، كما اتفقت مع دراسة )الحيدري، 

في دعم عممية جمع التبرعات وأنو يساىم ويؤثر عمى  وميم أن وجود الخبرة لدى العاممين واالعتناء بيم ضروري
لى تشابو في طبيعة المنظمات ويعزو الباحث اتفاجمع التبرعات.  ق الدراسات إلى تشابو في الرؤى واألىداف وا 

 األىمية وتشابو في التحديات والمعوقات كما أن ىناك تشابو في البعد الثقافي والمجتمعي.

 

 تحميل فقرات مجال اإلبداع واالبتكار. .5
إلى درجة الموافقة المتوسـطة  وىـي لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت  Tتم استخدام اختبار 

 (.11-4النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6

 لكل فقرة من فقرات مجال " اإلبداع واالبتكار " (.Sig)(: المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 11-4جدول )
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1.  
يمتمك الموظفون في المنظمات األىمية القدرة عمى القيام بأعمال 

 ابتكارية.
7.80 78.03 16.26 *0.000 9 

2.  
يمتمك موظفو المنظمات األىمية وخصوصًا العاممون في تجنيد 

 األموال القدرة عمى اإلبداع وتطوير العمل.
7.93 79.34 19.10 *0.000 7 

3.  
المنظمات األىمية باألفكار الجديدة التي يتمتع الموظفون في 

 تسيم في تطوير وكفاءة أداء العمل.
8.04 80.39 23.44 *0.000 5 

4.  
تميل اإلدارة العميا إلى األسموب البلمركزي في اإلدارة وتعزيز 

 مبدأ تفويض السمطة لممستويات اإلدارية األقل.
7.43 74.34 11.34 *0.000 10 

5.  
تعمل إدارة المنظمات األىمية عمى تعزيز الجيود لبلحتفاظ 

بالعاممين ذوي القدرات اإلبداعية المتميزة وخصوصًا العاممين 
8.37 83.68 24.01 *0.000 1 
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 في تجنيد األموال.

6.  
بداء  تتيح إدارة المنظمات األىمية الفرصة لموظفييا لطرح وا 

 آرائيم في المناقشات الجماعية واالجتماعات.
7.82 78.22 16.92 *0.000 8 

7.  

تساىم القدرات اإلبداعية لدى موظفو المنظمات األىمية 
وخصوصًا العاممون في تجنيد األموال في تنمية الموارد المالية 

 وجذب المانحين.
8.11 81.12 19.95 *0.000 3 

8.  
تساعد األفكار االبتكارية لدى موظفو المنظمات األىمية في 

 محمية ودولية لممنظمة.بناء شبكة عبلقات 
8.07 80.66 18.41 *0.000 4 

9.  

تحرص إدارة المنظمات األىمية عمى استقطاب موظفين 
يتمتعون بحس من اإلبداع واالبتكار في االعمال الوظيفية 

 الموكمة ليم.
8.03 80.33 19.76 *0.000 6 

10.  

تتمتع المنظمات األىمية بفرصة قوية لمبقاء واالستمرار في تنفيذ 
أىدافيا في ظل وجود كفاءة بشرية وخصوصًا في مجال تجنيد 

 االموال.
8.18 81.78 20.69 *0.000 2 

  0.000* 27.79 79.79 7.98 جميع فقرات المجال معاً  

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

، وأن المتوسط الحسابي 7.98المتوسط الحسابي يساوي القول بشكل عام أن ( يمكن 11-4جدول )بالنظر إلى 
لذلك يعتبر  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  27.79%، قيمة االختبار 79.79النسبي يساوي 

مما يدل عمى أن متوسط درجة  ،α ≤ 0.05" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة اإلبداع واالبتكارمجال " 
االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من 
قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. تظير النتائج الموافقة الكبيرة عمى فقرات " اإلبداع واالبتكار"، ىذه 

زون البشري، والتي أصبحت منظمات األعمال تيتم وتركز عمى تواجدىا في الموظفين الجزئية الميمة من المخ
الذين تختارىم في العمل لدييا، وذلك في ظل وجود المنافسة، وفي ظل سعييا في تحقيق مركز تنافسي قوي 

اممة من يدعم بقاءىا واستمرارىا ويحافظ عمى تقدميا، وفي ظل دعم اإلبداع المؤسسي من خبلل منظمومة متك
جودة األداء العام لممؤسسة، لذلك كان من الضروري والميم أن تبحث المنظمات األىمية عمى موظفين يتوفر 

، والممولةلدييم اإلبداع واالبتكار، بحيث تستطيع أن تحصل عمى التمويل البلزم ألنشطتيا من الجيات المانحة 
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بة مقترحات التمويل وتسويقيا، فإن القدرات اإلبداعية وحيث أن عممية تجنيد االموال تعتمد في األساس عمى كتا
واألفكار االبتكارية التي تدعم ىذه المقترحات يحسن من فرص نجاحيا بالتأكيد، بل ويمكنيا أيضًا من التقدم 

 .والتميز بين المنظمات األخرى

 

 تحميل فقرات مجال التعاون بين العاممين والعمل في فرق. .6
عرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسـطة  وىـي لم Tتم استخدام اختبار 

 (.12-4النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6

لكل فقرة من فقرات مجال " التعاون بين العاممين  (.Sig)(: المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 12-4جدول )
 والعمل في فرق "
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1.  
تشجع المنظمات األىمية أساليب العمل الجماعي وتكريس روح 

 الفريق.
8.16 81.58 20.34 *0.000 2 

2.  
تعمل المنظمات األىمية عمى توفير المناخ المناسب لتنمية 

 العاممين المختمفة.االتصاالت اإليجابية والتواصل بين شرائح 
7.98 79.80 19.57 *0.000 6 

3.  
تحصل إدارة المنظمات االىمية عمى أفضل المخرجات من 

 موظفييا عندما يتعاونون معًا كفريق عمل.
7.98 79.80 16.54 *0.000 6 

4.  
توجد مشاركة جماعية لدى موظفي المنظمات األىمية في حل 

 المشكبلت اليومية.
7.86 78.55 17.54 *0.000 9 

5.  
تتيح العبلقات التعاونية بين الموظفين الفرصة إلى تبادل 

 الخبرات بينيم.
8.06 80.59 21.40 *0.000 4 

 1 0.000* 21.24 82.57 8.26تساىم فرق العمل في المنظمات األىمية في خمق أفكار ابداعية   .6
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 وابتكارية تصب في مصمحة تمك المنظمات.

 8 0.000* 17.23 79.34 7.93 استيضاح األمور الغامضة.يساىم العمل بروح الفرق في   .7

8.  
تحرص إدارة المنظمات األىمية عمى تطوير آليات وأساليب 

 لمعمل في فرق بين مختمف شرائح العاممين في المنظمة.
7.75 77.50 17.85 *0.000 10 

9.  
تتطمب طبيعة العمل في المنظمات األىمية، العمل ضمن فريق 

 تعاونية.وتكوين عبلقات 
8.11 81.05 20.57 *0.000 3 

10.  
تعتمد آلية العمل في تجنيد األموال عمى فريق من الموظفين 

 ويسود بينيم روح التعاون والتفاىم والمشاركة.
8.03 80.26 18.35 *0.000 5 

  0.000* 28.84 80.11 8.01 جميع فقرات المجال معاً  

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

، وأن المتوسط الحسابي 8.01المتوسط الحسابي يساوي القول بشكل عام أن ( يمكن 12-4جدول )بالنظر إلى 
لذلك يعتبر  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  28.84%، قيمة االختبار 80.11النسبي يساوي 

، مما يدل عمى أن  α ≤ 0.05" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة التعاون بين العاممين والعمل في فرقمجال " 
متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك موافقة 

لدراسة عمى أىمية التعاون بين العاممين بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. تؤكد نتائج ا
وتوفير البيئة المناسبة لتسييل تعاونيم وتبادل خبراتيم وتحسين قنوات االتصال بينيم، والذي ينعكس بالضرورة 
عمى المصمحة العامة لممؤسسة في تحقيق أىدافيا وأنشطتيا، كما وتتفق ىذه النتائج مع األدبيات والدراسات 

لعمل في فرق وتسييل المتطمبات البلزمة لتوفير بيئة تعاونية بين العاممين والذي من شأنيم السابقة في أىمية ا
أن يحسن األداء العام لمموظفين من خبلل تبادل المعارف والخبرات، وعميو، فإن المنظمات األىمية تحرص عمى 

نوات االتصال والتواصل بين توفير السبل المبلئمة من خبلل فرق العمل والدعم الموجستي بحيث تدعم تحسين ق
العاممين وبين العاممين واإلدارة، بحيث يتحقق التعاون المشترك بينيم، وذلك ألن نجاح المؤسسة وأنشطتيا من 
شأنو أن ينعكس بفوائده عمى الجميع. إن ما جاءت بو فقرات "التعاون بين العاممين والعمل في فرق" والموافقة 

ين، يعود إلى أن طبيعة تجنيد األموال، كعممية متكاممة، تسير في سمسمة كاممة العالية عمييا من قبل المبحوث
ومتصمة يتم فييا إشراك أغمبية العاممين بما في ذلك مجمس اإلدارة، وأن تسييل قنوات االتصال والتواصل بينيم 

التمويل وفي األنشطة  وتواجد البيئة التعاونية المناسبة، من شأنو أن يحقق مزيد من التقدم والنجاح في أنشطة
 العامة لممؤسسة وكذلك في تحسين جودة األداء العام لممؤسسة.
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( والتي أظيرت أن فعالية عالية لفرق العمل في 2013اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )عفانة، 
ريق إلنجاز المؤسسات األىمية في تحسين األداء المؤسسي، كما أوصت باألخذ بأسموب العمل الجماعي كف

 .ويعزو الباحث ذلك إلى تشابو في طبيعة عمل المنظمات األىمية في طبيعة األنشطة التي تؤدييا األعمال

 

 تحميل فقرات " تجنيد األموال "

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة  وىي  Tتم استخدام اختبار 
 (.13-4النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6

 لكل فقرة من فقرات مجال " تجنيد األموال " (.Sig)(: المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 13-4جدول )

 الفقرة م
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1.  
عامل أساسي يساعد في تعتبر ثقة الممولين بالمنظمة األىمية 

 .عممية تجنيد األموال
8.88 88.75 32.59 *0.000 1 

 2 0.000* 25.45 85.89 8.59 .تتنوع مصادر التمويل لدى المنظمة األىمية  .2

3.  
تساعد كفاءة الموارد البشرية لدى المنظمة األىمية بشكل ممحوظ 

 .في نجاح عممية تجنيد األموال وجذب الممولين
8.53 85.26 26.67 *0.000 3 

4.  
يحرص الممولين لدى المنظمة األىمية عمى توفر موارد بشرية 

 .مؤىمة عمميًا ومينيًا لدييا لكسب ثقتيم
8.38 83.75 24.50 *0.000 4 

5.  
تمتمك المنظمة األىمية لمموارد البشرية الكافية لتنفيذ مشاريع 

 .الممولين
8.05 80.46 19.82 *0.000 9 

6.  
بين أجندة وأىداف المنظمة يوجد ىناك انسجام وتوافق 

 .وسياسات الممولين
8.02 80.20 20.36 *0.000 10 
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7.  

تساىم كفاءة الموارد البشرية في تنمية الموارد المالية لممنظمة 
االىمية، وتعزز قدرتيا في تكوين عبلقات بالمجتمع المحمي 

 .والدولي
8.28 82.83 25.86 *0.000 5 

8.  
عمى التعامل مع المتطمبات تتمتع المنظمة االىمية بالقدرة 

 المختمفة لمممولين.
8.24 82.37 23.53 *0.000 6 

9.  
تمتمك المنظمة االىمية القدرة التشغيمية عمى تنفيذ مشاريع 

 الممولين.
8.16 81.64 21.67 *0.000 7 

 8 0.000* 20.92 80.59 8.06 تتمتع المنظمة االىمية باستقرار في حجم التمويل.  .10

  0.000* 36.53 83.17 8.32 المجال معاً جميع فقرات  

 .α  ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

، وأن المتوسط الحسابي 8.32المتوسط الحسابي يساوي  القول بشكل عام أن( يمكن 13-4جدول )بالنظر إلى 
لذلك يعتبر  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  36.53%، قيمة االختبار 83.17النسبي يساوي 

، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة  α ≤ 0.05" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة تجنيد األموالمجال " 
ليذا المجال يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد 

. من خبلل فقرات محور تجنيد األموال، والتي بحثت في مجموعة من النقاط العينة عمى فقرات ىذا المجال
الميمة والضرورية لعممية تجنيد األموال كدعامة أساسية في سمسمة أنشطة التمويل، وقد أظيرت النتائج موافقة 

أساسي في عالية عمى مجمل الفقرات والتي أكدت ضرورة توفر الثقة لدي الممولين، وتعتبر الثقة عامل ميم و 
دعم عممية تجنيد األموال وفي تحسين فرص نجاحيا، إن افتقار المنظمات األىمية لعامل الثقة من الممولين 
يجعميا عرضة لخطر خسارة الممولين وتقمل من فرص حصوليا عمى التمويل البلزم ألنشطتيا، ويمكن بناء تمك 

ي عممية التمويل وعممياتيا التشغيمية، وكذلك من الثقة من خبلل مشاريعيا وسياساتيا واجراءتيا المستخدمة ف
خبلل عبلقاتيا عمى الصعيد المحمي والدولي، وتؤكد الفقرات عمى ضرورة أن تتنوع مصادر التمويل لممنظمة 
بحيث يدعم بقاءىا واستمرارىا وعدم اعتمادىا عمى مجموعة من الممولين بحيث تتوقف أنشطتيا بمجرد توقفيا أو 

من الضروري أن تمتمك المنظمات األىمية لمشاريع مدرة لمدخل تضمن ليا إيرادات مستمرة تنفق تأخرىا، بل إن 
عمى أنشطتيا وعممياتيا التشغيمية، وتظير بقية الفقرات عمى أىمية المورد البشري ودوره الفعال ومساىمتو القوية 

ة، يشترك فييا العديد من العاممين، بل في دعم أنشطة التمويل، وبذلك فإن عممية تجنيد األموال منظمومة متكامم
ويشترك فييا مجمس إدارتيا، وتتطمب عدد كاف من العاممين لتنفيذىا، وقدرة تشغيمية مناسبة، وقدرة عمى التعامل 
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مع متطمبات التمويل، كل ذلك من شأنو أن يدعم نجاح عممية تجنيد األموال، وبالتالي بقاء المنظمات واستمرار 
 أنشطتيا.

( والتي أظيرت أىمية توفر تقة الممولين والكفاءة 2013ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )حماد،  واتفقت
( وأظيرت ضرورة أن يتوافر لممنظمات القدرة عمى تنفيذ 2013التشغيمية المناسبة، كما اتفقت مع دراسة )دلول، 

عمى ضرورة وجود ىيكل تنظيمي يحدد ميام متطمبات التمويل لمجيات المانحة وأنيا تؤثر عمى التمويل، وأكدت 
( والتي أكدت عمى أىمية التنويع في مصادر 2011ومسئوليات العاممين، كما اتفقت مع دراسة )العداربة، 

( 2012التمويل، وعمى أىمية التمويل الذاتي وأثره عمى استدامة األنشطة، كما تتفق مع دراسة )الجرجاوي، 
حور من حيث ضرورة توافر الثقة وأثرىا عمى عممية تجنيد األموال وضرورة توافر واتفقت مع أغمب فقرات ىذا الم

، كما  القدرة التشغيمية، ومساىمة الكفاءة البشرية في نجاح أنشطة التمويل وضرورة التنويع في مصادر الدخل
وأثر قدرة المنظمة ( والتي أظيرت أثر العاممين وكفاءتيم في تجنيد األموال، 2004تتفق مع دراسة )الحيدري، 

عمى التخطيط والسمعة الحسنة ليا من خبلل مشاريعيا بحيث تكسب من خبلليا ثقة الممولين، وتتفق مع دراسة 
( في أن كفاءة وفعالية استخدام األموال ليا ارتباطًا وثيقًا وميم في عممية جمع األموال ويتم ذلك 2005)أبو دقة، 

وحسن استخدام لؤلموال بحيث يكسبيا ثقة الممولين ونجاح لمشاريعيا، وتتفق من خبلل الموظفين والقدرة التشغمية 
( والتي أوصت بأىمية التنويع في مصادر التمويل، وأىمية تطوير أساليب العمل 2002مع دراسة )عبد الكريم، 

دت عمى ( والتي اكALI, 2012بحيث يحسن من أدائيا، ومن ناحية الدراسات األجنبية، فقد اتفقت مع دراسة )
أىمية إدارة عبلقات المانحين ومساىمتيا في عممية جمع التمويل وضرورة وأىمية التنويع في مصادر الدخل من 

( والتي أكدت عمى أىمية التنويع في مصادر الدخل Borgloh, 2012أجل استمرارىا، كما تتفق مع دراسة )
( والتي Gymfi, 2010، وتتفق مع دراسة )وكذلك في كسب ثقة الممولين لمساىمتيا في نجاح أنشطة التمويل

أظيرت نتائجيا ضرورة التنويع في مصادر الدخل وعدم االعتماد عمى ممولين خارجين أو محددين بحيث تفقد 
( والتي أكدت عمى أىمية التنويع في Beiser, 2005استمرارىا بمجرد توقف تمويميم، كما تتفق مع دراسة )

ممولين وأثرىا في نجاح التمويل وأكدت عمى أىمية تحسين القدرة التشغيمية مصادر الدخل وأىمية كسب ثقة ال
ويعود ذلك إلى االىمية التي تعزوىا المنظمات األىمية  لممنظمة ودورىا في الوفاء بمتطمبات التمويل والمانحين.

لك فإن الباحث إلى موضوع تجنيد األموال، حيث تتفق المنظمات بحساسية ىذا الموضوع وأىميتو وضرورتو، وبذ
 يعزو ذلك لتشابو في الرؤى والرسالة واألىداف في المنظمات األىمية.

 : اختبار فرضيات الدراسة4.3

 اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة " الفرضية الرئيسة األولى "

 ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة  :الفرضية الصفرية

 .توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة :الفرضية البديمة
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الفرضية الصفرية وبالتالي فإنو ال يمكن رفض  α ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
أقل من  Sig.(P-value)كانت داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة ، أما إذا  ال توجد عبلقة ذات

توجد عبلقة ذات فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة القائمة بأنو  α ≤ 0.05مستوى الداللة 
 .داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة

رأس المال بين (  α≤ 0.05عند مستوى معنوية) الفرضية الرئيسة األولى: يوجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 . تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة و البشري

وىي أقل  0.000.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 801.( أن معامل االرتباط يساوي 14-4جدول )يبين 
تجنيد  و رأس المال البشريبين وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية  α≤ 0.05من مستوى الداللة 

 األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلك إلى األىمية الكبيرة والفعالة لممورد البشري ومخزون رأس المال البشري لدى العاممين في 
نظمات األىمية، والذي يساىم بدوره في دعم المركز التنافسي لتمك المنظمات التي تحرص عمى استقطاب ىذه الم

الكفاءات، كما أنو يدعم اإلبداع المؤسسي، ويضع اإلدارة أمام فرصة قوية في االستمرار والتقدم والتطور، ومن 
فع فييا أعداد المنظمات األىمية والتي ير ذكره، أن قطاع غزة عمومًا، ومحافظة الوسطى خصوصأ، ترتدالج

تعمل في العديد من المجاالت وتحرص عمى استقطاب الممولين وعمى كسب التمويل البلزم ألنشطتيا 
والستمرارىا في ظل موارد مالية محدودة وممولين وجيات مانحة قميمة ومتعددة اآلفاق وأيضًا في وضع اقتصادي 

بحيث يقمل من فرص الحصول عمى الدعم الخارجي، وبذلك فإن فرص وظروف من التوتر في الدول األخرى 
كسب التمويل تقمل، إذا لم يتوافر لدى المنظمات قدرة تشغيمية وعبلقات كافية، ومورد بشري مؤىل ومميز يمكنيا 

 بقوة في الحصول عمى ما تريد من التمويل وتنفيذ خططيا واستراتيجياتيا.

( باعتبار المورد البشري داعم أساسي لممركز 2013اسات كدراسة )المقادمة، واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدر 
( في ضرورة وأىمية االعتناء 2004التنافسي، وبالتالي تحسين فرص حصوليا عمى التمويل، ودراسة )الحيدري، 

( في 2012بالعاممين وتطوير معارفيم ومياراتيم وقدراؤتيم ودورىا في عممية التمويل، ودراسة )الجرجاوي، 
 االىمية الكبيرة التي يمعبيا موظفي تجنيد األموال في تجنيد األموال وأن توافرىم بالكفاءة البلزمة والعدد الكافي

( في أن قدرة المورد البشري في تحقيق ALI, 2012وتتفق مع دراسة ) .يحسن من قدرتيا عمى كسب التمويل
دارة مصادر الدخل لدييا، ودراسة )التمويل المستدام من خبلل كفاءتيا في تنفيذ المشار   ,Jablonskiيع وا 

( فقد أظيرت دور المورد البشري ومساىمتو في بناء استراتيجيات وخطط تساعد في بناء المؤسسات 2006
ويعزو الباحث ذلك إلى تشابو في طبيعة األعمال التي يؤدييا  والمنظمات ليستمروا في ميمتيم بتجنيد األموال.

المنظمات األىمية، كما أن ىناك تشابو في الرؤية والرسالة لتمك المنظمات وفي األىداف التي ن في و الموظف
 تسمو إلييا.
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تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في  و رأس المال البشريبين (: معامل االرتباط 14-4جدول )
 قطاع غزة

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تجنيد األموال  و رأس المال البشرييوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين 
 .في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة

.801 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        

 ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

تجنيد األموال في  و المعرفةبين (  α≤ 0.05عند مستوى معنوية) يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  -
 . المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة

وىي أقل  0.000.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 618.( أن معامل االرتباط يساوي 15-4جدول )يبين 
تجنيد األموال في  و المعرفةبين وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية  α≤ 0.05من مستوى الداللة 

 المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلك إلى األىمية التي تكتسبيا المعرفة وتوافرىا لدى العاممين واإلدارة في تحسين وتطوير العمل 
لذين يمتمكون المعارف البلزمة والمناسبة ألعماليم يحققون أداء اإلداري واألداء المؤسسي حيث أن الموظفين ا

أفضل من غيرىم وبالتالي يسيم في دعم المؤسسة وتحسين األداء وتحسين قدرتيا في الحصول عمى التمويل 
وكسب ثقة الممولين وبالتالي فإن المعرفة ليا دور وعبلقة حقيقة في دعم عممية تجنيد األموال وتزيد من فرص 

 حيا. نجا

( فقد أكدت عمى أىمية توافر المعارف لدى 2013واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )المقادمة، 
الموظفين وعبلقتيا القوية مع الميزة التنافسية وذلك باعتبار المورد البشري من أىم دعائم الميزة التنافسية في 

الخصوص، وبالتالي يساىم كركيزة قوية في دعم أنشطة منظمات األعمال عمومًا، والمنظمات األىمية عمى وجو 
( فقد أكدت أن من يمتمكون المعارف البلزمة لجمع Howerter, 2012التمويل، ولقد اتفقت أيضًا مع دراسة )

التبرعات وخصوصا من خبلل استخدام وسائل اإلعبلم االجتماعية يحققون مزيد من النجاح في أنشطة جمع 
راسة تضيف عمييا بضرورة توافر العديد من المعارف بشكل متكامل ومنظمة في سبيل التبرعات، إال أن الد

أن المنظمات األىمية تعيش  إلى ويعزو الباحث اتفاق الدراسات .تحسين فرص الحصول عمى التمويل وتحسينيا
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واستمرارىا في عصر من االقتصاد المعرفي تواجو نفس التحديات والمشاكل وتسعي إلى الحمول من أجل بقاءىا 
 في تحقيق أىدافيا

 تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة و المعرفةبين (: معامل االرتباط 15-4جدول )

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تجنيد األموال في  و المعرفةيوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين 
 .المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة

.618 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        

تجنيد األموال  و الميارات والقدراتبين (  α≤ 0.05عند مستوى معنوية) يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  -
 . في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة

وىي أقل  0.000.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 690.( أن معامل االرتباط يساوي 16-4جدول )يبين 
تجنيد  و الميارات والقدرات بينوىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية  α≤ 0.05من مستوى الداللة 

 األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن طبيعة العمل في تجنيد األموال يحتاج من القائمين عميو الكثير من الميارات 
والقدرات، كميارة التفاوض وخصوصًا مع الممولين وكسب ثقتيم وموافقتيم عمى مقترحات المشاريع المقدمة، 

ابة مقترحات التمويل وتسويقيا وخصوصًا أن عممية تجنيد األموال تعتمد باألساس عمى مقترحات وميارة كت
التمويل، وبذلك فإن افتقار موظفي تجنيد األموال القدرة عمى كتابة مقترح التمويل بشكل ماىر وفعال ومتمكن يفقد 

دارة الوقت، المؤسسة فرص كثيرة في الحصول عمى التمويل وغيرىا من الميارات والقدر  ات، كميارة تنظيم وا 
والميارات الفنية والمغوية وغيرىا، وبذلك فإن توافر الميارات والقدرات لدى الموظفين والعاممين في تجنيد األموال 

 يساىم بشكل فعال وميم في دعم عممية تجنيد األموال.

رت أىمية توافر الميارات والقدرات ( والتي أظي2013واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )المقادمة، 
( والتي أظيرت أن ىناك دور لمميارات والقدرات لدى 2012كما اتفقت مع دراسة )الديراوي،  ،لدى الموظفين

( والتي أكدت عمى 2004مدراء المشاريع في نجاح مشاريع المنظمات األىمية، كما تتفق مع دراسة )الحيدري، 
. ويعزو الباحث البلزمة لدى الموظفين ودورىا وأثرىا في عممية جمع التبرعاتضرورة توافر الميارات والقدرات 

لى تشابو في طبيعة  أسباب اتفاق ىذه النتائج إلى توافق في تركيز المنظمات األىمية عمى الميارات والقدرات وا 
 قدراتيم.األعمال والميام التي يؤدييا الموظفين والذي من شأنو أن يدفع بيم إلى تطوير مياراتيم و 
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تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في  و الميارات والقدرات بين(: معامل االرتباط 16-4جدول )
 قطاع غزة

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تجنيد األموال  و الميارات والقدراتيوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين 
 .في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة

.690 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        

تجنيد األموال في  و المؤىالتبين (  α≤ 0.05عند مستوى معنوية) يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  -
 . المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة

وىي أقل  0.000.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 630.( أن معامل االرتباط يساوي 17-4جدول )يبين 
تجنيد األموال  و المؤىبلتبين وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية  α≤ 0.05من مستوى الداللة 

 في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة.

أن من يتوفر لدييم المؤىبلت العممية والمينية البلزمة والمناسبة لعمل تجنيد األموال ويعزو الباحث ذلك إلى 
يعطي لمعمل كفاءة وفعالية أكثر في نجاح العمل، كما أن من يتوفر لدييم المؤىبلت يتوفر لدييم القدرة والمعرفة 

سبة لتنفيذىا وبالتالي نجاحيا وتحقيق العممية والمينية في تنفيذ أنشطة التمويل ورسم الخطط واالستراتيجيات المنا
مزيد من التقدم والنجاح، كما أن الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة، أظيرت حصوليم عمى مؤىبلت عممية، 

 وبالتالي فإن لممؤىبلت دور ومساىمة في تجنيد األموال.

رة توفر المؤىبلت ( والتي أكدت عمى ضرو 2012واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسة كدراسة )الجرجاوي، 
( والتي أكدت عمى 2011العممية والمينية لدى العاممين في تجنيد األموال، كما اتفقت مع دراسة )أبو دية، 

ضرورة االىتمام بالتعميم والمؤىبلت العممية الممنوحة من قبل الجامعات بحيث تحقق أىداف التنمية المجتمعية 
( والتي أظيرت ضرورة االعتناء 2004ما تتفق مع دراسة )الحيدري، ومتطمباتيا من الموارد البشرية المدربة، ك

بالموظفين في المنظمات األىمية، والحرص عمى توفر المؤىبلت العممية والمينية البلزمة ودورىا في جمع 
 ويعزو الباحث ذلك إلى تشابو في االىتمامات والتحديات التي تواجييا المنظمات. التبرعات ونجاحيا.
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 تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة و المؤىالتبين (: معامل االرتباط 17-4جدول )

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تجنيد األموال في و  المؤىبلت يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين
 .المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة

.630 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        

تجنيد األموال في  و الخبراتبين (  α≤ 0.05عند مستوى معنوية) يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  -
 . المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة

وىي  0.000.( تساوي Sigاالحتمالية )القيمة ، وأن 727. ( أن معامل االرتباط يساوي 18-4جدول )يبين 
تجنيد  و الخبراتبين وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية  α≤ 0.05أقل من مستوى الداللة 

 األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة.

فيو، وذلك في كتابة  ويعزو الباحث ذلك إلى أن العمل في تجنيد األموال يتطمب وجود خبرة مناسبة وكافية لمعمل
مقترحات التمويل وتسويقيا وتقديميا لمجيات المانحة، وخبرة في الممولين واتجاىاتيم وطبيعة أعماليم وأىدافيم 
وتوافقيا مع أىداف وأجندة المنظمات األىمية المقدمة لمحصول عمى التمويل، كما أن توفر ىذه الخبرة يحسن من 

من ثقة الممولين بحيث يطمئن بأن األموال في أيدي أمينة ماىرة،  فرص الحصول عمى التمويل، كما يزيد
تستطيع تنفيذ األىداف المرتبطة بالمشروع والوصول لممخرجات بكفاءة وفعالية، وبالتالي فإن لمخبرات لدي 

 القائمين عمى تجنيد األموال في المنظمات األىمية دور فعال ومميز في تجنيد األموال وفي نجاحيا.

راء د( التي أظيرت أن توافر الخبرة لدى م2013ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )حماد، واتفقت 
( فقد أظيرت 2004المنظمات األىمية يحسن من فرص حصوليا عمى التمويل، كما اتفقت مع دراسة )الحيدري، 

ت وأنو يساىم ويؤثر عمى أن وجود الخبرة لدى العاممين واالعتناء بيم ميم وضروري في دعم عممية جمع التبرعا
ويعزو الباحث ذلك إلى تشابو في الرؤى والرسالة واألىداف لممنظمات وتشابو في البعد الثقافي  جمع التبرعات.

 والمجتمعي لتمك المنظمات.
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 تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة و الخبراتبين (: معامل االرتباط 18-4جدول )

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تجنيد األموال في و  الخبرات يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين
 .المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة

.727 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        

تجنيد األموال  و اإلبداع واالبتكاربين (  α≤ 0.05عند مستوى معنوية) يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  -
 . في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة

وىي  0.000.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 761. ( أن معامل االرتباط يساوي 19-4جدول )يبين 
 و اإلبداع واالبتكاربين وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية  α≤ 0.05أقل من مستوى الداللة 

 تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أنو في ظل التنافس الشديد بين المنظمات األىمية، بسبب العدد الكبير، ومحدودية الموارد 
وف واألبعاد المحيطة، وتعدد طبيعة واتجاىات الممولين، وتشابو في األىداف والممولين، وتأثر التمويل بالظر 

واألنشطة، يجعل من المنظمات األىمية حريصة عمى اإلبداع واالبتكار في طبيعة األىداف واألنشطة وتنفيذىا 
بحس من اإلبداع  تتمتعالتي بشرية لدى المنظمات األىمية الكفاءة الوجود  ووتقديميا لمممول والفئة المستفيدة، 

واالبتكار يمكنيا في فيم طبيعة الواقع والظروف، وفي دراسة الممولين واالتجاىات، وفي تنفيذ المشاريع وبالتالي 
في نجاحيا في تقديم مقترحات التمويل وفي نسج عبلقات مع المانحين الستقطابيم في مشاريع أخرى، كما أن 

تمويل لممشاريع وتسويقيا وبالتالي فإن القدرة عمى كتابتيا بشكل تجنيد األموال يقوم عمى كتابة مقترحات ال
ابداعي، من شأنو أن يزيد من قبوليا لدى المانحين لتميزىا عن اآلخرين، وبذلك فإن اإلبداع واالبتكار لدى 
 العاممين بشكل عام ولموظفي تجنيد األموال ومن ليم عبلقة يسيم بشكل كبير في دعم تجنيد األموال وزيادة

 فرص نجاحيا.
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تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في  و اإلبداع واالبتكاربين (: معامل االرتباط 19-4جدول )
 قطاع غزة

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

تجنيد األموال في و  اإلبداع واالبتكار يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين
 .األىمية العاممة في قطاع غزةالمنظمات 

.761 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        

التعاون بين العاممين والعمل في بين (  α≤ 0.05عند مستوى معنوية) يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  -
 . تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة و فرق

وىي  0.000.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 697. ( أن معامل االرتباط يساوي 20-4جدول )يبين 
التعاون بين العاممين بين وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية  α≤ 0.05أقل من مستوى الداللة 

 زة.تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غ و والعمل في فرق

ويعزو الباحث ذلك إلى أن العمل في تجنيد األموال يمر بسمسمة من المراحل يشترك في العديد من العاممين ومن 
مستويات مختمفة في المؤسسة األىمية، وقد يشترك فييا في بعض األحيان معظم العاممين في المؤسسة بدءًا من 

قرير اإلداري لممشروع، وبالتالي فإن توفر التعاون بين العاممين التخطيط وكتابة المقترح وانتياءًا بالتنفيذ وكتابة الت
وعمميم في فرق، يسيل العممية ويزيد من نجاحيا وتنفيذىا بالشكل الذي ينبغي أن تكون عميو، كما أن وجود 

شروع التناسق والتوافق والتعاون بين العاممين لتنفيذ المشاريع يزيد من كفاءة وفعالية العمل، وبذلك ينجح الم
بتحقيق أىدافو وغاياتو من قبل المؤسسة والممولين، وىذا يسيم بدوره في كسب ثقة الممولين لمشاريع أخرى 
وكذلك في نسج عبلقات قوية ومتينة بين الممولين أو الجيات المانحة ومع الفئة المستيدفة، وىذا بدوره يدفع 

 المؤسسة لمزيد من التقدم والنجاح.

( والتي أظيرت فاعمية عالية لفرق العمل في 2013بعض الدراسات كدراسة )عفانة،  واتفقت ىذه النتائج مع
المؤسسات األىمية في تحسين األداء المؤسسي، كما أوصت باألخذ بأسموب العمل الجماعي كفريق إلنجاز 

 األعمال.
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وال في المنظمات تجنيد األم و التعاون بين العاممين والعمل في فرق(: معامل االرتباط بين 20-4جدول )
 األىمية العاممة في قطاع غزة

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

التعاون بين العاممين والعمل في  يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين
 .تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزةو  فرق

.697 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        

(  α≤ 0.05الفرضية الرئيسة الثانية: يؤثر رأس المال البشري تأثيرًا ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية) 
 في تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة.

 (Linear Stepwise Regression- Modelنموذج تحميل االنحدار المتدرج الخطي )

 يمكن استنتاج ما يمي: Stepwise من نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة

، المؤىبلت، اإلبداع واالبتكارتبين أن المتغيرات المؤثرة عمى المتغير التابع "تجنيد األموال" ىي:  -
 الميارات والقدرات؛ وأن باقي المتغيرات تبين أن تأثيرىا ضعيف.

% من التغير في 64.8، وىذا يعني أن 0.648، ومعامل التحديد الُمعدَّل= 0.655مل التحديد = معا -
% قد ترجع 35.2تجنيد األموال )المتغير التابع( تم تفسيره من خبلل العبلقة الخطية والنسبة المتبقية 

دراسة  إلى عوامل أخرى تؤثر عمى تجنيد األموال. وتمك العوامل األخرى، قد تعود كما ذكرت
( إلى السمعة الحسنة لممنظمة والتخطيط الجيد لجمع التبرعات ومشاركة المتطوعين 2004)الحيدري، 

 استخدام االنترنت في جمع التبرعاتت التي تتم عن طريق بطرق مينية في عممية جمع التبرعا
إلى وجود ( إلى وضوح في الرؤيا والرسالة واألىداف، إضافة 2013وتضيف دراسة )دلول، وغيرىا، 

خل المنظمة، كما أن ىناك أثر ميم في التمويل اىيكل تنظيمي يحدد ميام ومسئوليات العاممين د
واستمراريتو يتمثل في التزام المنظمات األىمية بقوانين وسياسات الجيات المانحة في عممية الصرف 

دراسة )الجرجاوي،  والتزاميا بسياسات مانحة ومحاسبية ثابتة ومبلئمة وذات موثوقية، كما أظيرت
طبيعة عمل المنظمات األىمية ليا أثر في تجنيد األموال، ويضاف إلى ماسيق، طبيعة ( أن 2012

لممولين واتجاىاتيم وأبعادىم السياسية والثقافية واالجتماعية واإلنسانية وغيرىا، عمل الجيات المانجة وا
لميمشة والمحتاجة، يؤثر بدوره عمى تجنيد كما لمظروف المحيطة بالمنطقة وزيادة حدة التوتر والفئة ا

األموال وأنشطتو وخصوصًا في اعتماد المنظمات األىمية في فمسطين وقطاع غزة خصوصًا عمى 
(، كما 2012( ودراسة)جرار وأبو بياء، 2009الممول الخارجي وذلك كما أوضحت دراسة )ماس، 
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األموال، حيث أن التزعزع في الوضع يمعب الوضع االقتصادي في الدول دور ميم ومؤثر في تجنيد 
االقتصادي من شأنو أن يقمل دعم أنشطة التمويل من قبل رجال األعمال والقطاع الخاص وكذلك من 

 األفراد المانحين لتدني متوسط الدخل. 
 (: تحميل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار21-4جدول )

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة

 0.006 2.804 1.265 المقدار الثابت

 0.000 6.640 0.420 اإلبداع واالبتكار

 0.001 3.340 0.206 المؤىبلت

 0.001 3.339 0.251 الميارات والقدرات

 0.648معامل التحديد الُمعدَّل=  0.655 معامل التحديد =

 
الميارات *  0.251+  المؤىالت* 0.206+  اإلبداع واالبتكار*  0.420+ 1.265تجنيد األموال = 

 .والقدرات

( تبين أن المتغيرات المستقمة حسب أىميتيا في تفسير " تجنيد األموال " حسب قيمة 21-4من خبلل جدول )
 كما يمي: Tاختبار 

 اإلبداع واالبتكار . -
 .المؤىبلت -
 .الميارات والقدرات -

تظير النتائج أن اإلبداع واالبتكار والمؤىبلت والميارات والقدرات من عناصر ومكونات رأس المال البشري، ليا 
العدد الكبير و أثر واضح في تجنيد األموال دون غيرىا من العناصر، ويعود ذلك إلى طبيعة عمل تجنيد األموال، 

تأثر الممولين الخارجين و ة الممولين والجيات المانحة، محدودية الموارد المالية ومحدوديو من المنظمات األىمية، 
بطبيعة األوضاع في المنطقة والظروف المحيطة وتداعيات التوتر في المنطقة، وفي ظل وضع اقتصادي 

من شأنو أن يحدد الخيارات أمام الممولين، ويزيد من حدة وتيرة المنافسة بين المنظمات األىمية  الذيمتدىور، 
لحصول عمى التمويل البلزم ألنشطتيا، ولذلك فإن عمى المؤسسات أن تسعى دائمُا لؤلفضل في سعييا في ا

توفر الكفاءة  ومن خبللواإلبداع واالبتكار من أجل التميز والتقدم والتطور، لتحافظ عمى استمرارية عمميا، 
موال، والتي تمتمك حس من البشرية المؤىمة والتي تمتمك الميارات والقدرات البلزمة والمناسبة في تجنيد األ
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اإلبداع واالبتكار، ليؤثر بشكل فعال في عممية تجنيد األموال و في زيادة فرص نجاحيا واستقطابيا لمممولين، 
ومن الجدير ذكره أن تجنيد األموال يقوم بشكل رئيسي عمى مقترحات التمويل لممشاريع وتسويقيا، وحيث أن 

بداعية في التخطيط وفي التنفيذ، يكون ليا السبق في جذب الممولين أصحاب األفكار المتمكنة والرائدة واإل
وكسب ثقتيم وكسب دعميم في تنفيذىا، كما أن المورد البشري الذي يمتمك الميارات والقدرات البلزمة والمناسبة 

ذلك فإننا نتفق في تجنيد األموال يزيد من كفاءة وفعالية عممية تجنيد األموال ويكسبيا طابع من التميز والرقي وب
في أن اإلبداع واالبتكار والميارات والقدرات والمؤىبلت ليا أثر واضح ومميز في تجنيد األموال في المنظمات 

 األىمية وفي نجاحيا.

( في إستجابة  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرضية الرئيسة الثالثة :
المبحوثين حول دور رأس المال البشري في تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة، تعزى 

 لبعض المتغيرات الشخصية )الجنس، العمر، المؤىل العممي، عدد سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي(.

كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىو اختبار لعينتين مستقمتين" لمعرفة ما إذا T تم استخدام اختبار " 
معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام اختبار " التباين األحادي " لمعرفة ما 

 متوسطات أو أكثر. 3إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 

( في إستجابة المبحوثين حول  α ≤ 0.05ئية عند مستوى معنوية )توجد فروق ذات داللة إحصا -
دور رأس المال البشري في تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة تعزى إلى 

 .الجنس

 ( يمكن استنتاج ما يمي:22-4من النتائج الموضحة في جدول )

 α ≤ 0.05لعينتين مستقمتين " أقل من مستوى الداللة  -  T"المقابمة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
لممجال " التعاون بين العاممين والعمل في فرق "، وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

وذلك لصالح الذكور. بالربط بين ىذه  الجنسمتوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذا المجال تعزى إلى 
ويعود ذلك لمبعد  النتائج ونتائج الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة، نجد أن معظم المبحوثين ىم من الذكور،

الثقافي المييمن من جية عمل الذكور حيث الطبيعة المحافظة لممجتمع الفمسطيني ما زالت تقاوم عمل المرأة 
والمشاكل والمعوقات التي يعيشيا الشعب الفمسطيني قد تبطىء من التغيير من كما أن في ظل الوضع الراىن 

 جية عمل المرأة. 

أكبر من مستوى  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
بين متوسطات تقديرات عينة  وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية α ≤ 0.05الداللة 

الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجنس. ويعزو الباحث ذلك إلى أن المجاالت 
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األخرى والمجاالت مجتمعة من عناصر رأس المال البشري، تبحث عن التميز والتقدم والعطاء في ذات األفراد 
الي فإننا نجد المعارف والميارات والقدرات واإلبداع واالبتكار أنفسيم عمى حد سواء من ذكر وأنثى، وبالت

 والمؤىبلت والخبرات في الذكور واإلناث وعمى حد متساو في كثير من األحيان، لذلك فإن التميز في ذات الفرد.

 الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  T(: نتائج اختبار" 22-4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.108 1.618 7.87 8.08 المعرفة

 0.193 1.307 7.98 8.15 الميارات والقدرات

 0.242 1.175 7.99 8.15 المؤىبلت

 0.055 1.931 7.87 8.14 الخبرات

 0.568 0.572 7.92 8.01 اإلبداع واالبتكار

 0.043* 2.043 7.81 8.11 التعاون بين العاممين والعمل في فرق

 0.097 1.671 7.91 8.11 رأس المال البشري

 0.235 1.193 8.21 8.37 تجنيد األموال

 0.103 1.640 7.95 8.14 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة            
 

( في إستجابة المبحوثين حول  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -
دور رأس المال البشري في تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة تعزى إلى 

 .العمر

 ( يمكن استنتاج ما يمي:23-4من النتائج الموضحة في جدول )

 α ≤ 0.05ل من مستوى الداللة المقابمة الختبار" التباين األحادي " أق (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
لممجال " اإلبداع واالبتكار "، وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

سنة. ويعزو الباحث  30وذلك لصالح الذين أعمارىم أقل من  العمرعينة الدراسة حول ىذا المجال تعزى إلى 
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سنة، يحممون الكثير من الحماسة والطاقة في العمل وفي العطاء  30أعمارىم أقل من ذلك إلى أن األفراد الذين 
وفي اإلبداع واالبتكار، وحيث أن ذلك يتوافق مع معطيات العمر، في مقابل أصحاب األعمار األعمى الذين 

 .يميمون إلى الوتيرة اليادئة والروتين في بعض األحيان والتمسك بطرق وأساليب روتينية

أكبر من مستوى  (.Sig)بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية أما 
وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة  α ≤ 0.05الداللة 

 الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى العمر.

 العمر –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 23-4ل )جدو

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

أقل من 
 سنة 30

إلى  30
أقل من 

 سنة 40

سنة  40
 فأكثر

 0.209 1.582 7.99 7.87 8.12 المعرفة.

 0.806 0.216 8.10 8.04 8.13 .الميارات والقدرات

 0.102 2.321 8.02 7.94 8.25 المؤىبلت.

 0.368 1.006 8.09 7.92 8.13 الخبرات.

 0.006* 5.325 8.00 7.66 8.19 اإلبداع واالبتكار.

 0.083 2.533 7.87 7.88 8.19 التعاون بين العاممين والعمل في فرق.

 0.093 2.409 8.01 7.88 8.17 .رأس المال البشري
 0.157 1.872 8.37 8.13 8.41 تجنيد األموال

 0.094 2.404 8.06 7.92 8.20 جميع المجاالت معا
 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة      
 

( في إستجابة المبحوثين حول  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -
دور رأس المال البشري في تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة تعزى إلى 

 .المؤىل العممي
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 ( يمكن استنتاج ما يمي:24-4من النتائج الموضحة في جدول )

 α ≤ 0.05المقابمة الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
"، وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة  المؤىبلتلممجال " 

الدراسة حول ىذا المجال تعزى إلى المؤىل العممي وذلك لصالح الذين مؤىميم دبموم فأقل. ويعزو الباحث ذلك 
شري ودوره في تجنيد إلى أن المبحوثين ممن يحممون دبمون فأقل يختمفون في وجو نظرىم نحو رأس المال الب

األموال، نظرًا الختبلف المستوى التعميمي واإلدراكي لموضوع الدراسة، كما أنو في ظل المؤىل العممي المتواضع 
الذي يممكونو فيم ال ينظرون بنفس القيمة واألىمية كما ينظر ليا أصحاب المؤىبلت العممية المتقدمة، حيث أن 

مة المؤىبلت وما ترتب عمييا من الفوائد، ويقدرون قيمتيا ودورىا في أصحاب المؤىبلت المتقدمة يقدرون قي
تجنيد األموال، كما أن عددىم قميل مقارنة ممن يحممون درجة البكالوريس ومقاربة لمن يحممون درجة 
الماجستير، كما أن الذين يحممون المؤىبلت العممية المتقدمة ينظرون بأىمية أكبر ممن يحممون مستويات عممية 
أقل، ويرى الباحث بأنو ال توجد لدييم اإلدارك الكافي والشامل والممم فيما يخص دور رأس المال البشري وتجنيد 
األموال في أن ذلك يتوافر في اآلخرين ممن يحممون المؤىبلت العممية المتقدمة، بحيث أن نتائج الدراسة لم 

 تظير فروق واختبلف.

أكبر من مستوى  (.Sig)ت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاال
وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة  α ≤ 0.05الداللة 

 المؤىل العممي. ويعزو الباحث ذلك إلى تقارب الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى
المستوى التعميمي والمعرفي بين باقي المبحوثين، مما أدى بدوره إلى تقارب في وجيات النظر والتقييم بحيث 

 ينظرون إلى عناصر رأس المال البشري بقيمة كبيرة وأىمية، وذلك إلداركيم مدى الفائدة والميزة من امتبلكيا.

 العمميالمؤىل  –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 24-4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

دبموم 
 فأقل

 بكالوريوس
دراسات 

 عميا

 0.540 0.620 7.88 8.04 8.07 المعرفة.

 0.739 0.303 8.11 8.12 7.99 .الميارات والقدرات

 0.007* 5.180 7.84 8.07 8.49 المؤىبلت.

 0.821 0.198 8.01 8.05 8.14 الخبرات.
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 0.169 1.800 7.74 8.00 8.17 اإلبداع واالبتكار.

 0.062 2.826 7.69 8.09 8.10 التعاون بين العاممين والعمل في فرق.

 0.286 1.261 7.88 8.06 8.16 .رأس المال البشري
 0.387 0.955 8.15 8.35 8.39 تجنيد األموال

 0.285 1.267 7.92 8.10 8.19 جميع المجاالت معا
 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

 

( فـي إسـتجابة المبحـوثين حـول  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة ) -
دور رأس المال البشري في تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة تعزى إلـى عـدد 

 .سنوات الخبرة

 ( يمكن استنتاج ما يمي:25-4النتائج الموضحة في جدول )من 

  α ≤ 0.05المقابمة الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
، الخبرات " وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الميارات والقدرات لممجالين "

. ويعزو الباحث ذلك إلى أن  عدد سنوات الخبرةمتوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذين المجالين تعزى إلى 
مد بالضرورة الميارات والقدرات تتعمق بذات الفرد أو الموظف وأن أىميتيا ودورىا في موضوع الدراسة ال يعت

عمى عدد سنوات الخبرة ولكن عمى اجتياد العاممين وسعيو الدؤوب عمى اكتساب المزيد منيا، كما أن الخبرات 
ودوره في تجنيد األموال وخصوصًا أن العمل بيا يحتاج إلى الخبرة المناسبة والبلزمة  توالجميع في أىمي معيتفق 

 لزيادة فرص نجاحيا.

أقل من مستوى الداللة  (.Sig)الت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجا
0.05 ≥ α  وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول

 3أقل من سنوات خبرتيم  ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى عدد سنوات الخبرة وذلك لصالح الذين
ويعزو الباحث ذلك إلى اختبلف وجيات النظر في أىمية ودور كبًل من المعارف والمؤىبلت واإلبداع  سنوات.

واالبتكار والتعاون بين العاممين وخصوصًا أن خبرتيم متواضعة في عمل تجنيد األموال، وحيث أن لمخبرة دور 
 البشري.ميم في تقدير أىمية دور وأثر رأس المال 
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 عدد سنوات الخبرة –(: نتائج اختبار " التباين األحادي" 25-4جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 3أقل من 
 سنوات

أقل  إلى3 
 5من 

 سنوات

  إلى5 
 8أقل من 
 سنوات

سنوات  8
 فأكثر

 0.003* 4.782 7.97 7.72 7.93 8.36 المعرفة.

 0.131 1.906 8.07 8.02 7.93 8.33 .الميارات والقدرات

 0.001* 5.691 7.94 7.97 7.99 8.56 المؤىبلت.

 0.074 2.360 8.05 7.78 8.02 8.31 الخبرات.

 0.002* 5.104 7.89 7.67 7.88 8.44 اإلبداع واالبتكار.

 0.009* 4.004 7.85 7.81 8.01 8.41 التعاون بين العاممين والعمل في فرق.

 0.003* 4.884 7.96 7.83 7.96 8.40 .رأس المال البشري
 0.038* 2.870 8.26 8.06 8.31 8.61 تجنيد األموال

 0.003* 4.766 8.00 7.86 8.01 8.43 جميع المجاالت معا
 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

 

( في إستجابة المبحوثين حول  α ≤ 0.05مستوى معنوية )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -
دور رأس المال البشري في تجنيد األموال في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة تعزى إلى 

 .المسمى الوظيفي

 ( يمكن استنتاج ما يمي:26-4من النتائج الموضحة في جدول )

 α ≤ 0.05المقابمة الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
لممجال " التعاون بين العاممين والعمل في فرق "، وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

ماىم متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذا المجال تعزى إلى المسمى الوظيفي وذلك لصالح الذين مس
. ويعزو الباحث ذلك أن أعضاء مجمس اإلدرة في المنظمات األىمية تختمف لدييم عضو مجمس إدارة الوظيفي

وجيات النظر واألبعاد واالتجاىات واألىداف التي يسعون إلى تحقيقيا في مجال العمل األىمي، كما أنو تختمف 
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واستراتيجياتيا وبذلك فيم يختمفون في نظرتيم نحو أعضاء مجمس اإلدارة في طبيعة عمل منظماتيم وأىدافيا 
دور وأىمية التعاون بين العاممين والعمل في فرق، في حين أن بعض المنظمات األىمية في موضوع تجنيد 
األموال يكون مركزي وغالبًا ما يعتمد عمى أشخاص معينين، وبذلك فإن فكرة التعاون والعمل في فرق قد ال 

كذلك فإن أعضاء مجمس اإلدارة نادرًا ما يتم بينيم عمل في فرق ويتم التنسيق بينيم، في تنسجم مع توجياتيم و 
حين أن غالب عمميم ينتيي عند جمسة اإلدارة التي تعقد في الغالب كل شير، ويتم اإليعاز بالميام لمموظفين أو 

 المتابعة من أعضاء مجمس اإلدارة.

أكبر من مستوى  (.Sig)معة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجت
وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة  α ≤ 0.05الداللة 

الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المسمى الوظيفي. ويعزو ذلك إلى األىمية والدور 
لفعال الذي يمعبو المخزن البشري الذي يعتمده عمى الفرد والموظف بحيث أنيم يتفقون عمى أىمية توافره ودوره ا

 الفعال في تجنيد األموال.

 المسمى الوظيفي –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 26-4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

عضو 
مجمس 

 إدارة
 مدير

رئيس 
 قسم

موظف 
تجنيد 
 األموال

 0.554 0.699 7.90 7.97 7.85 8.07 المعرفة.

 0.154 1.775 7.98 7.78 7.95 8.19 .الميارات والقدرات

 0.288 1.267 7.99 7.93 7.83 8.19 المؤىبلت.

 0.256 1.363 8.02 7.72 7.85 8.14 الخبرات.

 0.149 1.803 8.03 7.55 7.67 8.05 اإلبداع واالبتكار.

 0.049* 2.685 8.07 7.41 7.85 8.09 التعاون بين العاممين والعمل في فرق.

 0.155 1.771 8.00 7.72 7.83 8.12 .رأس المال البشري
 0.144 1.832 8.23 8.18 7.90 8.41 تجنيد األموال

 0.150 1.796 8.03 7.79 7.84 8.17 جميع المجاالت معا
 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 مقدمة:

الميدانية، مع ربطيا باإلطار يعرض ىذا الفصل ممخصًا ألىم نتائج الدراسة في ضوء ما خمصت إليو الدراسة 
رأس المال  والنظري والدراسات السابقة، وقد ىدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف عمى الدور الذي يمعب

يعرض الفصل جممة من التوصيات كما البشري في تجنيد األموال في المنظمات األىمية في محافظة الوسطى، 
والمسئولين في المنظمات األىمية بحيث  المختصين يستفيد منياالتي يقترحيا الباحث في ضوء النتائج والتي 

نتاجيتيا وزيادة فرص نجاحيا في تجنيد األموال كمساىمة في دعم  تساعد المنظمات األىمية في رفع كفاءتيا وا 
 األداء المؤسسي العام.

 ائج:النت: 1.5

 أظيرت الدراسة جممة من النتائج، من أىميا:

 .يتوفر لدى جميع الموظفين المعارف البلزمة ألداء مياميم عمى أفضل وجو .1
يتشارك الموظفون في المعرفة من خبلل ما يقدمو الموظفون القدامى من معارف وخبرات الزمة  .2

 .لمموظفين الجدد
موظفي تجنيد األموال في تنمية الموارد المالية تساىم المعارف التي يمتمكيا الموظفين وخصوصًا  .3

 لممنظمات األىمية.
تساىم ميارات االتصال والتواصل وميارات التشبيك مع اآلخرين في تنمية الموارد المالية وجذب  .4

 المانحين.
 يحرص موظفو تجنيد األموال عمى اكتساب ميارات إعداد مقترحات التمويل وتسويقيا. .5
 وال عمى اكتساب ميارات التفاوض.يحرص موظفو تجنيد األم .6
 يحقق الموظفين المؤىمين عمميًا ومينيًا أداء وكفاءة أفضل من غيرىم في أداء مياميم. .7
تساىم المؤىبلت العممية لموظفي تجنيد االموال في تنمية الموارد المالية لممنظمة وجذب الممولين  .8

 وتكوين شبكة من العبلقات.
التي يمتمكيا الموظفون في تقديم حمول متميزة لممشكبلت التي تواجييم  تسيم الخبرات العممية والعممية .9

 في العمل.
تعمل إدارة المنظمات األىمية عمى تعزيز الجيود لبلحتفاظ بالعاممين ذوي القدرات اإلبداعية المتميزة  .10

 وخصوصًا العاممين في تجنيد األموال.
وخصوصًا العاممون في تجنيد األموال في تنمية  تساىم القدرات اإلبداعية لدى موظفو المنظمات األىمية .11

 الموارد المالية وجذب المانحين.
 تشجع المنظمات األىمية أساليب العمل الجماعي وتعزيز روح الفريق. .12



136 
 

تساىم فرق العمل في المنظمات األىمية في خمق أفكار ابداعية وابتكارية تصب في مصمحة تمك  .13
 المنظمات.

رأس المال البشري في تجنيد األموال ىي: اإلبداع واالبتكار، المؤىبلت، العوامل المؤثرة من عناصر  .14
   .الميارات والقدرات؛ وأن باقي المتغيرات تبين أن تأثيرىا ضعيف

 .تعتبر ثقة الممولين بالمنظمة األىمية عامل أساسي يساعد في عممية تجنيد األموال .15
كل ممحوظ في نجاح عممية تجنيد األموال وجذب تساعد كفاءة الموارد البشرية لدى المنظمة األىمية بش .16

 .الممولين

 التوصيات:: 2.5

 بناًء عمى نتائج الدراسة التي تم التوصل ليا، فإن الباحث يقترح مجموعة من التوصيات عمى النحو التالي:

الحفاظ عمى المعارف لدى الموظفين البلزمة ألداء عمميم والعمل عمى تطويرىا وتحسينيا بشكل  .1
 في إطار أىداف وغايات المنظمة.مستمر 

تفعيل وسائل االتصال والتواصل بين الموظفين وبين المدراء وكذلك بين اعضاء مجمس اإلدارة،  .2
والحفاظ عمى قنوات اتصال منظمة ومستمرة بين أطراف المصالح في المؤسسة من أجل تبادل 

 المعارف والخبرات.
مية الموارد المالية بالمؤسسة األىمية وتنميتيا مع تحسين وتطوير والحفاظ عمى المعارف الخاصة بتن .3

 األطراف المعنية من الموظفين وتفعيميا في القرارات والميام المنوطة بالموظفين.
ضرورة العمل عمى تحسين جودة ميارات االتصال والتواصل لدى الموظفين وكذلك ميارات التشبيك مع  .4

حيث يتوفر لدييم القدرة عمى التواصل مع المانحين اآلخرين وخصوصًا لدى موظفين تجنيد األموال، ب
 وكسب تأييدىم ودعميم.

العمل تطوير وتنمية ميارات موظفي تجنيد األموال في إعداد مقترحات وتسويقيا باستمرار من خبلل  .5
الدورات التدربية وورش العمل والندوات والمؤتمرات، والتنويع في طرق وأساليب إعداد مقترحات التمويل 

 يتبلءم ويتوافق مع الجيات المانجة ومتطمباتيا.بما 
التركيز عمى ميارات التفاوض لدى موظفي تجنيد األموال في التدريب وكذلك التأكد من توافر تمك  .6

 الميارات لدى الموظفين خبلل عممية التوظيف.
لموظفين خبلل التأكد والحرص عمى توافر المؤىبلت العممية والمينية البلزمة ألداء الميام المنوطة با .7

عممية التوطيف وبعد عممية التوظيف بمعنى خبلل فترة عمميم بحيث تتجنب المؤسسة من تآكل القيمة 
 العممية والمينية من تمك المؤىبلت.

تشجيع الموظفين العاممين في تجنيد األموال عمى الحصول عمى الشيادات العممية والمينية في إطار  .8
 عمميم.
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المنظمات األىمية عمى توفر الخبرات العممية والعممية في موظفو تجنيد ضرورة أن تحرص إدارة  .9
األموال خبلل عممية التوظيف وتنميتيا من خبلل التدريب نظرًا لحساسية وأىمية الميام التي يؤدونيا 

 لممنظمة بشكل عام.
ار في تعزيز الحفاظ عمى الموظفين ذوو القدرات اإلبداعية المتميزة في المنظمات االىمية واالستمر  .10

الجيود وصرف المكافآت والحوافز من أجل ضمان بقاءىم في المنظمة وكذلك لئلستفادة من أفضل 
 اإلمكانات التي يتمتعون بيا.

العمل عمى تطوير أساليب العمل الجماعي وفرق العمل، والحفاظ عمى روح التعاون والفريق بين  .11
 الموظفين.

دارتيا من قبل المنظمة بحيث تخمق جو مناسب وفعال من التنويع في فرق العمل بطرق مميزة وبناء .12 ة وا 
 اإلبداع واالبتكار لمموظفين.

العمل عمى كسب ثقة الممولين لممنظمة األىمية والحفاظ عمييا من خبلل التوافق في الرؤى واألىداف،  .13
 وااللتزام بمتطمبات ومعطيات الجيات المانحة، وتوفير المصداقية والموثوقية.

تنمية الموارد المالية لممنظمات األىمية، وضرورة التنويع في مصادر الدخل والبحث عن العمل عمى  .14
مصادر تمويمية متنوعة مستدامة وثابتة وخصوصًا من خبلل المشاريع الذاتية المدرة لمدخل بحيث 
ى تحافظ المنظمات عمى استقرار في تمويميا وبالتالي تستمر في تنقيذ أنشطتيا ومشاريعيا وتحافظ عم

بقاءىا، إضافة إلى ضرورة التركيز عمى القطاع الخاص المحمي في دعم وتمويل أنشطة وخطط 
 المنظمات األىمية.

ضرورة التنسيق والتشبيك بين المنظمات األىمية لضمان عدم االزداوجية في تنفيذ المشاريع عمى الفئة  .15
قيقية متنوعة يحتاجيا المجتمع المستفيدة أو المنطقة الواحدة، وكذلك لضمان زيادة تقديم مشاريع ح

 الفمسطيني.
الحفاظ عمى الكفاءة البشرية المتميزة في المنظمات األىمية من خمل اعتماد ىيكل رواتب مناسب وعادل  .16

لمموظفين ومجيوداتيم ويتناسب مع طبيعة أعماليم وكفاءتيم، وضرورة أن يشمل عمى نظام لمحوافز 
، والذي من شأنو أن يدفع العاممين لمزيد من التطور والتقدم والمكافآت والمزايا المتنوعة لمعاممين

ويحفزىم في أداء مياميم بكفاءة وفعالية، كما أن المنظمات تتمكن من المحافظة عمى الكفاءات البشرية 
التي تممتكيا وتحد من تسربيا لممنظمات األخرى المنافسة، وخصوصًا في ظل المنافسة الشديدة، فإن 

 لبشرية المؤىمة، يّكمف المنظمة الكثير من الخسائر.خسارة الكفاءة ا
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 : توصيات لدراسات مقترحة مستقبمية:3.5

 في ضوء دراسة الباحث والنتائج التي توصل إلييا، فإن الباحث يقترح الدراسات المستقبمية اآلتية:

 غزة. العوامل المؤثرة في تجنيد األموال في المنظمات األىمية الدولية العاممة في قطاع 
 .واقع رأس المال البشري وعبلقتو بالميزة التنافسية في المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة 
  دراسة حالة شبكة المنظمات األىمية  –أثر كفاءة مجمس إدارة المنظمات األىمية في تجنيد األموال

 الفمسطينية.
  قطاع غزة.العوامل المؤثرة في التمويل المستدام في المنظمات األىمية في 
 .التمويل المحمي لممنظمات األىمية في قطاع غزة: القضايا والتحديات 
 دراسة حالة شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية. -دور رأس المال البشري في اإلبداع المؤسسي 
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 المصادر والمراجع

 المراجع العربيةأواًل: 

 القرآن الكريم. 
 (، أسس عمم االقتصاد، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر.2006) إبراىيم، نعمة اهلل نجيب 
 ( 2005إبراىيم، يوسف كامل ،) المنظمات غير الحكومية الفمسطينية(NGOS )-   دراسة جغرافية

، بحث مقدم إلى المؤتمر العممي األول " االستثمار والتمويل في فمسطين بين آفـاق التنميـة  تنموية
 ، الجامعة اإلسبلمية، غزة. 2005مايو  9 - 8والتحديـات المعـاصـرة"، في الفترة من 

 ( رأس المال البشري، مركز الخبرات المينية، القاىرة، جميورية مصر 2012أبو الجدايل، حاتم :)
 ربية.الع

 ( الجمعيات الخيرية في قطاع غزة، مجمة صامد االقتصادي، السنة 1991أبو الرب، إياد ،)العدد 13 ،
84. 

 ( إدارة منظمات المجتمع المدني: دراسة في الجمعيات األىمية من منظور 200أبو النصر، مدحت ،)
ة، ايتراك لمنشر والتوزيع، القاىرة، التمكين والشراكة والشفافية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك والجود

 مصر.
  (: مناىج لبحث وطرق التحميل اإلحصائي في العموم  2005أبو حطب ، فؤاد و أمال، صادق " )

 النفسية والتربوية واالجتماعية "، مكتبة األنجمو المصرية: القاىرة.
 ( أيو العرب من مجتمع المعرفة؟، 2009أبو حبلوة، كريم :)http://www.mokarabat ،

10/9/2014. 
 ( التمويل الدولي لممؤسسات األىمية الفمسطينية وأثره عمى التنمية السياسية 2011أبو حماد، ناىض،)

 دراسة ميدانية، رسالة ماجستير ، جامعة األزىر، غزة. –م 2010-م2000في قطاع غزة 
 ( تخطيط الموارد البشرية، المكتب ال1998أبو رغيف، عقيل والعكيمي، طارق :) ،جامعي الحديث

 اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.
 ( محسن ،)(، عن التمويل الدولي والتنمية في فمسطين، الحوار المتمدن، العدد 2007أبو رمضان )أ

1908( ،http://www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid=96038 ،)1-9-2014. 
 ( محسن ،)بعد  1994ىمي في قطاع غزة منذ عام (، نظرة تحميمية لمعمل األ2006أبو رمضان )ب

دراسة تقييمية لمواقع ورؤية مستقبمية، برنامج دراسات التنمية، جامعة بيرزيت، رام اهلل،  -االنسحاب
 فمسطين، الطبعة األولي.

 ( المجتمع المدني والدولة2005أبو سيف، عاطف ،)-  قراءة تأصيمية مع إحالة لمواقع الفمسطيني، دار
 لتوزيع، غزة.الشروق لمنشر وا
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 ( رأس المال البشري قياس القيمة االقتصادية ألداء 2004اتحاد الخبراء واالستشاريون الدوليون ،)
 العاممين، ايتراك لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.

 ( تنمية موارد المنظمات غير الحكومية، كتاب األىرام اإلقتصادي، مصر.2007أفندي، عطية ،) 
  (ـ "االستثمار في رأس المال البشري كمدخل حديث إلدارة الموارد 2009محمد، فرعون )أليفي، محمد و

البشرية بالمعرفة"، ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى الدولي صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية، جامعة 
 مسيمة، الجزائر.

 ( إدارة وتنظيم المؤسسات االجتماعية في الخدمة االجت2000بدوي، ىناء حافظ ،) ماعية، المكتب
 الجامعي الحديث، األزاربطية، اإلسكندرية، النسخة األخيرة.

 (، الحقبة الراىنة في دور المنظمات األىمية في فمسطين، التحول 1997) ىالبرغوثي، مصطف
الديمقراطي وبناء الدولة في العالم الثالث، المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية )مواطن(، رام اهلل، 

 .فمسطين
  2003برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: "تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام." 
 ( المجتمع المدني دراسة نقدية مع إشارة لممجتمع المدني العربي، مركز دراسات 1996بشارة، عزمي ،)

 الوحدة العربية، بيروت، لبنان.
 ( رأس المال البشري، 2007بيير، آالن ،)LE MONDE DIPLOMATIQUE ،النشرة العربية :

 .49-48، ص24العجج 
 ( 24(، رأس المال البشري، مجمة لون ديبموماتيك، السنة الثانية، العدد )2007بيير، اآلن.) 
 (دور القطاع األىمي الثالث في التنمية، الحوار المتمدن، عدد2005تيشوري، عبد الرحمن .)2  ،

1402 ،http//:www.aataych@scs-net.org. 
  ،(، إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي، المستقبل 1999محمد عابد )الجابري

 .1999، كانون الثاني 197العربي، العدد 
 في العاممة ليةھاأل لممنظمات الخارجي التمويل (، واقع2012اء، سائد )ھب جرار، ذياب و أبو 

 جامعة االثر، مجمة الممّولين، تحفيز سبل عّوقات،الم الدوافع، :الضفة الغربية في والبيرة هلل رام محافظة
 .1168-1127،ص 5، العدد ٢ االنسانية(، مجمد لؤلبحاث )العموم النجاح

 (القواعد المنيجية لبناء االستبيان، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء الجراح، 2010الجرجاوي، زياد .)
 فمسطين.

 ( البيئة القانونية 1995الجرجاوي، عمي ،) والتحول الديمقراطي في فمسطين، المؤسسة الفمسطينية
 لدراسة الديمقراطية )مواطن(، رام اهلل، فمسطين، الطبعة األولي.

 (مبادىء التمويل، الطبعة األولى، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان.2002الحاج، طارق ،) 
 ( التعميم والتنمية االقتصادية، دار الرشيد 1981الحبيب، صدق جميل ،).لمنشر، بغداد 
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 ( برنامج بناء القدرات 2010حردان، مجدي وآخرون ،)–  الدليل التدريبي في بناء قدرات المؤسسات
 شمس، رام اهلل، فمسطين، الطبعة األولي.–األىمية، مركز إعبلم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

 ( مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية، الدا2005حسن، راوية ،) ،ر الجامعية، اإلسكندرية
 مصر.

 ( تكوين الموارد البشرية في المنظومة التربوية الجزائرية دراسة حالة: تكوين 2009حسيبة، بن عمار" :)
 المطونين في والية قسنطينة"، رسالة ماجستير، جامعة فتوري، قسنطينة، الجزائر.

 ( االستثمار بالمورد البشري وعبلقتو 2008الحمو، عقيل" :) بالتشغيل والبطالة في الببلد النامية )دراسة
 حالة العراق("، رسالة دكتوراة، الجامعة المستنصرية، العراق.

 ( رأس المال البشري: تأصيل نظري وتطبيق عمى مصر، مركز اإلسكندرية 2006الحناوي، حمدي :)
 لمكتاب، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.

 ( 2006حنفي، ساري وطبر، ليندا ،) بروز النخبة الفمسطينية المعولمة، المانحون والمنظمات الدولية
والمنظمات غير الحكومية المحمية، المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية )مواطن(، رام اهلل، 

 فمسطين، الطبعة األولى.
 ( اقتصاديات التعميم"، موقع الجامعة اإلسبلمية، 2009الحولي، عميان" :)www.iugaza.edu.ps. 
 ( 2002حيدر، محمد بكار ،)الخيـري العربي المعاصـر ومؤسساتـو، وثيقة تنمية الموارد  تمـويل العمـل

 ، مركز التميز لممنظمات غير الحكومية، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.5المالية، العدد 
 ( ا2004الحيدري، إبراىيم بن سيممان ،) لعوامل الداخمية المؤثرة في عممية جمع التبرعات في

دراسة ميدانية عمى مدينة الرياض، رسالة ماجستير، جامعة الممك سعود،  -المنظمات الخيرية العالمية
 المممكة العربية السعودية.

 ( الجامعة في خدمة مجتمع المعرفة، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، 2000الخشاب، عبد اإللو ،)
 ر.مص

 (اقتصاد المعرفة، عالم الكتب الحديث، ط2008خمف، فميح حسن :)اربد، األردن.1 ، 
 ( اإلدارة العامة لمشئون العامة والمنظمات غير 2014دليل الجمعيات األىمية في قطاع غزة ،)

 الحكومية، وزارة الداخمية واألمن الوطني، غزة، فمسطين.
 ( االستثمار التعميمي في2010دىان، محمد" ،)  الرأس المال البشري مقاربة نظرية ودراسة تقييمة لحالة

 الجزائر، رسالة دكتوراة، جامعة قتوري، قسنطينة، الجزائر.
 ( تتبع الدعم الحارجي لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية في 2009ديفوير، جوزيف وترتير، عبلء ،)

القتصادية الفمسطينية، مركز (، معيد أبحاث السياسات ا2008-1999الضفة الغربية وقطاع غزة )
 تطوير المؤسسات األىمية الفمسطينية، فمسطين. 

http://www.iugaza.edu.ps/
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 ( دراسات في محاسبة المنشآت الخاصة1996الراوي، حكمت أحمد ،)-  ،األقسام والفروع، الجمعيات
 النوادي، الفنادق، المستقبل لمنشر والتوزيع، األردن.

 ( في اقتصاديات التعميم، د2005الرشدان، عبداهلل :).ار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن 
 ( البعد االستراتيجي لممعرفة، مركز الخميج لؤلبحاث، دبي، اإلمارات 2004سممان، سممان رشيد :)

 العربية المتحدة.
 ( دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة2002سمك، نجوى وعابدين، السيد صدقي ،)- 

 الدراسات النسوية، القاىرة، مصر.الخبرتان المصرية واليابانية، مركز 
 (العولمة والدولة، الوطن و المجتمع العالمي،دار النيضة 2002سنو، غسان و الطراح عمي ،.)

 العربية، بيروت.
 ( إدارة التسويق في المنظمات غير الربحية، دار الحامد لمنشر والتوزيع، 2009سويدان، والبرواري ،)

 عمان، األردن، الطبعة األولي.
 ( واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة وسبل 2004شبير، رحاب ،)

 تطويره، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
 ( تعداد المنظمات غير الحكومية الفمسطينية في الضفة وقطاع 2001شمبي، ياسر والسعدي، نعيم ،)

 ة الفمسطينية )ماس(، رام اهلل، فمسطين.غزة، معيد أبحاث السياسات االقتصادي
 ( االقتصاد المعرفي، دار صفاء لمنشر والتوزيع، ط2008الشمري، ىاشم والميثي، ناديا :)عمان، 1 ،

 األردن.
 ( تعميم األطفال 2010الصافي، عبد الحكيم محمود وقارة، سميم محمود ودبور، عبد المطيف محمد ،)

 افة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى.في عصر االقتصاد المعرفي، دار الثق
 ( تدبير التمويل بالمنظمات غير الحكومية وتعبئة الموارد،2012صالح، محمد حامد ،) 
 ( الريادة: رأس المال البشري وصناعة الكفاءات الريادية"، ورقة 2010صولح، سماح ومحبوب، مراد" :)

العاشر الريادية في مجتمع المعرفة، جامعة الزيتونة عمل مقدمة لممؤثمر العممي الدولي السنوي 
 األردنية.

 ( البنية المعرفية الكتساب المفاىيم تعمميا وتعميميا، دار األمل، األردن.2004الطيطي، محمد ،) 
 ( األىمية االقتصادية لرأس المال البشري ودور التربية والتعميم فيو"، 2002العاني، تقي عبد سالم" :)

الندوة التربوية المصاحبة لممجمس المركزي التحاد المعممين العرب المنعقد في الجزائر  بحث مقدم إلى
9/2- 13/2. 

 ( االستثمار في رأس المال البشري ودوره في تخفيض 2011عبد الصمد، سميرة والعقون، سيام" :)
إلى الممتقى  البطالة: مدخل موائمة التعميم الجامعي مع متطمبات سوق العمل المحمية"، ورقة مقدمة

 الدولي حول القضاء عمى البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسمية، الجزائر.
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 ( رأس المال الفكري وأثره عمى منشآت األعمال الصناعية 2009عبد المنعم، أسامة " :)–  دراسة حالة
 شركة األلبسة الجاىزة األردنية"، عمان، األردن.

  (، مستوى اإلدارة المالية بالمنظمات غير الحكومية كمؤشر لبناء 2009ث )عبد الوىاب، ليمي عبد الوار
قدراتيا التنظيمية، مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانية، جامعة حموان، الجزء األول، 

 .172-117، ص27العدد 
 ( البحث العممي2001عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد .)- يومو وأدواتو مف

 وأساليبو، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان.
 ( اقتصادة المعرفة مفاىيم واتجاىات، مادلخمة في الممتقى الدولي حول تنمية 2004عثمان، بوزيان ،)

البشرية وفرص اإلندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، كمية الحقوق والعموم اإلقتصادية، 
 .2004ارس م 10-9جامعة ورقمة، 

 ( 2006عطية، محمد ناجي ،)(، البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية )الواقع وآفاق التطوير
 الجميورية لمنشر، مصر.

 ( المدخل إلى إدارة المعرفة، 2006العمي، عبد الستار وقنديمجي، عامر إبراىيم والعمري، غسان ،)
 عمان.الطبعة األولى، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، 

 ( المدخل إلى إدارة المعرفة، دار المسيرة 2006العمي، عبد الستار وقنديمجي، عامر والعمري، غسان :)
 .1لمنشر والتوزيع، عمان، ط

 ( المنظمات غير الحكومية2002عمر، عماد ،)- .دليل لكيفية تسيير شئونيا وبناء قدراتيا 
 ( إدارة رأس 2009العنزي، سعد عمي، وصالح أحمد عمي :) المال الفكري في منظمات األعمال، دار

 اليازوري لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.
 ( إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال، دار اليازوري 2009العنزي، سعيد وصالح، أحمد :)

 العممية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.
  (،األوقاف و السياسة في مصر، الشروق 2000غانم البيومي .) 70 - 68القاىرة ، ص. 
 ( االستثمار في رأس المال البشري، مركز البحوث 2007الغرفة التجارية والصناعية بالرياض :)

 والدراسات، الرياض.
 ( اقتصاديات التعميم، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان.2003فيمو، فاروق :) 
 ( أثر بيئة العمل ال2002القحطاني، محمد عمي مانع .) داخمية عمى الوالء التنظيمي، رسالة ماجستير

 غير منشورة، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض.
 ( اقتصاديات العمل، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر، عمان.2007القريشي، مدحت ،) 
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 ( بيئة استثمار رأس المال البشري دراسة ميدانية عمى قرية مصرية"، 2008القصاص، ميدي" ،)
 15-13المؤثمر العممي الثالث"القضايا البيئية المعاصرة والمشاركة المجتمعية"، جامعة جنوب الوادي، 

 نوفمبر، األقصر، مصر.
 ( مدخل إلى عمم التمويل، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين.2002الكخن، رشيد وآخرون ،) 
 (، مجموعة دراسات عن دور المنظمات 2003االسكوا ) -المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

غير الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي متابعتيا خبلل عقد التسعينات من القرن 
 العشرين، األمم المتحدة، نيويوك.

 ( عبلقات المؤسسات غير الحكومية الفمسطينية فيما بينيا ومع السمطة 2001لدادوة، حسن وآخرين ،)
 الفمسطينية والممولين، معيد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس(.الوطنية 

 ( اإلدارة الحديثة لمنظومة التعميم العالي، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، ط2011لفتو، جواد :)1. 
 ( االستثمار في رأس المال البشري: التعميم، مجمة الفيصل، العدد 2005المالكي، عبد اهلل ،)341 ،

 .35-26ص
 (، تعداد المنظمات غير الحكومية الفمسطينية في الضفة وقطاع غزة، ماس، 2008لكي، وآخرون )الما

 رام، فمسطين، الطبعة األولى.
 ( تأصيل ورؤية العمل األىمي الفمسطيني، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 2010محيسن، تيسير ،) العمل"

، غزة، 2010-12-23سان بتاري  األىمي في فمسطين، آليات ومتغيرات"، مؤسسة الضمير لحقوق اإلن
 فمسطين.

 ( دور التسيير التقديري لموظائف والكفاءات في فعالية إدارة الموارد البشري في 2008مدلس، شكري ،)
المؤسسة )دراسة حالة المؤسسة الوطنية لميندسة المدنية والبناء فرع حاسي مسعود(، مذكرة ماجستير 

 موم التسيير، جامعة باتنة، الجزائر.غير منشورة، كمية العموم اإلقتصادية وع
 ( دارة التغيير لدى المؤسسات غير الحكومية 2006مرزوق، ابتسام (، فعالية التطوير التنظيمي وا 

 الفمسطينية، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
 ( دور المرأة الفمسطينية في الييئ2003مرصد، الييئة الفمسطينية لحماية حقوق البلجئين ،) ات

 والمنظمات غير الحكومية، ورقة عمم مقدمة لمكز الدراسات )أمان(. 
  ،مركز اإلحصار المركزي http://www.pcbs.gov.ps ،20-10-2014. 
 ( التطوير اإلداري لمؤسسات العمل األىمي، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر "واقع 2009المشيراوي، أحمد ،)

 ين.آفاق وتحديات"، غزة، فمسط -المؤسسات األىمية
 ( من قسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعي، األمانة العامة 1994المطيري، بدر ،)

 .87- 80لؤلوقاف ،الكويت، ص
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 ( قضايا إدارية معاصرة، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر، 2011المعاني، أحمد إسماعيل،و آخرون ،)
 عمان.

  (، مسح المنظمات الفمسطينية غير 2009الفمسطينية )ماس( )معيد أبحاث السياسات االقتصادية
 (.2008-2006-1999الحكومية )

 ( التمويل الدولي لممؤسسات األىمية الفمسطينية وأثره عمى المجتمع، رام اهلل، 2001معيد ماس ،)
 فمسطين.

 ( رأس المال الفكري: أساليب قياسو وطرق2003المفرجي، عادل حرحوش وصالح، أحمد عمي ،) 
 المحافظة عميو، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر.

 ( رأس المال الفكري، طرق قياسو وأساليب المحافظة عميو، 2003المفرجي، عادل وصالح، أحمد :)
 منشورات المنظمة العربية لمتنمية، القاىرة.

 ( أىمية منظمات المجتمع المدني، مجمة جامعة دمشق 2008مبلوي، أحمد ،) لمعموم االقتصادية
 .2، العدد 24والقانونية، المجمد 

 ( قراءات في تنيمة الموارد البشرية، وكالة المطبوعات، الكويت.1976منصور، منصور أحمد ،) 
 ( ضرورة تخفيف اعتماد المجتمع المدني الفمسطيني عمى المساعدات الدولية، 2007مؤسسة دالية ،)

 القدس، فمسطين.
 ( تقييم أداء اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع 2008النباىين، يوسف ،)

 غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطين.
 ( رأس المال الفكري، بحث مقدم لمؤثمر "اقتصاد المعرفة والتنمية 2005نجم، نجم عبود ،)

 االقتصادية"، جامعة الزيتونةاألردنية، األردن.
  ،(، التمويل داخل المؤسسات االجتماعية، 2004عبد المجيد )نيازيhttp://faculty.imamu.edu ،

1-10-2014. 
 ( المنيج واالقتصاد المعرفي، دار المسيرة لمنشر 2007الياشمي، عبد الرحمن والعزاوي، فائزة محمد ،)

 ، عمان، األردن.1والتوزيع والطباعة، ط
 ( شكاليات2010ىبللي، محمود التمويل األجنبي لمجمعيات األىمية، مجمة العموم  (، قضايا وا 

 االجتماعية.
 ( رأس المال الفكري: استراتيجية التحول من الفئة العامة إلى الفئة 2007ىيجان، عبد الرحمن" :)

المتميزة"، ورقة عمل منشورة، المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية، 
http://www.hrdiscussion.com/hr13128.html. 

 ( بشأن الجمعيات الخيرية واألىمية، العدد 2000( لسنة )1(، قانون رقم )2000الوقائع الفمسطينية )
 ، فمسطين.32

http://www.hrdiscussion.com/hr13128.html
http://www.hrdiscussion.com/hr13128.html
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 ( االستثمار في رأس المال البشري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لدى 2012وىيبة، طبشي ،)
دراسة حالة مطاحن الوحات بتقرت، رسالة ماجستير، جامعة ورقمة،  -الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات 

 الجزائر.
 ( دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات األعمال، دراسة 2005يوسف، عبد الستار حسين ،)

امعة الزيتونة مقدمة لمؤتمر "اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية"، كمية االقتصادر والعموم اإلدارية، ج
 األردنية، عمان، األردن.
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 المالحق

 (1ممحق رقم )

 اإلستبانة بصورتيا النيائية

 

 ة/ة الكريم/السيد

 السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،

 تحية طيبة وبعد:

 تعبئة استبيان /الموضوع

المؤسسات األىمية  دور رأس المال البشري في تجنيد األموال في يقوم الباحث بإجراء دراسة حول "
"، وذلك استكمااًل لمتطمبات دراسة حالة المنظمات األىمية في محافظة الوسطى-العاممة في قطاع غزة

 الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة األعمال من كمية التجارة بالجامعة اإلسبلمية.

انات والخبرات والمؤىبلت ويعرف الباحث رأس المال البشري بأنو "مزيج من الميارات والقدرات واإلمك
العممية التي يمتمكيا أو يكتسبيا األفراد وقدرتيم عمى العمل ضمن فرق وتعاونيم في انجاز مياميم،  
بحيث يتم استغبلل مجمل ىذه الطاقات واستثمارىا لتحقق الرفاه االجتماعي واالقتصادي"، في حين 

نشطة المنظمة والمتكاممة لتوفير األموال البلزمة يعرف الباحث تجنيد األموال بأنو " بأنو مجموعة من األ
من مصادرىا الممكنة الخارجية والمحمية والذاتية بيدف تحقيق أىداف وغايات المنظمة األىمية في 

 مجاالتيا المختمفة".

مى فقرات االستبانة بكل دقة وموضوعية، وذلك بوضع عوعميو يرجو الباحث منكم التكرم باإلجابة 
دل ذلك عمى  10(، حيث كمما اقتربت اإلجابة الدرجة من 10( إلى )1ناسبكم من )الدرجة التي ت

الموافقة  العالية عمى ما ورد في العبارة والعكس صحيح، عممًا بأن نتائج ىذه الدراسة ستعامل بالسرية 
 التامة وستستخدم ألغراض البحث العممي فقط.

 وتقبموا فائق االحترام والتقدير

 الباحث                                                                              

 محمد طالل أبوالروس
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 الجزء األول: البيانات الشخصية:

 ذكر             أنثى         الجنس:  .1

 سنة  40أقل من -30 سنة       30أقل من  -20     سنة 20أقل من        العمر:  .2
 سنة فأكثر 40       

 بكالوريوس        ماجستير         دكتوراه                 دبموم فأقل        المؤىل العممي:  .3

 عدد سنوات الخبرة:  .4
 سنوات  8أقل من  -5سنوات      5أقل من  -3سنوات       3أقل من        
 سنوات فأكثر 8       

 :المسمى الوظيفي  .5
 عضو مجمس إدارة           مدير           رئيس قسم          
 موظف في تجنيد األموال          

 

 الجزء الثاني: الفقرات:

( دل عمى الموافقة 10يرجى وضع الدرجة المناسبة لكل فقرة من الفقرات التالية، حيث كمما اقتربت الدرجة من )
 العالية عمى ما ورد والعكس صحيح.

 االول: رأس المال البشري المحور

 الفقرة الرقم
 الدرجة

1-11 

 المعرفة:

  .اٌّىظفُٓ اٌّؼاسف اٌالصِح ألداء ِهاِهُ ػًٍ أفعً وجه جُّغ َتىفش ٌذي  .0

2.  
َتىفش ٌذي ئداسج إٌّظّاخ األھٍُح سؤَح واظذح ٔذى اعتشاتُجُاخ وِذاخً ئداسج 

 .اٌّؼشفح ٌذَها
 

3.  
ِثً )تمذَش اٌّؼشفح، تٕاء اٌّؼشفح، اٌتشاسن تشىً اٌغٍىوُاخ اٌّؼشفُح ٌإلداسج 

 .تاٌّؼشفح( ّٔىرجاً ٌٍؼآٍُِ
 

4.  
َتشاسن اٌّىظفىْ فٍ اٌّؼشفح ِٓ خالي ِا َمذِه اٌّىظفىْ اٌمذاًِ ِٓ ِؼاسف 

 .وخثشاخ الصِح ٌٍّىظفُٓ اٌجذد
 

5.  
تغاھُ اٌّؼاسف اٌتٍ َّتٍىها اٌّىظفُٓ وخصىصاً ِىظفٍ تجُٕذ األِىاي فٍ تُّٕح 

 .األھٍُح اٌّاٌُح ٌٍّٕظّاخاٌّىاسد 
 

6.  
تمىَ إٌّظّاخ األھٍُح تتطىَش ِؼاسف اٌّىظفُٓ فٍ تجُٕذ االِىاي ِٓ خالي 

 .اٌتذسَة
 

7.  
تغتفُذ إٌّظّاخ األھٍُح ِٓ ِؼاسف ِىظفُها فٍ تجُٕذ األِىاي فٍ تطىَش آٌُح ػٍّها 

 تىفاءج وفؼاٌُح. افٍ تجُٕذ األِىاي ِٓ أجً تذمُك أھذافه
 

8.  
إٌّظّاخ األھٍُح ػًٍ اٌتأوذ ِٓ ِذي تىفش اٌّؼاسف اٌالصِح فٍ تجُٕذ تذشص 

 االِىاي خالي ػٍُّح اٌتىظُف.
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9.  
ف َذشص اٌؼاٍِىْ فٍ تجُٕذ األِىاي فٍ إٌّظّاخ األھٍُح ػًٍ اٌثذث ػًٍ اٌّؼاس

 .اٌّطٍىتح فٍ ِجاٌهُ و اوتغاتها
 

01.  
ِٓ  ِؼاسفهُ اعتثّاسػًٍ  َذشص اٌؼاٍِىْ فٍ تجُٕذ األِىاي فٍ إٌّظّاخ األھٍُح 

 خالي تٕفُز اٌؼًّ تجىدج ػاٌُح.
 

 المهارات والقدرات:

0.  
تشوض اإلداسج اٌؼٍُا فٍ إٌّظّاخ األھٍُح ػًٍ اٌتطىَش واٌتؼٍُُ اٌّغتّش وأعاط 

 .الوتغاب اٌّهاساخ اٌؼٍُّح اٌّتٕىػح فٍ ػٍُّح تجُٕذ االِىاي
 

2.  
واٌتىاصً وٌذَهُ اٌمذسج ػًٍ عشػح َّتٍه ِىظفى تجُٕذ األِىاي ِهاساخ االتصاي 

 اٌتشثُه ِغ اِخشَٓ.
 

3.  
تذشص إٌّظّاخ األھٍُح ػًٍ اٌتأوذ ػًٍ ِذي تىفش اٌّهاساخ واٌمذساخ اٌالصِح فٍ 

 .تجُٕذ األِىاي خالي ػٍُّح اٌتىظُف
 

4.  
تغاھُ ِهاساخ االتصاي واٌتىاصً وِهاساخ اٌتشثُه ِغ اِخشَٓ فٍ تُّٕح اٌّىاسد 

 اٌّأذُٓ.اٌّاٌُح وجزب 
 

5.  
ئػذاد ِمتشداخ اٌتّىًَ َذشص ِىظفى تجُٕذ األِىاي ػًٍ اوتغاب ِهاساخ 

 وتغىَمها.
 

  .اٌتفاوض َذشص ِىظفى تجُٕذ األِىاي ػًٍ اوتغاب ِهاساخ  .6

7.  
َّتٍه ِىظفى تجُٕذ االِىاي اٌمذسج ػًٍ اتخار اٌمشاساخ تّا َتٕاعة ِغ ِصٍذح 

 .إٌّظّح األھٍُح
 

8.  
واعتخذاَ  تجُٕذ األِىاي ِهاساخ فُٕح واوتغاب ِهاسج اٌٍغح،َتىفش ٌذي ِىظفى 

 ٌٍمُاَ تّهاِهُ. اٌذاعىب واٌتىٕىٌىجُا
 

9.  
تمىَ ئداسج إٌّظّاخ األھٍُح تاعتثّاس اٌّهاساخ واٌمذساخ اٌّتىفشج ٌذٌ ِىظفى تجُٕذ 

 .األِىاي 
 

01.  
االِىاي ِٓ تهتُ ئداسج إٌّظّاخ  األھٍُح تتطىَش لذساخ وِهاساخ ِىظفٍ تجُٕذ 

 .خالي تشاِج فؼاٌح ووفماً ٌّتطٍثاخ اٌؼًّ واٌخطػ اٌّغتمثٍُح
 

 المؤهالت:

0.  
َتىفش ٌذي إٌّظّاخ األھٍُح ػذد واف ِٓ اٌّىظفُٓ اٌّإھٍُٓ ػٍُّاً وِهُٕاً ٌتأدَح 

 اٌّهاَ اٌىظُفُح اٌّىوٍح ئٌُهُ.
 

2.  
شهاداخ ػٍُّح تذشص ئداسج إٌّظّاخ األھٍُح ػًٍ اعتمطاب وتىظُف ِٓ َّتٍىىْ 

 .وِهُٕح فٍ ِجاٌهُ خالي ػٍُّح اٌتىظُف
 

3.  
تغاھُ اٌّإھالخ اٌؼٍُّح ٌّىظفٍ تجُٕذ االِىاي فٍ تُّٕح اٌّىاسد اٌّاٌُح ٌٍّٕظّح 

 .وجزب اٌّّىٌُٓ وتىىَٓ شثىح ِٓ اٌؼاللاخ
 

4.  
ھٕاٌه تىافك تُٓ اٌّإھالخ اٌؼٍُّح ٌذي اٌّىظفُٓ وغثُؼح اٌّهاَ اٌىظُفُح اٌّىوٍح 

 ئٌُهُ.
 

  َذمك اٌّىظفُٓ اٌّإھٍُٓ ػٍُّاً وِهُٕاً أداء ووفاءج أفعً ِٓ غُشھُ فٍ أداء ِهاِهُ.  .5

  .تؼطٍ اٌّإھالخ اٌؼٍُّح ِإشش ِهُ ػًٍ ِذي وفاءج األداء ٌهُ خالي اٌؼٍُّح اإلداسَح  .6

7.  
تتُخ ئداسج إٌّظّاخ االھٍُح فشصح ٌّىظفُها فٍ اٌذصىي ػًٍ ِإھالخ ػٍُّح 

 وِهُٕح ِتمذِح.
 

8.  
َذشص ِىظفى إٌّظّاخ األھٍُح ػًٍ اٌتطىس اٌىظُفٍ ِٓ خالي اٌذصىي ػًٍ 

 .شهاداخ ػٍُّح وِهُٕح ِتمذِح
 

9.  
تذػُ اٌّإھالخ اٌؼٍُّح ٌذي اٌّىظفُٓ اٌّشوض اٌتٕافغٍ ٌٍّٕظّاخ االھٍُح وتذػُ 

 .تمذِها وتطىسھا
 

 الخبرات:

  .اٌّىظفُٓ تشىً ػاََّتٍه ِىظفى تجُٕذ االِىاي خثشج ػاٌُح فٍ ِجاٌهُ، ووزٌه   .0

  .َإدٌ ِىظفى تجُٕذ األِىاي ِهاِهُ تأفعً ِا َىىْ وتشىً ِغتّش  .2
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3.  
تّتٍه اٌششوح ػذد واف ِٓ ِىظفى تجُٕذ األِىاي اٌزَٓ َّتٍىىْ اٌخثشاخ اٌالصِح 

 .ألداء اٌؼًّ تىفاءج وفؼاٌُح
 

4.  
ػٍُّح تذشص ئداسج إٌّظّاخ األھٍُح ػًٍ تىفش اٌخثشاخ اٌؼٍُّح اٌالصِح خالي 

 .اٌتىظُف
 

5.  
تغاھُ اٌخثشاخ اٌؼٍُّح ٌذي ِىظفى تجُٕذ االِىاي فٍ جزب اٌّّىٌُٓ واعتمطاب 

 .أِىاي اٌّأذُٓ
 

   .تىٌٍ إٌّظّاخ األھٍُح أھُّح وثُشج ٌٍّىظفُٓ أصذاب اٌخثشج فٍ تجُٕذ األِىاي  .6

  اٌخثشاخ ٌذي ِىظفٍ تجُٕذ االِىاي. اعتثّاسشص ئداسج إٌّظّاخ االھٍُح ػًٍ تذ  .7

8.  
 تغهُ اٌخثشاخ اٌؼٍُّح واٌؼٍُّح اٌتٍ َّتٍىها اٌّىظفىْ فٍ تمذَُ دٍىي ِتُّضج

 .ٌٍّشىالخ اٌتٍ تىاجههُ فٍ اٌؼًّ
 

  .ھٕان تىافك تُٓ خثشاخ اٌّىظفُٓ فٍ تجُٕذ األِىاي وغثُؼح ِهاَ تجُٕذ األِىاي  .9

01.  
ِٓ وجىد خثشاخ عاتمح ٌألفشاد اٌّتمذُِٓ ٌٍؼًّ تذشص إٌّظّاخ األھٍُح ػًٍ اٌتأوذ 

 .فٍ تجُٕذ األِىاي
 

 اإلبداع واالبتكار

  .َّتٍه اٌّىظفىْ فٍ إٌّظّاخ األھٍُح اٌمذسج ػًٍ اٌمُاَ تأػّاي اتتىاسَح  .0

2.  
َّتٍه ِىظفى إٌّظّاخ األھٍُح وخصىصاً اٌؼاٍِىْ فٍ تجُٕذ األِىاي اٌمذسج ػًٍ 

 اإلتذاع وتطىَش اٌؼًّ.
 

3.  
تغهُ فٍ تطىَش ووفاءج َتّتغ اٌّىظفىْ فٍ إٌّظّاخ األھٍُح تاألفىاس اٌجذَذج اٌتٍ 

 .أداء اٌؼًّ
 

4.  
تًُّ اإلداسج اٌؼٍُا ئًٌ األعٍىب اٌالِشوضٌ فٍ اإلداسج وتؼضَض ِثذأ تفىَط اٌغٍطح 

 .ٌٍّغتىَاخ اإلداسَح األلً
 

5.  
تاٌؼآٍُِ روٌ اٌمذساخ تؼًّ ئداسج إٌّظّاخ األھٍُح ػًٍ تؼضَض اٌجهىد ٌالدتفاظ 

 .اإلتذاػُح اٌّتُّضج وخصىصاً اٌؼآٍُِ فٍ تجُٕذ األِىاي
 

6.  
تتُخ ئداسج إٌّظّاخ األھٍُح اٌفشصح ٌّىظفُها ٌطشح وئتذاء آسائهُ فٍ إٌّالشاخ 

 .اٌجّاػُح واالجتّاػاخ
 

7.  
 تغاھُ اٌمذساخ اإلتذاػُح ٌذي ِىظفى إٌّظّاخ األھٍُح وخصىصاً اٌؼاٍِىْ فٍ تجُٕذ

 .األِىاي فٍ تُّٕح اٌّىاسد اٌّاٌُح وجزب اٌّأذُٓ
 

8.  
تغاػذ األفىاس االتتىاسَح ٌذي ِىظفى إٌّظّاخ األھٍُح فٍ تٕاء شثىح ػاللاخ ِذٍُح 

 .ودوٌُح ٌٍّٕظّح
 

9.  
تذشص ئداسج إٌّظّاخ األھٍُح ػًٍ اعتمطاب ِىظفُٓ َتّتؼىْ تذظ ِٓ اإلتذاع 

 .ٌهُ واالتتىاس فٍ االػّاي اٌىظُفُح اٌّىوٍح
 

01.  
تتّتغ إٌّظّاخ األھٍُح تفشصح لىَح ٌٍثماء واالعتّشاس فٍ تٕفُز أھذافها فٍ ظً وجىد 

 .وفاءج تششَح وخصىصاً فٍ ِجاي تجُٕذ االِىاي
 

 التعاون بيه العامليه والعمل في فرق

  .تشجغ إٌّظّاخ األھٍُح أعاٌُة اٌؼًّ اٌجّاػٍ وتىشَظ سوح اٌفشَك  .0

2.  
األھٍُح ػًٍ تىفُش إٌّار إٌّاعة ٌتُّٕح االتصاالخ اإلَجاتُح تؼًّ إٌّظّاخ 

 .واٌتىاصً تُٓ ششائخ اٌؼآٍُِ اٌّختٍفح
 

3.  
تذصً ئداسج إٌّظّاخ االھٍُح ػًٍ أفعً اٌّخشجاخ ِٓ ِىظفُها ػٕذِا َتؼاؤىْ 

 .ِؼاً وفشَك ػًّ
 

  .ىُِحتىجذ ِشاسوح جّاػُح ٌذي ِىظفٍ إٌّظّاخ األھٍُح فٍ دً اٌّشىالخ اٌُ  .4

  .تتُخ اٌؼاللاخ اٌتؼاؤُح تُٓ اٌّىظفُٓ اٌفشصح ئًٌ تثادي اٌخثشاخ تُٕهُ  .5

6.  
تغاھُ فشق اٌؼًّ فٍ إٌّظّاخ األھٍُح فٍ خٍك أفىاس اتذاػُح واتتىاسَح تصة فٍ 

 ِصٍذح تٍه إٌّظّاخ.
 

  .َغاھُ اٌؼًّ تشوح اٌفشق فٍ اعتُعاح األِىس اٌغاِعح  .7
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8.  
األھٍُح ػًٍ تطىَش آٌُاخ وأعاٌُة ٌٍؼًّ فٍ فشق تُٓ تذشص ئداسج إٌّظّاخ 

 .ِختٍف ششائخ اٌؼآٍُِ فٍ إٌّظّح
 

9.  
تتطٍة غثُؼح اٌؼًّ فٍ إٌّظّاخ األھٍُح، اٌؼًّ ظّٓ فشَك وتىىَٓ ػاللاخ 

 تؼاؤُح.
 

01.  
َغىد تُٕهُ سوح اٌتؼاوْ و تؼتّذ آٌُح اٌؼًّ فٍ تجُٕذ األِىاي ػًٍ فشَك ِٓ اٌّىظفُٓ

 .واٌّشاسوحواٌتفاھُ 
 

 المحور الثاني: تجنيد األموال:

  .تعتبر ثقة الممولين بالمنظمة األىمية عامل أساسي يساعد في عممية تجنيد األموال  .1
  .تتنوع مصادر التمويل لدى المنظمة األىمية  .2

3.  
تساعد كفاءة الموارد البشرية لدى المنظمة األىمية بشكل ممحوظ في نجاح عممية 

  .وجذب الممولينتجنيد األموال 

4.  
يحرص الممولين لدى المنظمة األىمية عمى توفر موارد بشرية مؤىمة عمميًا ومينيًا 

  .لدييا لكسب ثقتيم

  .تمتمك المنظمة األىمية لمموارد البشرية الكافية لتنفيذ مشاريع الممولين  .5
  .ىناك انسجام وتوافق بين أجندة وأىداف المنظمة وسياسات الممولينيوجد   .6

تساىم كفاءة الموارد البشرية في تنمية الموارد المالية لممنظمة االىمية، وتعزز قدرتيا   .7
  .في تكوين عبلقات بالمجتمع المحمي والدولي

  .القدرة عمى التعامل مع المتطمبات المختمفة لمممولينبالمنظمة االىمية تتمتع   .8
  .مشاريع الممولينتمتمك المنظمة االىمية القدرة التشغيمية عمى تنفيذ   .9

  .استقرار في حجم التمويلبالمنظمة االىمية تتمتع   .10
 

 شاكرين لحسن تعاونكم

 الباحث
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 (2ممحق رقم )

 المقابمةنموذج 

 

ىل ىناك مشاكل ومعوقات تواجو المنظمات األىمية في الحصول عمى التمويل؟ وما ىي المشاكل التي  .1
 تواجييا منظمات األعمال في التمويل؟

 ما ىي العوامل المؤثرة في عممية تجنيد األموال في المنظمات األىمية في قطاع غزة؟ .2
ما ىو الدور الذي يمعبو العنصر البشري في المنظمات األىمية؟ وما عبلقتو وأثره في عممية تجنيد  .3

 األموال؟
 ىل أغمقت بعض المنظمات األىمية في الفترة السابقة ؟ وما ىي األسباب والدوافع؟ .4
 ي التحديات التي تواجو األىمية في الوقت الحاضر وخبلل الفترة القادمة؟ما ى .5
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 (3ممحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين

 مكان العمل التخصص الدرجة العممية االسم الرقم

 غزة -الجامعة اإلسبلمية  اإلحصاء أستاذ أ.د. سمير صافي 1

 أستاذ يوسف عاشورد. أ. 2
البنوك 
 والمصارف

 واألساليب الكمية
 غزة -الجامعة اإلسبلمية 

 أستاذ مشارك د. سامي أبو الروس 3
دارة  تنمية وا 
 الموارد البشرية

 غزة -الجامعة اإلسبلمية 

 أستاذ مشارك د. يوسف بحر 4
إدارة الموارد 

البشرية والسموك 
 التنظيمي

 غزة -الجامعة اإلسبلمية 

الموارد  إدارة أستاذ مشارك د. نياية التمباني 5
 البشرية

 جامعة األزىر

 غزة -الجامعة اإلسبلمية  اإلحصاء أستاذ مساعد د. نافذ بركات 6

 أستاذ مساعد د. ياسر الشرفا 7
المصارف 
 غزة -الجامعة اإلسبلمية  اإلسبلمية

 جامعة األزىر إدارة موارد بشرية أستاذ مساعد د. مروان األغا 8

 أستاذ مساعد د. وفيق األغا 9
التخطيط 
 االستراتيجي

 جامعة األزىر

 أستاذ مساعد د. رامز بدير 10
إدارة المعمومات 

 اإلدارية
 جامعة األزىر

 

 

 

 

 


