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  والدي العزيز رحمة اهلل عميو،،روح إلى إلى مف أنار دربي ليميد لي طريؽ العمـ ،، 

 وفاًء واعتزازًا يؿ حمداف المصري ،، / إسماع األستاذ
 ،، برًا وعرفاناً أمي الغاليةإلى  ،،،إلى نبع الحناف الذي ال ينضب
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 ،،الذيف صبروا عمى انشغالي عنيـ والديإلى زوجتي العزيزة وأ

 ومودة إلى إخواني وأخواتي ،، حباً 
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 إلى كؿ أميف عمى رسالة الحؽ والخير ،، مقتٍد برسوؿ الرحمة والخير
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 ممخص الدراسة 
تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني ودورىا فػي فاعمية وحدة الضوء عمى  تسميطىدفت ىذه الدراسة إلى 

الدراسػة مػف جميػع  مجتمػع مثَػؿوتَ التحميمػي، تحقيؽ التنمية المستدامة، وقد اعتمد الباحػث عمػى المػنيل الوصػفي 
منظمػات المجتمػع مػف  منظمػة 180الدراسػة عمػى منظمات المجتمع المدني العاممة في قطاع غزة، وقد أجريت 

وتػـ  $ حسب إحصائية وزارة الداخمية، 500000 عف 2014الميزانية السنوية ليا خالؿ عاـ  زادتالمدني التي 
 : وقد برز مف أىـ النتائل ما يميستبانة، (ا325، وتـ استرداد )( استبانة441توزيع )

تيػػتـ بالبنػػاء التنظيمػػي ، و %79.20 بنسػػبةفاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني أف  -
بالسياسػػػية ، و %79القيػػػادة الفاعمػػػة بنسػػػبة ، وب%80.60بالكفػػػاءة المؤسسػػػية بنسػػػبة ، و %78.40بنسػػػبة 

 .%80.40 ويقية بنسبةبالكفاءة التس، و %77.40التمويمية بنسبة 
 بنسػبة فػي تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة دور  اليػتجنيد األمواؿ في منظمػات المجتمػع المػدني وحدة  وبينت أف -

 فػػػي التنميػػػة االجتماعيػػػة بنسػػػبة، و %80.00 فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة االقتصػػػادية بنسػػػبةسػػػاىـ ، وت79.40%
دارة منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني لػػػدييا ، كمػػػا بينػػػت أف إ%76.60 التنميػػػة البيئيػػػة بنسػػػبة ي، وفػػػ79.80%

 .%82.60بنسبة  ةمفيـو التنمية المستدامبوعي واضح 
تعزيػػز دور وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني : وأو ددت الدراسددة بعدددة تو ددياته مددن أىميددا

األمػػواؿ و تػػوفير  وضػػرورة أف يكػػوف لػػدى اإلدارة العميػػا بالمنظمػػة اىتمػػاـ عػػالي المسػػتوي بالعػػامميف بوحػػدة تجنيػػد
تعزيػز تطبيػػؽ نظػػاـ التسػػويؽ الحػديث فػػي عمميػػة تجنيػػد ، و ، ومػنحيـ مكافػػمت مميػػزة ومناسػػبةافي ليػػـالتػدريب الكػػ

ضرورة التركيز الدائـ في عممية التسويؽ عمى مع واكبة التطور التكنولوجي المستمر، األمواؿ وذلؾ مف خالؿ م
 .تمع المدني لمبحث عف مصادر تمويؿ متنوعة وثابتةحث منظمات المجو  احتياجات الفئات المستيدفة،

 ىوفػؽ رؤيػة تسػع الخطػط والبػراملإعػادة صػياغة  عمػىوالجيات المانحػة  منظمات المجتمع المدني أف تحرصو 
 ، ولػيس فقػط تقػديـ المسػاعدة واإلغاثػة، وأف تعمػؿوترسيخيا وتطويرىا مف خالليا لتحقيؽ مفاىيـ تغيير المجتمع

عمػػى زيػػادة الػػوعي لػػدى العػػامميف نحػػو أىميػػة وآليػػات تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة فػػي  مػػدنيمنظمػػات المجتمػػع ال
كمػػا أوصػػت الجيػػات الحكوميػػة  يديف،مشػػاريع تنمويػػة تعمػػؿ عمػػى خمػػؽ فػػرص عمػػؿ لممسػػتفتدشػػيف و المجتمػػع، 
وضػػع خطػػة تنمويػػة شػػاممة بمشػػاركة منظمػػات المجتمػػع المػػدني، بحيػػث يػػتـ تفعيػػؿ دور المنظمػػات فػػي بضػػرورة 

 تحقيؽ التنمية المستدامة في المجتمع.
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Abstract  

 
The study aimed at focusing the light on the effectiveness of fundraising unit in civil 

society organizations and its role in achieving sustainable development, by recognizing the ability 

of these organizations to fundraise their different programs and its contribution in achieving 

sustainable development. To fulfill the study, The researcher adopted the descriptive analytical 

method. The population of the study represents all the civil society organizations, in the Gaza 

Strip. The study has been carried out on (180) organizations whose annual budget was over 

(50,000$) during the year 2014 according to the statistics of the Ministry of Interior. (441) 

questionnaires were distributed on the study sample. Whereas, (325) questionnaires were 

recovered. 

The most important results of the study: 

- The effectiveness of fundraising unit in civil society organizations with percentage of 

(79.20%). Whereas, their concentration on organizational structure was (78.40%). While 

institutional efficiency has got (80.60%). In addition, effective leadership got a percentage of 

(79%). Concerning the financing policy, the percentage was of (77.40%). And finally 

marketing efficiency reached the percentage of (80.40%). 

- The study showed that fundraising unit in the civil society organizations has role in achieving 

sustainable development to an average of (79.40%) and also, contributes in economic 

development with a percentage of (80.00%), social development (79.80%), and 

environmental development (76.60%).  

- Thus, the administration of the civil society organization have a clear awareness for the 

concept of sustainable development with a percentage of (82.60%). 

The study recommended several recommendations, worth mentioning: enhancing the role of 

the fundraising unit in the civil society organizations, the need of the senior management of the 

organization to pay high attention to the fundraising unit members and provide them the adequate 

training, granting them special and appropriate rewards and enhancing applying modern marketing 

system in the process of fundraising by keeping pace with the continuous technological 

development, with the need to focus on marketing the needs of the targeted groups, in addition to 

urging civil society organizations to search for a variety and constant sources of funding. 

 

Moreover, civil society organizations and donors should keen to reformulate plans and programs 

in accordance of a specific vision through which to achieve the concepts of changing, 

consolidating and developing society, not only introducing help and relief. Civil society 

organizations should raise awareness among employees about the importance and mechanisms of 

achieving sustainable development in society and launching development projects that create job 

opportunities for beneficiaries. The government agencies also recommended the need to develop a 

comprehensive development plan with the participation of civil society organizations, to enable the 

role of the organizations in achieving sustainable development in society. 
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  اإلطدار الدعدام لدمددراسدة 1.2
 مقدمةال 1.1.1

فكممػا اسػتطاعت الػدوؿ بنػاء اقتصػاد قػوي، كممػا تقػدمت وازدىػرت  يعتبر التمويؿ أساس نيضة وتقػدـ الػدوؿ،
في شتى المجاالت، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنظمات المجتمػع المػدني، كممػا اسػتطاعت تػوفير المػوارد الماليػة 

المختمفػػػة الخارجيػػػة، الداخميػػػة، والذاتيػػػةا زادت قػػػدرتيا عمػػػى تحقيػػػؽ أىػػػدافيا التػػػي قامػػػت مػػػف مػػػف مصػػػادرىا 
" العمدل عمدى تدوفير المدال الد زم أجمياا لذا يمكف تعريؼ تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمػع المػدني بأنػو 

 لتحقيق األىدا  التي أنشئت من أجميا منظمات المجتمع المدني"
مف أىـ الوسائؿ المستخدمة لممشاركة في النيوض بمكانػة المجتمعػات فػي  مع المدنيوتعتبر منظمات المجت

، فمػػع تعقػػػد الظػػروؼ الحياتيػػػة ازدادت االحتياجػػػات وتكتسػػب عصػػرنا الحػػػالي،  أىميػػػة متزايػػدة يومػػػًا بعػػد يػػػـو
عػػدة تغيػػرات وتطػػورات فػػي مفيومػػو  حيػػث شػػيد العمػػؿ االجتمػػاعياالجتماعيػػة وأصػػبحت فػػي تغيػػر مسػػتمر، 

ائمو ومرتكزاتػػو، وذلػػؾ بفعػػؿ التغيػػرات التػػي تحػػدث فػػي االحتياجػػات االجتماعيػػة، فبعػػد أف كػػاف اليػػدؼ ووسػػ
األساسي ىو تقػديـ الرعايػة والخدمػة لممجتمػع وفئاتػو، أصػبح اليػدؼ ارف تغييػر وتنميػة المجتمػعا لػذا تعػرؼ 

دون المسددداس باحتياجدددات  "تدددوفير العمدددل المفندددتج ألفدددراد المجتمدددعه لتمبيدددة احتياجددداتيمالتنميػػػة عمػػػى أنيػػػا 
 األجيال القادمة"

لمي يشػػير إلػػى مػػدى األىميػػة المتزايػػدة التػػي اكتسػػبتيا اإف واقػػع منظمػػات المجتمػػع المػػدني عمػػى المسػػتوى العػػ
لى أىمية الدور الذي تقـو بو في الحياة العامػة، ولعػؿ مقارنػة بسػيطة بػيف عػدد المنظمػات  ىذه المنظمات، وا 

عشػػريف، وبػػيف عػػددىا آخػػره كافيػػة إلثػػارة الفضػػوؿ لمتعػػرؼ عمػػى ىػػذا ت القػػرف العمػػى مسػػتوى العػػالـ فػػي بػػدايا
القطاع عف قرب ولمحاولة التعرؼ عمى الدور الذي تقـو أو الذي يتوقػع الػبعض منيػا أف تقػـو بػو، فقػد كػاف 

 منظمة، بينما في بداية القػرف الحػادي والعشػريف 176فقط  1909عدد ىذه المنظمات الدولية منيا في عاـ 
 منظمة تقريبًا. 40,000وصمت إلى أكثر مف 

وقد لعبت منظمات المجتمع المدني دورًا ىامػًا ومػؤثرًا فػي مسػيرة الشػعب الفمسػطيني، بمػا تقدمػو مػف خػدمات 
لػذلؾ ال بػد مػف معرفػة كيػؼ يمكػف ليػذه المنظمػات أف تضػاعؼ خػدماتيا مػف إغاثية وتنموية لدعـ صمودها 

يصػػاؿ معانػػاة واحتياجػػاخػػالؿ االىتمػػاـ بوحػػدة تجنيػػد األمػػ فػػاليـو ، ت الشػػعب الفمسػػطيني إلػػى كػػؿ العػػالـواؿ وا 
نتحدث عػف ثقافػات مختمفػة، عػالـ واسػع مػف المؤسسػات، الشػركات، الشخصػيات وأصػحاب رؤوس األمػواؿ، 
كيؼ نصػؿ إلػييـ وكيػؼ نوصػؿ رسػالة شػعبنا الفمسػطيني المحاصػر ليػـا وكيػؼ نسػاعد العػامميف فػي العمػؿ 

األرض بػػأف يكػػوف لمعمػػؿ الخيػػري بصػػمة فػػي  فػػي الػػدوؿ العربيػػة واألجنبيػػة وفػػي كػػؿ بقػػاع الخيػػري واإلنسػػاني
 التنمية المستدامة.
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 دراسةمشكمة ال 2.1.1
 زيادة في دور مف ليا لما كبيرة، بأىمية المدني المجتمع منظمات في األمواؿ تجنيد وحدة تتمتع
 لذا الفمسطيني، لممجتمع لتنميةوا اإلغاثة عمميات في المساىمة في المدني المجتمع منظمات قدرة

 لممنظمة، الرئيسي المحرؾ ىي المدني المجتمع منظمات في األمواؿ تجنيد وحدة أف القوؿ نستطيع
 وتقـو دورىا تؤدي فاعمة المدني المجتمع منظمات كانت فاعمة، األمواؿ تجنيد وحدة كانت فإذا

 باحتياجات باإليفاء تساىـ التي لمنظماتا ىذه مثؿ إلى ماسة بحاجة اليوـ الخيري فالعمؿ بواجبيا،
 .واالجتماعية االقتصادية، السياسية، الصعبة، الظروؼ ظؿ في خاصة الناس ومتطمبات

( منظمة حسب تقرير وزارة الداخمية 923وبمغ عدد منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة )
 وتضاعؼ تجتيد اتمنظم إلى يحتاج اليوـ الخيري العمؿ إفا لذا ف2014الفمسطينية عاـ 

 المجتمع، تنمية في وكبير واضح بشكؿ تساىـ لكي وفكر منيل، رسالة، رؤية، لدييا خدماتيا،
 بناء في تساىـ، اجتماعية، و اقتصادية مشاريع خالؿ مف التنمية نحو دفعاً  والمجتمع الحكومة وتدفع
ي عممية التنمية، بؿ ىدفًا ، وكذلؾ تساىـ في االرتقاء باإلنساف الذي يعتبر المحور الرئيس فالوطف

 ووسيمةا بمعنى أداة وغاية في منظومة التنمية المستدامة لدرجة التأكيد عمى أنو ىو التنمية ذاتيا.

 المدني المجتمع منظمات في األمواؿ تجنيد وحدة فاعمية عمى التعرؼ إلى الباحث دفع األمر ىذا
 القيادة المؤسسية، الكفاءة السميـ، التنظيمي البناء: حيث مف المستدامة، التنمية تحقيؽ في ودورىا
 تحقيؽ في األمواؿ تجنيد وحدة مساىمة عمى والتعرؼ التسويقية، والكفاءة التمويمية السياسة الفاعمة،
 .والبيئية االجتماعية، االقتصادية، التنمية

 : التالي الرئيس السؤاؿ عف جابةاإل تيدؼ إلى الدراسة لذلؾ فإف

قطاع غزة عمى منظمات المجتمع المدني في  دة تجنيد األموال فيمدى فاعمية وح ما 
 المستدامة؟في تحقيق التنمية  مساىمتيامدى ىو ما و  تجنيد األموال

 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس مجموعة مف األسئمة الفرعية التالية: 
تمع المدني ما ىو مستوى فاعمية البناء التنظيمي السميـ في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المج .1

 في قطاع غزة ودوره في تحقيؽ التنمية المستدامةا 
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ما ىو مستوى فاعمية الكفاءة المؤسسية في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني في  .2
 قطاع غزة ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامةا

مع المدني في ما ىو مستوى فاعمية القيادة الفاعمة في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجت .3
 قطاع غزة ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامةا 

ما ىو مستوى فاعمية السياسية التمويمية في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني في  .4
 قطاع غزة ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامةا 

المجتمػع المػدني فػي ما ىو مستوى فاعمية الكفاءة التسػويقية فػي وحػدة تجنيػد األمػواؿ بمنظمػات  .5
 قطاع غزة ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامةا 

 

 أىدا  الدراسة  3.1.1
  يمي: ما تحقيؽ إلى الدراسة ىذه تيدؼ
 األمواؿ تجنيدفي  المدني المجتمع منظمات فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ فيمدى  معرفة -

 .المختمفة لبرامجيا
 التنمية تحقيؽ في ت المجتمع المدنيوحدة تجنيد األمواؿ في منظما مساىمة مدى معرفة -

 .المستدامة
المؤسسية،  الكفاءة السميـ، التنظيمي )البناء قوماتياوم األمواؿ تجنيدوحدة  فاعمية دراسة -

 فاعمية زيادة في مساىمتيامدى و  التسويقية( الكفاءة الفاعمة، القيادة التمويمية، السياسية
 .المحمي المستوى عمى المستدامة التنمية

تجنيد عممية في  وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدنينقاط الضعؼ لدى  ميؿتح -
 األمواؿ.

 المجتمع منظمات وحدة تجنيد األمواؿ في في األمواؿ تجنيد عممية تخدـ بتوصيات الخروج -
 .المدني

 التنمية تحقيؽ في المدني المجتمع منظماتوحدة تجنيد األمواؿ في  تخدـ بتوصيات الخروج -
 .المستدامة
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 أىمية الدراسة    4.1.1
 األىمية النظرية:      

 المجتمع لمنظمات بالنسبة األمواؿ تجنيد وحدة أىميةخالؿ  مف الدراسة ىذه أىمية تبرز -
 .غزة قطاع في المدني

 قطاع في المدني المجتمع منظماتلوحدة تجنيد األمواؿ في  الميـ الدور عمى الضوء تسميط -
 . غزة

وحدة تجنيد األمواؿ يـ التنمية المستدامة، كما وتشير إلى أىمية مساىمة توضح الدراسة مفاى -
 في تحقيؽ التنمية المستدامة في المجتمع المحمي.المجتمع المدني منظمات في 

 غزة. بقطاع المستدامة بالتنمية ىتماـاال إلى المدني المجتمع منظمات توجيو -
 التنمية وموضوع األمواؿ تجنيد بيف بطتر  جديدة بدارسة والمحمية العربية المكتبة إثراء -

 .المستدامة
 

 األىمية التطبيقية:      
تسػػػاعد فػػػي بنػػػاء إطػػػار اسػػػتراتيجي يوضػػػح كيفيػػػة تجنيػػػد األمػػػواؿ وتحقيػػػؽ التنميػػػة المسػػػتدامة  -

 لمنظمات المجتمع المدني، وتقديـ رؤى نحو استراتيجية يمكف تطبيقيا في ىذه المنظمات.
 المجتمع منظماتإدارة  مجاؿ في الميني مستقبمو تطوير في الباحث الدراسة ىذه تساعد -

 .المدني
 

 

 متغيرات الدراسة    5.1.1
 .    ؿالمتغير المستقؿ الرئيس: تجنيد األموا -
 لتابع الرئيس: التنمية المستدامة.المتغير ا -
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 ( يوضح متغيرات الدراسة1.1شكل )
 

 

 

 

 

 

 

أبو ودراسة (، 2010الجرجاوي )دراسة  (: باالعتماد عمى2017، باحثُجرد بواسطة ال)المصدر: 
 ((2006بف عطية )ودراسة (، 2013عدواف )

 

 فرضيات الدراسة   6.1.1
 :الفرضية الرئيسة األولى

 وحدة تجنيد األمواؿ في فاعميةبيف  0.05مستوى داللة  إحصائية عندتوجد عالقة ذات داللة  -
 .ي تحقيؽ التنمية المستدامةمنظمات المجتمع المدني ومساىمتيا ف

 :أىمياوتتفرع من ىذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية التاليةه 
تجنيد األمواؿ وحدة البناء التنظيمي السميـ في فاعمية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .1

 في منظمات المجتمع المدني وتحقيؽ التنمية المستدامة.
تجنيد األمواؿ في  وحدةالكفاءة المؤسسية في فاعمية بيف  توجد عالقة ذات داللة إحصائية .2

 منظمات المجتمع المدني وتحقيؽ التنمية المستدامة.
تجنيد األمواؿ في  وحدة مة فيعاالقيادة الففاعمية ت داللة إحصائية بيف توجد عالقة ذا .3

 المستدامة.منظمات المجتمع المدني وتحقيؽ التنمية 

 فاعمية وحدة تجنيد األموال

 تحقيق التنمية المستدامة
 البناء التنظيمي..1
 الكفاءة المؤسسية..2
 القيادة الفاعمة..3
 السياسة التمويمية..4
 ءة التسويقية.الكفا.5
6. 

 المتغير المستقل

 المتغير التابع
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تجنيد األمواؿ في  وحدة السياسية التمويمية فيفاعمية ئية بيف توجد عالقة ذات داللة إحصا .4
 المستدامة.منظمات المجتمع المدني وتحقيؽ التنمية 

تجنيد األمواؿ في  وحدةالكفاءة التسويقية في فاعمية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .5
 .المدني وتحقيؽ التنمية المستدامةمنظمات المجتمع 
 ثانية: الفرضية الرئيسة ال

يوجػػد تػػأثير ذو داللػػة إحصػػائية ألبعػػاد فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع 
المػػػدني )البنػػػاء التنظيمػػػي السػػػميـ، الكفػػػاءة المؤسسػػػية، القيػػػادة الفاعمػػػة، السياسػػػة التمويميػػػة، 

 الكفاءة التسويقية( عمى تحقيؽ التنمية المستدامة.
 : الثةالفرضية الرئيسة الث

فػػػػي متوسػػػػطات اسػػػػتجابات  0.05ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة  توجػػػػد فػػػػروؽ
" تعػػزى إلػػػى فاعميػػػة وحػػدة تجنيػػد األمػػػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػػع المػػدنيالمبحػػوثيف حػػوؿ " 

المسػػػػمى  -الخبػػػػرة سػػػػنوات  -المؤىػػػػؿ العممػػػػي –العمػػػػر  –المتغيػػػػرات الشخصػػػػية )الجػػػػنس 
 (.التخصص- الوظيفي

 :لرابعةالفرضية الرئيسة ا
فػػػػي متوسػػػػطات اسػػػػتجابات  0.05فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة  توجػػػػد

" تعػػزى إلػػى  فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني المبحػػوثيف حػػوؿ "
 ()حجـ التمويؿ، عدد الموظفيف، عمر المنظمة

 : خامسةالفرضية الرئيسة ال
فػػػػي متوسػػػػطات اسػػػػتجابات  0.05توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة 

 –الجػػنس المبحػػوثيف حػػوؿ " تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة " تعػػزى إلػػى المتغيػػرات الشخصػػية )
 التخصص(. -المسمى الوظيفي -الخبرة سنوات  -المؤىؿ العممي –العمر 

 :سادسةالفرضية الرئيسة ال
ت فػػػػي متوسػػػػطات اسػػػػتجابا 0.05توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة 

المبحػػوثيف حػػوؿ " تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة " تعػػزى إلػػى )حجػػـ التمويػػؿ، عػػدد المػػوظفيف، 
 (عمر المنظمة
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 م طمحات الدراسة      7.1.1
بػػػاألمواؿ الالزمػػػة لتحقيػػػؽ  منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني تزويػػػد وىػػػ: مفيدددوم تجنيدددد األمدددوال -

افيا فػػي مػػاؿ خػػاص لتحقيػػؽ أىػػد تحصػػؿ عميػػو مػػف مػػا أوأغراضػػيا التػػي قامػػت مػػف أجميػػا 
 .(265: 2000مجاالت الرعاية والتنمية االجتماعية ) بدوي

واسػػػعة النطػػػاؽ مػػػف المنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة مجموعػػػة ىػػػو : مفيدددوم المجتمدددع المددددني -
والمنظمػػػات غيػػػر الربحيػػػة التػػػي ليػػػا وجػػػود فػػػي الحيػػػاة العامػػػة وتػػػنيض بعػػػبء التعبيػػػر عػػػف 

بارات أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو اىتمامات وقيـ أعضائيا أو ارخريف، استنادًا إلى اعت
 (.2012البنؾ الدولي، ) عممية أو دينية أو خيرية

ىػػػو أفضػػػؿ اسػػػتغالؿ لممػػػوارد الماديػػػة والبشػػػرية بكفػػػاءة وفعاليػػػة، مػػػف أجػػػؿ  :مفيدددوم التنميدددة -
تطوير كافة الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية والصحية والثقافية البيئية، 

مػف خػالؿ تضػافر الجيػود الرسػمية والشػعبية معػًا دوف تبعيػة ألي جيػة كانػت )حػالوة وذلػؾ 
 (2010وصالح، 

مبػي احتياجػات الحاضػر دوف المسػاس بقػدرة التنميػة التػي تُ  ىػي المسدتدامة:مفيوم التنميدة  -
ويعتبر مفيـو التنمية المستدامة في إطاره  احتياجاتيـ،المستقبؿ واألجياؿ القادمة عمى تمبية 

ة وىػػي محػػاور رئيسػػ ةثػػـ تحػػوؿ إلػػى مفيػػـو تنمػػوي شػػامؿ يراعػػي ثالثػػ ،اً يػػبيئعػػاـ مفيومػػًا ال
 (2009ومينا، )ديبالمحور االجتماعي، واالقتصادي، والبيئي".
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 أدبيات الدراسة  2.1
 
 

 المقدمة     1.2.1

  الفمسطينيةدراسات ال       2.2.1

 عربيةالدراسات ال         3.2.1

 دوليةالدراسات ال    4.2.1

 تعقيب عمى الدراسات السابقةال        5.2.1

 ما تميزت بو الدراسة الحالية   6.2.1

 الفجوة البحثية      7.2.1
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 أدبيات الدراسة 1.2
 المقدمة  1.2.1

يعرض ىذا الفصؿ مجموعة مف الدراسات المحمية والعربية والدولية حػوؿ موضػوع الدراسػة، 
مػػدني ودورىػػا فػػي تحقيػػؽ التنميػػة تجنيػػد األمػػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع الوحػػدة  "فاعميػػةوالمتمثػػؿ فػػي 

حيػػث تػػـ مطالعػػة الدراسػػات السػػابقة والوقػػوؼ عمػػى المواضػػيع والمتغيػػرات التػػي تناولتيػػا ه "المسػػتدامة
تمؾ الدراسات، ومف ثـ التعقيب عمى تمؾ الدراسات وعمؿ المقارنة الالزمة بينيا بيدؼ تحديد الفجوة 

دراسػػات بالمغػػة  6دراسػػات عربيػػة، و 5ميػػة، ودراسػػة مح 15البحثيػػة، وقػػد تػػـ تصػػنيؼ الدراسػػات إلػػى 
 .اإلنجميزية
 الفمسطينيةسات راالد 2.2.1
العوامددددل المددددؤثرة عمددددى عمميددددة تجنيددددد األمددددوال فددددي " :بعنددددوان (2015ه )قددددديحدراسددددة  .1

 "الجمعيات اإلس مية

العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي عمميػػة تجنيػػد األمػػواؿ فػػي الجمعيػػات ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى 
محافظػات قطػاع غػزة، لتوضػح  -في قطاع غزة كدراسة تطبيقية عمػى الجمعيػة اإلسػالمية اإلسالمية

الػػػدور الػػػذي تمعبػػػو ىػػػذه العوامػػػؿ )تطبيػػػؽ مفيػػػـو التسػػػويؽ الحػػػديث، عمميػػػة التخطػػػيط، وجػػػود كػػػادر 
وظيفي مؤىؿ، الفئة المستيدفة، سياسات المموليف، الرقابة المالية( في تحسيف عممية تجنيد األمػواؿ 

 أىداؼ الجمعيات اإلسالمية. لتحقيؽ
استبانة عمى أعضاء مجالس اإلدارة  75تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة وتـ توزيع      

ف ومػػػدراء ورؤسػػػاء أقسػػػاـ ومػػػوظفي وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ فػػػي كافػػػة فػػػروع الجمعيػػػة يوالمػػػدراء التنفيػػػذي
 اإلسالمية في قطاع غزة.

 :ىمياوخمصت الدراسة إلى عدة نتائل أ
تطبؽ مفيـو التسويؽ الحػديث فػي عمميػة تجنيػد األمػواؿ، وذلػؾ مػف  اإلسالميةأف الجمعية  

خػػػالؿ مواكبػػػة التطػػػور التكنولػػػوجي المسػػػتمر فػػػي عمميػػػة تسػػػويؽ المشػػػاريع عمػػػى مواقػػػع وصػػػفحات 
سػػعييا المسػػتمر لنسػػل عالقػػات مميػػزة وقويػػة مػػع الممػػوليف التواصػػؿ االجتمػػاعي الخاصػػة بيػػا، مػػع 

 إشػػػراؾ وتحػػػرص عمػػػى ،تيػػػتـ الجمعيػػػة اإلسػػػالمية بإعػػػداد خطػػػة اسػػػتراتيجية واضػػػحة والشػػػركاء، كمػػػا
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وتػوائـ برامجيػا  ،وتراعػي الجمعيػة سياسػات الممػوليف ،العامميف في وحدة تجنيػد األمػواؿ فػي إعػدادىا
 مع ىذه السياسات مما يزيد مف فرص الحصوؿ عمى التمويؿ.

مػع  ،تطبيػؽ مفيػـو التسػويؽ الحػديث تعزيػزضػرورة بالجمعيػات اإلسػالمية الدراسػة  وأوصت
كمػا أنػو يجػب عمييػا اسػتقطاب الخبػراء فػي عمميػة  ،الحرص عمى نسػل عالقػات مميػزة مػع الممػوليف

مع تدريب وتطوير الكوادر الموجودة فػي الجمعيػة، أيضػًا عمػى الجمعيػات اإلسػالمية  ،تجنيد األمواؿ
لػدوري عػف التقػارير الماليػة الصػادرة عنيػا المالية المعتمدة مػع ضػرورة اإلفصػاح ا أف تعتمد األنظمة

 في وسائؿ اإلعالـ المختمفة.
مدددددى مسدددداىمة الجمعيددددات الخيريددددة فددددي التنميددددة " :بعنددددوان (2015ه )األغددددادراسددددة  .2

 " بمحافظات غزة

مػػدى مسػػاىمة الجمعيػػات الخيريػػة فػػي التنميػػة بمحافظػػات ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى 
 842عػػػددىا  لبػػػالغي جميػػػع الجمعيػػات الخيريػػػة بقطػػػاع غػػزة االدراسػػػة فػػ ، وتمثػػؿ مجتمػػػعقطػػاع غػػػزة
مػف الجمعيػات الخيريػة بقطػاع غػزة، وتػـ اسػتخداـ  168وتكونت مف طبقػة عشػوائية عػددىا  جمعية،

 االستبانة كأداة لمدراسة.
 :ت الدراسة إلى عدة نتائل أبرزىاوخمص

عػػػػػب التمويػػػػػؿ يمو %، 62.6تسػػػػػاىـ الجمعيػػػػػات الخيريػػػػػة فػػػػػي التنميػػػػػة بقطػػػػػاع غػػػػػزة بنسػػػػػبة  
بيف  اً بينت أف ىناؾ انسجامو %، 58.7بنسبة في تحقيؽ التنمية  اً لمجمعيات الخيرية بقطاع غزة دور 

، وأف البيئػػػة السياسػػػية بػػػرامل ومشػػػاريع الجمعيػػػات الخيريػػػة بقطػػػاع غػػػزة مػػػع خطػػػة التنميػػػة الوطنيػػػة
 .%65.9والقانونية لمجمعيات الخيرية بقطاع غزة تساىـ في تحقيؽ التنمية بنسبة 

الجمعيػػات الخيريػػة بتنفيػػذ مشػػاريع مػػدرة لمػػدخؿ تحقػػؽ عائػػدًا ضػػرورة قيػػاـ بالدراسػػة  وأوصػػت
تبنػي الجمعيػات الخيريػة لمشػاريع تنمويػة و ، ياومشػاريع يػاذاتيًا يمكف االعتماد عميو في تمويؿ برامج

اء تسػػػاىـ فػػػي تحقيػػػؽ دخػػػؿ مسػػػتقؿ لممسػػػتفيديف حتػػػى يتمكنػػػوا مػػػف إدارة شػػػئونيـ بأنفسػػػيـ بعػػػد انتيػػػ
االسػػتفادة مػػف تقيػػيـ الجمعيػػات وكػػذلؾ أوصػػت بالمشػػروع ممػػا يعػػزز الػػدور التنمػػوي لتمػػؾ الجمعيػػات، 

 ي ييتـ بالبعد التنموي في عمؿ الجمعيات.ة وفؽ مؤشرات البرنامل الوطني الذالخيري
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دور منظمددددات المجتمددددع المدددددني الفمسددددطيني " :( بعنددددوان2013ه )أبددددو عدددددواندراسددددة  .3

 "شريةفي تعزيز التنمية الب

عمػى واقػع منظمػات المجتمػع المػدني الفمسػطينية، والتعػرؼ  إلقػاء الضػوءالدراسة إلػى ىدفت 
عمػػػى العالقػػػة بػػػيف منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني الفمسػػػطيني والتنميػػػة البشػػػرية، ومػػػدى تػػػأثير منظمػػػات 

كؿ المجتمػػع المػػدني الفمسػػطيني فػػي عمميػػة التنميػػة البشػػرية، وأيضػػًا تناولػػت أبػػرز المعيقػػات التػػي تشػػ
 عائقًا أماـ تحقيؽ دور فاعؿ لمنظمات المجتمع المدني الفمسطينية في عممية تعزيز التنمية البشرية.

 :ت الدراسة إلى عدة نتائل أبرزىاوخمص
أف منظمات المجتمع المػدني لػـ تصػؿ لممسػتوى الػذي يطمػح إليػو أفػراد الشػعب الفمسػطيني  

اص مػػػف أىميػػػة منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني والػػػذي يشػػػكؿ جػػػوىر وجودىػػػا، لكػػػف ىػػػذا ال يعنػػػي االنتقػػػ
وتػػػوفير المتطمبػػػات األساسػػػية لمعػػػيش بكرامػػػة  ،ودورىػػػا الحيػػػوي فػػػي عمميػػػة بنػػػاء المجتمػػػع الفمسػػػطيني

 وحرية واستقرار وأمف.
بمػػػورة منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني لخططيػػػا وبرامجيػػػا وفػػػؽ رؤيػػػة ضػػػرورة بالدراسػػػة  وأوصػػػت

، وعػدـ االكتفػاء بتقػديـ المسػاعدة تطػوير المجتمػعو  تغييػرتسعى مف خالليا لتحقيػؽ وترسػيم مفػاىيـ 
بػػػؿ يشػػػمؿ  اواإلغاثػػػة، فعمػػػؿ منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني ال يقتصػػػر عمػػػى أشػػػكاؿ تقػػػديـ المسػػػاعدات

وىػػذا أسػػاس العمميػػة التنمويػػة التػػي تشػػكؿ جػػوىر عمػػؿ منظمػػات المجتمػػع  ،السػػعي لتطػػوير المجتمػػع
التطوعي، وذلؾ مف خالؿ تعزيػز مفػاىيـ العمػؿ المدني، كما أوصت بضرورة إعادة االعتبار لمعمؿ 

وذلػؾ ألىميتػو ودوره فػي عمميػة ا االجتماعي التطوعي وأىميتو، وتطوير مفيوـ المشاركة المجتمعيػة
 والتنمية البشرية بشكؿ خاص. ،تحقيؽ التنمية بشكؿ عاـ

"واقدددع اسدددتخدام المنظمدددات األىميدددة فدددي قطددداع غدددزة  ( بعندددوان:2013دراسدددة ) ح سدددةه .4
 ت التوا ل االجتماعي في تعزيز ع قتيا بالجميور"لشبكا

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى واقػػػع اسػػػتخداـ المؤسسػػػات األىميػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة 
لشػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي تعزيػػز عالقتيػػا بػػالجميور حيػػث توصػػمت إلػػى العديػػد مػػف النتػػائل 

تخدـ شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي لزيػادة كاف أىميا أف المؤسسات األىمية المشاركة في الدراسة تسػ
المؤسسػػة وعػػي جميػػور المؤسسػػات األىميػػة بفكرتيػػا وأىػػدافيا، والعمػػؿ عمػػى رضػػى الجميػػور بػػأداء 
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، ولتفعيػػػػؿ دور العالقػػػػات العامػػػػة والتواصػػػػؿ مػػػػع الجميػػػػور ولتمويػػػػؿ المشػػػػاريع والحمػػػػالت ياوخػػػػدمات
 .الخيرية

ىميػة العاممػة فػي قطػاع غػزة أف تتبنػى عمػى المؤسسػات األ راسػة أف  وكانت أىػـ توصػيات الد
بشػكؿ جػدي وفػػؽ خطػة فعميػة اسػػتخداـ شػبكات التواصػػؿ االجتمػاعي لممسػاىمة فػػي تحقيػؽ أىػػدافيا، 
كما أنو عمى التجمعات واالتحادات المختمفة لممؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة وبالتعاوف مع 

لتطبيقيػػػػة السػػػػتجالء الموقػػػػؼ مػػػػف شػػػػبكات المراكػػػػز البحثيػػػػة دعػػػػـ عمميػػػػة البحػػػػث العممػػػػي والدراسػػػػة ا
 التواصؿ االجتماعي ودراسة مدى وكيفية االستفادة منيا في تحقيؽ أىداؼ المؤسسات األىمية.

أثددددر القدددددرات الفنيددددة لدددددى إدارة المنظمددددات "  :( بعنددددوان 2012ه )الجرجدددداويدراسددددة  .5

 " غير الحكومية عمى تجنيد األموال

لقػػدرات الفنيػػة لػػدى إدارة المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة التعػػرؼ عمػػى أثػػر اىػػدفت الدراسػػة إلػػى 
والتػػػي تسػػػاعد العػػػامميف فػػػي وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ، وتوضػػػح الػػػدور الػػػذي تمعبػػػو فػػػي تحقيػػػؽ أىػػػداؼ 
المنظمػػات األىميػػة مػػف خػػالؿ تحميػػؿ مياراتيػػا واختصاصػػاتيا، كػػذلؾ التعػػرؼ عمػػى بعػػض العوامػػؿ 

العمميػة، التػدريب، وحػدة مختصػة بتجنيػد األمػواؿ، المؤثرة في تجنيد األمواؿ والمتمثمة فػي المػؤىالت 
 خطط واضحة ومحددة، وشبكة عالقات.

تعمػػػؿ فػػػي مجػػػاالت  فػػػي قطػػػاع غػػػزةمنظمػػػة غيػػػر حكوميػػػة  49فػػػي عينػػػة الدراسػػػة وتمثمػػػت 
القػائميف عمػى وحػدة تجنيػد تػـ توزيعيػا عمػى و  ،، وقد اسػتخدـ الباحػث االسػتبانة كػأداة لمدراسػةمتنوعة

 رحات المشاريع في المنظمات غير الحكومية.األمواؿ وكتابة مقت
 :وخمصت الدراسة إلى عدة نتائل أبرزىا

يمتمػػؾ طػػاقـ كػػذلؾ أف وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ لػػدييا المقػػدرة عمػػى كتابػػة مقترحػػات المشػػاريع،  
تجنيػػػد األمػػػواؿ المػػػؤىالت المينيػػػة لمعمػػػؿ فػػػي الجمعيػػػة، كمػػػا أف اإلدارة العميػػػا تقػػػوـ بعمميػػػة اإلرشػػػاد 

أساسػي يسػاعد  لمعامميف في وحػدة تجنيػد األمػواؿ، وبينػت أف ثقػة الممػوليف بالجمعيػة عامػؿٌ  والتوجيو
 في عممية تجنيد األمواؿ.

بضػػرورة العمػػؿ عمػػى اسػػتقطاب عػػدد كػػاٍؼ مػػف العػػامميف المػػؤىميف فػػي وحػػدة تجنيػػد الدراسػػة  وأوصػػت
مػػى تخصػػيص جػػزء مػػف العمػػؿ عو اعتمػػاد برنػػامل تػػدريبي متكامػػؿ لرفػػع كفػػاءة العػػامميف، و األمػػواؿ، 
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الموازنة السنوية لتدريب العامميف في وحدة تجنيد األمػواؿ فػي الجمعيػة، وأيضػًا ضػرورة تعػاوف وحػدة 
دارة الجمعيػػة مػػع وسػػائؿ اإلعػػالـ المختمفػػة لربطيػػا مػػع الممػػوليف وتعػػريفيـ بمشػػاريع  تجنيػػد األمػػواؿ وا 

نجازات الجمعية.  وا 

مبدددددددادئ الحكدددددددم الرشددددددديد فدددددددي  " دور تطبيدددددددق :( بعندددددددوان 2012ه )الحمدددددددودراسدددددددة  .6

 المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة في تحقيق التنمية المستدامة "

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى دور تطبيػػػؽ مبػػػادئ الحكػػػـ الرشػػػيد فػػػي المنظمػػػات غيػػػر 
الحكوميػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة وأثرىػػػا عمػػػى مسػػػاىمة ىػػػذه المنظمػػػات فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة المسػػػتدامة فػػػي 

 المجتمع.
مائػة جمعيػة فػي قطػاع غػزة، وقػد اسػتخدـ الباحػث االسػتبانة  فػي أكبػرعينة الدراسة  وتمثمت

 والمدراء التنفيذييف. اإلداراتكأداة لمدراسة تـ توزيعيا عمى رؤساء مجالس 
  :وخمصت الدراسة إلى عدة نتائل أبرزىا

حكوميػػػػة فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة بنسػػػػبة يػػػػتـ تطبيػػػػؽ مبػػػػادئ الحكػػػػـ الرشػػػػيد فػػػػي المنظمػػػػات غيػػػػر ال
، تطبيػػػػؽ مبػػػػادئ )المسػػػػاءلة، العػػػػدؿ، المسػػػػاواة، اإلجمػػػػاعحيػػػػث تقػػػػـو ىػػػػذه المنظمػػػػات با 77.77%

( راتيجية، والالمركزيػػػة والشػػػفافية، والرؤيػػػة االسػػػتوحكػػػـ القػػػانوف والفاعميػػػة والكفػػػاءةاألنظمػػػة الداخميػػػة 
كأسموب  اإليجابية نحو الحكـ الرشيد مًا لدى ىذه المنظمات نحو ارثاربنسب مقبولة تظير وعيًا عا

إداري، كما توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية، بيف تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في المنظمات 
 غير الحكومية في قطاع غزة والمساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة.

ضرورة قياـ المنظمات غير الحكومية بوضع آليػات عمميػة ولػوائح داخميػة بالدراسة  وأوصت
واالسػػتعانة بجيػػات متخصصػػة  ،الحكػػـ الرشػػيد فػػي مختمػػؼ المراحػػؿ اإلداريػػة لتعزيػػز تطبيػػؽ مبػػادئ

التطبيػػؽ فػػي المنظمػػة، إلػػى جانػػب ضػػرورة تطػػوير بػػرامل تدريبيػػة  اوتقيػػيـ ىػػذ ذلػػؾ، لإلشػػراؼ عمػػى
 خاصة لمعامميف في المنظمة وفؽ االحتياجات الالزمة لضماف نجاح تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد.
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" تقيدديم الدددور التنمددوي الشددبابي المباشددر  بعنددوان: (2012 ومن ددوره )العددالولدراسددة  .7
 لمجمعيات األجنبية الكبرى في قطاع غزة "

ات األجنبية الكبػرى فػي ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ الدور التنموي الشبابي المباشر لمجمعي
 قطاع غزة.
لغػػرض  اسػػتبانة صػػممت إعػػدادأكبػػر عشػػريف جمعيػػة أجنبيػػة، تػػـ فػػي عينػػة الدراسػػة  تمثمػػتو 

الدراسػة وتوزيعيػػا عمػػى مػػدراء تمػؾ الجمعيػػات، وقػػد تػػـ اسػػتخداـ المػنيل الوصػػفي التحميمػػي فػػي إعػػداد 
 الدراسة.

 وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائل أىميا:
الػػػدور المباشػػػر لمجمعيػػػات األجنبيػػػة الكبػػػرى فػػػي قطػػػاع غػػػزة فػػػي تنميػػػة الشػػػباب فػػػي العػػػاـ  
نػػة مػػع نسػػبة الشػػباب فػػي المجتمػػع والبالغػػة أكثػػر مػػف % بالمقار 13.37ـ كػػاف ضػػعيفًا بنسػػبة 2010

%، فػػي المقابػػؿ أنفقػػت ىػػذه الجمعيػػات 73.94%، حيػػث تتػػوافر منيجيػػة تنمويػػة شػػبابية بنسػػبة 25
 % فقط مف مصروفاتيا.18.08ـ ما نسبتو 2010عمى مشاريع تنمية الشباب في العاـ 

  أىميا:وقد خمصت الدراسة إلى عدة توصيات 
مػػة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة بإشػػراؾ الجمعيػػات األجنبيػػة فػػي الخطػػط ضػػرورة قيػػاـ الحكو 

التنموية المتعمقة بالشباب، لتوجيو التمويؿ نحو االحتياجات الحقيقية بدوف تكػرار، وضػرورة أف تقػـو 
الجمعيات األجنبية بالتركيز عمى المشاريع التكنولوجية بما تخمقو مف سوؽ مفتوح لمشباب، والتركيػز 

الميني بما يمبي احتياجات السوؽ المحمية مف العمالػة، ودعػـ المشػاريع الزراعيػة التػي  عمى التدريب
 توفر فرص عمؿ جاذبة لمشباب بما يساىـ في إحالؿ الواردات الزراعية.

" التمويددل الدددولي لممؤسسددات األىميددة الفمسددطينية  بعنددوان: (2011 حمددادهدراسددة )أبددو  .8
 زة "وأثره عمى التنمية السياسية في قطاع غ

ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى الوقػػػػوؼ عمػػػػى دور التمويػػػػؿ الػػػػدولي لممؤسسػػػػات األىميػػػػة الفمسػػػػطينية، 
ومعرفػػة تػػأثيره عمػػى التنميػػة السياسػػية فػػي قطػػاع غػػزة، ومػػدى الػػدور الػػذي لعبػػو التمويػػؿ الػػدولي فػػي 

 تحقيؽ متطمبات التنمية السياسية لممجتمع الفمسطيني وفؽ احتياجاتو.
 :النتائل أىميا وخمصت الدراسة إلى عدد مف
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أف التمويؿ الدولي ال يحقػؽ أولويػات التنميػة فػي فمسػطيف بسػبب سػعيو إلػى تحقيػؽ غايػات  
سياسية لمدوؿ المانحة في المجتمع الفمسطيني، وأف المساعدات التي قدمتيا المنظمات الدولية تمػت 

يني، كمػػػا وفػػػؽ خطػػػة تنمويػػػة تتناسػػػب مػػػع أىػػػدافيا السياسػػػية ولػػػيس مػػػع احتياجػػػات الشػػػعب الفمسػػػط
استنتجت الدراسة أف المؤسسات األىميػة الفمسػطينية لػيس لػدييا أجنػدة وطنيػة واضػحة تجػاه أولويػات 
التمويؿ وىي تستجيب بشكؿ مباشر لبرامل وسياسػات المػانحيف ممػا انعكػس سػمبًا عمػى واقػع التنميػة 

 السياسية.
 أىميا:عدة توصيات  واقترحت الدراسة

متنميػػػة فػػػي فمسػػػطيف، ال تعتمػػػد عمػػػى المسػػػاعدات الدوليػػػة ضػػػرورة وضػػػع خطػػػة وطنيػػػة شػػػاممة ل 
المشروطة، والعمؿ عمى مساعدة المؤسسات األىمية عمى تنويع وتعزيز مصادر التمويؿ الػذاتي مػف 
خػػالؿ تأسػػيس وقػػؼ خػػاص بالعمػػؿ األىمػػي، باإلضػػافة إلػػى تعزيػػز مشػػاركة المؤسسػػات األىميػػة فػػي 

عداد الخطط التنموية القطاعية والو   طنية. تحديد وا 
" الدددور التمددويمي لمنظمددات المجتمددع المدددني فددي : بعنددوان (2011منددديله  )أبددودراسددة  .9

 2101 – 1996دراسة حالة " قطاع غزة"  التنمية الزراعية المستدامة "
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور التمويمي لمنظمات المجتمع المدني العاممة في 

وكذلؾ التعرؼ عمى واقع منظمات المجتمع المدني في قطاع  ،قطاع غزة في مجاؿ التنمية الزراعية
 غزة مف حيث مجاالت عمميا وتمويميا لمتنمية الزراعية.

وقد استخدـ الباحث المنيل التحميمي الوصفي في الدراسة، كمػا اشػتممت عينػة الدراسػة عمػى 
صػػية بشػػكؿ منظمػػة مجتمػػع مػػدني، واعتمػػد الباحػػث فػػي جمػػع المعمومػػات عمػػى المقػػابالت الشخ 40

 أساسي.
  أىميا:وخمصت الدراسة إلى عدة بنود 

يػػنجـ  اً وتشػػكؿ فاقػػد ،مػػة أولويػػات ىػػذه المنظمػػات مػػع أولويػػات التنميػػة الفمسػػطينيةءعػػدـ مال
 عف عدـ االستغالؿ األمثؿ لمموارد المتاحة المنسجـ مع أولويات التنمية الزراعية المحمية. 

 :وتوصمت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا
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ضرورة تطوير العالقة بيف منظمات المجتمع المدني والسمطة الوطنية الفمسطينية، والعمػؿ  
لمتطمبػػات  عمػػى ربػػط بػػرامل منظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي فمسػػطيف ببػػرامل تنمويػػة تػػـ إعػػدادىا وفقػػاً 

 جاتو وأولوياتو التنموية. ياالمجتمع واحت
  ة الزراعية والريفية ضمف الموارد المالية المتاحة. وأخيرًا ضرورة إعداد المشاريع وفقا ألولويات التنمي

ضددع  إدارة المؤسسددات األىميددة عمددى  انعكدداس"  :( بعنددوان2010دراسددة أبددو راس ) .10
 تمويل األنشطة في محافظة نابمس"

وأثرىػػا  ،ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػع إدارة المؤسسػػات األىميػػة فػػي محافظػػة نػػابمس
 ،ؿ مجتمػػع الدراسػػػة عمػػى المؤسسػػات األىميػػة فػػي محافظػػة نػػػابمسحيػػث شػػم ،عمػػى تمويػػؿ أنشػػطتيا

د بمػغ عػدد الحاصمة عمى ترخيص وليا مقر تمػارس بػو عمميػا وليػا إدارة محػددة تمػارس إداراتيػا، وقػ
، وكػاف مػف مبػررات تنفيػذ ىػػذه مؤسسػة 21 وتمثمػت عينػة الدراسػة فػػيمؤسسػة،  96ىػذه المؤسسػات 

تنميػة المجتمػع الفمسػطيني، ووجػود عػدد كبيػر مػف المؤسسػات الدراسة أىمية المؤسسػات األىميػة فػي 
 .نشطة ىذه المؤسسات مقارنة بعددىااألىمية في محافظة نابمس، وضعؼ أ

 تمت دراسة خمسة جوانب رئيسة وىي: لقد
، أسػباب ضػعؼ إدارة المؤسسػات األىميػة، واقػع تمويميػا، أثػر واقع إدارة المؤسسػات األىميػة 

، حيػث إف لعقبػات التػي تواجػو تمويػؿ األنشػطةأنشػطة المؤسسػة، وأخيػرًا اضعؼ اإلدارة عمى تمويػؿ 
 .المطموبةفي حصولو عمى البيانات  الباحث قاـ باستخداـ المنيل الوصفي التحميمي

عمػػى قػػدرة  فػػي إدارة المؤسسػػات األىميػػة انعكػػسوجػػود ضػػعؼ  وقػد أظيػػرت أىػػـ نتػػائل الدراسػػة
لمؤسسات عدـ وجود موظفيف إدارييف لدى ىذه ا، اسات في الحصوؿ عمى تمويؿ أنشطتيىذه المؤس

وجود إجماع وتوافؽ مػف قبػؿ إدارة المؤسسػات عمػى وجػود ضػعؼ فػي و ، واعتمادىا عمى المتطوعيف
 الميارات اإلدارية لدى المؤسسة األىمية يجب العمؿ عمى تطويرىا وتعزيزىا.

متنمية الدولية في تنمية فعالية تمويل الوكالة األمريكية ل"  :( بعنوان2009) قيطةدراسة  .11
 "المجتمع الفمسطيني

إلى التعرؼ عمى دور الوكالة األمريكيػة لمتنميػة الدوليػة فػي تعزيػز النمػو ىدفت ىذه الدراسة 
حيػػث بحثػػت مػػدى فعاليػػة تمويػػؿ الوكالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة  ااالقتصػػادي وتحسػػيف الرفػػاه االجتمػػاعي
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باسػػتخداـ المػنيل الوصػػفي فػي التحميػػؿ التػي تمتػػد مػػف الدوليػة فػػي تنميػة المجتمػػع الفمسػطيني، وذلػػؾ 
 .2008إلى  2000

إلػى أف التمويػػؿ المقػدـ مػف الوكالػة األمريكيػػة لمتنميػة الدوليػة سػاىـ بشػػكؿ وخمصػت الدراسػة 
ولكنػػػػو ال يمبػػػػي طموحػػػػات  اأساسػػػػي فػػػػي تمبيػػػػة متطمبػػػػات التنميػػػػة البشػػػػرية فػػػػي المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني

ىذه األمواؿ أدت إلى بعض اإلنجازات، وال سيما فػي تطػوير البنيػة ، ورغـ أف فوتطمعات الفمسطينيي
لـ تتمكف مف تمكيف المجتمع الفمسطيني مف  إال إنياالتحتية وتوفير الخدمات االجتماعية األساسية، 

ووضع األسس الالزمة لتحقيؽ التنمية البشرية المستدامة، وبينت  ،تحقيؽ االستقالؿ وتقرير المصير
قدـ مف الوكالة األمريكية لـ يكف قادرًا عمى  تطوير االقتصاد الفمسطيني، وعمى توليد أف التمويؿ الم

جيػة، كمػا وقػد فرص عمؿ مستدامة، أو لمحد مف سرعة تأثر االقتصاد واالعتماد عمى العوامػؿ الخار 
لتعػػػويض عػػػف الخسػػػائر واألضػػػرار التػػػي لحقػػػت بيػػػا وأفػػػراد المجتمػػػع فػػػي ا فشػػػمت ىػػػذه المسػػػاعدات

 مف خالؿ السياسات والممارسات اإلسرائيمية. الفمسطيني
أنػػػو لتحقيػػػؽ المفيػػػـو الشػػػامؿ لفعاليػػػة تمويػػػؿ الوكالػػػة األمريكيػػػة فػػػي تنميػػػة وأوصػػػت الدراسػػػة 

المجتمػػع الفمسػػطيني ينبغػػي عمػػى المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة تمكػػيف وزيػػادة قػػدراتيا الذاتيػػة فػػي مجػػاؿ 
اؼ العامػػػػػة ووضػػػػػع االسػػػػػتراتيجيات والبػػػػػرامل اإلدارة الحديثػػػػػة، مثػػػػػؿ تحديػػػػػد الرؤيػػػػػة وتحديػػػػػد األىػػػػػد

جػػػػػػراء تقيػػػػػػيـ األثػػػػػػر ،والميزانيػػػػػػات وتعزيػػػػػػز اسػػػػػػتخداـ التغذيػػػػػػة الراجعػػػػػػة فػػػػػػي اسػػػػػػتعراض  ،والرصػػػػػػد وا 
واإلبػػػالغ وصػػػنع القػػػرار والمسػػػاءلة والشػػػفافية، وأيضػػػًا ينبغػػػي عمػػػى الوكالػػػة  ،االسػػػتراتيجيات والبػػػرامل

د اإلغاثة الطارئة والتنمية الطويمة األجؿ لمبرامل التي األمريكية لمتنمية الدولية إقامة روابط بيف جيو 
 مة لألولويات الفمسطينية.ئتسيـ في التنمية المستدامة عمى أف تكوف موا

دور المنظمات غير الحكومية الفمسدطينية فدي " :(ه بعنوان2008دراسة حنين أبو نحمة ) .12
" العمدل المسدتدامة مشاريع وخمدق فدرصاالستفادة من ال ندوق الدولي لتشجيع أ حاب ال

 .حالة قطاع غزة دراسة-

الػػدولي  تناولػػت الدراسػػة الػػدور الػػذي تمعبػػو المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة لالسػػتفادة مػػف التمويػػؿ
المػػنيل الوصػػفي التحميمػػي، فػػرص عمػػؿ مسػػتدامة، وقػػد تػػـ اسػػتخداـ  ؽلػػدعـ أصػػحاب المشػػاريع وخمػػ
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ع غػزة تعمػؿ فػي مجػاؿ التنميػة، غير حكومية فػي قطػا منظمة 176مف  مجتمع الدراسة كوفحيث ت
 منظمة غير حكومية تـ تحديدىا بشكؿ عشوائي. 90 في الدراسة وتمثمت عينة

واسػػتخدمت الباحثػػة االسػػتبانة إلػػى جانػػب المجموعػػة البؤريػػة، والمقػػابالت الشخصػػية كػػأدوات 
 :لجمع المعمومات، وقد أظيرت أىـ نتائل الدراسة

ص فػػي مجػػاؿ محػػدد لممنظمػػات غيػػر الحكوميػػة، أف ىنػػاؾ عالقػػة مباشػػرة بػػيف غيػػاب التخصػػ 
وفشػػؿ فػػػي قػػػدرة خمػػػؽ فػػػرص عمػػػؿ مسػػػتدامة، كػػذلؾ فقػػػد وجػػػدت الدراسػػػة أف الجيػػػات المانحػػػة لػػػدييا 

مػى سياساتيا الخاصة التي تركز عمى مشاريع الطوارئ والتدريب والعمالة المؤقتػة التػي أثػرت سػمبًا ع
المنظمػػػػات غيػػػػر الحكوميػػػػة بضػػػػػرورة ، وقػػػػػد أوصػػػػت الدراسػػػػة قػػػػدرة خمػػػػؽ فػػػػرص العمػػػػؿ المسػػػػتدامة

وبالتػػالي تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة، إلػػى  ،التخصػػص فػػي مجػػاؿ محػػدد لزيػػادة كفػػاءة وفعاليػػة العمػػؿ
جانػػب محاولػػة التغمػػب عمػػى السياسػػات المفروضػػة مػػف قبػػؿ الجيػػات المانحػػة وفػػرض أولويػػات ىػػذه 

  المنظمات التي تخدـ أولويات المجتمع وأىداؼ تمؾ المنظمات.
فدددي عمميدددة التنميدددة دور المنظمدددات األىميدددة تقيددديم " :( بعندددوان2005ينددددي)الة دراسددد .13

 االقت ادية في فمسطين"

تقييـ واقع عمؿ المؤسسات األىمية في قطاع غزة ودراستو، ومدى توافػؽ  ىدفت الدراسة إلى
ة مػػا إذا كانػػت تمػػؾ النيػػوض بػػالمجتمع الفمسػػطيني ومعرفػػ أدائيػػا مػػع خطػػة العمػػؿ التػػي تيػػدؼ إلػػى

  منظمات تساىـ في العممية التنموية.ال
طػػػاع غػػػزة قػػػد فشػػػمت جزئيػػػًا فػػػي تحقيػػػؽ اسػػػة إلػػػى أف المنظمػػػات األىميػػػة فػػػي قوخمصػػػت الدر 

، وضػػعؼ التنسػػيؽ بػػيف تمػػؾ التنميػػة االقتصػػادية بسػػبب عفويػػة البػػرامل المقدمػػة مػػف تمػػؾ المنظمػػات
 ىمية بأجندة المانحيف.المنظمات والسمطة الفمسطينية، وارتباط التمويؿ المقدـ لممنظمات األ

وكذلؾ مع السمطة  ،بضرورة تعزيز التنسيؽ بيف المنظمات األىمية فيما بينياوأوصت الدراسة 
ليػػتـ  ،أف يػػرتبط عمػػؿ المنظمػػات األىميػػة فػػي فمسػػطيف ببػػرامل تنمويػػة منظمػػةالفمسػػطينية، وضػػرورة 

 فوية وسياسة ردود األفعاؿ.بعيدًا عف الع مع واحتياجاتو التنمويةإعدادىا وفقًا لمتطمبات المجت
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واجددو المؤسسددات األىميددة فددي " المشددك ت التددي ت: ( بعنددوان2003دراسددة أبددو خو ددة ) .14
 غزة " ظةمحاف

ىػػػػػػػػػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػى التعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػى المشػػػػػػػػػػػػػػػكالت الماليػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػػػػػػػػو 
 .المنظمات األىمية في محافظة غزة

بينما  التمويؿ،في  % مف مشاكؿ المنظمة تعود إلى العجز80 خمصت الدراسة إلى أفو 
، % مشاكؿ العمؿ التطوعي15و لممنظمة،% مف المشاكؿ بسبب النظرة السمبية مف المجتمع 5
%، 30كانت معوقات الحصوؿ عمى التمويؿ تعود إلى تدخؿ الجيات الممولة الخارجية بنسبة و 

ى % أف غياب مصادر التمويؿ ىو المعيؽ لفرص الحصوؿ عم15ورأى  ،%55محدودية التمويؿ 
% 5% مصادر ذاتية، 15 أجنبية،% جيات 70مصادر تمويؿ المنظمات بيف التمويؿ، وتوزعت 

% مف السمطة الوطنية 5% مف منظمات داخؿ الخط األخضر و5تبرعات وىبات محمية، 
 الفمسطينية.

االسػػػػتمرارية فػػػػي تمويػػػػؿ المنظمػػػػات األىميػػػػة بمػػػػا يتفػػػػؽ وأىػػػػدافيا، بضػػػػرورة وأوصػػػػت الدراسػػػػة 
عمػػؿ وعػػدـ تػػأثير التػػدخالت الخارجيػػة لعمػػؿ المنظمػػات األىميػػة، وخمػػؽ مصػػادر ذاتيػػة الحياديػػة فػػي ال

 لدى المنظمات األىمية لممحافظة عمى استمرارية تقديـ خدماتيا بشكؿ ثابت.
منظمددات " تقيدديم اسددتمرارية التمويددل طويددل األجددل لم:( بعنددوان2002) عبددد الكددريمدراسددة  .15

 غير الحكومية الفمسطينية"

راسة إلػى تقيػيـ حالػة اسػتمرارية التمويػؿ لممنظمػات غيػر الحكوميػة الفمسػطينية ىدفت ىذه الد
كالقيادة، الحكـ،  اإلى جانب تقييـ بعض المتغيرات ،بالتركيز عمى مصادر ىذا التمويؿ واستخداماتو

عمػػػى بعػػػض المنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة فػػػي  وأجريػػػت ىػػػذه الدراسػػػة المجتمعيػػػة،والمشػػػاركة  ،اإلدارة
 منظمات قطاع خاص. قد شممت ثالث منظمات تمويؿ وأربعو  ع،والقطاالضفة 

 :مجموعة مف النتائل أىمياوخمصت الدراسة إلى 
، ني مػف العجػز المػالي فػي ميزانيتيػا% مػف ىػذه المنظمػات تعػا53أف ىناؾ ما يقارب مف  

وىػػػػي تسػػػػاند  ،والقطػػػػاع متنوعػػػػة فػػػػي مجػػػػاالت عمميػػػػاف المنظمػػػػات غيػػػػر الحكوميػػػػة فػػػػي الضػػػػفة وأ
ت عمػى عاتقيػا مجموعػة واسػعة مػف ذالمناطؽ الجغرافية، وأنيا قد أخ ت مف الناس في كافةمجموعا
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أف البيئػػة القانونيػػة التػػي تعمػػؿ بيػػا المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة ىػػي ، وبينػػت (Missionsالرسػػاالت )
 ـ.2000بيئة إيجابية بشكؿ عاـ، وأف ىناؾ قانوف متقدـ وليبرالي قد تـ العمؿ بو منذ يناير عاـ 

 العمؿ عمى تطوير أساليب إدارة العمؿ فػي المنظمػات األىميػة فػيبضرورة وصت الدراسة وأ
رة ىمػػي وتقػػديـ الخػػدمات لشػػريحة كبيػػرة مػػف المحتػػاجيف، وضػػرو قطػػاع غػػزة، وتعزيػػز فكػػرة العمػػؿ األ

تنسيؽ عمؿ المنظمات األىمية في أنحاء الوطف بما يخدـ تبادؿ الخبرات فيما بينيػا، وتنػوع مصػادر 
 استمرارية التمويؿ وخاصة التمويؿ طويؿ األجؿ. فيؿ لما لو مف أىمية التموي

 

 سات العربية راالد  3.2.1
"دور المجتمددددع المدددددني فددددي التنميددددة المحميددددة  بعنددددوان: (2012)الدددد وي عبددددددراسددددة  .1

 بالجزائر"
البحػػػث فػػػي مقومػػػات التنميػػة مػػػف خػػػالؿ التركيػػػز عمػػػى العوامػػػؿ الدافعػػػة  الدراسػػػة إلػػػىىػػدفت 

بالتركيز عمى الفاعميف االجتمػاعييف بػالجزائر،  ،ي أبعادىا االجتماعية واالقتصادية والثقافيةلمتنمية ف
وكػػذلؾ دراسػػة مػػدى فاعميػػة منظمػػات المجتمػػع المػػدني الجزائػػري فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا وارليػػات التػػي 

عانة المػػنيل الوصػػفي التحميمػػي والمػػػنيل التػػاريخي باإلضػػافة إلػػى االسػػػت وتػػـ اسػػػتخداـ، عتمػػد عمييػػات
بػػالمنيل المقػػارف لمقارنػػة الظػػروؼ العامػػة التػػي ميػػزت العمميػػة التنمويػػة فػػي الجزائػػر، والمقارنػػة بػػيف 

 األطر العامة والمؤشرات التي ميزت أداء المجتمع المدني الجزائري. 
 أىميا:خمصت الدراسة إلى عدة نتائل و 

خاصػػة إذا تعمػػؽ  االدولػػة وفػػؽ أجنػػدات وسياسػػات ومسػػتغالً  ال يػػزاؿ دور المجتمػػع المػػدني موجيػػاً 
سػتغؿ المجتمػع يُ  ئة الجماىيرية، باإلضػافة إلػى ذلػؾاألمر باستحقاقات سياسية أو برامل بحاجة لمتعب

 ياداتيا بفاعمي المجتمع المدني. والتي غالبًا ما ترتبط ق ،المدني في الجزائر مف قبؿ األحزاب
منظمددددات ة فددددي دعددددم مؤسسددددات العربيددددة المانحدددددور ال" بعنددددوان: (2011السددددمالوطي ) .2

 "المجتمع المدني
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى إلقػػاء الضػػوء عمػػى تطػػور المجتمػػع المػػدني فػػي مصػػر وسػػماتو، وكيػػؼ 

إلػػى أي مػػدى تتوافػػؽ ىػػذه األولويػػات سػػواء مػػع احتياجػػات  أوتتحػػدد أولويػػات المؤسسػػات المانحػػةا 
إلصػػػػالحية شػػػػركائيا مػػػػف منظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني بشػػػػكؿ خػػػػاص، أو مػػػػع أولويػػػػات األجنػػػػدات ا
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المطروحة عمى بالدنا العربية بشكؿ عاـا وكيؼ يمكف إعػادة صػياغة سياسػات المؤسسػات المانحػة 
 أكثر فاعمية في منطقتنا العربيةامف أجؿ عطاء 

 أىميا:خمصت الدراسة إلى عدة نتائل و 
مػع المػدني بسػبب ضػعؼ ثقافػة باحتياجػات منظمػات المجت يمستوى التمويؿ الوطني ال يف 
مػػواًل اسػػتمرار تمويػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني لألنشػػطة الخيريػػة واإلنسػػانية التػػي تتبنػػى ح ،العطػػاء
، وما زالت األولويات الحاكمة لسياسػات واالقتصادية القائمة جتماعيةااللممشكالت  تسكينيوعالجية 

ي تمويػؿ منظمػات المجتمػع المػدني ىػي تمبيػػة االحتياجػات العاجمػة الممحػة لممػواطنيف، ولػيس التصػػد
لقضػػػايا التنميػػػة عمػػػى األجػػػؿ الطويػػػؿ، ال سػػػيما فػػػي ظػػػؿ اسػػػتمرار عػػػدـ تبمػػػور رؤيػػػة واضػػػحة لػػػدور 

 المجتمع المدني في قيادة التغيير.
والعمػؿ عمػى مراجعػة  ،العمؿ عمى تطوير نظـ وأساليب العمػؿ اإلداريػةوأوصت الدراسة بضرورة 

غة اسػتراتيجيات واضػحة لتجنػب صػيا، سسػةوتغيير الييكػؿ التنظيمػي بمػا يػتالءـ وطبيعػة عمػؿ المؤ 
العمػؿ عمػى إزالػة العقبػات أمػاـ المؤسسػات فػي الحصػوؿ عمػى ، و لمشاكؿ التي تواجو إدارة المؤسسةا

 .تووتنمي األمواؿ الالزمة، لتحقيؽ أىدافيا وأداء دورىا المنوط بيا في خدمة المجتمع

نميددددة دور مؤسسددددات المجتمددددع المدددددني فددددي الت" :( بعنددددوان2011دراسددددة أبددددو بكددددر ) .3
 الجتماعية والسياسية في ال ومال"ا

الدراسػػة إلػى تحقيػػؽ عػدد مػػف األىػداؼ منطمقػػة مػف ىػػدؼ رئػيس ويتفػػرع عنػو أىػػداؼ ىػدفت 
الػػػذي تقػػػوـ بػػػو تنظيمػػػات المجتمػػػع أو منظمػػػات  الػػػدورأخػػػرى، واليػػػدؼ الػػػرئيس ىػػػو التعػػػرؼ عمػػػى 

فػػػرع عػػػف ىػػػذا اليػػػدؼ المجتمػػػع أو مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني فػػػي المجتمػػػع الصػػػومالي، وبالتػػػالي يت
مػات غيػر الحكوميػة وىي األدوار التػي تقػوـ بيػا المنظ االرئيس مجموعة أخرى مف األىداؼ الفرعية

مدني فػي تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة، وأىػـ المشػكالت التػي ، وكذلؾ دور المجتمع الومصادر تمويميا
خدـ الباحػث مػنيل دراسػة المعوقات التي تواجو عمؿ مؤسسات المجتمػع المػدني، ولقػد اسػتو ، تواجيو

، ات غيػر الحكوميػة فػي مدينػة مقديشػوالحالة بشكؿ رئيس لمتعػرؼ عمػى الجيػود التػي تبػذليا المنظمػ
، وقػػد ضػػمنت االسػػتمارة اليػػدؼ الػػرئيس لمدراسػػة وتسػػاؤالتياوذلػػؾ مػػف خػػالؿ تصػػميـ اسػػتمارة تراعػػي 

 .الصمة والعالقة بمشكمة الدراسة مجموعة مف األسئمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمتغيرات األساسية ذات
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  :وخمصت الدراسة إلى عدة نتائل أىميا
أف أغمػب الشػرائح و ، سػتقاللية المنظمػة عػف حجػـ التمويػؿأف التمويؿ األجنبي يؤثر أحيانػًا عمػى ا

الفقػػراء  والفئػػات االجتماعيػػة التػػي تخاطبيػػا المشػػروعات واألنشػػطة التػػي تقػػدميا المنظمػػة ىػػي فئػػات
أف المنظمػػػة تقػػػـو فػػػي أغمػػػب األحيػػػاف بعمػػػؿ دورات تأىيميػػػة وتدريبيػػػة و ، ت الخاصػػػةوذوي االحتياجػػػا
بالنسػػػػػبة ، و االقتصػػػػػادية والمعيشػػػػية لمفقػػػػػراءاع لمعمػػػػؿ مػػػػػف أجػػػػؿ تحسػػػػػيف األوضػػػػ ،لتنميػػػػة الميػػػػػارات

تتمقػى  يػالممنظمات غير الحكومية الدوليػة فػإف تمويميػا عمػى األغمػب مػف مصػادر خارجيػة، حيػث إن
ات دوليػة تشػترؾ معيػا فػي األىػداؼ والمشػاريع، بينمػا تجتيػد المنظمػات ذاتيػا الدعـ مػف قبػؿ مؤسسػ

مة وضػبط القػوانيف ءف حيث تسييؿ الميمات مف خالؿ مالمع مؤسسات الدولة الحكومية المحمية م
 والسياسات المتعمقة بنوعية مشاريعيا وأىدافيا.

شدددددكاليات التمويدددددل األجن :( بعندددددوان2010دراسدددددة ى لدددددي ) .4 بدددددي لمجمعيدددددات " قضدددددايا واي
 األىمية في جميورية م ر العربية".

تخػػػص  التػػػي اإلشػػػكالياتمويػػػؿ وتعػػػرؼ الباحػػػث عمػػػى ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تحميػػػؿ قضػػػية الت
التمويؿ األجنبي لمجمعيات األىميػة فػي جميوريػة مصػر العربيػة، ولقػد قػاـ الباحػث باسػتخداـ المػنيل 

قػاـ الباحػث بدراسػة ثالثػة آراء  كما ،البياناتواستخدـ الباحث االستبانة في جمع  ،الوصفي التحميمي
 ا فريػػؽ مؤيػػد،حػػوؿ التمويػػؿ، ووفقػػًا لدراسػػة الباحػػثا فقػػد انقسػػمت ارراء حػػوؿ ذلػػؾ إلػػى ثالثػػة فػػرؽ

 ىذا ومف أىـ نتائل الدراسة التالي:ه وثالث يحتفظ ويرشد ،وآخر معارض
فني، أما الدعـ الفني فيقصد الدعـ المالي والدعـ ال ايجب التفرقة بيف نوعيف مف التمويؿ وىما -

وتفعيؿ دورىا في  ،كفاءةبية لمساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا بو تنمية قدرات الجمعيات األىم
المجتمع، أما الدعـ المالي لمجمعيات األىمية فيو أمر محفوؼ بالمخاطر وال جداؿ في ذلؾ 

مانحة الجيات الأوليا أف ىذا الدعـ يوجو نحو قضايا ومجاالت تستيدفيا  العدة أسباب
 وفي بعض األحياف دوف حاجة المجتمع إليو. ،فرضيا عمى الجمعيات بشكؿ غير مباشرتو 

أف الدعـ المالي ليذه الجمعيات ال يضمف في بعض األحياف استمرارية المشروعات بعد  -
نظرًا العتماد الجمعيات عمى ىذه المنح دوف االستفادة مف خبرة تنفيذىا في  ،انتياء المنحة
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وعات أخرى، والمثاؿ عمى ذلؾ أف ىناؾ جمعيات انتيت تمامًا وتـ حميا بعد انتياء منح مشر 
 التمويؿ.

ما أفرزتو التغيرات االقتصادية العالمية وبروز األزمة التي تعيشيا الدوؿ المانحة، والتي يتوقع  -
، فمف ميةلمدوؿ النامية وجمعياتيا األىمعيا أف تعيد ىذه الدوؿ حساباتيا نحو الدعـ المقدـ 

المتوقع أف يتـ استثمار ىذه المنح وتوجيييا نحو قضايا ومشكالت تمؾ الدوؿ والتي طرحتيا 
التي تتضمنيا المنح  األزمة االقتصادية التي تعيشيا، مما يؤدي إلى استثمار ىذه المبالغ

 داخميا دوف النظر إلى الدوؿ النامية، وبالتالي سوؼ نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
" العوامدددددل الداخميدددددة المدددددؤثرة فدددددي عمميدددددة جمدددددع  :( بعندددددوان2004اسدددددة الحيددددددري )در  .5

 التبرعات في المنظمات الخيرية العالمية".
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى العوامػػؿ الداخميػػة المػػؤثرة فػػي عمميػػة جمػػع التبرعػػات فػػي 

عودية، ولتحقيػؽ أىػداؼ المنظمات الخيرية العالمية الموجودة في مدينة الرياض بالمممكة العربية السػ
ىػػذه الدراسػػة واإلجابػػة عمػػى تسػػاؤالتيا اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيل المسػػحي الوصػػفي، ويتكػػوف مجتمػػع 
الدراسػػة مػػف جميػػع العػػامميف فػػي اإلدارة العميػػا ومػػوظفي جمػػع التبرعػػات فػػي المنظمػػات الخيريػػة ذات 

، وقد بمػغ عػدد المنظمػات ( شخصاً 90والبالغ عددىـ ) ،النشاط العالمي الموجودة في مدينة الرياض
فقد تـ الخيرية التي يعمؿ فييا مفردات الدراسة عشر منظمات، ونظرًا لصعوبة حجـ مجتمع الدراسة 

، وقػػػد كانػػػت أداة الدراسػػػة اسػػػتبانة صػػػمميا الباحػػػث لمحصػػػوؿ عمػػػى بػػػاع أسػػػموب الحصػػػر الشػػػامؿت  ا
 البيانات المطموبة.

باحػػػػث تحديػػػػد خمسػػػػة عوامػػػػؿ مػػػػؤثرة وكػػػػاف مػػػػف أىػػػػـ نتػػػػائل الدراسػػػػة التػػػػي حصػػػػؿ عمييػػػػا ال
فػػػػي عمميػػػػة جمػػػػع التبرعػػػػات فػػػػي المنظمػػػػات الخيريػػػػة ذات النشػػػػاط العػػػػالمي والموجػػػػودة فػػػػي مدينػػػػة 

 الرياض، وىي مرتبة حسب أىميتيا كالتالي: 
 التخطيط لجمع التبرعات. .1
 السمعة الحسنة لممنظمة. .2
 االعتناء بالعامميف في جمع التبرعات. .3
 نية في عممية جمع التبرعات.مشاركة المتطوعيف بطريقة مي .4
 في عممية جمع التبرعات. اإلنترنتاستخداـ  .5



26 
 

 الدوليةسات ار الد  4.2.1
دور المنظمدات غيدر الحكوميدة فدي ": بعندوان,Nikkhah & Redzuan)  2010)دراسدة  .1

 تشجيع التنمية المجتمعية المستدامة"
المنظمػات غيػر الحكوميػة  إلػى توضػيح مسػاىمةىذه الورقة البحثية المنشػورة فػي ماليزيػا  ىدفت

في التنمية المجتمعية المستدامة، واعتمدت الدراسة عمى إطار نظػري لػربط وظػائؼ المنظمػات غيػر 
الحكوميػػة بالتنميػػة المسػػتدامة فػػي البمػػداف الناميػػة، كمػػا اعتمػػدت عمػػى تحميػػؿ الدراسػػات السػػابقة فػػي 

 تكويف ىذا اإلطار. 
لعديػػػد مػػػف البػػػرامل والوظػػػائؼ واألدوار التػػػػي وأوضػػػحت أف المنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة لػػػدييا ا

تسػػػاعد المجتمػػػع عمػػػى التمكػػػيف مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ التنميػػػة المسػػػتدامة، وقػػػد توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف 
المنظمات غير الحكومية لدييا القدرة عمى تمكػيف المجتمػع مػف تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة مػف خػالؿ 

 يع الصغيرة وأنشطة بناء القدرات.تحقيؽ البرامل والوظائؼ المتعمقة بتمويؿ المشار 
" إدارة المنظمات غير الحكومية في بعنوان: ( ,2007Lekorwe & Mpabangaدراسة ) .2

 بوتسوانا "
إلػػػػػػػػػػػى البحػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػي آليػػػػػػػػػػػات إدارة المنظمػػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػػر  الورقػػػػػػػػػػػة البحثيػػػػػػػػػػػةىػػػػػػػػػػػدفت ىػػػػػػػػػػػذه 

 (. فريقياأالحكومية في سياؽ بوتسوانا )في 
حيػػػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػػػـ  اؿ البيانػػػػػػػػػػػػات الثانويػػػػػػػػػػػػةتحميػػػػػػػػػػػػ إلػػػػػػػػػػػػىىػػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػػة أساسػػػػػػػػػػػػًا  تدواسػػػػػػػػػػػػتن  

 تحصيؿ مجموعة مف الوثائؽ مف منظمات غير حكومية مختارة لتحمييا.
 ،وقػػػػػػػػػػد تناولػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػة لمحػػػػػػػػػػة عامػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف مفيػػػػػػػػػػـو المنظمػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػر الحكوميػػػػػػػػػػة

وتعمقػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػي نقػػػػػػػػػػػاش عالقػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػذه المنظمػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػأجيزة الدولػػػػػػػػػػػة، إضػػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػػى فحػػػػػػػػػػػص 
منظمػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػر  5تػػػػػػػػػػـ اختيػػػػػػػػػار  إمكانيػػػػػػػػػة تطػػػػػػػػػػوير ىػػػػػػػػػذه المنظمػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي بوتسػػػػػػػػػوانا، حيػػػػػػػػػػث

 حكومية لمشباب لبحث العوامؿ التي تؤثر عمى كفاءة إدارة ىذه المنظمات.
وتشػػػػػػػػير النتػػػػػػػػائل إلػػػػػػػػى أنػػػػػػػػو يػػػػػػػػتـ إدارة ىػػػػػػػػذه المنظمػػػػػػػػات بشػػػػػػػػكؿ كػػػػػػػػؼء فػػػػػػػػي بوتسػػػػػػػػوانا، 
وبخاصػػػػػػة تمػػػػػػؾ العاممػػػػػػة فػػػػػػي مجػػػػػػاالت حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف، وقػػػػػػد توصػػػػػػمت الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى أف مسػػػػػػألة 

ىػػػػذا يعنػػػػي أف تػػػػتـ اإلدارة الفعالػػػػة ، لعمػػػػؿ المنظمػػػػات غيػػػػر الحكوميػػػػةتػػػػاح الحكػػػػـ الرشػػػػيد ىػػػػو المف
مػػػػػف الطػػػػػرؽ التػػػػػي يمكػػػػػف  اً لممػػػػػوارد بطريقػػػػػة شػػػػػفافة وخاضػػػػػعة لممسػػػػػاءلة، وقػػػػػد بينػػػػػت الدراسػػػػػة عػػػػػدد
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دارة العمميػػػػػػاتت غيػػػػػػر الحكوميػػػػػػة فػػػػػػي الحكػػػػػػـ الرشػػػػػػيد أف تعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تطػػػػػػوير أداء المنظمػػػػػػا  ،وا 
وتشػػػػػػػمؿ ىػػػػػػػذه الطػػػػػػػرؽ اعتمػػػػػػػاد التخطػػػػػػػيط  ،دامةوبالتػػػػػػػالي زيػػػػػػػادة مسػػػػػػػاىمتيا فػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ االسػػػػػػػت

تطػػػػػػػػوير المراعػػػػػػػػاة و ورسػػػػػػػػالة المؤسسػػػػػػػػة،  ،االسػػػػػػػػتراتيجي بمػػػػػػػػا يشػػػػػػػػمؿ وضػػػػػػػػوح الرؤيػػػػػػػػا واألىػػػػػػػػداؼ
مسػػػػػػػػػػتمر لقػػػػػػػػػػدرات لطػػػػػػػػػػاقـ العامػػػػػػػػػػؿ ومجمػػػػػػػػػػس اإلدارة والمتطػػػػػػػػػػوعيف العػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػػػة، ال

 إلى اإلدارة المالية والمحاسبية.وتحسيف إدارة العمميات باإلضافة 

ويدل المنظمدات األىميدة محدددات تم" بعندوان: Owens & Fafchamps)  (2008,دراسدة .3
 األفريقية"

ىػػػػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػى اختبػػػػػػػػػػار محػػػػػػػػػػددات التمويػػػػػػػػػػؿ الداخميػػػػػػػػػػة والخارجيػػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػػة 
اسػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػى مجموعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف وخمصػػػػػػػػػػػػت الدر بالمنظمػػػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػػػر الحكوميػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي أوغنػػػػػػػػػػػػدا، 

ت األىميػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي ال أف الممػػػػػػػػػػػػوليف يركػػػػػػػػػػػػزوف مػػػػػػػػػػػػراقبتيـ عمػػػػػػػػػػػػى المنظمػػػػػػػػػػػػا :النتػػػػػػػػػػػػائل أىميػػػػػػػػػػػػا
المػػػػػػػػػػػنح بشػػػػػػػػػػػكؿ متكػػػػػػػػػػػرر  بتػػػػػػػػػػػوفير والتػػػػػػػػػػػي تعنػػػػػػػػػػػي دومػػػػػػػػػػػاً  ،تعتمػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػى المصػػػػػػػػػػػادر المحميػػػػػػػػػػػة

تـ إدارتيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػوعػػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػػا  أف ىػػػػػػػػػػذه المؤسسػػػػػػػػػػات حديثػػػػػػػػػػة النشػػػػػػػػػػأةو ، لػػػػػػػػػػنفس المؤسسػػػػػػػػػػات
ف يختػػػػػػػػػػاروف يالممػػػػػػػػػػولكمػػػػػػػػػػا أف  ،خػػػػػػػػػػرآشػػػػػػػػػػخص لديػػػػػػػػػػو وظيفػػػػػػػػػػة منتظمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مكػػػػػػػػػػاف  خػػػػػػػػػػالؿ

سػػػػػػػػػػػػويؽ المحمػػػػػػػػػػػػي الخاصػػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػا قميمػػػػػػػػػػػػة، مصػػػػػػػػػػػػادر التتعتبػػػػػػػػػػػػر ىميػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػػػػػات األ
إذا تعامػػػػػػػػػػؿ الممػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػع المؤسسػػػػػػػػػػات والحقيقػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػذي يمكػػػػػػػػػػف أف يحػػػػػػػػػػدث 

ىميػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػػػػػا ربحيػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػاطف بكػػػػػػػػػػػػؿ جيودىػػػػػػػػػػػػا التنمويػػػػػػػػػػػػة، ىػػػػػػػػػػػػذه الحقػػػػػػػػػػػػائؽ األ
تتعػػػػػػػػارض مػػػػػػػػع السػػػػػػػػبب الػػػػػػػػذي لطالمػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػر لتبريػػػػػػػػر توجيػػػػػػػػو التمويػػػػػػػػؿ الخػػػػػػػػاص بالتنميػػػػػػػػة مػػػػػػػػف 

 .كوميةخالؿ مؤسسات أىمية غير ح
 جامعة ميشيغان" –تجنيد األموال  " استراتيجيات بعنوان:(  (Jablonski, 2006دراسة   .4

(، حيػػث 1995بواسػطة ) بػػاتيز ووكػوليف  هالدراسػة اقتبسػػت مػف األسػػموب النمػوذجي الػػذي تػـ تطػػوير 
  وىي كالتالي:ا ثة محددات لمكفاءة داخؿ المؤسساتإف الدراسة ىدفت إلى تحديد ثال

 ة.حجـ المؤسس .1
 منح الحكومة. .2
 معدؿ نسبة تجنيد األمواؿ. .3
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مختمفة في  صناعة 26وأظيرت بيانات ومعمومات ىذه الدراسة التي تحتوي عمى 
الخدمات  الصناعة،أكبر ىذه القطاعات تشمؿا الفف، التعميـ،  أف القطاعات غير الربحية

نتائل اختمفت وتقاطعت  ث قاد إلىاإلنسانية، والمنظمات صانعة المنح، ىذا الجزء الخاص مف البح
 التي تـلكبرى ة، خاصة في الخمسة قطاعات االربحي القطاعات المختمفة لممنظمات غير مع

عطاء المنظمات حيث تـ دراسة كافة العوامؿ لتكوف ذات أىمية وقيمة إحصائية، ذكرىا،  وا 
ظمات بشكؿ من، والبشكؿ خاصوالمؤسسات عبر الواليات المتحدة رؤية جيدة إلدارة استراتيجيتيـ 

بناء المؤسسات والمنظمات ليستمروا في  ضرورة بناء استراتيجيات تساعدبوأوصت الدراسة عاـ، 
 الربحية عمى مستوى الواليات المتحدة. في ميمتيـ بتجنيد األمواؿ لممنظمات غير

 ". عيد العالمي" ثقافات التمويله إدارة وتعميم عمى ال بعنوان:( Breston, 2005)  دراسة .5
ـ الباحػػث بدارسػػة التغيػػرات عمػػى مػػدى السػػنوات العشػػريف الماضػػية، والتػػي تضػػاعؼ بيػػا قػػا

وخمصػػت  ،كمت لمتخفيػػؼ مػػف حػػدة الفقػػر والضػػعؼحجػػـ المسػػاعدة الدوليػػة لمتنميػػة البشػػرية التػػي ُشػػ
خؿ الػد ذواتفػي الػدوؿ وجود تشابو وثيؽ بيف دراسات الحالػة  :الدراسة إلى عدة نتائل إيجابية أىميا

 والتي تقدـ التمويؿ قصير األجؿ الموجو. ،المتقدمة والدوؿ الرأسماليةالمنخفض 
توضػػػػيح و ، ت المجتمػػػػع المػػػػدني مػػػػف أجػػػػؿ تنميتيػػػػاضػػػػرورة دعػػػػـ مبػػػػادراوأوصػػػػت الدراسػػػػة ب

فيػػؼ بػػد مػػف أف يكػػوف ىدفػػو التخ الأي ، الخػػدماتلمعونػػات وغيػػرىـ مػػف مقػػدمي اختصػػاص ممػػولي ا
طوير سبؿ التنسيؽ واالستقرار في تمػؾ المجتمعػات، مػع تلطرة ؤ ىياكؿ م كذلؾ بناءمف حدة الفقر، و 

 األخذ بعيف االعتبار فوارؽ الميارات في إدارة الموارد المالية والبشرية وغيرىا. 
 غير ربحي "" تجنيد األموال في القطاع  بعنوان: (Beiser ,2005) دراسة .6

لخيرية ألمػواؿ التبرعػات ىدفت الدراسة إلى تحديد ارلية التي تيتـ بكيفية إنفاؽ المؤسسات ا
 : وكانت أىـ نتائل الدراسة ما يمي المخصصة لتجنيد األمواؿ،

ولكنيـ يتعامموف  اأف ىناؾ التزامًا أخالقيًا مف بعض األشخاص نحو التبرع لممنظمات األىمية -
 بحرص شديد مع كؿ فئة قبؿ اتخاذ أي قرار. 

المساعدة مع األخذ مف  اً معين اً نوع آخروف حاولوا أف يبرىنوا أف المؤسسات الخيرية احتاجت -
الحجـ في التبرع، وتـ بالفعؿ تشجيعيـ ليسجموا مالحظات حوؿ أيف وكيؼ  بعيف االعتبار

 يجدوا التبرعات. 
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معظـ المستجيبيف تفحصوا االحتياجات المعموماتية لممموليف الذيف ينفقوف في عالـ يعاني مف  -
ية )السكانية( كانت أسيؿ في الحؿ واإلجابة، أزمة ثقة، في حيف أف المعمومات الديموغراف

 "لقد انتيى الجزء الصعب". إلى المسألة عمى أنيا: فنوا ينظرو وغالبًا ما كا
أحد االتيامات كانت موجية مف قبؿ فئة مف المستطمعة آراؤىـ بأف المؤسسات الخيرية تضيع  -

عظـ المؤسسات الخيرية ، ويقولوف بأف مجدٍ غير مُ بشكؿ أموااًل طائمة عمى تجنيد األمواؿ 
 % مف دخميا عمى غير جدوى بما فيو ما يتـ إنفاقو عمى تجنيد األمواؿ. 8تنفؽ أكثر مف 

مف دوافع المموليف  اً أف يفيموا بعض ت مف المستحيؿ عمى مجندي األمواؿىذه الدراسة جعم -
تستطع في حيف أف الكثير مف الفرضيات لـ  ،مة ومجديةحوؿ دعـ األفكار التي يرونيا قي  

توفير الدليؿ الكافي الذي يوضح العالقة بيف المتغيرات، وبعض المعمومات الميمة جدًا 
 وقيمة.  ميمةتطورت عف تمؾ التي كانت تظير عمى أنيا 

 أخذ النقاط السمبية المذكورة في النتائل بعيف االعتبار وأنو يجب أف توضع في الحسباف. -
( وفؽ أصوؿ مف حيث: الحالة، المينية، العرؽ، أنو يجب توظيؼ أمواؿ األفراد )المتبرعيف -

 رة المنظمة عمى إدارة موجوداتيا.قد

 التعقيب عمى الدارسات السابقة: 5.2.1
 :من حيث الموضوع 

والتنمية  الدراسات السابقة موضوع وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني تناولت
 مثؿ: جوانب متعددة المستدامة مف 

 غير الحكومية عمى تجنيد األمواؿ. الفنية لدى إدارة المنظماتأثر القدرات  -
 د األمواؿ في الجمعيات اإلسالمية.العوامؿ المؤثرة عمى عممية تجني -
 ية بالتنمية في محافظات قطاع غزة.مدى مساىمة الجمعيات الخير  -
 لية في تنمية المجتمع الفمسطيني.فعالية تمويؿ الوكالة األمريكية لمتنمية الدو  -
 سطيني في تعزيز التنمية البشرية.ر منظمات المجتمع المدني الفمدو  -
 دور تطبيؽ الحكـ الرشيد عمى الجمعيات في تحقيؽ التنمية. -
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 من حيث الفترة الزمنية: 
 .2002 وأقدميا كاف في عاـ 2015 أحدث تمؾ الدراسات كانت خالؿ عاـ

 :من حيث المكان 
حميػة )غػزة والضػفة(، ومنيػا العربيػة )اإلمػارات، فمنيا الم اتنوعت أماكف تطبيؽ تمؾ الدراسات

 تونس، المغرب، الكويت، السوداف، مصر(، ومنيا األجنبية.
 :من حيث المنيج 

اعتمػػػػػدت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة عمػػػػػى المػػػػػنيل الوصػػػػػفي التحميمػػػػػي، واسػػػػػتخدمت دراسػػػػػة )عبػػػػػد 
 ( المنيل المقارف والمنيل التاريخي لموصوؿ إلى النتائل.2012الالوي،
  األدوات:من حيث 

( 2015وأضػػػػػاؼ )األغػػػػػا، الدراسػػػػػات السػػػػػابقة االسػػػػػتبانة كػػػػػأداة لمدراسػػػػػة،  معظػػػػػـ اسػػػػػتخدمت
واعتمػد المجموعات البؤرية والمقػابالت إلػى جانػب األداة الرئيسػية وىػي االسػتبانة لدراسػة الموضػوع، 

 لمدراسة. ( عمى المقابالت بشكؿ أساسي كأداة2011)أبو منديؿ،
 

 يا:من حيث استفادة الباحث من 
 استفاد الباحث مف الدراسات السابقة مف خالؿ:       

 بناء فكرة الدراسة. .1
 االطالع عمى اإلطار النظري لمدراسات السابقة. .2
 تجنب دراسة قضايا سبؽ وأف درسيا غيره مف الباحثيف. .3
 الدراسة.بأسماء العديد مف الكتب والمراجع ذات الصمة بموضوع  التزود .4
 لمنيل الوصفي التحميمي.اختيار منيل الدراسة وىو ا .5
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة. .6
 التعرؼ عمى نوع المعالجات اإلحصائية المتبعة. .7
 بناء أداة الدراسة المستخدمة وىي االستبانة وتحديد مالمحيا وتطويرىا. .8
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 ما تميزت بو الدراسة الحالية:   6.2.1
مػػف أوائػػؿ الدراسػػات التػػي تناولػػت تعػػد حيػػث  اتعتبػػر ىػػذه الدراسػػة مختمفػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة .1

ورىػػا فػػي تحقيػػؽ التنميػػة وناقشػػت فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني ود
 المستدامة في قطاع غزة.

تجنيػػد األمػػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني  وحػػدة عمػػى موضػػوع فاعميػػةتركػػز الدراسػػة الحاليػػة  .2
تناولػػت كػػؿ موضػػوع سػػات السػػابقة أغمػػب الدراإف ودورىػػا فػػي تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة، حيػػث 

عػػف العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى عمميػػة تجنيػػد  تحػػدثتالتػػي ( 2015مثػػؿ دراسػػة ) قػػديح،عمػػى حػػدة، 
التػػي ( 2012دراسػػة )الجرجػػاوي، المية فػػي محافظػػات قطػػاع غػػزة، األمػػواؿ فػػي الجمعيػػات اإلسػػ

، بينما تناولػت عمى تجنيد األمواؿالقدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية تناولت أثر 
تناولػػػت التػػػي ( 2015مثػػػؿ دراسػػػة )األغػػػا،  ادراسػػػات أخػػػرى موضػػػوع تحقيػػػؽ التنميػػػة المسػػػتدامة

( 2012مسػػاىمة الجمعيػػات الخيريػػة بمحافظػػات قطػػاع غػػزة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة، ودراسػػة الحمػػو،
فػي تحقيػؽ التنميػة تناولت دور تطبيػؽ مبػادئ الحكػـ الرشػيد فػي المنظمػات غيػر الحكوميػة التي 

 المستدامة.
تضػػع الدراسػػة الحاليػػة حمػػواًل عمميػػة وتوصػػيات لزيػػادة فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ فػػي منظمػػات  .3

 المجتمع المدني ورفع دورىا في تحقيؽ التنمية المستدامة.
 

 :الفجوة البحثية  7.2.1

 الحالية عميو الدراسةستركز ما  ما لـ تركز عميو الدراسات السابقة ما ركزت عميو الدراسات السابقة
تناولػػػػػػت الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة عػػػػػػدة 

 :مواضيع متنوعة
 إدارة لػدى الفنيػة القدرات أثر -

 الحكوميػػػػػة غيػػػػػر المنظمػػػػػات
 .األمواؿ تجنيد عمى

 عمميػػة عمػػى المػػؤثرة العوامػػؿ -
 الجمعيات في األمواؿ تجنيد

 .اإلسالمية

اتسػػػمت الدراسػػػات السػػػابقة بػػػالتركيز 
عمػػػػى جانػػػػب واحػػػػد فقػػػػط إمػػػػا تجنيػػػػد 

مػػػػػػػواؿ فػػػػػػػي منظمػػػػػػػات المجتمػػػػػػػع األ
المػدني أو تحقيػؽ التنميػة المسػػتدامة 

 المػػدني مثػػؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع

ركػػزت التػػي ( 2015دراسػػة ) قػػديح،
عمػػػى العوامػػػؿ المػػػػؤثرة عمػػػى عمميػػػػة 
تجنيػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػواؿ فػػػػػػػػػي الجمعيػػػػػػػػػات 

دراسػػػػػة مػػػػػف أوائػػػػػؿ تعتبػػػػر ىػػػػػذه ال
الدراسػػػػػػػػات التػػػػػػػػي ربطػػػػػػػػت بػػػػػػػػيف 

تجنيػػػػػػد  فاعميػػػػػػة وحػػػػػػدة موضػػػػػػوع
األمػػػػواؿ فػػػػي منظمػػػػات المجتمػػػػع 
المػػػػػػػػػػػػػػػدني وتحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ التنميػػػػػػػػػػػػػػػة 

وتميزت بأنيا تناولت  ،المستدامة
أىميػػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػػتراتيجيات تجنيػػػػػػػػػػد 
األمػػػػواؿ فػػػػي منظمػػػػات المجتمػػػػع 
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 الجمعيػػػػػػات مسػػػػػػاىمة مػػػػػػدى -
 فػػػػػػػػػػػػػػي بالتنميػػػػػػػػػػػػػػة الخيريػػػػػػػػػػػػػػة
 .غزة قطاع محافظات

 الوكالػػػػػػػػػػػػة تمويػػػػػػػػػػػػؿ فعاليػػػػػػػػػػػػة -
 فػي الدولية لمتنمية األمريكية

 .الفمسطيني المجتمع تنمية
 المجتمػػػػػػػػػػػػػع منظمػػػػػػػػػػػػػات دور -

 فػػػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػػػطيني المػػػػػػػػػػدني
 .البشرية التنمية تعزيز

 الرشػػيد الحكػػـ تطبيػػؽ دور   -
 تحقيػػػؽ فػػػي الجمعيػػػات عمػػػى
 .التنمية

اإلسػػػػػػالمية فػػػػػػي محافظػػػػػػات قطػػػػػػاع 
( 2012غػػػػػزة، دراسػػػػػة )الجرجػػػػػاوي، 

ركػػػػزت عمػػػػى  القػػػػدرات الفنيػػػػة التػػػػي 
دى إدارة المنظمات غيػر الحكوميػة ل

عمػػػػى تجنيػػػػد األمػػػػواؿ، بينمػػػػا ركػػػػزت 
( عمػػػػػػػػػػػػى 2015دراسػػػػػػػػػػػػة )األغػػػػػػػػػػػػا، 

مسػػػػػػػػػػػػػػاىمة الجمعيػػػػػػػػػػػػػػات الخيريػػػػػػػػػػػػػػة 
بمحافظػػػات قطػػػاع غػػػزة فػػػي تحقيػػػؽ 

( 2012) التنميػػػػػػػة، ودراسػػػػػػػة الحمػػػػػػػو
ركػػزت عمػػى دور الحكػػـ الرشػػيد فػػي 
المنظمػػػػػػػػات غيػػػػػػػػر الحكوميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 

 تحقيؽ التنمية المستدامة.

العوامػػػػػؿ المػػػػػؤثرة فػػػػػي المػػػػػدني، و 
عمميػػػػػػة تجنيػػػػػػد األمػػػػػػواؿ وكػػػػػػذلؾ 

أيضػػػًا تناولػػػت مفيػػػوـ المعيقػػػات، 
وأبعػػػػػػػػػػػػػػاد ومكونػػػػػػػػػػػػػػات التنميػػػػػػػػػػػػػػة 

أىػػػػداؼ ومتطمبػػػػات و المسػػػػتدامة، 
وتحػػػػػػػػػديات التنميػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػتدامة 
بشػػػػػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػػػػػاـ، وأيضػػػػػػػػػػػػػػًا دور 
منظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني فػػػػي 
تحقيػػػػػػػػػػػؽ التنميػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػتدامة، 
وتحػػػػػػػػػديات ومتطمبػػػػػػػػػات تحقيػػػػػػػػػؽ 
التنميػػػػػػة المسػػػػػػتدامة فػػػػػػي قطػػػػػػاع 

 .غزة
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 في منظمات المجتمع المدني تجنيد األموال    2.1

 مقدمةال 2.2.1
فنيػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػاماًل ميمػػػػػػػػػًا وحيويػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػياغة مقترحػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػاريع تعتبػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػدرات ال

السػػػػػػتقطاب المػػػػػػػنح وتجنيػػػػػػػد األمػػػػػػواؿ، لػػػػػػػذا فالمنظمػػػػػػػات غيػػػػػػػر الحكوميػػػػػػة )األىميػػػػػػػة( تسػػػػػػػعى إلػػػػػػػى 
ت مػػػػػػػف أجميػػػػػػػا، وفػػػػػػػي ئوتحقػػػػػػػؽ األىػػػػػػػداؼ التػػػػػػػي أنشػػػػػػػ تحصػػػػػػػيؿ األمػػػػػػػواؿ كػػػػػػػي تضػػػػػػػطمع بػػػػػػػدورىا

فمفيػػػػػػـو القػػػػػدرات الفنيػػػػػػة  ،مقػػػػػدمتيا أىػػػػػدافيا الراميػػػػػػة لخدمػػػػػة شػػػػػػريحة ىامػػػػػة مػػػػػف شػػػػػػرائح المجتمػػػػػع
لكػػػػي يقػػػػوـ بعمميػػػػة مػػػػف خبػػػػرة احترافيػػػػة خاصػػػػة عنػػػػي كػػػػؿ مػػػػا يحتاجػػػػو العامػػػػؿ فػػػػي تجنيػػػػد األمػػػػواؿ ي

 ،واصػػػػؿ والتشػػػػبيؾوقػػػػدرة عاليػػػػة عمػػػػى االتصػػػػاؿ والت ،كالقػػػػدرة عمػػػػى سػػػػرعة التقيػػػػيـ اتجنيػػػػد األمػػػػواؿ
ساسػػػػػػية باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى المػػػػػػؤىالت األ، متنوعػػػػػػة أخػػػػػػرىوميػػػػػػارات  ،خػػػػػػريفوسػػػػػػيولة اسػػػػػػتقطاب ار

لكػػػػػي مجنػػػػػد األمػػػػػواؿ يحتاجيػػػػػا وغيرىػػػػػا الميػػػػػارات كػػػػػالتعميـ والتػػػػػدريب والخبػػػػػرة والمينيػػػػػة، كػػػػػؿ ىػػػػػذه 
 .بدوره عمى أكمؿ وجويقـو 

تزويػػػػػػدىا بػػػػػػاألمواؿ الالزمػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ "ويقصػػػػػػد بتجنيػػػػػػد األمػػػػػػواؿ فػػػػػػي المؤسسػػػػػػات األىميػػػػػػة 
ي أو مػػػػػػػا تحصػػػػػػػؿ مػػػػػػػف مػػػػػػػاؿ خػػػػػػػاص لتحقيػػػػػػػؽ أىػػػػػػػدافيا فػػػػػػػ ،أغراضػػػػػػػيا التػػػػػػػي قامػػػػػػػت مػػػػػػػف أجميػػػػػػػا

  .(265: 2000بدوي، ) "االجتماعيةالت الرعاية والتنمية مجا

خػػػػػػػػاص عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتوى ونوعيػػػػػػػػة  أىميػػػػػػػػة قصػػػػػػػػوى وتػػػػػػػػأثيرٍ  ذايعتبػػػػػػػػر عنصػػػػػػػػر التمويػػػػػػػػؿ 
خاصػػػػة فػػػػي قطػػػػاع  ،الخػػػػدمات التػػػػي تقػػػػدميا المنظمػػػػات غيػػػػر الحكوميػػػػة عمػػػػى حيػػػػاة الفمسػػػػطينييف

أف زيػػػػػادة معانػػػػػػاة  الػػػػػدولي ة، ولقػػػػػػد أورد تقريػػػػػر البنػػػػػؾنظػػػػػرًا لحساسػػػػػية الظػػػػػروؼ االقتصػػػػػادي اغػػػػػزة
الشػػػػعب الفمسػػػػطيني أدت إلػػػػى زيػػػػادة أىميػػػػة الػػػػدور الػػػػذي تمعبػػػػو المؤسسػػػػات األىميػػػػة فػػػػي مجػػػػاالت 

مػػػػؿ نتيجػػػػة وفػػػػي خمػػػػؽ فػػػػرص عمػػػػؿ لمعػػػػاطميف عػػػػف الع ،الصػػػػحة والشػػػػؤوف االجتماعيػػػػة واإلغاثيػػػػة
  .(54 :2001، )لدادوه الظروؼ السياسية الصعبة

سػػػػواًء  ،يػػػػة التمويػػػػؿ تجػػػػاه المنظمػػػػات غيػػػػر الحكوميػػػػةوال نعفػػػػي الحكومػػػػة مػػػػف دورىػػػػا فػػػػي عمم
كػػػػاف مػػػػف خػػػػالؿ إعفػػػػاءات حكوميػػػػة أو تقػػػػديـ دعػػػػـ عينػػػػي ونقػػػػدي لتمػػػػؾ المنظمػػػػات، كمػػػػا وتعتبػػػػر 

ف كانػػػػػت ىػػػػػذه  ،مػػػػػف مصػػػػػادر التمويػػػػػؿ ءاً جػػػػػز اإلعانػػػػػات الحكوميػػػػػة التػػػػػي تقػػػػػدميا الدولػػػػػة أحيانػػػػػًا  وا 
قػػػػػدـ بصػػػػػورة عينيػػػػػة، كمػػػػػا أنيػػػػػا تُ  ،المؤسسػػػػػة تمػػػػػؾاإلعانػػػػػات تعتبػػػػػر ضػػػػػئيمة بالنسػػػػػبة الحتياجػػػػػات 
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محميػػػػة بمثابػػػػػة تبرعػػػػػات عتبػػػػر اإلعفػػػػػاءات الجمركيػػػػة التػػػػػي تحصػػػػؿ عمييػػػػػا المؤسسػػػػات األىميػػػػػة الوتُ 
اىتمػػػػػػػاـ خػػػػػػػاص بالمؤسسػػػػػػػات غيػػػػػػػر  بإبػػػػػػػداء، وقػػػػػػػد بػػػػػػػدأت الحكومػػػػػػػات فػػػػػػػي العػػػػػػػالـ غيػػػػػػػر مباشػػػػػػػرة

ثيػػػػر مػػػػف وتشػػػػارؾ الدولػػػػة فػػػػي ك ،الحكوميػػػػة باعتبارىػػػػا تضػػػػطمع بػػػػدور ميػػػػـ فػػػػي التنميػػػػة المجتمعيػػػػة
لػػػػػػػذلؾ فمػػػػػػػف الميػػػػػػػـ أف تنظػػػػػػػر المؤسسػػػػػػػات األىميػػػػػػػة لمحكومػػػػػػػات ال عمػػػػػػػى أنيػػػػػػػا مصػػػػػػػدر  ،الميػػػػػػػاـ

مويػػػػػؿ مػػػػػف جيػػػػات التميمػػػػة بػػػػؿ نظػػػػرة شػػػػػراكة باعتبػػػػار الحكومػػػػػة جيػػػػة  اتشػػػػريع أو رقابػػػػة فحسػػػػػب
 .(2: 1997ليذه المؤسسات )قرشي، 

)مػػػاس(، تجػػػدر وباإلشػػػارة إلػػػى دراسػػػة أجراىػػػا معيػػػد أبحػػػاث السياسػػػات االقتصػػػادية الفمسػػػطيني 
، بنسبة تقدر بػ ير الحكومية ىو االتحاد األوروبيغلتمويؿ المنظمات  لداعـ الرئيساإلشارة إلى أف ا

ويمييػا الواليػات  ،%10ويمييا المسػاعدات العربيػة بنسػبة تقػدر بػػ  ،% مف إجمالي المساعدات67.8
مات الفمسطينية غير الحكومية ، وذلؾ عمى أنشطة المنظ% تقريباً 5مريكية بنسبة تقدر بػ المتحدة األ

 (.40: 2009، موية واإلغاثية )معيد ماسالتن
سيتـ تناوؿ تجنيد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدني مػف حيػث: خطػوات عمميػة تجنيػد  وىنا

األمواؿ، أىمية تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني، متطمبات عممية تجنيد األمػواؿ، وسػائؿ 
 منظمات المجتمع المدني، ومعوقات عممية تجنيد األمواؿ. تجنيد األمواؿ في

 عممية تجنيد األموال  2.1.2
أي تحديػػػد  امػػف أيػػػف تبػػػدأميػػػة متكاممػػػة تبػػػدأ مػػف حيػػػث معرفػػػة إف عمميػػة تجنيػػػد األمػػػواؿ ىػػي عم
وتعطػي  ،ومػا ىػي األىػداؼ والػدواعي التػي دفعػت إلػى تحقيقيػا ،االحتياجات مف وراء تجنيد األمواؿ

مػػػػف خػػػػالؿ  ،ة عػػػػف الخطػػػػوات المػػػػراد تنفيػػػػذىا لمعمػػػػؿ عمػػػػى تحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ المؤسسػػػػةصػػػػورة واضػػػػح
الخطػوات وىػذه  (.2012:14)الجرجػاوي،  ويمكف تقييميا والتعػديؿ عمييػا ،استراتيجيات قابمة لمتنفيذ
 :وأىميا( 1.3موضحة في شكؿ رقـ )

لمنظمػػة وتمخػػص بتحديػػد رؤيػػة ا ،تحديػػد االحتياجػػات بدقػػة مػػف خػػالؿ تحويميػػا إلػػى أىػػداؼ .1
  .ورسالتيا بشكؿ واضح

وؿ وليف المحتمميف، ويتـ ذلؾ بعد مرحمة بحث معمػؽ عػف ذلػؾ الممػمالقياـ بتحديد دقيؽ لمم .2
عػػػػالـ بكافػػػػة أنواعػػػػو عالنػػػػات، شػػػػبكة العالقػػػػات، أو اإل، اإلاإلنترنػػػػتالمحتمػػػػؿ مػػػػف خػػػػالؿ 

 وأشكالو.
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الحاجة إلى . 1
 التمويل

تمبية .2
 االحتياجات

الم ادر . 3
 المطموبة

استراتيجية . 4
 تجنيد االموال

تنفيذ . 5
 االستراتيجية

 مراجعة ومراقبة. 6

 تقييم األداء.7

بيـ وتعػريفيـ  صاؿتاالالمموليف المحتمميف، مف خالؿ  العمؿ عمى نسل وبناء العالقات مع .3
ويصػػػاحب ذلػػػؾ تقػػػديـ أوراؽ عمػػػؿ  ،بطبيعػػػة عمػػػؿ المنظمػػػة وأىميػػػة الخػػػدمات التػػػي تقػػػدميا

  .وممؼ تعريفي مكتوب عف المنظمة
مػػف خػػالؿ مراسػػمتيـ أو طمػػب  ،تبػػدأ خطػػوات التقػػديـ لممػػنح مػػف خػػالؿ الممػػوليف المحتممػػيف .4

وجيًا لوجو،  المقاء بيـ(، أو مف خالؿ Request Of Proposalتمويؿ مقترح مشروع ما )
 وسائؿ االتصاؿ المتعددة.سائر أو مراسمتيـ مف خالؿ 

، ى عالقػػػة متينػػػة وقويػػػة مػػػع الممػػػوليفا نجحػػػت الخطػػػوات السػػػابقة، فيجػػػب المحافظػػػة عمػػػذإ .5
 والبقاء عمى عالقة مستمرة.

لؾ حفػظ الممفػات الخاصػة بكػؿ ذوك ،المعمومات إلى الجيات الممولةالعمؿ عمى تقديـ كافة  .6
عمػػى  حصػػوؿالإلػػى ي أدى ذعمييػػا، وتوثيػػؽ الحػػافز الػػ تػػـ الحصػػوؿة إداريػػة أو ماليػػة منحػػ

 .المنحة
مػف إف  ذإ اممية متكاممة وال يمكف تجزئتياأخيرًا نود التأكيد عمى أف عممية تجنيد األمواؿ ىي ع

 خطواتيا. ال يمكف لشخص واحد أف يقوـ بكافةو  ،يقـو بيا ىـ مجموعة أفراد
 عممية تجنيد األموالات خطو ( 1.2شكل رقم )

 
 

 

 

 

 
 

 
            

 (2017ُجرد بواسطة الباحث،المصدر: )       
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  في منظمات المجتمع المدنيأىمية تجنيد األموال  3.1.2

أىميػػػػػػة وحيويػػػػػػة بالنسػػػػػػبة لممنظمػػػػػػات تعتبػػػػػػر عمميػػػػػػة تجنيػػػػػػد األمػػػػػػواؿ مػػػػػػف أكثػػػػػػر الجوانػػػػػػب 
سػػػػػتوى وأثػػػػػر المنظمػػػػػة عمػػػػػى المجتمػػػػػع فعمييػػػػػا يتوقػػػػػؼ حجػػػػػـ نشػػػػػاط ونوعيػػػػػة وم احكوميػػػػػةالغيػػػػػر 

الػػػػػػذي تخدمػػػػػػو، وتػػػػػػزداد ىػػػػػػذه األىميػػػػػػة نتيجػػػػػػة لطبيعػػػػػػة مصػػػػػػادر تمويػػػػػػؿ المنظمػػػػػػات التػػػػػػي تتسػػػػػػـ 
بالمنػػػػػاخ السياسػػػػػي واالجتمػػػػػاعي لمػػػػػبالد، فضػػػػػاًل عمػػػػػا يمثمػػػػػو التمويػػػػػؿ  رىػػػػػاوتأث ،بالمرونػػػػػة والتغييػػػػػر

القػػػػػػيـ الماليػػػػػػة مػػػػػػف مسػػػػػػاىمة كبيػػػػػػرة فػػػػػػي القيمػػػػػػة االقتصػػػػػػادية لمقطػػػػػػاع األىمػػػػػػي ككػػػػػػؿ، فيػػػػػػو يمثػػػػػػؿ 
والعينيػػػػة التػػػػي تػػػػدخؿ إلػػػػى ميزانيػػػػة الجمعيػػػػة لتغطيػػػػة النفقػػػػات الثابتػػػػة والجاريػػػػة ليػػػػا، والتػػػػي تشػػػػمؿ 

 بعض األنشطة التي تسيـ بدورىا في عممية التمويؿ المستمر.
 (81: 2001)ماسه  تكمن في: لمنظمات المجتمع المدنيموال لذل  فإن أىمية تجنيد األ

ف وجػػػػود تمويػػػػػؿ إ، حيػػػػث تتمثػػػػؿ ببقػػػػاء واسػػػػتمرار عمػػػػؿ المنظمػػػػةإف أىميػػػػة تػػػػدبير التمويػػػػؿ  -
لػػػػدى المنظمػػػػة يعنػػػػي قػػػػدرة المنظمػػػػة عمػػػػى دفػػػػع تكػػػػاليؼ المشػػػػاريع، وتنميػػػػة وتطػػػػوير بػػػػرامل 

، أجػػػػػػور العػػػػػػامميف لمحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى عطػػػػػػػائيـقػػػػػػدرة المنظمػػػػػػة عمػػػػػػى دفػػػػػػع  المسػػػػػػتقبؿ، وأيضػػػػػػاً 
 .وقدرتيا عمى الحفاظ عمى ما لدييا مف أصوؿ والعمؿ عمى زيادتيا

ف مواجيػػػػة تحػػػػديات المسػػػػتقبؿ تعنػػػػي الحاجػػػػة لعمػػػػؿ إالتوسػػػػع والتطػػػػوير فػػػػي العمػػػػؿ، حيػػػػث  -
تطػػػػػػػػػػػويرات وتوسػػػػػػػػػػػعات فػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػؿ، وتحسػػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػػتوى الخػػػػػػػػػػػدمات المقدمػػػػػػػػػػػة لمفئػػػػػػػػػػػات 
جػػػػػػػػػػراء مزيػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف البحػػػػػػػػػػػوث  المسػػػػػػػػػػتيدفة، والتوسػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػاطؽ جديػػػػػػػػػػػدة لمعمػػػػػػػػػػؿ، وا 

 واالستقراءات وتنفيذ حمالت لمدعوة وحشد التأييد.
ف انسػػػػػحاب أحػػػػػد مصػػػػػادر التمويػػػػػؿ يعنػػػػػي أزمػػػػػات إحيػػػػػث  االتبعيػػػػػة واالعتماديػػػػػةحػػػػػد مػػػػػف ال  -

ف اعتمػػػػػاد المنظمػػػػػة عمػػػػػى جيػػػػػات تمويػػػػػؿ رئيسػػػػػية ال يسػػػػػاعدىا عمػػػػػى  تمويميػػػػػة لممنظمػػػػػة، وا 
 وضع أجندة خاصة بيا، وتظؿ حبيسة األجندات الخارجية.

لمنظمػػػػػة ف زيػػػػػادة عػػػػػدد المسػػػػػانديف والمؤيػػػػػديف لنشػػػػػاط اإحيػػػػػث  ابنػػػػػاء قاعػػػػػدة شػػػػػعبية مسػػػػػاندة -
يعنػػػػي زيػػػػادة فػػػػرص الحصػػػػوؿ عمػػػػى تمويػػػػؿ لمػػػػرات أخػػػػرى، وكػػػػذلؾ زيػػػػادة فػػػػرص الحصػػػػوؿ 

وزيػػػػػادة فػػػػػرص الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى مؤيػػػػػديف جػػػػػدد مػػػػػف خالليػػػػػـ، وأخيػػػػػرًا  اعمػػػػػى جيػػػػػود تطوعيػػػػػة
 عمى مدى قدرة المنظمة عمى جذب المؤيديف. اً جيد اً تعتبر مؤشر 
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ر التمويػػػػػػؿ مػػػػػػف سػػػػػػنة ف الفكػػػػػػرة ليسػػػػػػت فػػػػػػي تػػػػػػدبيإحيػػػػػػث  اسػػػػػػتقرار واسػػػػػػتمرارية المنظمػػػػػػةا  -
ولكػػػػػػف أيضػػػػػػا ىػػػػػػي كيفيػػػػػػة خمػػػػػػؽ  ااالحتياجػػػػػػات المقػػػػػػدرة بػػػػػػالتخطيط فقػػػػػػطألخػػػػػػرى، وتغطيػػػػػػة 

منظمػػػػات قويػػػػة ليػػػػا القػػػػدرة عمػػػػى االسػػػػتمرارية مػػػػف خػػػػالؿ اعتمادىػػػػا عمػػػػى ذاتيػػػػا ولػػػػيس عمػػػػى 
، واسػػػػػػتمرارية المنظمػػػػػػة تتحقػػػػػػؽ فػػػػػػي بنػػػػػػاء منظمػػػػػػات تعتػػػػػػاد تحقيػػػػػػؽ عجػػػػػػز بصػػػػػػفة مسػػػػػػتمرة

وبنػػػػػػػاء عالقػػػػػػػات قويػػػػػػػة مػػػػػػػع الميتمػػػػػػػيف  ،يػػػػػػػات التمويميػػػػػػػةقاعػػػػػػػدة مسػػػػػػػتمرة ونشػػػػػػػطة مػػػػػػػف الج
مػػػػػاؿ لممنظمػػػػة متمثػػػػػؿ فػػػػػي أصػػػػوؿ ثابتػػػػػة تسػػػػػيـ  بنػػػػػاء رأس بمجػػػػاؿ عمػػػػػؿ المنظمػػػػػة، وأخيػػػػراً 

وفػػػػػي توليػػػػػد دخػػػػػؿ مػػػػػف جيػػػػػة أخرى)الشػػػػػوبكي  ،فػػػػػي تخفػػػػػيض تكػػػػػاليؼ التشػػػػػغيؿ مػػػػػف جيػػػػػة
 .(25: 2013وأبو شمالة، 

النشػاط، ونوعػو، ومسػتواه، كػؿ مػف حجػـ  عميػووبالنسبة إلى أىمية التمويؿ فػيمكف القػوؿ أنػو يتوقػؼ 
وأثػػػػػره عمػػػػػى البيئػػػػػة، والمسػػػػػاعدة عمػػػػػى وضػػػػػع السياسػػػػػات العامػػػػػة لممنظمػػػػػة والحفػػػػػاظ عمػػػػػى ثباتيػػػػػا 
واسػػػػػتمراريتيا، وزيػػػػػادة الخػػػػػدمات المقدمػػػػػة، أو تطويرىػػػػػا وتحسػػػػػيف مسػػػػػتوى جودتيػػػػػا، أو زيػػػػػادة عػػػػػدد 

المنظمػػة وأىػػدافيا فػػي مجػػاؿ أوسػػع، رسػػالة  اتيا، وتقػػديـ وسػػائؿ فعالػػة لتسػػويؽالمسػػتفيديف مػػف خػػدم
فتنقسـ مف حيث المصدر  اوأخيرًا تحقيؽ االكتفاء الذاتي، واالستقاللية، ومف حيث تقسيمات التمويؿ

إلى تمويؿ  ذاتي أو داخمي وتمويؿ خارجي محمى وأجنبي، أمػا مػف حيػث التنفيػذ فإنيػا عمميػة فرديػة 
الحصػػص حسػػب ييػػا أكثػػر مػػف منظمػػة وتػػوزع تقػػـو  بيػػا المنظمػػة وحػػدىا، وعمميػػة جماعيػػة تشػػترؾ ف

 (.4: 2007االتفاؽ)أفندي، 
ألف ذلػػؾ مػػف شػػأنو أف يزيػػد مػػف قػػدرة تمػػؾ  منظمددات المجتمددع المدددنيوتبددرز أىميددة تمويددل 

رر بشػكؿ كبيػر في المساىمة في عمميات اإلغاثة والتنمية لممجتمػع الفمسػطيني الػذي تضػ المنظمات
الػػػػذي أدى إلػػػػى تػػػػردي األوضػػػػاع  ،المتواصػػػػؿ (إلسػػػػرائيميا)ب العػػػػدواف بسػػػػب ،فػػػػي السػػػػنوات األخيػػػػرة

مسطينييف أف أكثر مف نصؼ الف حيث أظير تقرير البنؾ الدولي اييفاالقتصادية والمعيشية لمفمسطين
ي فػي األراضػي ألػؼ فمسػطين 600أي قرابػة  % مػف الفمسػطينييف16ف أو  ،يعيشػوف تحػت خػط الفقػر

الحػػػد األدنػػػى مػػػف الحاجيػػػات الضػػػرورية، وأوضػػػح غيػػػر قػػػادريف عمػػػى اقتنػػػاء  ـ1967المحتمػػػة عػػػاـ 
دخؿ العامميف انخفض بثمث  أف التقرير أف ربع قوة العمؿ الفمسطينية عاطؿ عف العمؿ، إضافة إلى

 (.12: 2000ما كاف عميو )سكستوف، تقرير البنؾ الدولي، 
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 ،نيإزاء تمؾ المعطيات وما تشير إليو مػف معانػاة ومصػاعب لكافػة شػرائح المجتمػع الفمسػطي
ف ا  خاصػػة و  تضػػررًا،ىميػػة فػػي تخفيػػؼ األعبػػاء عػػف الفئػػات األكثػػر تبػػرز أىميػػة ودور المؤسسػػات األ

تعجز وحدىا عف القياـ بواجبيػا  ياوقدرات إمكانيات السمطة الفمسطينية بأجيزتيا ومؤسساتيا المختمفة
ت مػف لمؤسسػاىمية ضروري لتمكيف تمػؾ اولذلؾ فإف تمويؿ المنظمات األ ،ينيتجاه المجتمع الفمسط

 (.309: 2004مسؤولياتيا تجاه المجتمع الفمسطيني )أبو المعاطي،  وأالقياـ بواجبيا 
 األىميػػػػػػػة ةالمؤسسػػػػػػػ ا الفعػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي أنشػػػػػػػطةعمػػػػػػػى الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف أىميػػػػػػػة  التبرعػػػػػػػات ودورىػػػػػػػ

تسػػػػػتوجب درجػػػػػة مػػػػػف الػػػػػوعي والحػػػػػرص  ،وسػػػػػمبيات كثيػػػػػرة ، إال أف  لمتبرعػػػػػات مخػػػػػاطرَ ياوخػػػػػدمات
نػػػػػو فػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف الحػػػػػاالت إحيػػػػػث  اوخاصػػػػػة التبرعػػػػػات الخارجيػػػػػة ،مػػػػػف ىػػػػػذا المصػػػػػدرالشػػػػػديد 

 دعميػػػػػػػا موجيػػػػػػػاً  المؤسسػػػػػػػات المانحػػػػػػػة، وبالتػػػػػػػالي يكػػػػػػػوفال يكػػػػػػػوف العمػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػري ىػػػػػػػو ىػػػػػػػدؼ 
فقػػػػػًا الشػػػػػتراطات ومعػػػػػايير وو  ،لفمسػػػػػفة وأىػػػػػداؼ مؤسسػػػػػات الػػػػػدعـ فقػػػػػاً و  ،لمشػػػػػاريع وبػػػػػرامل محػػػػػددة

وليػػػػذا فقػػػػد رفضػػػػت بعػػػػض المنظمػػػػات مػػػػع أىػػػػداؼ وغايػػػػات العمػػػػؿ األىمػػػػي الفمسػػػػطيني، ال تتفػػػػؽ 
األىميػػػػػة الفمسػػػػػطينية التوقيػػػػػع عمػػػػػى وثيقػػػػػة اإلرىػػػػػاب التػػػػػي ترفقيػػػػػا الوكالػػػػػة األمريكيػػػػػة لمتنميػػػػػة مػػػػػع 

وطالبػػػػػت بإلغائيػػػػػا ألسػػػػػباب سياسػػػػػية  ،عقػػػػػود االتفاقيػػػػػات التػػػػػي تبرميػػػػػا مػػػػػع المؤسسػػػػػات الفمسػػػػػطينية
 (.45لعدد : ا2004وقانونية وأخالقية )شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، 

 لمتطمبات تجنيد األموا 4.1.2 

ولمحصػػوؿ  ،المػػدنيمنظمػػات المجتمػع تشػكؿ التبرعػػات النسػبة العظمػػي مػػف مصػادر تمويػػؿ 
بػاع ارليػات واألسػاليب والوسػائؿ المناسػبة التػي تقنػع المػانحيف فػي تقػديـ ت  اعمى التبرعػات ال بػد مػف 

 . ةالتبرعات المطموب
فقػػد  افمسػػطيففػػي  منظمػػات المجتمػػع المػػدنيادر تمويػػؿ ونظػػرًا ألىميػػة التبرعػػات كػػأىـ مصػػ

ـ لمجمعيػػات األىميػػة حػػؽ جمػػع التبرعػػات مػػف الجميػػور، أو مػػف 2000( لسػػنة 1أجػػاز القػػانوف رقػػـ )
خالؿ إقامة الحفالت، أو مف األسواؽ الخيريػة والمباريػات الرياضػية، أو غيػر ذلػؾ مػف وسػائؿ جمػع 

مف أجميا، وذلؾ بعد إشعار الوزارة المختصة )قانوف رقػـ ت ئنشاألمواؿ لألغراض االجتماعية التي أُ 
 العدد الثاني والثالثوف(. الفمسطينية،ـ: الوقائع 2000( لسنة 1)
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وفر لو كمسػببات لمنجػاح، وإلتمػاـ كوف لو متطمبات تتتالمبادرة لمقياـ بأي عمؿ يجب أف إف 
التػػالي:  تجنيػػد األمػػواؿبػػات متطمومػػف أىػػـ  لػػو،طػػط نجػػاز ىػػذا العمػػؿ حتػػى يحقػػؽ أىدافػػو وفػػؽ مػػا خُ إ

 (.2012،)صالح،(2012(، )الجرجاوي،2015، )قديح،(15: 2006 ،)عطية
 ( متطمبات تجنيد األموال2.2شكل رقم )

 

 (2017ُجرد بواسطة الباحث،)المصدر: 

 أواًل: البناء التنظيمي:
دافيػػا بكفػاءة تحقيػؽ أى عمػىأداة ىادفػة لمسػاعدتيا  يعتبر الييكؿ التنظيمي ألي مؤسسة وسػيمة أو

تحقيػؽ االنسػجاـ و  ،وتحديػد أدوار األفػراد ،فػي تنفيػذ الخطػط واتخػاذ القػرارات مػف خػالؿ المسػاعدة وفاعميػة،
ف إفػ ومػف ناحيػة أخػرى، غيرىػاوتفادي التداخؿ واالزدواجية واالختناقػات و  واألنشطة،الوحدات  بيف مختمؼ

العمػؿ والتخصػػص  فتقسػيـ االمؤسسػاتماعػػات فػػػي عمػي سػػموؾ األفػراد والج اً كبيػر  اً ي تػػأثير لمييكػؿ التنظيمػ
تػوفر ينتيجة لػذلؾ قػد  ،توقعاتوالفرد و  عمىااللتزامات المترتبة و  لمفرد،ناد مياـ وواجبات محددة يتضمف إس

 (.2012)والي، العمؿلو الشعور بالرضا عف 

متطمبات تجنيد 
 األموال

البناء 
التنظيمي 
 السميم

الكفاءة 
 المؤسسية 

القيادة 
 الفاعمة

السياسة 
 التموية 

الكفاءة 
 التسويقية 
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 ،اسػبةمن بيئػة عمػؿ إيجػاد عمػي قػدرتيا عمػى نػاجح تنظيمػي ىيكػؿ بنػاء فػي المنظمػة نجػاح يعتمد
 وكػذلؾ التنظيمػي وأىػدافيا، ىيكميػا بػيف مػةءوالموا والتطػابؽ التكيػؼ مػف عالية درجة تحقيؽ عمى وقدرتيا
 التنظيمػي الييكػؿ أىميػة وجػود ذلػؾ خػالؿ مػف ويتبػيف ،الماديػة مواردىػا وكفػاءة البشػري، العنصػر كفػاءة

 ويحقػؽ السػمطات وتػدرج تالعالقػا اإلطػار الػذي يوضػحمػف حيػث مفيومػو وتعريفػو باعتبػاره " لممؤسسػة،
" المنظمػة أىػداؼ تحقيػؽ فػي الرئيسػة الدعامػة يمثػؿ كمػا ،النشػاط اإلنسػاني أوجػو مختمػؼ بػيف التنسػيؽ
 ال فوضػوي التنظيميػة بشػكؿ العمميػات تسػير ومناسػب جيػد تنظيمػي ىيكػؿ دوف ، فمػف1999)، )الجينػي
 عديمػة فتصػبح أىػدافيا وعػف مسػارىا عػف وتنحػرؼ المؤسسػة تتخبط حيث ،متيف عممي أساس إلي يستند
 غيػر التنظيمػي فالييكػؿ البشػرية والماديػة، المػوارد ىػدر إلػي إضػافة ،والتراجػع نحػدارلال وتتجػو ،الفائػدة
 ،سػميمة غيػر قػرارات واتخػاذ العػامميف يػةوحافز  معنويػات تػدني حيػث مػف سػمبية آثػار عميػو يترتػب المالئػـ
 العمػؿ عػبء فإفػ وليػذا النفقػات، وتزايػد الطمػوح واإلبػداع وانخفػاض ،والوظيفية التنظيمية النزاعات وتزايد
السػنيف  فػي ممحوظػة زيػادة زاد قػد فػي منظمػات المجتمػع المػدني العميػا اإلدارة تحمميػا التػي ليةؤو والمسػ
قػػػدرة المنظمػػػة عمػػػى تحقيػػػؽ  لممسػػػؤوليات زادت اً محػػػددو  لػػػذلؾ كممػػػا كػػػاف الييكػػػؿ التنظيمػػػي فػػػاعالً  ،األخيػػػرة
 .(2012)والي، أىدافيا

 مفيوم الييكل التنظيمي:
ارليػػػة الرسػػػمية التػػػي يػػػتـ مػػػف خالليػػػا إدارة المنظمػػػة عبػػػر تحديػػػد خطػػػوط السػػػمطة واالتصػػػاؿ بػػػيف 

والعالقات بيف الوحػدات التنظيميػة الػذي  ،الرؤساء والمرؤوسيف. وُيعرؼ أيضًا بأنو نظاـ لمسمطة والمساءلة
 .(2002الالـز لممنظمة )العمياف ، تووطبيع يحدد شكؿ العمؿ

 سماه )البنيان التنظيمي( وعرفو كاآلتي: يمبعضكما أن 
عمػى مرتبػة  ،إطار يوضح التقسيمات أو الوحدات أو األقساـ اإلدارية التي تتكوف منيػا المنظمػة -

مػػف  تنسػػاب ،رسػػمية، تأخػػذ شػػكؿ ىػػـر يربطيػػا خػػط سػػمطة شػػكؿ مسػػتويات فػػوؽ بعضػػيا الػػبعض
األدنى ومف خاللو تتوضح نقاط  إلىالمستوى األعمى خاللو األوامر والتعميمات والتوجييات مف 
 .(1996، )عقميياتخاذ القرارات ومراكز السمطة والمسؤولية 

ويوضػػػح الييكػػػؿ  ،ىػػػو التركيػػػب الػػػداخمي لممنظمػػػة مػػػف كافػػػة التقسػػػيمات التنظيميػػػة المكونػػػة ليػػػا -
وسػمطة  ،دنػىالعالقة بيف ىذه التقسيمات مف حيث تبعية كؿ تقسيـ ومكوناتػو مػف التقسػيمات األ

 (.1985الييكؿ التنظيمي باليـر اإلداري )الحمو،  "الحمو"ويسمي ومسئولية كؿ تقسيـ، 
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 :التنظيميعنا ر الييكل  
فػي عػدة  اً نيا تشترؾ غالبأنظيمي يتبيف لنا خالؿ استقراء التعريفات المختمفة لمييكؿ الت مف

 :(2010العربي، المنتدى) التنظيميالييكؿ ذلؾ عناصر ال بد مف توافرىا في 
 وجود الوحدات اإلدارية المختمفة لممنظمة.  -
 وضوح التخصص في العمؿ ووجود مياـ محددة.   -
 نطاؽ اإلشراؼ وخط السمطة والمسؤولية.  -
 .والالمركزية المركزية حيث مف القرار اتخاذ مواقع -

 : األغراض التي تحققيا اليياكل التنظيمية
 :(2012)والي،ققيا اليياكؿ التنظيمية كما يمي يمكف عرض مجموعة مف األغراض التي تح

   فتوضح أنواع وعدد  ،يب يف الييكؿ التنظيمي كيفية تقسيـ األعماؿ بيف الموظفيف في المؤسسة -
 ؼػأـ وظائ ،الوظائؼ فييا سواء كانت تمؾ الوظائؼ رئيسية يناط بيا تحقيؽ اليدؼ الرئيسي

  ات ػـ التوصيػا تقديػـ وظائؼ استشارية يناط بيأ ،مساعدة يناط بيا القياـ باألعماؿ الثانوية
 والمشورة لألجيزة المختمفة.

   فتظير  ،يوض ح الييكؿ التنظيمي خطوط السمطة والمسؤولية واالتصاؿ الرسمي في المؤسسة -
  ؿ رئيس أو ػو فإف كػمسؤوؿ أماـ مف، ومف يتصؿ بمف، وعميىو ومف  مف،مف لو سمطة عمى 

 و في السمـ اإلداري.مرؤوس يتع رؼ عمى مكان
 ة.ػدات اإلداريػيوضح الييكؿ التنظيمي العالقات والتنسيؽ بيف مختمؼ الوح -
الييكؿ التنظيمي عدد المستويات اإلدارية في المؤسسة وحجـ كؿ منيا ونوعية النشاط  بيفي -

في ومقارنة نطاؽ اإلشراؼ فييا مما يسيؿ عمى المتعامميف  ،الذي تمارسو الوحدات المختمفة
 التعر ؼ عمى واقعيا بسرعة. مؤسسةال

ح الييكؿ التنظيمي نطاؽ اإلشراؼ لكؿ رئيس -  التابعيفمف خالؿ معرفتو لعدد المرؤوسيف  ،يوض 
ضوء ذلؾ، ي د المسافة بينيـ وبيف الرئيس. وفوبع ،ومدى التبايف أو التوافؽ في أعماليـ لو،

 حسبوذلؾ  ،تضييقيا يمكف لممنظ ـ وضع توصياتو إما بالتوسع في تفويض السمطة أو
 الموقؼ.
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يظير الييكؿ التنظيمي المجاف في المؤسسة، وسمطاتيا وعالقتيا بأجزائيا، ومستوياتيا في  -
 التخطيط، ولجنةلجنة المديريف ولجنة  مثؿ)لعميا االييكؿ التنظيمي سواء كانت في المستويات 

 ف الييكؿ التنظيمي. ػخرى موغيرىا( أـ في المستويات األ المالية،السياسات العامة، والمجنة 
دد -  ةػل التدريبيػي البرامػدـ فػستخيف ايفيد الييكؿ التنظيمي في مجاؿ تدريب الموظفيف الج 

 التنظيػـ، ورؤسائيـي ػف مواقعيػـو  ،ةػاـ المؤسسػالتمييدية( لتعريؼ الموظفيف بأقس )أوالتوجييية 
 ـ.ػاء عمميػنـ أثػاؿ بيػى اتصػواألشخاص الذيف سيكونوف عم ومرؤوسييـ،

التاريخي يعتبر الييكؿ التنظيمي بمثابة وثيقة توضيحية يمكف االستعانة بيا لدراسة التطور  -
 لممؤسسات اإلدارية خالؿ فترة معينة مف الزمف. والوظيفي

التعر ؼ في ساعد األفراد مف خارج المؤسسة يف ايستخدـ الييكؿ التنظيمي ألغراض إعالمية  -
 ألشخاص الموجوديف فييا بصورة سيمة وسريعة.أقساميا وأعماليا واعمى 

 مف ،يساعد الييكؿ التنظيمي في اكتشاؼ ومعالجة االنحرافات واألخطاء الموجودة في التنظيـ -
أو والتداخؿ  ،فإنيا تكشؼ العالقات غير السميمة وعميو ،كؿ التنظيميةاعممية تحميؿ اليي خالؿ

 بيف المياـ المختمفة. االزدواج
   بياف ما إذا كانت المؤسسة تتبع األسس والقواعد لتنظيمي باعتباره وسيمة في يكؿ ايفيد الي  -

 .وتوزيع العمؿ توزيعًا منطقيًا سميماً  ،كنطاؽ اإلشراؼ ووحدة القيادة واألمر ،التنظيمية السميمة

 أشكال اليياكل التنظيمية:
 ااإلداري لممؤسسػػػةالعػػاـ لمتسمسػػػؿ الخريطػػة التنظيميػػة اإلطػػػار  يشػػكؿ الييكػػؿ التنظيمػػي أو

كمػػا يوضػػػح  ،والعالقػػات بػػيف األفػػراد ،فيػػػو الشػػكؿ الػػذي يوضػػح مواقػػع الوظػػائؼ وارتباطاتيػػا اإلداريػػة
خطوط السمطة والمسؤولية داخؿ التنظػيـ. ويبػدأ الييكػؿ التنظيمػي مػػف أعمػػى مسػػتوى )الوزيػػر مػثاًل( 

ػداؼ التنظيمػػي ال بػػد مػػػف تحديػػد أىػػوقبػػؿ إعػػداد الييكػػؿ  ،وى إداري مػػػف العػػامميفوينتيػػي بأقػػؿ مسػػت
و تغيػػػػػرت األىػػػػػػداؼ يبقػػػػػػى بحيػػػػػث لػػػػػ ،الييكػػػػػؿ فػػػػػي ىػػػػػذاالمرونػػػػػة  المؤسسػػػػػة مػػػػػع األخػػػػػذ باالعتبػػػػػار

 (.2010)عيسى،متناسباً 
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 :المؤسسيةالكفاءة  ثانيًا:
يػا، المتػوفرة في والبشػرية الماليػة لممػوارد األمثػؿ باالسػتخداـ المنظمات في األداء كفاءة ترتبط

 عمػى فيػي مبنيػة وبالتػالي ،المنظمػة أىػداؼ لتحقيػؽ المناسػبة األسػاليب اسػتخداـ طريػؽ عػف وذلػؾ
  .(2010)صياـ، لألداء مستوى أفضؿ لتحقيؽ لمتنفيذ قابمة وموضوعية واضحة أىداؼ

لتحقيػؽ أىػدافيا بشػكؿ فاعمية المنظمة وكفاءتيا فػي اسػتخداـ مواردىػا المتاحػة  وتعرؼ بأنيا
فالفاعمية تعرؼ بأنيػا  ا(Efficiency(، والكفاءة )Effectivenessفاعمية )وىناؾ فرؽ بيف ال ،أمثؿ

(، وأمػا الكفػاءة فتعػرؼ بأنيػا عمػؿ األشػياء بشػكؿ Doing right things) عمػؿ األشػياء الصػحيحة
وكػؿ ىػذه المعػاني مقصػودة فػي تعريػؼ الكفػاءة  (2002)العػدلوني، (Doing things well) جيػد

 المؤسسية.

، وفاعميػػة الرقابػػة والمتابعػػةوفاعميػػة التنفيػػذ، وفاعميػػة  ،ية: فاعميػػة التخطػػيطالمؤسسػػ وتتضػػمف الكفػػاءة
 االتصاالت.

وضع الخطط واألىػداؼ واالسػتراتيجيات ألنشػطة المنظمػة المسػتقبمية،  تشمؿ :فاعمية التخطيط -
مػػػػػع القػػػػػدرة والكفػػػػػاءة والمرونػػػػػة فػػػػػي التخطػػػػػيط، وتوجيػػػػػو المػػػػػوارد المحػػػػػدودة، لتنفيػػػػػذ األنشػػػػػطة 

تراتيجية لممنظمػػػػػػة، واسػػػػػػتيعاب المسػػػػػػتجدات البيئيػػػػػػة المختمفػػػػػػة، وشػػػػػػموليا لكافػػػػػػة الفئػػػػػػات االسػػػػػػ
 المستيدفة.

قػدرة المنظمػػة عمػػى تنفيػذ األنشػػطة والبػرامل بدقػػة وقػوة وكفػػاءة، وامػػتالؾ  تشػػمؿ: فاعميدة التنفيددذ -
، مػػػع األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار المتغيػػػرات المحيطػػػة بالمؤسسػػػة، والتخطػػػيط  نظػػػاـ تطبيقػػػي صػػػاـر

 ؿ، وليس عمؿ التخطيط فقط، مع توفر ضمانات كافية لمتنفيذ الجيد.لمعم

القػػػػدرة عمػػػى متابعػػػػة تحقيػػػػؽ األىػػػداؼ، ووضػػػػوح المعػػػػايير  تشػػػمؿ :فاعميددددة الرقابددددة والمتابعددددة -
والمقػػػاييس، كأسػػػاس لمرقابػػػة، ووجػػػود نظػػػاـ واضػػػح وفعػػػاؿ لمرقابػػػة، مػػػع وضػػػوح آليػػػة المتابعػػػة 

 تصحيح المسار عند اكتشاؼ الخمؿ. الميدانية والدورية لمعمؿ، والقدرة عمى



46 
 

انسػػيابية حركػػة المعمومػػات مػػف القمػػة إلػػى القاعػػدة، ووضػػوح طػػرؽ  تشػػمؿ فاعميددة االت دداالت: -
االتصػػاؿ داخػػؿ المؤسسػػة، ووجػػود منػػاخ مشػػجع عمػػى المشػػاركة واالتصػػاالت المفتوحػػة، ودعػػـ 

سناد قيادة المنظمة  .(2002)العدلوني، لنظـ االتصاالت ىاوا 

ءة المؤسسػػػية ال بػػػد مػػػف تحديػػػد اسػػػتراتيجية تتضػػػمف )تحديػػػد األىػػػداؼ الواضػػػحة ولتحقيػػػؽ الكفػػػا
والخطػػػػط االسػػػػتراتيجية، ترتيػػػػب األولويػػػػات، تػػػػوفر اإلمكانػػػػات الماديػػػػة والبشػػػػرية، التنبػػػػؤ باحتمػػػػاالت 

 وكفػػػاءة ،المسػػػتقبؿ والظػػػروؼ المحتممػػػة، الشػػػموؿ، الواقعيػػػة، المرونػػػة، المتابعػػػة، التقيػػػيـ والتقػػػويـ(
 فػػي أدائيػػا التػػوازف خمػػؽ عمػػى القػػادرة المنػػافع تقػػديـ زاويػػة مػػف غالبػػا ليػػا رينظػػ المنظمػة
 .(2002،)السعيدي

 ،المركزيػة (الثالثػة الرئيسػية مركباتػو بقيػاس لممؤسسػة التنظيمػي الييكػؿ يمكػف قيػاس كفػاءة
 إلػى جانػب لممؤسسػات ةالرئيسػ المكونػات حػدأ التنظيمػي الييكػؿ ويعػد، )والترسػيـ التعقيػد، درجػة
 .تبادلي باعتماد بعضيا مع تتفاعؿ مكونات وىي والتكنولوجيا والميمة ،مميفالعا

 عنا ر األداء المؤسسي:
 :تتمثؿ في (2010ىناؾ مجموعة مف العناصر لألداء المؤسسي )صياـ، 

 . االستراتيجية واألىداؼ: تيتـ بالجيات التي ستوجو إلييا الخدمة أو المنتل.1
مستوى كفاءة، وفاعمية الييكؿ، ومدى قدرتو عمى خدمة العمميات . الييكؿ التنظيمي: يركز عمى 2

 التي سوؼ تقـو بإنتاج السمع أو الخدمات.
 . المقياس: وىو األداء الذي يمكف استخدامو بطريقة تفيد وتخدـ كاًل مف االستراتيجية واألىداؼ.3
ىات، وكيؼ تقوـ بعممية . اإلدارة: وتتمثؿ في الطريقة التي سُتستخدـ بتحديد المسارات، واالتجا4

أي أف األداء مرتبط بشكؿ وثيؽ بأىداؼ المؤسسة التي ترغب في  ،التصحيح أو التصويب
واألداء يرتبط ويشتمؿ في مضامينو عمى العديد مف المفاىيـ المتعمقة بالنجاح والفشؿ تحقيقيا، 

 :ويمكف توضيحيا بارتي
سواء  ،وحسف استخداـ ما ىو متاح ليا مف موارددارة اإلقدرة المؤسسة عمى . الكفاءة التنظيمية: 1

 .البشرية، أو األمواؿ والمعدات، أو المعمومات مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا
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قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا المتعمقة بدرجة قبوؿ خدماتيا واستجابتيا . الفاعمية التنظيمية: 2
 لمتطورات الحاصمة.

مى البقاء والتكيؼ والنمو، في ظؿ األىداؼ التي تسعى قدرة المؤسسة ع. النجاح االستراتيجي: 3
 مف خالؿ تحقيؽ الموازنة بيف متطمبات البقاء في األمد القريب والبعيد. ،إلى تحقيقيا

 ثالثًا: القيادة الفاعمة:
، وازدىارىا تعد قيادة المنظمات عنصرًا حيويًا في استمرار نشاطاتيا وعممياتيا المختمفة

وكذلؾ  ،ات اإلدارية وكبر حجـ المنظمة، وتعدد العالقات الداخمية والخارجيةإف تعقد العمميحيث 
تأثير الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية عمى ىذه المنظمات يحتـ عمييا 

قيادة وىي أمور ال تتحقؽ إال في ظؿ  ،مواصمة البحث واالستمرار في التجديد واالبتكار والتطوير
 (377:2000عية ومتفيمة )عالقي، إدارية وا

 لتحقيؽ جيودىـ وتنسيؽ األفراد سموؾ في التأثير إلى تيدؼ عممية ة بأنياالقيادوتعرؼ 
أف القيادة نشاط إيجابي يقوـ بو شخص بقرار (، ويؤكد المنيؼ " 2004)العساؼ، معينة أىداؼ

لتحقيؽ أىداؼ  ليشرؼ عمى مجموعة مف العامميف ،رسمي تتوفر فيو سمات وخصائص قيادية
" )منيؼ، أو استخداـ السمطة بالقدر المناسب وعند الضرورة ،بوسيمة التأثير واالستمالة ،واضحة

11:2011) 
والقيػادة فػػي مفيوميػػا العػاـ، ال تيػػتـ بالنظػػاـ والنمطيػة، بقػػدر مػػا تيػتـ بالحركػػة والتغييػػر، لػػذا 

والتحفيػػز وشػػحذ  القػػوى،حشػػد ، ة، ىػػي: تحديػػد االتجػػاه والرؤيػػةفيػػي تركػػز عمػػى ثػػالث عمميػػات رئيسػػ
 .(166: 2002)العدلوني،  اليمـ مف أجؿ تحقيؽ تمؾ الرؤية

أنيا" عممية التأثير في النشاطات والعمميات لمجموعة مف  القيادة الفاعمةويعرؼ الطراونة 
ويعرفيا اخوارشيدة "  (12:2011تجاىات محددة. )الطراونة، ، وتوجيييا بااألعضاء التنفيذييف

 (.76:2006عمى تحقيؽ األىداؼ في ظؿ الموارد المحدودة والمتاحة" )اخوارشيدة، القدرة 
والقيػػادة الفاعمػػة ىػػي التػػي تصػػوغ الػػرؤى لممسػػتقبؿ، آخػػذة فػػي االعتبػػار المصػػالح المشػػروعة 
لجميع األطراؼ المعنية، وتضع استراتيجية راشدة في اتجاه تمؾ الرؤى، مع ضماف دعـ مراكز القوة 

  2006)الطالب،  إلى األماـ باتجاه تحقيؽ األىداؼ الدافع لمتحرؾمف حوليا، إليجاد الرئيسة لمعمؿ 
:52). 
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 : (13:2015)الشاعر،  عمى األمور التالية القيادة الفاعمةوتعتمد 
وليس مف  ،ترتبط فاعمية القيادة بالتأثير في أنشطة المنظمة مف جميع جوانبيا وبجميع أفرادىا

 فقياس الفاعمية تعبير عف تقييـ األداء الكمي لممنظمة. ،ـجانب معيف أو أفراد بعيني
يتـ التعرؼ إلى درجة تحقيؽ فاعمية القيادة مف خالؿ اإلنجاز واألىداؼ التي تحققيا  -

 المنظمة بتأثير القائد.
تعتمد الفاعمية عمى الموارد البشرية والمادية المتاحة لكي تصؿ إلى أعمى مستوى مف  -

 التطور والنضوج
 

 :القيادة الفاعمةأىمية 
وال شؾ أف  ،حظي موضوع القيادة بأىمية متميزة لدى العمماء والباحثيف منذ زمف بعيد لقد

لمقيادة أىمية كبرى في أي تنظيـ ميما كاف نوعو، وال يمكف أف تستقيـ حياة البشر والمنظمات 
المرسومة لتحقيؽ العامميف وتدفعيـ ألداء المياـ وفؽ الخطط والمشاريع بدوف قيادة توجو جيود 

 . (2015)الشاعر، األىداؼ
لمقيادة أىمية كبيرة في توجيو سموؾ العامميف نحو تحقيؽ األىداؼ المرغوبة وال شؾ فإف لذا 

أف الميارة القيادية تؤثر عمى مستوى األداء العاـ في التنظيـ، لكوف القائد ىو الذي يحرؾ الجيود 
وىي  ،نجاز، وتتميز القيادة بفاعميتيا واستمراريتياويوجو الطاقات لتحقيؽ أفضؿ المستويات لإل

وبيذه العممية يمكف لممرؤوسيف أف يتصرفوا حسب درجة تأثرىـ  ،عالقة بيف الرئيس والمرؤوس
وىذا بدوره يعتبر تغذية راجعة يستفيد منيا القائد في تحسيف  ،بالنمط القيادي الذي يمارسو القائد

 .(49:2013قراراتو مستقباًل )الغامدي، 
 : (2015)الشاعر،قيادة الفاعمة في النقاط التالية وعميو تظير أىمية ال

 تستطيع القيادة تحويؿ األىداؼ المطموبة إلى نتائل. -
 توجو القيادة العناصر اإلنتاجية بفاعمية نحو تحقيؽ األىداؼ. -
 بدوف القيادة يفقد التخطيط والتنظيـ والرقابة التأثير في تحقيؽ أىداؼ المنظمة. -
الخارجية والتي تؤثر  دوف القيادة يصعب عمى المنظمة التعامؿ مع المتغيرات البيئيةب -

 بشكؿ مباشر أو غير مباشر في تحقيؽ المنظمة ألىدافيا المرسومة.
 خطط المنظمة وتصوراتيا المستقبمية.و أنيا حمقة وصؿ بيف العامميف  -
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 يات والسياسات.أنيا البوتقة التي تنصير داخميا كافة المفاىيـ واالستراتيج -
 وتقمص الجوانب السمبية قدر اإلمكاف. ،تدعـ القوى اإليجابية في المنظمة -
تنمية وتدريب األفراد باعتبارىـ أىـ موارد المنظمة، كما أف األفراد يتخذوف مف القائد قدوة  -

 ليـ.
 مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفيا لخدمة المنظمة. -

أف تقػػػػػـو بيػػػػػا قيػػػػػادة المنظمػػػػػات الخيريػػػػػة التخطػػػػػيط  أىػػػػػـ اإلجػػػػػراءات التػػػػػي ينبغػػػػػي لػػػػػذلؾ مػػػػػف
االسػػتراتيجي المبنػػي عمػػى تحديػػد الرؤيػػة المشػػتركة واألىػػداؼ واالسػػتراتيجيات، التػػي تعكػػس تطمعػػات 

، مػػف وتحقيقػػاً  ، وأسػػيؿ فيمػػاً وتركيػػزاً  المؤسسػة المسػػتقبمية عمػػى المػػدى البعيػػد، وتجعميػػا أكثػر وضػػوحاً 
الكتسػػػػاب ميػػػػارة وضػػػػع البػػػػرامل والخطػػػػط طويمػػػػة األجػػػػؿ،  وعمييػػػػا أف تسػػػػعى، قبػػػػؿ جميػػػػع العػػػػامميف

المعتمػػػدة عمػػػى دراسػػػة وتحميػػػؿ المعوقػػػات والسػػػمبيات، ونقػػػاط القػػػوة والضػػػعؼ، التػػػي تػػػؤثر عمػػػى أداء 
ة األىػػداؼ المنظمػػة، و رفػػع الكفػػاءة المؤسسػػية، مػػف خػػالؿ إعطػػاء أىميػػة بالغػػة لمتخطػػيط، وصػػياغ

ف خالؿ آليات واضحة، وبػذؿ الجيػد الكبيػر، والوقػت ومف ثـ تنفيذ ذلؾ م ،وتصميـ الخطط والبرامل
حة فػػي تػػدريب العػػامميف عمػػى التنفيػػذ السػػميـ، ثػػـ تقيػػيـ اإلنجػػازات مػػف خػػالؿ معػػايير واضػػ  الكػػافي،

 مػػػػػف خػػػػػالؿ معػػػػػايير مرتجمػػػػػة أو عاطفيػػػػػة أو شخصػػػػػية مرتبطػػػػػة بػػػػػالخطط واألىػػػػػداؼ، ولػػػػػيس
 (.2006)عطية،

دارية وكفاءة جيدة فػي مجػاؿ وضػع  والبد أف يمتمؾ الفريؽ القيادي في المنظمة ميارات قيادية وا 
لممتغيػػػرات المػػػؤثرة عمػػػػى المنظمػػػة، مػػػع وضػػػوح فػػػي األولويػػػػات  االسػػػتراتيجيات، وأف يكػػػوف حساسػػػاً 

. (193: 2002)العػػػدلوني،  والخطػػػط التنفيذيػػػة، والتطػػػوير المسػػػتمر لمكػػػوادر العاممػػػة فػػػي المؤسسػػػة
  :القائد الناجح ىو الذيلذلؾ 
ممسػػػػتقبؿ آخػػػػذًا فػػػػي االعتبػػػػار المصػػػػالح المشػػػػروعة البعيػػػػدة المػػػػدى لجميػػػػع يصػػػػوغ الػػػػرؤى ل -

 .المعنية األطراؼ
 .يضع استراتيجية راشدة لمتحرؾ في اتجاه تمؾ الرؤى -
العمػػػؿ معيػػػا أمػػػرًا  أووالتػػػي يعػػػد تعاونيػػػا أو توافقيػػػا  ،يضػػػمف دعػػػـ مراكػػػز القػػػوة الرئيسػػػة لػػػو -

  .التحرؾ المطموب إنجازضروريًا في 
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ًا لتحقيػؽ اسػتراتيجية مف حولػو، والتػي يعػد تحركيػا أساسػلنواة الرئيسة لمعمؿ يستنيض ىمـ ا -
  .الحركة

 تحقيػؽ دوره عمػى يقتصػر ال حيػث افقػط ليػا قائػداً  ولػيس لممنظمػة بناء ىو اإلداري "فالقائد
قناع األىداؼ اختيار إلى يمتد بؿ ،فقط المنظمة أىداؼ  أي إف تقدـ :ويمكف القوؿ " بيا الجماعة وا 
 تنسػيؽ عمػى القػادريف القػادة اإلداريػيف مػف لػو يتػوفر مػا عمػى يتوقػؼ وكتابتيػا نظمو وتطور معمجت

 مػف تيػاكيدينامي لممنظمػة يعطػي اإلداري فالقائػد ،أىدافػو تحقيؽ نحو ودفعيا وحفزىا البشرية الجيود
 .(2004)الحربي،  لمجيود والموجو والمنسؽ المحرؾ أنو كما ،التأثير خالؿ

نتل أف القيػػػادة ىػػػي العامػػػؿ األساسػػػي فػػػي نجػػػاح أي منظمػػػة مػػػف منظمػػػات مػػػف السػػػابؽ نسػػػت
وىػػػذا ينػػػتل بفعػػػؿ جيػػػود  ،المجتمػػػع المػػػدني، وذلػػػؾ ألف النجػػػاح ال يػػػتـ إال بارتبػػػاط العػػػامميف باليػػػدؼ

فاعمية المنظمة في تحقيؽ أىدافيا إف حيث  ،مستمر أي بوجود قيادة فاعمة شراؼوا  وتوجيو  ،منظمة
 لقيادة الفاعمة.يتوقؼ عمى مدى توفر ا

    التمويمية:السياسة  رابعًا:
أو  المشػػاريع واسػػتخداميا لتشػػغيؿإف النظػػرة التقميديػػة لمتمويػػؿ ىػػي الحصػػوؿ عمػػى األمػػواؿ 

أساسػػًا عمػػى تحديػػد أفضػػؿ مصػػدر لمحصػػوؿ عمػػى أمػػواؿ مػػف عػػدة مصػػادر  والتػػي تتركػػز ،ىػػاتطوير 
 متاحة. 

لمقومػػػات األساسػػػية لتطػػػوير القػػػوى ففػػػي االقتصػػػاد المعاصػػػر أصػػػبح التمويػػػؿ يشػػػكؿ أحػػػد ا
  .الماؿ خاصة لحظة تمويؿ رأس الماؿ المنتل وتدعيـ رأس ،وتوسيعياالمنتجة 

حيػث يعتبػر التمويػؿ مػف العوامػؿ اليامػة فػػي قػدرة أي مؤسسػة عمػى تنفيػذ المشػاريع والبػرامل الالزمػػة 
ل المؤسسػة الالزمػة و بػراملتحقيؽ أىدافيا، فبدوف التمويؿ ال يمكف تحقيؽ أو تنفيذ أي مف مشػاريع أ

عمػى  الماليػة ومقػدرتيالذلؾ بقاء المؤسسػة واسػتمراريتيا مػرتبط بشػكؿ وثيػؽ بػاإلدارة  يا،لتحقيؽ أىداف
 جمب التمويؿ الالـز الستمرار وتطوير المؤسسة.

 ،"الحصػػػػوؿ عمػػػػى األمػػػػواؿ مػػػػف أنسػػػػب المصػػػػادر المختمفػػػػة")الكخف ويعػػػػرؼ التمويػػػػؿ بأنػػػػو
2002.) 
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"تزويػػػػدىا بػػػػاألمواؿ الالزمػػػػة لتحقيػػػػؽ  تمويػػػػؿ المؤسسػػػػات األىميػػػػة بأنػػػػو "دويبػػػػ"بينمػػػػا ُيعػػػػرؼ   
أغراضػػيا التػػي قامػػت مػػف أجميػػا أو مػػا تحصػػؿ عميػػو مػػف مػػاؿ خػػاص لتحقيػػؽ أىػػدافيا فػػي مجػػاالت 

 (2000)بدوي،  الرعاية والتنمية االجتماعية"
تمػػػع "عمميػػػة حصػػػوؿ منظمػػػات المج إلػػػى تمويػػػؿ المؤسسػػػات األىميػػػة بأنيػػػا "صػػػالح"وينظػػػر 

المػػدني عمػػػى األمػػػواؿ أو التمويػػػؿ مػػػف مصػػػادره الخاصػػة أو العامػػػة طبقػػػًا لمقػػػوانيف والمػػػوائح المنظمػػػة 
منػػو عمػػػى أجيػػزة المنظمػػػة وبرامجيػػا، وتكػػػويف أصػػػوليا  ومسػػتمرًا لمصػػػرؼلػػذلؾ، ليكػػػوف مػػوردًا ثابتػػػًا 

 (2012الح، الثابتة والمتداولة، وىذا الماؿ لو طبيعة خاصة مف حيث مصادره ووسائؿ تنميتو" )ص
 

نشػػاط اسػػتراتيجي مػػنظـ يعنػػي بتػػوفير األمػػواؿ التػػي تحتاجيػػا " ويقصػػد بتجنيػػد األمػػواؿ بأنػػو 
 (Mutz , 4222)المنظمات الخيرية في تحقيؽ أىدافيا 

 تػػػػأميف المصػػػػادر الماديػػػػة والبشػػػػرية"القػػػػدرة عمػػػػى تػػػػوفير و  كمػػػػا يعػػػػرؼ تجنيػػػػد األمػػػػواؿ بأنػػػػو
مػػف أجػػؿ القيػػاـ بأعماليػػا وتنفيػػذ نشػػاطاتيا" )حػػرداف،  ،يػػةالضػػرورية والالزمػػة لممنظمػػات غيػػر الربح)

 ).2012وآخروف، 
ة لمقيػػػاـ يمكػػػف اسػػػتخالص أف التمويػػػؿ ىػػػو تػػػوفير األمػػػواؿ الالزمػػػ ريفػػػاتمػػػف خػػػالؿ ىػػػذه التع       

نػو يخػص المبػالغ النقديػة ولػيس إإذ  ،يػاوذلؾ في أوقات الحاجة إلي ،تطويرىابالمشاريع االقتصادية و 
ىو تطوير المشاريع ، فاليدؼ منو لقيمة المطموبة في الوقت المطموبوأف يكوف با ،تالخدماالسمع و 

 . في الوقت المناسبالعامة منيا والخاصة و 
الماليػػػػة  حتياجػػػػاتاالبأنيػػػػا خطػػػػة تسػػػػاعد فػػػػي تحديػػػػد  ؿمػػػػواتعػػػػرؼ اسػػػػتراتيجيات تجنيػػػػد األو 
وتنفيػذ أىػدافيا، وينبغػي ماليػا أو ىي مجموعة مف األىداؼ التي تعمؿ مف أجؿ تسػيير أع ،لممنظمة

أف تعمؿ عمى تخطيط اإلجراءات العممية، وتحديد المػوارد والجػداوؿ الزمنيػة التػي سػيتـ  ستراتيجيةلال
 تنفيذىا لمتأكد مف القدرة عمى تمويؿ االحتياجات لألنشطة التي ينبغي إنجازىا.

لتركيػػز وتحديػػد وتعتبػػر اسػػتراتيجية تجنيػػد األمػػواؿ أداة أساسػػية ناجحػػة ألنيػػا سػػتعمؿ عمػػى ا
وكػػػػذلؾ تنويػػػػع أنشػػػػطة جمػػػػع األمػػػػواؿ، وىػػػػذا بالنيايػػػػة يسػػػػاعد عمػػػػى تحديػػػػد األىػػػػداؼ،  ،األولويػػػػات

 د.نع إضاعة الوقت والجيد والموار فاالستراتيجية تساعد في م
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 :التمويل الدولي

ىو ما تحصؿ عميو الدولة مف األمواؿ النقدية وغير النقدية مف أجؿ استخداميا في 
، كما يقصد بو ذلؾ الجانب مف العالقات االقتصادية الدولية المرتبطة بتوفير مجاالت مختمفة

وانتقاؿ رؤوس األمواؿ دوليًا. وتتعدد مصادر التمويؿ الدولي ومنيا الدوؿ والمؤسسات الدولية 
ف غالبية التمويؿ الدولي المقدـ لفمسطيف ىو مف الدوؿ أر ذكره التابعة لمحكومات، ومف الجدي

 .(2011لدولية التابعة لمحكومات )أبو حماد،والمؤسسات ا
 : العوامدل المحددة لقرار التمويددل

 :منيػا ويؿ يتحدد بتفاعؿ عدة عوامؿ نذكرإف قرار التم
إلى الحفاظ عمى درجة السيطرة عمى  إف أصحاب المشروع أو المنشأة يسعوف دوماً  : .السيطرة1

  عنيا،لممكية ويستخدموف أمواؿ االقتراض بدالالمنشأة، لذلؾ نجدىـ يتخموف عف استخداـ أمواؿ ا
 (. 1998جدد وبالتالي سيطرة جديدة )ناصر، فألف أمواؿ الممكية ستؤدي إلى إضافة مالكي

الخطر أو الضرر الذي قػد يمحؽ بالمؤسسة نتيجة عدـ الوفاء بيا المقصود  :المخداطرة .2
نتاج وتوفير السيولة مقترضة مف مصادر بالتزاماتيا، خػاصة إذا كانت األمواؿ المعتمدة فػي اإل

 الخروج منيا. قوع المؤسسة في مشاكؿ مصيرية يجبخارجية، وىذا بطبيعة الحاؿ سيؤدي إلى و 
 

، باعتبار لقرار التمويؿ اً ىذا العػامؿ محدد يعتبر  :. توفدر األموال المرغوب فييا فدي األسواق3
قصيرة  قتراضاالكأمواؿ  ،مصادر معينة ألمواؿ مفأصحاب المشروع يرغبوف في الحصوؿ عمى ا

لضخامة المبمغ المطموب فػإف المصرؼ ال توجد لديو األمواؿ الكافية  األجؿ مف المصارؼ، ونظراً 
باإلضافػة إلى أف الماؿ المرغوب فيو يمكػف أف يكوف  ،المطموب لسبب أو رخر القرض لتغطية

، راء ىذه األسيـالمالكيف يعزفوف عف ش، إال أف صص المالكيف بشرائيـ ألسيـ جديدةبزيادة ح
عف نطاؽ إرادتيا  اً ويكوف ذلؾ خارج ،خاطئوبالتالي تكوف الشركة مضطرة إلى المجوء إلى مصدر 

 .(1998)ناصر،  لحركات االقتصاد والسوؽ المالي اً وخاضع
امات ليا واستخداجآوالتالؤـ بيف أنواع الماؿ، حسب  لمقصود بيذا العامؿ التوافؽا :مدةءالم  .4

لذلؾ يجب أف تستخدـ األمواؿ قصيرة األجؿ لتمويؿ االحتياجات الموسمية،  ،ىذه األمواؿ
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)الحسيني،  مثؿ شراء األصوؿ الثابتة ،واألمواؿ طويمة األجؿ لتمويؿ االحتياجات طويمة األجؿ
1999). 

ية السائدة مة بيف الظروؼ المالءمرونة ىػو استطاعة المنشأة المالالمقصود بعامؿ ال :المروندة  .5
بحيث تحصؿ عمى األمواؿ بالكميات المناسبة مف المصدر المناسب  اوبيف مصادر األمواؿ
وتسعى إلى التخمص مف األمواؿ الفائضة في الوقت المناسب، فالمنشأة  ،في الوقت المناسب

تفضؿ األمواؿ التي تتيح ليا حرية أكبر في إرجاع األمواؿ إلى أصحابيا عند عدـ الحاجة 
 .، وىذا أمر ممكف في حالة أمواؿ االقتراض عمى عكس أمواؿ الممكيةإلييا

وىو عامؿ مف العوامؿ المحددة التخاذ القرار التمويمي المقصود بو: مراعاة الظروؼ   :التوقيت .6
الركود ويتجو ، فإذا كاف البمد يمر بمرحمة نياية سائدة في البالد مف ركود وانتعاشاالقتصادية ال

وذلؾ ألف  اأف يتـ التمويؿ بأمواؿ االقتراض االزدىار، فإنو مف األفضؿو لمرحمة االنتعاش 
وتستطيع المنشأة تسديد الفوائد واألقساط بكؿ سيولة، ألنيا مقبمة  ،أسعار الفائدة تكوف متدنية

يمر بنياية  البمدعمى مرحمة انتعاش كغيرىا مف المؤسسات االقتصادية في البالد، أما إذا كاف 
مواؿ الممكية )إصدار ف تستخدـ أألركود فإنو مف المستحسف لممنشأة ويتجو نحو ا فترة االزدىار
( لتمويؿ حاجياتيا، وذلؾ ألف األسيـ ال ترتب عمى المنشأة أية التزامات ثابتة أسيـ جديػدة
 .(1999)ناصر، 

  التسويقية:الكفاءة  خامسًا: 
ة ومشروعاتيا، مع وجود جود الخطط التسويقية والترويجية ألنشطة المنظمو يقصد بيا 

برنامل فعاؿ لتكريس العالقات اإلنسانية وتنشيط العالقات الخارجية، ووجود شبكة متينة مف 
العالقات المؤسسية، والتركيز عمى احتياجات الفئات المستيدفة، وتقديـ أفضؿ الخدمات لمجميور 

تيدفيف، مع المعرفة الشاممة مقارنة بارخريف، ووجود قاعدة بيانات شاممة عف العمالء وسائر المس
بالمنافسيف والمؤثريف عمى أنشطة المنظمة، ومعرفة وافية عف طبيعة ونوعية خدماتيـ وتميزىـ، 
ومعرفة قطاعات الجميور، وترتيبيا حسب األىمية، ومعرفة البيئة الحكومية واالجتماعية المؤثرة 

 .(2002)العدلوني، مة مف المنظمةور لمخدمات المقدعمى أداء المنظمة، ومعرفة مدى تقبؿ الجمي
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يعد التسويؽ مفتاحػًا لتحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة، وىػو عمػـ وفػف يحتػاج إلػى معرفػة وميػارة فػي 
حصػػػة التطبيػػػؽ، ويتضػػػمف مجموعػػػة مػػػف العمميػػػات التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى تعزيػػػز الػػػدعـ المػػػالي وزيػػػادة 

مػة بػالعمالء الحػالييف لمنظكافة السػبؿ والطػرؽ لتنميػة عالقػات ا تخاذالممنظمةا مف خالؿ  اإليرادات
ومػف  ،وىادفػة لموصػوؿ لألىػداؼ المنشػودة وبناء سمعة حسػنة مػف خػالؿ وسػائؿ منظمػة ،والمرتقبيف

ىػػػذه الوسػػػائؿ تطػػػوير المنتجػػػات حسػػػب طمػػػب السػػػوؽ وتسػػػعيرىا بشػػػكؿ مناسػػػب وتوزيعيػػػا لمعمػػػالء 
 .(14:2010، عاشور) المالئـالمالئميف في الوقت المالئـ وبالشكؿ 

تمػػػؾ العمميػػػة اإلنتاجيػػػة التػػػي مػػػف خالليػػػا يسػػػتطيع األفػػػراد والجماعػػػات  بأنػػػوسػػػويؽ رؼ التيعػػػ
التسػػويؽ و  ،مػػف خػػالؿ تبػػادؿ المنتجػػات والقيمػػة المقابمػػة ليػػا ،الحصػػوؿ عمػػى احتياجػػاتيـ ورغبػػاتيـ

عػػف طريػػؽ تطػػوير وتنفيػػذ اسػػتراتيجيات وبنػػاء  ،عمميػػة إداريػػة تسػػعى لتعظػػيـ العائػػد عمػػى المسػػتثمريف
فالمفتاح األساسي لقػدرة المنظمػة  ،تيدفيف والحصوؿ عمى ميزة تنافسيةمع العمالء المسعالقات ثقة 

عمػػػى تحقيػػػؽ أىػػػدافيا ىػػػو بنػػػاء عالقػػػة مػػػع العمػػػالء المسػػػتيدفيف باالعتمػػػاد عمػػػى إشػػػباع حاجػػػاتيـ 
 (2008ف )الضمور،أكثر كفاءة وفاعمية مف المنافسي ورغباتيـ بصورة

الشػػركة مػػف خالليػػا تمبيػػة احتياجػػات العمػػالء الحاليػػة ويعتبػػر التسػػويؽ فمسػػفة إداريػػة تحػػاوؿ 
 ووفي نفس الوقت ى ،وذلؾ مف خالؿ مجموعة منسقة مف النشاطات والجيود ،وتوقعاتيـ المستقبمية

عمميػػػة تخطػػػيط وتنفيػػػذ األنشػػػطة المتكاممػػػة التػػػي تقػػػـو عمػػػى تػػػوفير وتسػػػعير وتػػػرويل وتوزيػػػع السػػػمع 
والمنتجػيف  ،مػف المسػتيمؾ والمشػتري الصػناعي مػف جانػبلتحقيؽ اإلشباع لكؿ  ،والخدمات واألفكار

 مف خالؿ مبادلة المنافع وفي حدود توجيات المجتمع. ،والموزعيف مف جانب آخر
 :الربحيةالتسويق في المنظمات غير 

غير الربحي في في العمؿ ال يختمؼ مفيوـ التسويؽ في العمؿ التجاري عف مفيومو 
نو في التسويؽ غير الربحي إحيث  ،في األطراؼ ذوات الصمة ئيس يتمثؿإنما الفرؽ الر  االجوىر

يشترؾ ثالثة أطراؼ رئيسة وىـ: المستفيدوف مف الخدمة، المانحوف أو الداعموف، المنظمة مقدمة 
 الخدمة.

العمالء أو و  ،الخدمة( مقدمة)المنظمة بينما في العمؿ التجاري نجد أف الطرفيف األساسيف ىما: 
 اقي فيـ يمثموف ما يسمى بقنوات التوزيع.المستيمكوف، أما الب
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تحديد وتمبية احتياج أو  أنو:وبناء عمى ذلؾ فإننا نعرؼ التسويؽ في المجاؿ غير الربحي عمى 
)عاشور،  عة لمطرفيف وتحقيؽ أىداؼ المنظمةرغبة المستفيديف والداعميف، وذلؾ لتحقيؽ المنف

15:2010). 

 (2العربية البريطانية، ص:ة ي)األكاديم خ ائص العممية التسويقية:
 .شاممة ومتكاممةالتسويؽ عممية إدارية  .1
 .التسويؽ عممية اقتصادية واجتماعية )المسؤولية االجتماعية( .2
 .التسويؽ يتضمف القياـ بمجموعة مف األنشطة .3
 .طراؼ متعددةالتسويؽ عممية تبادؿ منافع أل .4
 .التسويؽ عممية ىادفة تخضع إلى التخطيط العممي .5
 .مية مستمرة وديناميكيةالتسويؽ عم .6
 .ال يقتصر تطبيؽ التسويؽ عمى المنظمات اليادفة لمربح .7

   :منظمات المجتمع المدنيوسائل تجنيد األموال في   5.1.2

ألف األفػػػػػػراد ىػػػػػػـ الفئػػػػػػة األكثػػػػػػر أىميػػػػػػة فػػػػػػي مسػػػػػػألة تجنيػػػػػػد األمػػػػػػواؿ فػػػػػػي العػػػػػػالميف العربػػػػػػي  اً نظػػػػػػر 
عػػػػػػػدة أبرزىػػػػػػػا مػػػػػػػا يمي:)الخطيػػػػػػػب، واإلسػػػػػػػالميا لػػػػػػػذا فػػػػػػػإف الوصػػػػػػػوؿ ليػػػػػػػـ يحتػػػػػػػاج إلػػػػػػػى وسػػػػػػػائؿ 

 (.2015:29،)قديح،(276 :2002
لوجػو، وىػي األكثػر فعاليػةا حيػث  وىػي التػي تحػدث وجيػاً  :االت االت الشخ دية المباشدرة -

إف ىنػػاؾ العديػػد مػػف األسػػئمة التػػي قػػد يطرحيػػا المػػانح، والتػػي تجػػد ليػػا إجابػػة فػػي المقػػاء مػػع 
 .المستفيد

 حيػث يػتـ ومػف خػالؿ المتطػوعيف طػرؽ :Knock at the Door حمد ت طدرق البداب -
 .أبواب المواطنيف ودعوتيـ لممشاركة في التبرع لغايات وأىداؼ معينة

حيػػث يقومػػوف بػػالوقوؼ عنػػد إشػػارات  :التبددرع مددن خدد ل الحمدد ت فددي الشددوارع واألسددواق -
 .السيارات ومفترؽ الطرؽ ويجمعوف بحصاالتيـ ما يجود بو المتبرعوف

التػػػي يجػػػب إعػػػدادىا بدقػػػة و  ،تأخػػػذ الصػػػفة الشخصػػػية البحتػػػةالتػػػي  :الخطابدددات الشخ دددية -
 .متناىية، وتجيب عف جميع األسئمة التي يمكف أف يطرحيا المانح
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التي تنقؿ رسالة المؤسسة ببساطة ويسر وتأخذ صفة غيػر رسػمية مػع  :الياتفيةاالت االت  -
 .أـ أسرة، ويتـ فييا طمب الدعـ والمساندة منيـ الجية، سواء أكاف فرداً 

عمييػا أو  متعارفػاً  ي رمضػاف، أو المناسػبات التػي أصػبح: كاألعياد أو فالمناسبات الخا ة -
 .األـ، أو يـو كبار السف وخالؼ ذلؾ، حيث يتـ إعداد ترتيب لالتصاؿ بالمانحيفيـو 

ويتطمػػب ذلػػؾ اعتمػػاد وسػػائؿ  :طة اإلعدد ن بوسددائل اإلعدد م المختمفددةسدداالدددعوة لمتبددرع بو  -
 في اإلعالف باإلضافة إلى البساطة. ذكية الفتة لالنتباه 

كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي الػػدعوة لكفالػػة اليتػػيـ، أو  :الدددعوة لهسدديام فددي تغطيددة نفقددات الخدمددة -
تغطية تكاليؼ عالج مريض أو تغطية نفقات تعميـ طالب جامعي، أو تكاليؼ رعاية طالب 

 .معاؽ
والمقتػدروف الميسػوروف  يػدعى إلييػا، و التػي تقيميػا المنظمػات التطوعيػة :الحف ت السنوية  -

 المدعووفوتقاـ في العادة في إحدى القاعات الكبرى، حيث يجتمع  ،والميتموف بعمؿ الخير
وىنػاؾ حفػالت أخػرى باإلضػافة إلػى  ،معية باإلضافة إلى رسـو المشاركةلمج ويقدموف تبرعاً 

ـو موائػد وقد تأتي الحفمة السنوية ضمف مفيػ إفطار،كأف يكوف ذلؾ حفؿ  االحفالت السنوية
 .تبرع األغنياء إلقامة موائد إفطار في رمضاف لمفقراء والمحتاجيف اي يتـ فييتير الالخ

خاصة عندما تقوـ المنظمة التطوعية بتقديـ المقترحات المتعمقة بطمب  :مقترحات المشاريع -
وقد أصبح ، مشروع طبي أو تعميمي أو اجتماعيتبرع إلنشاء مشروع أو تكممتو، أو تشغيؿ 

المشػػػاريع وصػػػياغتيا مػػػف أىػػػـ الوسػػػائؿ المعتمػػػدة خاصػػػة مػػػف المنظمػػػات مقترحػػػات د إعػػػدا
 .المانحة لتقديـ الدعـ أو مواصمتو والمتعمقة بتنفيذ المشاريع الخيرية

والبػػػازارات التػػػي تقيميػػػا المنظمػػػات التطوعيػػػة بيػػػدؼ تسػػػويؽ منتجاتيػػػا  :األسدددواق الخيريدددة -
 .كإحدى الوسائؿ المتاحة لجمع التبرعات

 فػػػي -يػػػا  وىػػػي ال تختمػػػؼ عػػػف األسػػػواؽ الخيريػػػة والبػػػازارات، ويسػػػيـ في :رض الفنيدددةالمعدددا -
الفنػػػػانوف برسػػػػوماتيـ وأعمػػػػاليـ الفنيػػػػة بحيػػػػث يخصػػػػص العائػػػػد ألعمػػػػاؿ المنظمػػػػة  - العػػػػادة

 .التطوعية
لمدعوة إلى دعـ المنظمة التطوعية، وذلؾ عبر وسائؿ اإلعػالـ المرئيػة  :الحم ت اإلع مية -

 .روءةوالمسموعة والمق
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جمع التبرعات مف الػراغبيف إلى يدؼ ألسواؽ أو المدارس، وتوتوضع في ا :ح الة الخير  -
وقػػػد تػػػـ فػػػي األردف توزيػػػع آالؼ الحصػػػاالت عمػػػى األطفػػػاؿ فػػػي المػػػدارس ضػػػمف  ،فػػػي ذلػػػؾ

بقػرش واحػد، عمػى أسػاس  مشروع القرش الخيري، الذي يػدعو المػواطنيف إلػى اإلسػياـ يوميػاً 
 .في العممةأف القرش ىو أصغر فئة 

بؿ تمجأ المنظمات التطوعية إلى  اؿ الوسائؿ المتاحة لجمع التبرعاتإف ىذه الوسائؿ ليست ىي ك
  .اإلبداع في تنظيـ حمالت وبأساليب مبتكرة

 ات عممية تجنيد األموال ّوقمع  6.1.2

أثنػػػػاء التعامػػػػؿ مػػػػع المتبػػػػرعيف، وقػػػػد  األخطػػػػاءقػػػػد يقػػػػع العػػػػامموف فػػػػي المؤسسػػػػات الخيريػػػػة بػػػػبعض 
عمػػػػى سػػػػمعتيا واسػػػػتمرار الػػػػداعميف ليػػػػا فػػػػي الحمػػػػاس  تتكػػػػرر وتتػػػػراكـ األخطػػػػاء، ممػػػػا يػػػػؤثر سػػػػمباً 
 :2013الشػػػػػػػػػػػػػػػػػوبكي وأبػػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػػمالة، األخطػػػػػػػػػػػػػػػػػاء: )لػػػػػػػػػػػػػػػػػدعميا ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػاندتيا ومػػػػػػػػػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 (2012(،)صالح،2011،)العالوؿ،(34
براز فوائد جمية مف وراء جمع التبرعات. -  عدـ تحديد أىداؼ واضحة، وا 
 ال تيـ وال تثير اىتماـ الناس أو قضايا منتيية.جمع التبرعات لقضايا  -
 المبالغة وعدـ الواقعية فيما تطمبو المؤسسة مف المتبرع. -
 عدـ تحري واختيار الوقت المناسب عند طمب التبرعات. -
 متخصص والمدرؾ ألبعاد عممو.الغير ظيور المؤسسة بمظير  -
 أف تكوف قيادة جمع التبرعات ضعيفة وىزيمة. -
 ة خطتيا واستراتيجيتيا أثناء حممة جمع التبرعات.أف تغير المؤسس -
 اعتماد المؤسسة عمى شريحة واحدة في تبرعاتيا. -
 عدـ االستفادة الفعمية مف المتطوعيف في جمع التبرعات. -
 دارة مشاركة فعمية في كؿ ما يتعمؽ بالمؤسسة.عدـ مشاركة أعضاء مجمس اإل -
 برعات وأبعاد وخطط عممو.عدـ القياـ بالدراسات المستفيضة لعممية جمع الت -
 ىداؼ حزبية أو سياسية تحت مسمى العمؿ الخيري.أجمع التبرعات لتحقيؽ  -
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ولمتغمػػب عمػػى تمػػؾ الصػػعوبات والمشػػاكؿ فقػػد أوصػػى الخبػػراء بعػػدة توصػػيات أىميػػا: دعػػـ وتعزيػػز 
عػػادة تقويميػػا، وتنميػػة وتطػػوير الم يػػارات البػػرامل واألنشػػطة القائمػػة حاليػػًا فػػي المنظمػػات الخيريػػة، وا 

اإلداريػػػة المسػػػػاعدة والداعمػػػػة لمنجػػػػاح بػػػػيف المنظمػػػػات، إضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ تشػػػػجيع االسػػػػتثمارات فػػػػي 
المنظمػػػات الخيريػػػة وتوظيػػػؼ األسػػػاليب الحديثػػػة فػػػي تنميػػػة المػػػوارد الماليػػػة فػػػي المنظمػػػات الخيريػػػة، 

صصة في وتشجيع تبادؿ الخبرات الناجمة في المنظمات الخيرية، وأخيرا تبني فكرة وجود لجاف متخ
 إدارة االستثمارات في المنظمات مختصة بتنمية الموارد المالية.
مػػف العقبػػات والصػػعاب أشػػيرىا، تمػػؾ  وفػػي ذات السػػياؽ يواجػػو العمػػؿ الخيػػري ومؤسسػػاتو اليػػوـ كثيػػراً 

 :(38: 2015، قديح) العقباتومف تمؾ  واستمرار برامجو، أنشطتوودعـ التي تتعمؽ بتمويؿ 
، وأثػػػر تمػػػؾ ة األمريكيدددة لتجفيددد  مندددابع الخيدددر بحجدددة اإلرىدددابالضدددغوط الدوليدددة الغربيددد .1

فرت عػػف تحجيمػػو الضػػغوط عمػػى تعامػػؿ الحكومػػات والمجتمعػػات مػػع ىػػذه المنظمػػات، التػػي أسػػ
  :وقد اتخذت تمؾ الضغوط عدة صور منيا ،ونبذه والنفور عنو

إلػػى أي  اتيامػػو بوجػػود عالقػػة بينػػو وبػػيف اإلرىػػاب، ومحاولػػة تمفيػػؽ أي تيػػـ تدينػػو والوصػػوؿ - أ
 .خيوط تثبت ىذه التيمة

 التضييؽ عمى التبرعات والتحويالت المالية لممؤسسات اإلسالمية. - ب
  .تصفية المؤسسات الخيرية النشطة - ت
اليجوـ الصييوني الغربي عمى العمػؿ الخيػري مػف خػالؿ الحمػالت اإلعالميػة لتنفيػر النػاس  - ث

شاعة الخوؼ بينيـ لمنعيـ عف دعمو ومساندتو ،عنو   .وا 
ة العممانيػػة الميبراليػػة فػػي البمػػداف اإلسػػالمية التػػي يقودىػػا مجموعػػة مػػف الكتػػاب بقصػػد الحممػػ - ج

  .تصفية العمؿ الخيري بحجل واىية لتقويضو ونسؼ مؤسساتو
حجػػاميـ عػػف االسػػتمرار فػػي دعػػـ العمػػؿ الخيػػري، متػػأثريف  - ح تخػػوؼ الكثيػػر مػػف الموسػػريف وا 

فػي العطػاء غيػر المػدروس دعميػا  في الكثير مف المستمريف وقمة وعي الدعائية،بالحمالت 
إضػافة  اإلنفػاؽ،واإلنفاؽ عمى أمور جانبية ال ترتقي إلى مستوى حاجة األمة وأولوياتيا فػي 

  .نفاقيـ الخيريا  ارؽ اليائؿ بيف إنفاقيـ الشخصي و إلى الف
ىناؾ تحديات داخمية فػي المؤسسػات الخيريػة نفسػيا منيػا الضػعؼ المؤسسػي والضػعؼ فػي  - خ

ممشاريع الخيرية، ومنيا ضعؼ التواصؿ مع المتبرعيف وضعؼ تأىيػؿ الكػادر جودة التنفيذ ل
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الوظيفي، إضافة إلى عدـ توفر الخبرة الكافية في إدارة الموارد وضػعؼ أنظمػة الرقابػة عمػى 
األداء والموارد، وغيرىا، األمػر الػذي يكػرس الشػكوؾ ويزيػد مػف تثبيػت الكثيػر مػف الشػائعات 

 .ضعؼ حماس المتعاطفيف في دعميا التي تدور حوليا، ويزيد مف
ولمتغمػػػب عمػػػى العقبػػػات السػػػابقة وغيرىػػػا ممػػػا لػػػـ يسػػػعؼ الوقػػػت بػػػذكره، ينبغػػػي لمقػػػائميف عمػػػى ىػػػذه 
عادة ترتيب أولوياتيا في ضوء المعطيات المعاصػرة،  المنظمات إعادة النظر في أعماليا وىياكميا وا 

 (39: 2015، قديح) :التاليةونجمؿ ىذه الحموؿ في العناصر 
 .تحديد أولويات العمؿ الخيري - أ
 .ترشيد العمؿ الخيري، نظرة اقتصادية - ب
 اتجاىات ميمة لتعظيـ الموارد المالية.  - ت
  .فف خدمة المتبرعيف واالىتماـ بيـ  - ث
 .نصائح لالحتفاظ بالمتبرع مدى الحياة  - ج
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 التنمية المستدامةالتنمية و  5.1

   مقدمةال  1.2.2
ال شؾ أف التنمية أصبحت ىدفًا منشودًا لكؿ ذي عمػؿ فػي جميػع منػاحي الحيػاة اقتصػاديًا، 

ياسػػػػيًا، وتكنولوجيػػػػًا وفػػػػي كػػػػؿ مجػػػػاؿ مػػػػف شػػػػانو أف يرقػػػػى بػػػػالفرد ورفاىيتػػػػو، واجتماعيػػػػًا، وبيئيػػػػًا، وس
وأصبحت كػذلؾ مقصػود الحكومػات فوضػعت ليػا الخطػط وجنػدت ليػا األمػواؿ والطاقػات، بػؿ تعػدى 
األمر لمتجديد في مفيوـ التنمية وصواًل إلى االعتراؼ بحؽ األجياؿ القادمة مف االسػتفادة مػف مػوارد 

 (2015:24عرؼ الحقُا بالتنمية المستدامة. )شيخو،  وطاقات البمد وىو ما
يجد المتتبع لتػاريم التنميػة عمػى الصػعيد العػالمي واإلقميمػي أنػو طػرأ تطػور مسػتمر وواضػح 
عمى التنمية بوصفيا مفيومًا ومحتػوى، وكػاف ىػذا التطػور نتيجػة اسػتجابة واقعيػة لطبيعػة المشػكالت 

ًا لمخبرات الدولية التي تراكمت عبر الزمف في ىػذا المجػاؿ التي تواجييا المجتمعات، وانعكاسًا حقيقي
 (.2010:19)غنيـ وأبو زنط، 

إعالنػػػًا  1986وقػػػد أصػػػدرت الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة فػػػي الرابػػػع مػػػف ديسػػػمبر لمعػػػاـ 
بشػأف "الحػػؽ فػػي التنميػػة" ، وقػػد تضػمف ىػػذا اإلعػػالف أف الحػػؽ فػػي التنميػة يعػػد أحػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف 

لمتصػػرؼ، وبموجبػػو يحػػؽ لكػػؿ إنسػػاف ولجميػػع الشػػعوب المشػػاركة واإلسػػياـ فػػي تحقيػػؽ  غيػػر القابمػػة
تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بيذه التنمية التي يمكف فييا إعماؿ جميع حقوؽ 
اإلنسػػػاف والحريػػػات األساسػػػية إعمػػػااًل تامػػػًا، كمػػػا تضػػػمف اإلعػػػالف ضػػػرورة أف يتحمػػػؿ جميػػػع البشػػػر 

ية عف التنمية فرديًا وجماعيًا، وأف مف حؽ الدوؿ ومف واجبيا وضع سياسات إنمائية وطنية المسؤول
مالئمػػة تيػػدؼ إلػػى التحسػػيف المسػػتمر لرفاىيػػة جميػػع السػػكاف وجميػػع األفػػراد عمػػى أسػػاس مشػػاركتيـ 

 (2008:2النشطة والحرة واليادفة في التنمية )خيرة ومريـ ، 
عناصػر ومنيػا حقيػؽ أىػدافيا عمػى العديػد مػف الجوانػب والترتكز عممية التنمية الشػاممة فػي ت 

 (:1998)تيـ وآخروف، 
)أ( الجانب االقتصادي: وذلؾ برفع مستوى الدخؿ القومي، وزيادة معدؿ دخؿ الفرد، ومياجمة الفقػر 

 والبطالة، وتوفير المساواة في الدخؿ ألفراد المجتمع. 
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ولوجيػا لزيػادة اإلنتػاج، عمػى أف تكػوف التقنيػة نابعػة )ب( الجانب العممي: االعتماد عمى العمـو والتكن
 مف العقوؿ المحمية، وليست مستوردة مف الخارج ما أمكف. 

)ج( الجانب االجتماعي والثقػافي: ويشػمؿ العالقػات والػوعي والمسػئولية ودراسػػة توزيػع القػوة والتعمػيـ 
ئة كاألنانيػػة واحتقػػار العمػػؿ والػػدخؿ، ويشػػمؿ ذلػػؾ أيضػػًا تحريػػر العقػػوؿ مػػف التخمػػؼ، والعػػادات السػػي

تاحػػة الفرصػػة لمعمػػؿ بنشػػاط وفعاليػػة تمكػػف مػػف اسػػتخداـ األسػػموب العممػػي، وتنميػػة القػػدرة  اليػػدوي، وا 
 يقة، والتمسؾ بنظاـ سميـ لمقيـ. عمى اإلبداع واالبتكار، واالبتعاد عف العشائرية والقبمية الض

تيا عمػػػى متابعػػػة التنميػػػػة ولكػػػي يتحقػػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ ال بػػػد عمػػػى أي دولػػػة مػػػف توسػػػيع قػػػدر 
المسػػتدامة، ألف التنميػػة المسػػتدامة عمميػػة تحػػوؿ فػػي المجتمػػع فػػي سػػموكو وتصػػرفاتو، وىػػذا األمػػر ال 
يتـ بقانوف وال بتغيير في الدسػتور، وال بقػرار إداري، ذلػؾ أف التنميػة ال تػتـ إال بوجػود أنػاس يعرفػوف 

ويعمموف عمى نشر ىذه المعارؼ مف أجؿ  ،مةىؤالء الناس تكوف معارفيـ العممية متقد ،ماذا يريدوف
بؿ متراكبة ومتشابكة ويجب تجييػز البيئػة  ،إيجاد رأي عاـ مستنير، فاألمور ليست تمقائية وال جزئية

المناسبة لمتنمية المستدامة التي تجعؿ مػف الترابطػات بػيف العوامػؿ المختمفػة فاعمػة ومسػاىمة إيجابيػًا 
مػػػؽ مسػػػار التنميػػػة مػػػف أوضػػػاع واقعيػػػة ومػػػع النػػػاس فػػػي ىػػػذه إذ يجػػػب أف ينط ،فػػػي عمميػػػة التنميػػػة

وذلػػؾ بغيػػة إطػػالؽ اإلبػػداعات الكامنػػة  ،وعمػػى وقػػع خطػػاىـ وبحسػػب إمكانػػاتيـ وغايػػاتيـ ،األوضػػاع
بداخميـ وبموغ األىداؼ القادريف ىـ عمى استكشافيا، فاالستدامة في عممية التنمية تيدؼ إلى تأميف 

وذلػػؾ بػػنفس الكفػػاءة المتػػوفرة حاليػػًا، فاالسػػتدامة فػػي  ،ولػػد بعػػدقػػدرات وطاقػػات ومصػػادر ألجيػػاؿ لػػـ ت
وبينػػػو وبػػػيف األجيػػػاؿ  ،جوىرىػػػا عدالػػػة فػػػي تكػػػافؤ الفػػػرص بػػػيف الشػػػرائح االجتماعيػػػة لمجيػػػؿ الحاضػػػر

 (2005:1)بارود ،  الالحقة
التنميػػة والتنميػػة المسػػتدامة مػػف حيػػث: مفيػػـو التنميػػة وتطػػوره، مفيػػوـ، وسػػيتـ التطػػرؽ إلػػى 

صائص ، وأىداؼ التنمية المستدامة، باإلضافة إلػى التنميػة المسػتدامة فػي فمسػطيف )واقػع، أبعاد، خ
تحديات، ومتطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة(، كما سيتـ التطرؽ إلى دور منظمات المجتمع المدني 

 في عممية التنمية، التمكيف التنموي، وجدلية اإلغاثة والتنمية.

 تطور مفيوم التنمية  2.2.2
 مفيوميػػا فػػي وواضػحاً  مسػػتمراً  تطػوراً  واإلقميمػػي لميالعػا الصػػعيد عمػى التنميػػة لتػاريم المتتبػػع يالحػظ

 المجتمعػػات، تواجييػػا التػػي المشػػكالت لطبيعػػة واقعيػػة اسػػتجابة بمثابػػة التطػػور ىػػذا وكػػاف ومحتواىػػا،
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 وغنػيـ، زنػط أبػو) ويضػع المجػاؿ، ىػذا في الزمف عبر تراكمت التي الدولية لمخبرات حقيقياً  وانعكاساً 
 العالميػػة الحػػرب نيايػػة منػػذ العػػالـ فػػي التنميػػة ومحتػػوى مفيػػوـ لتطػػور رئيسػػة مراحػػؿ أربعػػة( 2005
 : ارتي في إيجازىا يمكف المراحؿ وىذه ،الحاضر وقتنا وحتى الثانية

 الحػػػرب نيايػػػة منػػػذ تقريبػػػاً  امتػػػدت التػػػي المرحمػػػة ىػػػذه تميػػػزت: االقت دددادي لمنمدددو رديفددداً  التنميدددة .1
 اسػػػػتراتيجية عمػػػى باالعتمػػػػاد ،العشػػػريف القػػػػرف مػػػف السػػػادس العقػػػػد منتصػػػؼ وحتػػػػى الثانيػػػة عالميػػػةال

 تبنػػت وقػػد وسػػريعة، مرتفعػػة اقتصػػادي نمػػو معػػدالت وتحقيػػؽ القػػومي الػػدخؿ لزيػػادة وسػػيمةك التصػػنيع
 الرأسػمالي التػراكـ تحقيػؽ في التصنيع استراتيجية فشمت بعدما بديمة أخرى استراتيجيات الدوؿ بعض

 .المختمفة واالجتماعية االقتصادية مشكالتيا عمى التغمب في يساعدىا أف يمكف الذي ،المطموب
 وحتػى اتيالسػتين نيايػة مػف الفتػرة فػي تقريباً  المرحمة ىذه استمرت: والتوزيع النمو وفكرة التنمية .2

 كػاف بعدما جتماعيةا أبعاداً  يشمؿ فييا التنمية مفيوـ وبدأ العشريف، القرف مف السابع العقد منتصؼ
 عمػػى بػػالتركيز التنميػػة أخػػذت فقػػد فحسػػب، االقتصػػادية الجوانػػب عمػػى السػػابقة المرحمػػة فػػي يقتصػػر
 ،األساسػػػية الحاجػػػات اسػػػتراتيجيات تطبيػػػؽ خػػػالؿ مػػػف ،والالمسػػػاواة والبطالػػػة الفقػػػر مشػػػاكؿ معالجػػػة

 .ومتابعتيا وتنفيذىا التنمية خطط إعداد في الشعبية والمشاركة
 منتصػػؼ مػػف تقريبػػاً  المرحمػػة ىػػذه امتػػدت: المتكاممددة ةالشددامم واالجتماعيددة االقت ددادية التنميددة .3

 التنميػة تمػؾ الشػاممة، التنميػة مفيػوـ فييػا وظيػر العشريف، القرف اتيثمانين منتصؼ إلى اتيالسبعين
 السػػكاف ظػػروؼ تحسػػيف أسػػاس عمػػى أىػػدافيا وتصػػاغ والحيػػاة، المجتمػػع جوانػػب بجميػػع تيػػتـ التػػي

 بتركيػػب أيضػػاً  تيػػتـ أنيػػا بمعنػػي فحسػػب، االقتصػػادي النمػػو معػػدالت زيػػادة أجػػؿ مػػف ولػػيس فالعػػاديي
 التنميػػة مػػف النػػوع ىػػذا عمػػى غمبػػت التػػي السػػمة ولكػػف والسػػكاف، المنػػاطؽ عمػػى وتوزيعػػو النمػػو ىػػذا

 ووضػػعت ،األخػػرى الجوانػػب عػػف مسػػتقؿ بشػػكؿ المجتمػػع جوانػػب مػػف جانػػب كػػؿ معالجػػة فػػي تمثمػػت
 األىػػداؼ تحقيػػؽ عمػػى قػػادرة غيػػر التنميػػة ىػػذه جعػػؿ الػػذي األمػػر ،نفػػرادا عمػػى مشػػكمة لكػػؿ الحمػػوؿ
 بمختمػػؼ تعنػػي التػػي المتكاممػػة التنميػػة مفيػػوـ تعزيػػز إلػػى ودفػػع المجتمعػػات، مػػف كثيػػر فػػي المنشػػودة
 .والمكاني القطاعي التكامؿ أطر ضمف التنمية جوانب

 العديػػد ضػػجيل عمػػى يصػػحو العػػالـ بػػدأ يالماضػػ القػػرف اتيػػثمانين بدايػػة منػػذ: المسددتدامة التنميددة .4
 طبيعيػاً  ىػذا وكػاف األرض، كوكب فوؽ الحياة أشكاؿ تيدد باتت التي الخطيرة البيئية المشكالت مف
 تنمويػة فمسػفة إيجػاد مػف بػد ال فكػاف الماضػية، العقػود طػواؿ البيئيػة لمجوانػب التنميػة إىمػاؿ ظػؿ في
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 لمتنميػة جديػد مفيػوـ عػف الدوليػة الجيػود خضػتوتم المشػكالت، ىػذه عمػى التغمب في تساعد جديدة
 المسػػػتدامة التنميػػػة مفيػػػوـ وتبمػػػور كمػػػا ،(2005 وغنػػػيـ، زنػػػط أبػػػو)  المسػػػتدامة التنميػػػة باسػػػـ عػػػرؼ
 لمبيئػػػة العالميػػػة المجنػػػة تقريػػػر فػػػي وذلػػػؾ ـ،1987 عػػػاـ مػػػرة ألوؿ اليػػػوـ نعرفػػػو الػػػذي العممػػػي بمعنػػػاه
 " .Our Common Future"  عنواف يحمؿ الذي والتنمية
 موضػػوع لمناقشػػة كثيػػرة دوليػػة فعاليػػات العػػالـ شػػيد الحاضػػر وقتنػػا وحتػػى التقريػػر ىػػذا ظيػػور ومنػػذ

 سػػػبيؿ عمػػى منيػػا التػػي والنػػدوات والمػػؤتمرات واألبحػػػاث الدراسػػات فييػػا تالحقػػت المسػػتدامة، التنميػػة
 ـ1992 ـعػػا البرازيميػػة جػػانيرو دي ريػػو مدينػػة فػػي انعقػػد الػػذي األرض مػػؤتمر الحصػػر، ال المثػػاؿ

 "Agenda 21" عنو وتمخضت
 .ـ1997 عاـ المتحدة األمـ في والمنعقدة( 21) أجندا بمراجعة الخاصة الحمقة -
 .ـ2001 عاـ غانا في المتحدة األمـ قبؿ مف والمنعقدة المستدامة، التنمية استراتيجيات ندوة -
 .ـ2002 عاـ في ستدامةالم بالتنمية الخاصة أفريقيا بجنوب جوىانسبرج قمة أو األرض مؤتمر -
 .ـ2002 عاـ بجدة اإلسالمية الدوؿ في البيئة لوزراء األوؿ المؤتمر -
 .ـ2006 عاـ بجدة اإلسالمية الدوؿ في البيئة لوزراء الثاني المؤتمر -
 حيث االمعمورة أنحاء في سريع بشكؿ انتشر المستدامة التنمية مفيوـ أف الباحث ويرى كما   

 بالعقالنيػة يمتاز تنموي نمط أنيا جانب إلى معيشة، ونمط حياة، أسموب دامةالمست التنمية أصبحت
 السػائدة الثقافيػة المفاىيـ مف كثير وتغيير ،المادية لمنزعة ميالً  أقؿ مجتمع خمؽ إلى وتسعى والرشد،
 .فشميا أثبتت التي

 االتصػػػػػاالت مجػػػػػاالت فػػػػػي كبيػػػػػراً  تطػػػػػوراً  يشػػػػػيد ارف العػػػػػالـ بػػػػػأف( 2012 رفعػػػػػت،) ويػػػػػرى
 والمعرفػة، والمعمومػات التواصػؿ وأنمػاط أشػكاؿ لكػؿ لو موازياً  تطوراً  عمينا فرض وبالتالي ،واإلنترنت
 مسػػتوياتيا كافػػة عمػػى والتطبيقيػػة منيػػا العمميػػة األكاديميػػة مؤسسػػاتيا فػػي متمثمػػة الحكومػػات، وتػػدرؾ
 إلػػى ييػػدؼ فيػػو الحيػػاة، منػػاحي جميػػع فػػي يؤديػػو الػػذي المػػؤثر ودوره العممػػي البحػػث أىميػػة وتنوعيػػا
 واإلنسػػػػػانية اإلداريػػػػػة المجػػػػػاالت فػػػػػي والتطبيقيػػػػػة العمميػػػػػة التطػػػػػورات بػػػػػمخر المجتمعػػػػػي الفكػػػػػر إثػػػػػراء

 تجػػارب وعكػػس -لمجتمعاتنػػا المالئمػػة – التطبيقػػات تمػػؾ مػػف واالسػػتفادة واالجتماعيػػة، واالقتصػػادية
 التنمية وتحقيؽ المدنية والمنظمات الحكومية األجيزة وأداء االقتصاد أداء تطوير في المتقدمة الدوؿ

 . المستويات كافة عمى المستدامة
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 االقتصػػػػػػادية الجوانػػػػػػب فػػػػػػي نفسػػػػػػو فػػػػػػرض المسػػػػػػتدامة التنميػػػػػػة مصػػػػػػطمح أف الباحػػػػػػث ويػػػػػػرى       
 العػالـ، مسػتوى عمػى بػؿ فحسػب، العربػي العػالـ مسػتوى عمى ليس والسياسية، واإلدارية واالجتماعية

 المجاالت، كؿ وفي مجتمع أي في المستدامة التنمية ميةعم في الرئيس المحور ىو اإلنساف وأصبح
 أداة بمعنػى ووسػيمة، ىػدفاً  الحديثػة المجتمعات اعتبرتو حيث اإلنساف، ىذا بقيمة أيضاً  الوعي وازداد
 .ذاتيا التنمية ىو أنو عمى التأكيد لدرجة المستدامة التنمية منظومة في وغاية

  التنمية مفيوم  3.2.2

( بأنيا أفضؿ اسػتغالؿ لممػوارد الماديػة والبشػرية بكفػاءة وفعاليػة، مػف 2010الح، يعرفيا )حالوة وص
أجػػؿ تطػػوير كافػػة الجوانػػب االقتصػػادية واالجتمػػاعي والسياسػػية واإلداريػػة والصػػحية الثقافيػػة والبيئيػػة، 

 وذلؾ خالؿ تضافر الجيود الرسمية والشعبية معًا جوف تبعية ألي جية كانت.
 عامػة سياسػة وفؽ مقصودة نشاطات فيو تبذؿ التي العمميات تمؾ" بأنيا (2007سمرة، أبو) ويعرفيا
 عمػى أساسػاً  باالعتمػاد وذلؾ المحمية، بيئاتو في لمناس وسياسي واقتصادي اجتماعي تطور إلحداث
 .والمتكاممة المنسقة والحكومية األىمية الجيود

ارة الحكيمػة لممػوارد الطبيعيػة المتاحػة بأنيػا اإلد"مف التعريفات السابقة يمخص الباحث مفيـو التنميػة 
بشكؿ يكفؿ الرخػاء االقتصػادي واالجتمػاعي وتحقيػؽ االحتياجػات اإلنمائيػة والبيئيػة لألجيػاؿ الحاليػة 

 والمقبمة"
 المستدامة التنمية مفيوم   4.2.2

لقد عانػت التنميػة المسػتدامة مػف التػزاحـ الشػديد فػي التعريفػات والمعػاني، وذلػؾ راجػع لتعػدد 
، فػػالبعض يتعامػػؿ معيػػا كرؤيػػة أخالقيػػة والػػبعض رخػػر يراىػػا نموذجػػًا تنمويػػًا بػػدياًل، أو اتخداماتياسػػ

ربما أسموبًا إلصالح األخطاء والتعثرات التي ليا عالقة بالبيئػة، وىنػاؾ مػف يتعامػؿ معيػا عمػى أنيػا 
ؿ المػػوارد قضػػية إداريػػة ومجموعػػة مػػف القػػوانيف والقػػرارات التػػي تعمػػؿ عمػػى توعيػػة وتخطػػيط السػػتغال

 (.65 :2014بشكؿ أفضؿ)شيمي،
 احتياجػػات تمبػػي التػػي التنميػػة"  بأنيػػا المسػػتدامة التنميػػة( 2009ومينػػا، ديػػب) يعػػرؼ بينمػػا

 التنمية مفيوـ ويعتبر احتياجاتيـ، تمبية عمى القادمة واألجياؿ المستقبؿ بقدرة المساس دوف الحاضر
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 محػػػاور ثػػػالث يراعػػي شػػػامؿ تنمػػػوي مفيػػوـ إلػػػى وؿتحػػػ ثػػـ بيئيػػػاً  مفيومػػػاً  العػػاـ إطػػػاره فػػػي المسػػتدامة
 ".والبيئي واالقتصادي االجتماعي المحور وىي رئيسية

 تحقيػػؽ تتضػػمف التػي التنميػػة: " أنيػا عمػػى المسػتدامة التنميػػة (2003 النصػر، أبػػو) ويعػرؼ
 واإلنسػػانية االقتصػػادية األىػػداؼ بػػيف مػػةءالموا خػػالؿ مػػف الجيػػؿ نفػػس وداخػػؿ األجيػػاؿ بػػيف العدالػػة
 األجيػػاؿ عبػر الػدخؿ توليػد اسػتمرار تضػمف التػػي لمثػروة المختمفػة المكونػات عمػى لممحافظػة والبيئيػة،
 ".المختمفة
 معيشػي ومسػتوى اقتصادية تنمية" يعني المستدامة التنمية مفيوـ بأف (2006الحي، عبد) ويرى

 إلػػى وتسػػعى ،كافلمسػػ الػػالـز الحيػػاة وعمػػاد الغػػذاء تػػوفير عمػػى المسػػتقبؿ فػػي البيئػػة قػػدرة يضػػعؼ ال
 العناصػر تحديػد يمكػف حيػث" القادمػة األجيػاؿ حاجػات اسػتنزاؼ دوف الحػالي الجيػؿ احتياجػات تمبية
 :المستدامة لمتنمية التالية
 .السكاف مف مناسب دعد عمى المحافظة -
 .التقنية مف جديدة أشكاؿ وتكييؼ ونقؿ استنباط -
 التغيػػػرات لتحفيػػػز االتجاىػػػات وتغييػػػر الػػػوعي لنشػػػر والصػػػحية التعميميػػػة المؤسسػػػات تطػػػوير -

 .الثقافية االجتماعية
 .فييا األساسية العناصر عمى والمحافظة وتحسينيا بالبيئة العناية -
 لمنػػاس العػػيش طيػػب يضػػمف حضػػاري بأسػػموب العربػػي لممجتمػػع المعيشػػي المسػػتوىسػػيف تح  

 الثقػافي العربػي إلرثوا المعرفػة أسػس عمػى العربيػة والشػراكة البشػرية لمثػروة المطردة التنمية :ويشمؿ
 والتطػػػػوير واالبتكػػػػار المعرفػػػػة أسػػػػس عمػػػػى االقتصػػػػادية لألوضػػػػاع المتواصػػػػمة والترقيػػػػة والحضػػػػاري،
 ترشػػيد مػػع الطبيعيػػة الثػػروات اسػػتخداـ فػػي والقصػػد ،العربػػي واالسػػتثمار المحميػػة القػػدرات واسػػتغالؿ

عبػػػػػػد  الممػػػػػػؾ معػػػػػػةجا" ) والكيػػػػػػؼ الكػػػػػػـ وبػػػػػػيف والبيئػػػػػػة التعميػػػػػػر بػػػػػػيف التػػػػػػوازف وحفػػػػػػظ االسػػػػػػتيالؾ
 .(2005،زالعزي

 منياج أصبحت المستدامة التنمية بأف السابقة والدراسات االطالع خالؿ ومف الباحث ويرى
 الخػػػاص، والقطػػػاع المػػػدني المجتمػػػع ومؤسسػػػات الحكػػػومي الصػػػعيد عمػػػى اتياً مؤسسػػػ اً وسػػػموك حيػػػاة،
، البيئيػة، العمرانيػة، التنموية ،االقتصادية، اإلدارية التنمية اأبعادىا بكؿ الحياة مناحي جميع ودخمت

 .والسياسية ،التعميمية، لصحيةا
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 المستدامة التنمية أبعاد  5.2.2 
اعتبػػر الػػبعض مفيػػوـ التنميػػة المسػػتدامة فػػي إطػػاره العػػاـ مفيومػػًا بيئيػػًا ثػػـ تحػػوؿ إلػػى مفيػػوـ 

ور تنمػػوي شػػامؿ يراعػػي ثػػالث محػػاور رئيسػػية ىػػي المحػػور االقتصػػادي، المحػػور االجتمػػاعي، والمحػػ
. وعد ىذه المحاور أو األبعاد الثالثة أبعادًا مترابطة ومتداخمة في إطار تفاعػؿ يتسػـ بالضػبط البيئي

 (.2012والترشيد لمموارد )الحمو،
 والبيئػي واالجتمػاعي االقتصػادي البعػد تشػمؿ المسػتدامة التنميػة أبعاد أف( 2012 السعيد،) ويوضح

 :يمي كما ،(3.2) بالشكؿ موضح ىو كما
 المستدامة التنمية أبعاديوضح  (3.2) قمر  شكل

 

 

 

 

 

 

 ، التنمية المستدامة نحو مجتمع أفضؿ، العراؽ(2012) أحمد نضاؿ السعيد،: المصدر

تسعى التنمية المستدامة إلى تحسيف مستوى الرفاىيػة لإلنسػاف مػف خػالؿ  البعد االقت ادي: .1
المػػوارد لػػف يتحقػػؽ ىػػذا و مػػف السػػمع والخػػدمات الضػػرورية، وفػػي ظػػؿ محدوديػػة بزيػػادة نصػػي

 المسعى إال بتوفر العناصر التالية:
 ر عناصر اإلنتاج الضرورية لمعممية اإلنتاجية.وفت -
 رفع مستوى الكفاءة والفعالية لألفراد بتنفيذ السياسات والبرامل التنموية. -
زيػػادة معػػدالت النمػػو فػػي مختمػػؼ مجػػاالت اإلنتػػاج، لزيػػادة معػػدالت الػػدخؿ الفػػردي وتنشػػيط  -

 (2015:27) شيخو، ية العكسية بيف المدخالت والمخرجات.التغذ
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وينبػع البعػػد االقتصػادي مػػف أف البيئػة ىػػي كيػاف اقتصػػادي متكامػؿ باعتبارىػػا قاعػدة لمتنميػػة 
وأي تمويث ليا واستنزاؼ لمواردىػا يػؤدي فػي النيايػة إلػى إضػعاؼ فػرص التنميػة المسػتقبمية 

المػػدى لحػػؿ المشػػكالت مػػف أجػػؿ تػػوفير  ليػػا، ومػػف ثػػـ يجػػب أخػػذ المنظػػور االقتصػػادي بعيػػد
 (.2009:491الجيد والماؿ والموارد )ديب ومينا، 

: ويعرؼ عمى أنو حؽ اإلنساف الطبيعي في العيش في بيئة نظيفة وسميمة البعد االجتماعي .2
يمارس مػف خالليػا جميػع األنشػطة مػع كفالػة حقػو فػي نصػيب عػادؿ مػف الثػروات الطبيعيػة 

، ـ احتياجاتػػػو األساسػػػية )مػػػأوى، طعػػػاـماعيػػػة، يسػػػتثمرىا بمػػػا يخػػػدوالخػػػدمات البيئيػػػة واالجت
لرفػػػع مسػػػتوى المعيشػػػة دوف تقميػػػؿ  ةممػػػبس، ىػػػواء،.. إلػػػم( فضػػػاًل عػػػف االحتياجػػػات المكممػػػ

 (.2009:491،ديب، ومينافرص األجياؿ القادمة )
زيادة أدى إدخاؿ البعد البيئي في مجاؿ التنمية إلى تغيير مفيومو مف مجرد ال :البعد البيئي .3

فػػػي اسػػػتغالؿ المػػػوارد إلشػػػباع الحاجػػػات اإلنسػػػانية المتعػػػددة والمتجػػػددة إلػػػى مفيػػػـو التنميػػػة 
بحيػث تحػػرص التنميػػة المسػتدامة عمػػى أال تحمػػؿ األجيػػاؿ  المتواصػمة أو التنميػػة المسػػتدامة.

القادمة أعباء إصالح البيئػة التػي تموثيػا األجيػاؿ الحاليػة. وأصػبح ىنػاؾ تفرقػة فػي نظريػات 
يػػة االقتصػػادية بػػيف التنميػػة التػػي تراعػػي الجوانػػب البيئيػػة وتعػػرؼ بالتنميػػة الخضػػراء أو التنم

المتواصمة أو المستدامة وبيف التنمية االقتصادية البحتة التي ال تراعي البعد البيئي )فطاني 
،2006:22.) 

يػؤدي إلػى ويرتبط مفيوـ التنميػة البيئيػة بتمػوث البيئػة أو االسػتخداـ الجػائر لممػوارد الػذي قػد 
بمفػػاىيـ إعػػادة تػػدوير  ومػػف ناحيػػة أخػػرى فقػػط ارتػػبط أيضػػاً  خمػػؿ داخمػػي وانييػػار عناصػػر قػػوة الدولػػة.

 (.2012:65المخمفات والتخمص ارمف مف النفايات )الحمو،
والبيئة لفظ شائع االستخداـ يرتبط مدلولو بنمط العالقة بينيا وبيف مستخدميا، فنقوؿ: البيئة 

صناعية، والبيئة الصحية، والبيئة االجتماعية والبيئة الثقافية والسياسػية..... إلػم. الزراعية، والبيئة ال
وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمبيئة العمرانية. ويعني ذلؾ عالقة النشاطات البشرية المتعمقة بيذه المجاالت، 

تػػي بيعيػػة وعػػف الظػػروؼ والعوامػػؿ اليئػػة إذف ىػػو الحػػديث عػػف مكوناتيػػا الطفالحػػديث عػػف مفيػػـو الب
البعػػد البيئػػي ىػػو االىتمػػاـ بػػإدارة المصػػادر   أففييػػا الكائنػػات الحيػػة، وىكػػذا يمكػػف أف نقػػوؿ  تعػػيش

 (2009،490الطبيعية وىو العمود الفقري لمتنمية المستدامة. ) ديب ومينا، 
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  المستدامة التنمية خ ائص   6.2.2 
 : يمي فيما إيجازىا تـ خصائص بعدة تتمتع المستدامة التنمية بأف( 2008الغامدي،) يرى

 .والنوعي الكمي البعد إلى إضافة األساس، ىو فييا الزمني البعد يعد إذ ،ىالمد طويمة -
 .الطبيعية الموارد في القادمة األجياؿ حؽ تراعي -
 .األوؿ المقاـ في لمفرد األساسية االحتياجات تمبية تضع -
 .ياتومحتو  بكؿ الطبيعية البيئة في الحيوي المحيط عمى الحفاظ تراعي -
 .أىدافيا أوؿ مف وتنميتو فييا البشري الجانب يعد -
 .وحضارياً  ودينياً  ثقافياً  وخصوصيتيا المجتمعات تنوع عمى المحافظة تراعي -
 المتقدمة الدوؿ بيف العالقة وتنظيـ الموارد، استخداـ في الدولي والتكامؿ التنسيؽ عمى تقـو -

 .النامية والدوؿ
 مةالمستدا التنمية أىدا     7.2.2

 تحقيػؽ إلػى تسػعى ومحتواىػا لياتيػاآ خالؿ مف المستدامة التنمية بأف( 2010 وغنيـ، زنط أبو) يرى
 :منيا األىداؼ مف مجموعة
 أفضػػؿ حيػػاة لتحقيػػؽ رشػػيدة واعيػػة إدارة الطبيعيػػة المػػوارد إدارة عمػػى الوطنيػػة القػػدرة تحسػػيف -

 .لمسكاف أفضؿ حياة وتحقيؽ المجتمع، فئات لكافة
 وعػدـ البيئػة وعناصػر البشػرية األنشػطة بػيف العالقػة تنظػيـ خالؿ مف الطبيعية البيئة احتراـ -

 تجػاه بمسػؤوليتو الفرد إحساس وتنمية لمسكاف البيئي الوعي تعزيز إلى إضافة بيا، اإلضرار
 .البيئية المشكالت

 تحقيػػػػؽ أجػػػػؿ مػػػػف اإلنمػػػػائي، التخطػػػػيط مراحػػػػؿ كافػػػػة فػػػػي البيئػػػػي التخطػػػػيط إدراج ضػػػػماف -
 .تدميرىا أو استنزافيا دوف لمحيمولة الطبيعية لمموارد الواعي شيدالر  االستغالؿ

 األساسػية البيانػات مػف يكفػي مػا وجمػع المجتمػع، أىػداؼ يخػدـ بما الحديثة التكنولوجيا ربط -
 .سميـ إنمائي تخطيط بإجراء لمسماح البيئي الطابع ذات

 الشػػػعبية شػػػاركةالم لضػػػماف المجػػػاالت شػػػتى فػػػي تحػػػديات مػػػف يواجيػػػا بمػػػا الجميػػػور إعػػػالـ -
 .الفعالة
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 ةَ معرضػ زراعيػةً  أراضٍ  كانػت سػواء لألخطػار، المعرضة األنظمة عمى خاص بوجو التركيز -
 .عشوائياً  عمرانياً  نمواً  أو لمتموث، أو لمنضوب معرضة مياه مصادر وأ لمتصحر،

 ورسػـ األىػداؼ وبمػورة االسػتراتيجيات ووضػع ،الخيارات تحقيؽ في تساىـ المستدامة التنمية -
 .وعدالً  توازناً  أكثر مستقبمية برؤية التنموية السياسات

 والسياسػػػػػية االقتصػػػػػادية األوضػػػػػاع تحميػػػػػؿ ةأىميػػػػػ مػػػػػف تنطمػػػػػؽ المسػػػػػتدامة التنميػػػػػة عمميػػػػػة -
 .وتكاممية شمولية برؤية واإلدارية واالجتماعية

 والخاصػػة الحكوميػػة المنظمػػات بػػيف والتعاضػػد الجيػػود توحيػػد عمػػى تعمػػؿ المسػػتدامة التنميػػة -
 الفئػػات جميػػع إسػػعاد فػػي تسػػاىـ وبػػرامل أىػػداؼ مػػف عميػػو تفػػؽيُ  مػػا حػػوؿ ،الحكوميػػة وغيػػر

 .والمستقبمية الحالية المجتمعية
 التنمويػة، والبػرامل السياسات وضع ويتطمب الذي والمؤسسي والسموكي الفكري التغير إحداث -

 واسػػػتنزاؼ ،الجيػػػود وبعثػػػرة واالخػػػتالؼ ،والتكػػػرار التػػػداخؿ وتجنػػػب وفعاليػػػة بكفػػػاءة وتنفيػػػذىا
 تخزينػو ويتعػذر تعويضػو يصػعب الػذي الزمف وعامؿ الوقت مقدمتيا وفي ،المحدودة الموارد

 .منو فات ما واسترجاع
 ،والميػارات الخبػرات تبػادؿ فػي والمشػاركة الشػراكة فرص زيادة عمى المستدامة التنمية تعمؿ -

 أسػػػاليب عػػػف والبحػػػث ،اإلبػػػداع لتحفيػػػز والتوعيػػػة والتػػػدريب التعمػػػيـ دور تفعيػػػؿ فػػػي وتسػػػاىـ
 البحػػػث فػػػرؽ خػػػالؿ مػػػف حقوليػػػا وتػػػداخؿ العمميػػػة المعرفػػػة توظيػػػؼ توليػػػد مػػػف تزيػػػد جديػػػدة
 .العممي

 فمسطينالمستدامة في التنمية   8.2.2

فقػػد ذىػػب الكثيػػر مػػف البػػاحثيف إلػػى اعتبػػار أف  فمسػػطيففيمػػا يتعمػػؽ بالتنميػػة المسػػتدامة فػػي 
الة تطبيػؽ التنميػة فػي بمعنػى اسػتح الدولة الفمسػطينيةالتنمية في فمسطيف يجب أف تتواكب مع قياـ ا

، حيث إف المفيـو التنموي ينبغي أف يقـو عمى أساس التغيير الشامؿ في جميع حتالؿاالظؿ وجود 
نواحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية، وذلؾ فػي ظػؿ وجػود سػيادة لمدولػة تػتحكـ 

ومػػف البػػاحثيف مػػف رأى بوجػػوب التنميػػة فػػي ظػػؿ االحػػتالؿ بيػػدؼ  ،فػػي مواردىػػا وقراراتيػػا السياسػػية
الحفاظ عمى الثوابت والمقدرات السياسية واالقتصادية، وقد واجيت عمميػة التنميػة فػي فمسػطيف شػتى 
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ويعتبػػػر االحػػػتالؿ السػػػبب الػػػرئيس فػػػي سػػػمب  ،أنػػػواع السػػػمب والتعطيػػػؿ أثػػػرت عمػػػى جوانبيػػػا المختمفػػػة
يػػػدؼ خدمػػػة أىدافػػػو السياسػػػية واالقتصػػػادية، وبالتػػػالي فػػػإف التنميػػػة ب ،وتعطيػػػؿ التنميػػػة فػػػي فمسػػػطيف

:  2005)بػػارود، ورًا ممحوظػػًا خػالؿ فتػػرة االحػتالؿاالقتصػادية فػي المنػػاطؽ الفمسػطينية لػػـ تشػيد تطػ
12) 

إف خطػػط التنميػػة المسػػتدامة التػػي يتوجػػب عمػػى دولػػة فمسػػطيف وضػػعيا تصػػطدـ عمػػى أرض 
، حيػػػث تتعػػػرض فالفمسػػػطينييعمػػػى  اإلسػػػرائيميفرضػػػيا االحػػػتالؿ الواقػػػع بالمعيقػػػات السياسػػػية التػػػي ي

المػػوارد الطبيعيػػة الفمسػػطينية إلػػى إجػػراءات وممارسػػات تقػػـو بيػػا سػػمطات االحػػتالؿ مػػف طػػرؼ واحػػد 
محدثة تغييرات جذرية في االتزانات الطبيعية القائمة، وتعتبر فمسطيف الحالة الفريػدة فػي العػالـ التػي 

أصػيؿ صػاحب أرض والثػاني دخيػؿ  يف السػتغالؿ مواردىػا، إحػداىماتتعرض إلى مخططيف متناقضػ
يممػػػػؾ القػػػػوة واإلمكانيػػػػات، وعميػػػػو تعتبػػػػر فمسػػػػطيف نموذجػػػػًا لمعالقػػػػة العضػػػػوية بػػػػيف التػػػػدىور البيئػػػػي 

 (2006:9والنزاعات السياسية) معيد األبحاث التطبيقية،
حػروب متواصػمة عمػى ومما شكؿ أحد أىـ المعيقات لمتنمية قيػاـ االحػتالؿ االسػرائيمي بشػف 

، وال 2008،2012،2014كافػػة مؤسسػػات دولػػة فمسػػطيف، وبالتحديػػد عمػػى قطػػاع غػػزة فػػي األعػػواـ 
سػػيما اسػػتيدافو لكافػػػة المؤسسػػات الحكوميػػة والمدنيػػػة واألمنيػػة وتػػدميرىا بالكامػػػؿ ومنيػػا عمػػى سػػػبيؿ 

وتدمير كافة البنى  المثاؿ الجامعات والمدارس والمستشفيات ومطار غزة الدولي وميناء غزة البحري،
التحتية، والتي عممت دولػة فمسػطيف عمػى إنشػائيا لممسػاىمة فػي تحقيػؽ الرفػاه وتػوفير العػيش الكػريـ 

 ألفراد الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 ( عػػػػف واقػػػػع التنميػػػػة المسػػػػتدامة2014ويكشػػػػؼ )الجيػػػػاز المركػػػػزي لإلحصػػػػاء الفمسػػػػطيني،

فػػػػي فمسػػػػطيف بأبعادىػػػػا الثالثػػػػة البيئيػػػػة واالجتماعيػػػػة  تطمبػػػػات تحقيقيػػػػاوالتحػػػػديات التػػػػي تواجييػػػػا وم
 واالقتصادية، عمى النحو التالي:

 البعد االقت ادي ل ستدامة: .1
  تتضمف المؤشرات التالية: االقت ادي: عمى ال عيدفي فمسطين واقع التنمية المستدامة 

ل المحمػػي اإلجمػػالي، : ويشػػمؿ تراجػػع فػػي نصػػيب الفػػرد مػػف النػػاتاالقت دداد وقددوة العمددل -
ارتفػػػػاع معػػػػدالت البطالػػػػة فػػػػي فمسػػػػطيف، الحصػػػػار االسػػػػرائيمي عقبػػػػة فػػػػي طريػػػػؽ االسػػػػتيراد 

 والتصدير.
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( أصػػبحت دولػػة فمسػػطيف 2012بموجػػب قػػرار األمػػـ المتحػػدة األخيػػر) الشددراكة العالميددة: -
تجػارة ( في األمـ المتحدة، وبيذه الصفة تستطيع أف تنضػـ إلػى اتفاقيػات ال194الدولة رقـ )

الدوليػة، وأف تبػػـر اتفاقيػات ثنائيػػة متعػددة مػػع دوؿ أخػرى، وىػػذا يحػرر االقتصػػاد الفمسػػطيني 
 مف التبعية لالقتصاد االسرائيمي.

 

 :تحديات تحقيق التنمية المستدامة في فمسطين عمى ال عيد االقت ادي 
الػديوف، ويتػأثر وتتمثؿ في تراجع الوضع االقتصػادي العػاـ واألزمػة الماليػة والفقػر والبطالػة و 

االقتصاد الفمسطيني بالسياسات واإلجراءات االسػرائيمية بدرجػة بالغػة بسػبب تشػابكو وارتباطػو الكبيػر 
باالقتصاد االسرائيمي الذي تراكـ عبر سنوات طويمة مف االحتالؿ واإلخضاع االقتصادي الذي أدى 

عوقػػات التػػي تحػػوؿ دوف نجػػاح إلػػى تبعيػػة شػػبو كاممػػة لالقتصػػاد االسػػرائيمي. وتمثػػؿ الػػديوف أىػػـ الم
خطط التنمية المستدامة وتؤدي لمتأثير سمبًا في المجتمعات الفقيرة بصورة خاصة، والمجتمػع الػدولي 

الجيػػاز المركػػػزي عقبػػة فػػي طريػػؽ النمػػو االقتصػػادي ) بصػػفة عامػػة، حيػػث ُتشػػكؿ الػػديوف وأعباؤىػػا
 (.2014:53لإلحصاء الفمسطيني، 

 عمى ال عيد االقت ادي:مة في فمسطين متطمبات تحقيق التنمية المستدا 
. تكثيػػػػؼ الجيػػػػود اإلقميميػػػػة والدوليػػػػة إلعػػػػادة بنػػػػاء البنيػػػػة االقتصػػػػادية التػػػػي دم رىػػػػا االحػػػػتالؿ 1

 بما في ذلؾ إنياء حالة الحصار المفروضة عمى المدف والقرى الفمسطينية. ،اإلسرائيمي
مػػػػػف خػػػػػالؿ زيػػػػػادة  ،سػػػػػياحة. دعػػػػػـ القطاعػػػػػات اإلنتاجيػػػػػة كالزراعػػػػػة والصػػػػػناعة والتجػػػػػارة وال2

 المساعدات الفنية والمادية.
 . المساعدة في خمؽ بيئة مالئمة لجذب المستثمريف وذلؾ لالستثمار في مختمؼ القطاعات.3
. تعزيػز دور اإلدارة االقتصػادية لمؤسسػػات السػمطة الوطنيػة الفمسػػطينية وذلػؾ بتطػوير قػػدرات 4

 (.2014:56كزي لإلحصاء الفمسطيني، الجياز المر ) الوزارة والمؤسسات ذات العالقة.
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 :البعد االجتماعي ل ستدامة .2
 :واقع التنمية المستدامة في فمسطين عمى ال عيد االجتماعي 
ظػػاىرة الفقػػر فػػي فمسػػطيف فػػي الوضػػع السياسػػي واألمنػػي والعوامػػؿ الخارجيػػة تػػرتبط الفقددر:  -

فقػر فقػط، بػؿ يتعػرض ىػذا كالمساعدات الدولية، وال يعاني المجتمع الفمسطيني مف ظاىرة ال
المجتمػػع إلػػى عمميػػة إفقػػار وتيمػػيش ممػػنيل يمارسػػو االحػػتالؿ بيػػدؼ اإلبقػػاء عمػػى مسػػببات 

ضعاؼ القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفمسطيني.  الفقر، وا 
ا ألف الحكػـ الرشػيد يػرتبط مفيػوـ الحكػـ الرشػيد مػع مفيػـو التنميػة المسػتدامة الحكم الرشيد: -

ويػػؿ النمػػو االقتصػػادي إلػػى تنميػػة مسػػتدامة. وأظيػػرت نتػػائل مسػػح ىػػو الػػرابط الضػػروري لتح
%( مػػف األفػػراد 93.2أف ) 2013ُأجػػري حػػوؿ واقػػع الفسػػاد وانتشػػاره فػػي فمسػػطيف فػػي العػػاـ 

في فمسطيف يعتقدوف أف الفساد بسبب الواسطة منتشر في القطاع العاـ المػدني، مقارنػة مػع 
 مع المدني عمى التوالي.%( في القطاعيف الخاص والمجت86.1%( و )86.4)
تعتبػػر منظمػػة الصػػحة العالميػػة الحالػػة الصػػحية العامػػة لفمسػػطيف معقولػػة، وحسػػب  ال ددحة: -

تقارير التنمية األلفية وبيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني فإنو قد تـ القضاء عمى 
، وحسب المالريا وشمؿ األطفاؿ والسؿ والحصبة بسبب سمسمة مف برامل التحصيف الناجحة

شػيرًا مرتفعػػة  13-12برنػامل التطعػيـ فػي فمسػطيف يتضػح أف نسػػبة التطعػيـ لػدى األطفػاؿ 
بشكؿ ممحوظ. كما يمر الفمسطينيوف في مرحمة تحوؿ وبائي سريع فاألمراض غيػر المعديػة 
مثؿ أمراض القمب وارتفاع ضغط الدـ والسكري والسرطاف قد طغت عمى األمػراض المعديػة 

 تالؿ والوفيات.كأسباب رئيسة لالع
فػي فمسػطيف ال تتماشػى مػع النمػو  إف الزيادة السكانيةالخ ائص السكانية )الديموغرافية(:  -

االقتصادي بشكؿ موازي، حيث إف القيػود االسػرائيمية المفروضػة عمػى االقتصػاد الفمسػطيني 
أدت إلػػػى تراجعػػػو، كمػػػا أف مصػػػادرة األراضػػػي أدت إلػػػى كثافػػػة سػػػكانية عاليػػػة، والسػػػيما فػػػي 

اع غػػػػزة، حيػػػػث ُيعػػػػد قطػػػػاع غػػػػزة أعمػػػػى كثافػػػػة سػػػػكانية فػػػػي العػػػػالـ، وىػػػػذه الزيػػػػادة تتسػػػػـ قطػػػػ
 باالكتظػػاظ والفقػػر، وىػػذا ُيشػػكؿ تحػػديًا أمػػاـ حػػدوث تنميػػة تضػػمف حػػؽ األجيػػاؿ المسػػتقبمية.

 (2014:56)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،
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  عي عمى ال عيد االجتمافي فمسطين تحديات تحقيق التنمية المستدامة 

وتتمثؿ أىـ تحديات التنمية المستدامة في الفقر الشديد والمػوارد الطبيعيػة المسػتنزفة والزيػادة 
الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، ومػا ليػا مػف تػأثير سػمبي وخطيػر عمػى قطػاع عػريض مػف طبقػات 

المناسػػبة، المجتمػػع، وانتشػػار األمػػراض الوبائيػػة، عػػالوًة عمػػى ذلػػؾ نقػػص فػػي خػػدمات البنيػػة التحتيػػة 
فضػػاًل عػػف الػػنقص فػػي تػػدفؽ المسػػاعدات التنمويػػة الرسػػمية ومشػػكمة الػػديوف الخارجيػػة باإلضػػافة إلػػى 
عدـ السيطرة عمى المصادر والموارد الطبيعة وعمى معظـ أراضي فمسطيف بسػبب االحػتالؿ، ناىيػؾ 

ة التخطيط والتنمية عف الحدود والمعابر المائية والجوية واألرضية التي يسيطر عمييا لالحتالؿ) وزار 
 .(30:  2014اإلدارية،

  عمى ال عيد االجتماعيمتطمبات تحقيق التنمية المستدامة في فمسطين  
. دعـ خطط العمؿ والبرامل الوطنية لمتخفيؼ مف حدة الفقر، وزيػادة دخػؿ الفػرد، وتعزيػز دور 1

 المرأة.
عطػػػػاء أىميػػػة أكبػػػر ل2 متعمػػػيـ المينػػػي والتػػػػدريب . بنػػػاء القػػػدرات، ودعػػػـ الشػػػباب الفمسػػػطيني، وا 

 المالئـ، واإلدارة السميمة لممصادر البشرية.
. التركيػػز عمػػى تقويػػة قػػدرات المؤسسػػات العاممػػة فػػي مجػػاؿ التنميػػة االجتماعيػػة، وتعزيػػز دور 3

 المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص.
درات الفمسػطينية . المساعدة عمى نقؿ وتوطيف التكنولوجيا المالئمػة إلػى فمسػطيف، وتطػوير القػ4

في مجاؿ البحث العممي، واالستفادة مف الدعـ الفني المتػاح مػف المؤسسػات والمنظمػات الدوليػة 
 في ىذا المجاؿ.

. تقويػػػػة الػػػػروابط مػػػػع المؤسسػػػػات الدوليػػػػة ووكػػػػاالت التمويػػػػؿ ومؤسسػػػػات األمػػػػـ المتحػػػػدة ذات 5
 العالقة بالتنمية االجتماعية.

لكي تتمكف مف القياـ  ،ة والخدمات االجتماعية ماديًا وفيناً . دعـ المؤسسات الصحية والتعميمي6
 بمياميا لخدمة المجتمع المحمي.
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. دعػػـ حمػػالت التوعيػػة لشػػرح أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة فػػي المػػدارس والجامعػػات والمجتمعػػات 7
 .(56 :2014)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،  المحمية.

   البعد البيئي ل ستدامة: .3
 لتنمية المستدامة في فمسطين عمى ال عيد البيئي:واقع ا 
: إف الغازات السامة الناتجة مف مصانع االحتالؿ ومحطات توليد الطاقة اليواء والمنبعثات .1

لديو، إضافة إلى أثر استخداـ األسمحة المحرمة في حروبو المتوالية ضد قطاع غزة أدت 
 إلى تموث اليواء والتربة والمياه.

: أدت إجراءات االحتالؿ االسرائيمي المتمثمة في مصادرة األراضي ومنع يالزراعة واألراض .2
 الوصوؿ إلييا، وتجريؼ األراضي لبناء المستعمرات االسرائيمية، إلى انحسار فرص التنمية.

لقاء البيئة البحرية والساحمية .3 : يتعرض شاطئ غزة لمتموث نتيجة تدفؽ المياه العادمة وا 
 % مف طوؿ شاطئ القطاع.50طوؿ الشاطئ المموث عف النفايات، بحيث زادت نسبة 

أحد أعمى مستويات  -وبخاصة في غزة -: يمثؿ نصيب الفرد الفمسطيني مف المياهالمياه .4
ندرة المياه في العالـ، نتيجة نقص المياه وأسموب إدارة المياه المشتركة، وتعرض الحوض 

 حتالؿ.الساحمي في قطاع غزة إلى الضم الجائر لممياه مف قبؿ اال
: تزداد األخطار والميددات عمى التنوع الحيوي نتيجة لممارسات االحتالؿ التنوع الحيوي .5

وسياساتو عمى األرض الفمسطينية، فبناء المستعمرات وما يصاحبيا مف مصادرة ونيب 
قامة جدار الضـ والتوسع الذي عمؿ عمى تجزئة وتقطيع  وتجريؼ لألرض الفمسطينية، وا 

الطبيعية لألحياء وعزؿ الكثير مف األنواع مف حرية التنقؿ والتزاوج، ىذا األنظمة البيئية 
 فضاًل عف شؽ الطرؽ االلتفافية لصالح المستعمريف عمى حساب األراضي الطبيعية.

 (2014:17)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،
  ىور وتتمثل في تدتحقيق التنمية المستدامة في فمسطين عمى ال عيد البيئي تحديات

 قاعدة الموارد الطبيعية:
تتمثؿ في االستمرار في استنزاؼ الموارد الطبيعية لدعـ أنماط اإلنتاج واالستيالؾ مما  -

يؤدي إلى نضوب قاعدة الموارد الطبيعية وانتشار كافة أشكاؿ التموث ونقص الموارد المائية 
مخاطر البيئية الناجمة وندرتيا، واالستغالؿ غير المتوازف ليا، باإلضافة إلى العديد مف ال
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)الجياز المركزي  عف النفايات الناتجة عف األنشطة الصناعية والمبيدات الحشرية.
 (2014:51، لإلحصاء الفمسطيني

 عمى ال عيد البيئي: غي فمسطين متطمبات تحقيق التنمية المستدامة 
 تدخؿ المجتمع الدولي لوقؼ االعتداءات اإلسرائيمية عمى البيئة الفمسطينية. .1
ستراتيجية البيئية الفمسطينية لحماية المصادر الطبيعية مف جميع مصادر الدعـ ا .2

 لتمبية االحتياجات الحالية والمستقبمية بطريقة بيئية مستدامة. ،التموث
دعـ جيود تنمية ، و ضرورة إدارة وتطوير الموارد المائية في الحاضر والمستقبؿ .3

مؿ عمى تطوير تقنيات جديدة لتجميع مياه متجددة، والعالمصادر المياه المتجددة وغير 
عادة االستخداـ لممياه العادمة.  األمطار، وا 

المساعدة في نقؿ تكنولوجيا صديقة لمبيئة في مختمؼ المجاالت كالزراعة، والصناعة،  .4
 وتشجيع آليات وتقنيات اإلنتاج ارمف والنظيؼ.

الستخداـ األمثؿ بما يضمف ا ،المساعدة في وضع أسس سميمة لمتخطيط العمراني  .5
 لممصادر الطبيعية وتجنب اإلضرار بالبيئة.

دعـ خطط الحد مف تموث اليواء والماء والتربة، وذلؾ بوضع إجراءات لمتقميؿ مف   .6
 التموث الصناعي ومصادر التموث األخرى.

العمؿ عمى حماية البيئة البحرية، والطمر الصحي لمنفايات الصمبة، والعمؿ عمى   .7
صالح الشبكات القائمة.توسيع شبكات الص )الجياز المركزي  رؼ الصحي، وا 
 (2014:55لإلحصاء الفمسطيني،

  التنمية عممية في منظمات المجتمع المدني دور   9.2.2

 التنميػػة أف عمػى ،والتنميػة التطػػور بقضػايا والميتمػيف المشػتغميف بػػيف اتفػاؽ أو إجمػاع ىنػاؾ
 يقػػدـ أف وعمػى معػًا، واألىميػة الحكوميػػة المجيػودات بػيف المتبػادؿ باالعتمػػاد تقػوـ التػي ىػي الحقيقيػة

 واالقتصػػػادية االجتماعيػػػة المجتمػػػع مشػػػكالت لمواجيػػػة وسػػػعو فػػػي بمػػػا ويسػػػيـ لديػػػو مػػػا طػػػرؼ كػػػؿ
 وبػػروز المػػدني المجتمػػع لمنظمػػات واسػػع وانتشػػار كبيػػر تواجػػد مػػف اليػػوـ نػػراه ومػػا ،وغيرىػػا والصػػحية

 بعضػػيـ فإ حيػػث ، التنميػػة وتػػدعيـ تطػػوير فػػي ؾوكػػذل واالقتصػػادي، االجتمػػاعي التطػػور فػػي دورىػػا
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 السياسػػة وبػػرامل أىػػداؼ بعػػض تنفيػػذ فػػي التنميػػة وخطػػط بػػرامل فػػي ممحوظػػاً  نشػػاطاً  لػػو أصػػبح منيػػا
 .(10: 2008 ، مالوي)  واستراتيجية ومكافحة البيئة مجاالت في وكذا ،السكانية

 أصػبحت أف بعػد السػيما يػةالتنم تحقيػؽ فػي أساسياً  شريكاً  منظمات المجتمع المدني وتعتبر
 كافػة إلػى الوصػوؿ وفػي ،ونوعاً  كماً  لممواطنيف األساسية باالحتياجات اإليفاء عمى قادرة غير الدولة
 المطروحػة الحديثػة البػدائؿ مػف الشػراكة تمػؾ أضػحت كمػا ،( 2010 ، عبدالصمد) المحتاجة الفئات
 فػػي التنمويػة الميػاـ بكػؿ تضػطمع أف ة،ناميػػ أو متقدمػة دولػة أيػة مقػدرة فػػي يعػد فمػـ الفقػر، مػف لمحػد

 مؤسسػػية شػػراكة ببنػػاء وثيقػػاً  ارتباطػػاً  مػػرتبط الفقػػر مػػف الحػػد أف عميػػو المسػػتقر مػػف وأصػػبح المجتمػػع،
 التنميػػة فػػي كيفيػػة نقمػػة إحػػداث فػػإف ىػػذا وعمػػى الحكوميػػة، غيػػر والمنظمػػات الحكومػػات بػػيف وفعالػػة
 عدمػػو مػػف القػػرار صػػانع باقتنػػاع رىنػػاً  يكػػوف وال المػػدني، والمجتمػػع الدولػػة بػػيف الشػػراكة ببنػػاء مرىػػوف

 (.11: 2008 مالوي،)

 ( 138: 2010 )الخطيب، خالؿ مف التنموية العممية في أكبر دوراً  تمعب أف لممنظمات ويمكف
 يتعمؽ فيما بحقوقيـ وتوعيتيـ والمسائمة، والشفافية المشاركة وأىمية بمفيوـ المواطنيف توعية .1

 واحتياجػػاتيـ اىتمامػػاتيـ أولويػػات وضػػع وأىميػػة ،المقدمػػة الخػػدمات فػػي آرائيػػـ عػػف بػػالتعبير
 .التنموية الخطة وضع عند االعتبار في

 .التنمية مجاؿ في جديدة أفكاراً  تمثؿ تنموية لمشروعات نماذج تقديـ .2
 بنقػػؿ يتعمػػؽ فيمػػا بالخػػدمات المسػػتيدفيف المػػواطنيف بػػيف الوصػػؿ ىمػػزة المنظمػػات تكػػوف أف .3

 .وىابط صاعد اتجاه في فكارواأل اتواالحتياج المعمومات
  .المواطنيف حياة نوعية في تؤثر أولوية ذات محورية قضايا تبني .4
 .المنظمات أنشطة تموؿ التي المانحة الييئات خالؿ مف والمادية الفنية الموارد توفير .5
 .الفني والدعـ التدريب خالؿ مف المحمية الييئات في العامميف قدرات بناء .6
 وعػدد أوسػع ،جغرافيػة منػاطؽ لتغطيػة حكوميػة غيػر منظمػات عػدة مػع ؿعمػ شبكات تكويف .7

 .أكبر منتفعيف
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 المػدنيمنظمػات المجتمػع  تمارسػيا أف يمكػف التػي األدوار مػف اً عػدد (2010 )عبدالصمد، ويضيؼ
  التنموية: العممية في

 المػدنيمنظمػات المجتمػع  بيػا القيػاـ عمػى دأبػت التػي التقميديػة الميػاـ وىػي الخدمات: توفير  .1
 تمكنيػا عاليػة وتقنيػة فنيػة بقػدرات تتمتػع الخيريػة الجمعيػات أف إلػى اإلشارة ردوتج عقود، منذ
 األكثػػر الفئػػات إلػػى الوصػػوؿ فػػي قػػدرتيا عػػف فضػػالً  الخػػدمات، مػػف مقبولػػة نوعيػػة تػػوفير مػػف

 .النائية والمناطؽ األرياؼ في السيما حاجة
 ىػػذا فػػي ولممنظمػػات المحميػػة، لمجتمعػػاتا تمكػػيف خػػالؿ مػػف التنمويػػة العمميػػة فػػي المسػػاىمة .2

 كالتخطيط ،التنموية المجاالت بمختمؼ والتدريب الميارات وتنمية القدرات بناء في دور المجاؿ
 .فييا الشعبية المشاركة وتوسيع وتنفيذىا التنموية البرامل وصياغة االستراتيجي

 أو عمييػا والتفػاوض ائؿالبػد اقتػراح خالؿ مف العامة، والخطط السياسات رسـ في المساىمة .3
 .فييا البدائؿ ىذه إلدراج العامة السياسات في التأثير

  التمكين التنموي  10.2.2
يػػتـ وضػػع إطػػار تبقى المفػػاىيـ التنمويػػة التػػي تػػـ تناوليػػا مجػػرد نظريػػات فػػي الكتػػب إذا لػػـ سػػ

كافة أبعاده، لكنو فقد تـ إحراز تقدـ كبير وممحوظ في تكويف المفيـو التنموي ب اياعممي رلية تطبيق
حتػى تصػبح التنميػة واقعػًا عمميػًا  ،بحاجة إلى الكثير مف الجيد لتذليؿ العقبات أماـ التمكػيف التنمػوي

ود المبذولػػة فػػي عمميػػة (، فمػػف خػػالؿ مراجعػػة الجيػػ16: 2009خاصػػة فػػي الػػدوؿ النامية)البسػػتاني، 
فيػػػي تشػػػير إلػػػى الكثيػػػر مػػػف ح أف التنميػػػة ال تػػػزاؿ بػػػال نمػػػوذج محػػػدد يمكػػػف تعميمػػػو، تضػػػالتمكػػػيف ي

جػػػػاىزة لبمػػػوغ مسػػػػتوى التنميػػػػة  ةا فػػػػي الوقػػػت ذاتػػػػو ال تشػػػير إلػػػػى وصػػػفارليػػػات والتػػػػداخالت، ولكنيػػػ
المطموبة، فمكؿ مجتمع أسموبو التنموي الخاص بػو، وليػذا تبػدو التنميػة عمميػة معقػدة غيػر محسػومة 

فػػػي  زذا التعقيػػػد والعجػػػ(، وفػػػي ظػػػؿ ىػػػ10: 2008النتػػػائل فػػػي مطمػػػؽ األحػػػواؿ ) الػػػدليؿ التنمػػػوي، 
األداء، تسػػػػتمر معانػػػػاة كثيػػػػر مػػػػف المجتمعػػػػات فػػػػي ضػػػػعؼ البمػػػػوغ لمتنميػػػػة، وبػػػػاألخص المجتمعػػػػات 

فػػي واألزمػػات العربيػػة، والتػػي ال زالػػت فػػي دائػػرة مغمقػػة مػػف اإلغاثػػة المزمنػػة، حيػػث ازدادت الكػػوارث 
مػف الرفػاه  وجػزءً ة اجتماعيػة بػؿ وأصػبحت عػاد ،غاثة بدياًل دائمًا عػف التنميػةالعدد والشدة، وبدت اإل

-االجتمػاعي، وأصػبحت اإلغاثػة تحتػؿ نسػبًا متزايػػدة مػف موازنػات بعػض حكومػات البمػداف الناميػػة )
Maxwell & Lirenso In Bunchanan- Smith & Maxwell, 2012,pp1-) 
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 جدلية اإلغاثة والتنمية  11.2.2
إلنسػانية لعقػود مديػدة بػال توقػؼ، ا المساعداتتقدـ الوكاالت اإلنسانية  الدوؿ،في كثير مف 

وقد تتوقؼ أحيانًا حيف الوصوؿ لحالة مف االستقرار فيما بعد الصراعات أو الكػوارث، ومػا أف يمبػث 
المانحوف بقطع المساعدات الغذائية والصحية واألشكاؿ األخرى مف الػدعـ، حتػى تتجػدد الصػراعات 

قصػيرة لتقػديـ المسػاعدات، والمحصػمة ىػي ويعود المػانحوف بعػد برىػة  ،وتعصؼ المزيد مف الكوارث
(، Koddenbrock & Buttner , 2012, P117اسػتخداـ طويػؿ األمػد لوسػائؿ قصػيرة األمػد )

 وبقاء التنمية مغيبة عف ساحة العمؿ.
، ولكػػف فػػي تنميػػةف أف تقػػديـ خػػدمات التعمػػيـ والصػػحة األساسػػية يعػػد يويظػػف بعػػض المػػانح

يػػة بمفيوميػا الشػػامؿ، وال تعػدو مجػػرد وسػائؿ لجعػػؿ حيػاة النػػاس الحقيقػة ال تمثػؿ تمػػؾ الخػدمات التنم
وىػػػػػذه  والمتمقػػػػػي،(، إف اإلغاثػػػػػة تخمػػػػػؽ عالقػػػػػة اعتماديػػػػػة بػػػػػيف المػػػػػانح Treasure,2009أسػػػػػيؿ، )

 مستقباًل.االعتمادية تقيد العمؿ التنموي الُممنيل 
ييػدؼ إلػى مف جانب آخر فإف اإلغاثػة ال تحمػؿ مضػمونًا سػيئًا، فكػؿ مػف اإلغاثػة والتنميػة 

ساىـ فػي تحسػيف مسػتوى الرفػاه االجتمػاعي، ومػف جانػب آخػر فػإف بعػض يتمبية حاجات اإلنساف، و 
 .(Buckland, 1999التدخالت التي تعد إغاثية تحتوي عمى عناصر تنموية )
فػػي  فتكمػػ ؿبػػ اسػػواء كػػاف إغاثيػػًا أو تنمويػػاً إذف فالمشػػكمة ال تكمػػف فػػي نػػوع إطػػار التػػدخؿ 

مػػػف عمميػػػة قصػػػيرة األمػػػد فػػػي إطػػػار التحػػػوؿ  بعضػػػيـبحيػػػث يحوليػػػا  ،اثػػػةالتوظيػػػؼ الخػػػاطئ لإلغ
 الطبيعي نحو التنمية إلى عممية مستمرة ومزمنة.

وتكمف أكبر العوائؽ في التحوؿ مف إطار اإلغاثة نحػو التنميػة فػي ضػعؼ اإللمػاـ المعرفػي 
تنميػة، باإلضػافة إلػى بماىية التنميػة، والقيػود المؤسسػية والسياسػية التػي تضػع العقبػات أمػاـ حمػوؿ ال

منيجػػػة أو غيػػػر المقصػػػودة لطمػػػس الفػػػرؽ بػػػيف اإلغاثػػػة والتنميػػػة، وكػػػذلؾ تجػػػذر ثقافػػػة السياسػػػية المُ 
 Bunchanan - Smithاإلغاثة في السياسات والعمميات ولدى أفػراد المجتمػع بمختمػؼ قطاعاتػو )

& Maxwell, 2012,pp15االسػتقراري مدى في تطبيؽ التدخؿ التنمو  (، وربما يعد العائؽ األىـ 
ـ مع تمؾ ءاإلغاثة التي مف الممكف أف تتال (، بخالؼTreasure,2009والحكـ الرشيد في الدولة )

 الظروؼ، وىذا قد يبرر استمرار اتباع النيل اإلغاثي عمى حساب التنموي. 
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 منظمات المجتمع المدني 3.1
 مقدمةال 2.3.1

 االقػرف العشػريففي أواخر السبعينيات مػف  بمنظمات المجتمع المدنيالدولي  ىتماـاالظير 
منظمػات المجتمػع المػدني" لفظػًا جاريػًا عمػى ألسػنة رواد الحركػات االجتماعيػة حيث أصبحت عبارة "

: زيػادة الػوعي امية منيا، وذلػؾ لعػدة أسػباب منيػانوالديمقراطية في العديد مف دوؿ العالـ، وخاصة ال
رسػة نػوع مػف الرقابػة عمػى بحقوؽ اإلنساف، ورغبة المجتمع بالحصوؿ عمى مزيػد مػف الحقػوؽ، ولمما

  ( 2007:15النصر، أبو ) في المشاركة في إدارة المجتمع ولتأكيد حؽ األفراد الحكومات
يخيػًا وتقميػديًا بػدور أساسػي وفعػاؿ فػي فػي فمسػطيف تار  لقد قامت المنظمات غير الحكوميػةو 

والقيػاـ بأنشػطة  ،ومحو األمية والتدريب عمى ميػف حػرة ،توفير الخدمات الصحية والتعميمية والثقافية
مػػدرة لمػػدخؿ لمكافحػػة الفقػػر والعػػوز، وركػػزت تاريخيػػًا عمػػى تقػػديـ تمػػؾ الخػػدمات والرعايػػة االجتماعيػػة 

والمعاقيف  ،ني وخاصة الفقراء والمعوزيف ومحدودي الدخؿإلى الفئات المحتاجة مف المجتمع الفمسطي
 .(2003مرصد، ) ت في المخيمات والقرى والمدفالنساء الفقيراو  والمسنيف  

ظػاىرة  ىػولذا تعتبر المنظمػات األىميػة إحػدى مكونػات المجتمػع المػدني، والمجتمػع المػدني 
( 139 :2008) صػػر الخطيػػبوح .نسػػانية الطويػػؿعبػػر تػػاريم اإل اجتمػػاعيإنسػػانية ونتػػاج نشػػاط 

جممػػة الػػػروابط والمؤسسػػػات الحػػػرة، وغيػػػر نػػػو "تعريفػػو لممجتمػػػع المػػػدني بػػػيف الحػػد األدنػػػى لمتعريػػػؼ بأ
الخاضعة لسمطة الدولة أو نفوذىا"، والحد األقصى لمتعريؼ "المجتمع المدني يكوف حاضرًا أو قائمػًا 

الؿ الػػروابط والمؤسسػػات الحػػرة حػيف يػػتمكف المجتمػػع ككػػؿ مػف تنظػػيـ نفسػػو وتنسػػيؽ نشػػاطاتو مػف خػػ
 وغير الخاضعة لسمطة الدولة أو نفوذىا". 

ويمثؿ دور المنظمات األىمية مؤشرًا تنمويًا ميمًا في تقارير التنمية البشرية لتقدـ مجتمع ما 
ات فػػػػي تعبئػػػػة المػػػػوارد البشػػػػرية ا الػػػػدور فػػػػي أغمػػػػب المجتمعػػػػذوديمقراطيتػػػػو وتعدديتػػػػو، وقػػػػد تمثػػػػؿ ىػػػػ

فضػؿ دة اإلنتاج القومي ورفػع مسػتوى اإلنسػاف سياسػيًا واجتماعيػًا، وتقػديـ خػدمات أوزيا قتصاديةواال
وتنميػػػة روح العمػػػؿ الجمػػػاعي، وقػػػد سػػػاىمت  ،ـو المجتمػػػع المػػػدنيوتشػػػجيع الحريػػػة وتعزيػػػز مفيػػػ ،لػػػو

تمػػؼ خممثػػؿ تقػػديـ خػػدمات فػػي  ،المنظمػػات األىميػػة فػػي إيجػػاد حمػػوؿ لمكثيػػر مػػف مشػػكالت المجتمػػع
 .(3 :2002 التميمي،والتعميـ وتنمية الميارات ) ،لفقرومحاربة ا ،والبيئةالمجاالت كالصحة 
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وفػي قطػػاع غػػزة  عمومػػًا،فػي فمسػػطيف  ىػػاوتطور  نشػػأة المنظمػػات األىميػة وسػيتـ التطػػرؽ إلػى
، وتصػػنيؼ البػػرامل التػػي تقػػدميا المنظمػػات األىميػػة فػػي قطػػاع غػػزة، والعالقػػات التشػػابكية خصوصػػاً 

 لمبيئة الداخمية والخارجية ليذه المنظمات. لممنظمات األىمية، وتحميؿ
 المجتمع المدنيمفيوم منظمات   2.3.2

سيتـ تناوؿ مفيوـ منظمػات المجتمػع المػدني بشػرح مفيػـو المنظمػة والمؤسسػة، ثػـ المقارنػة بػيف 
منظمات المجتمع المدني والقطاع العاـ والخاص، وسيتـ تناوؿ خصائص ىذه المنظمات وجميورىا 

 وأنواعيا. 
 مفيـو المنظمة والمؤسسة:  -

 "منظمػػػة" يالبػػػاحثيف فػػػي مجػػػاؿ منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني بػػػيف مصػػػطمح عنػػػدىنػػػاؾ خمػػػط واضػػػح 
وأييما أفضؿ بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، ولمعرفة ذلؾ سنقـو بتعريؼ كؿ منيما  "،مؤسسة"و

 (:2012العالوؿ، وآخروف،عمى النحو ارتي )
 اد ليـ ىدؼ معيف، يستخدموف طريقًا أو أكثر لموصوؿ إليو.مجموعة مف األفر  يالمنظمة: ى -
يػدير سػموؾ مجموعػة مػف األفػراد داخػؿ  ،المؤسسة: ىي ىيكؿ نظامي اجتماعي مرتب ومتعػاوف -

 المجتمع اإلنساني.

ومػػف خػػالؿ تعريػػؼ المنظمػػة والمؤسسػػة نالحػػظ أف مصػػطمح منظمػػات المجتمػػع المػػدني ىػػو 
المػدني، ألف بعػض منظمػات المجتمػع المػدني لػيس  أفضؿ وأشمؿ مػف مصػطمح مؤسسػات المجتمػع

كما أف التعاوف ىو السمة األبرز في عمميا، وغالبًا ما يبدأ التجمع  ،لدييا قوانيف وتنظيمات واضحة
ولكػف المؤسسػة ال  اومف ثـ يتطػور ليصػبح مؤسسػة، فالمنظمػة تشػمؿ المؤسسػة ،مف خالؿ المنظمة

 بتصرؼ(.، 2004، وآخروف، تشمؿ المنظمة )عبد اهلل

بحسػػػب الجيػػػات المعرفػػػة واألزمنػػػة المجتمػػػع المػػػدني يظيػػػر اخػػػتالؼ فػػػي تعريػػػؼ منظمػػػات 
 مف ىذه التعريفات:  ة حتى وقتنا ىذا، وفيما يمي بعٌض والنظريات والقناعات السياسي ،واألمكنة

الػػػػذي أصػػػػدرتو السػػػػمطة الفمسػػػػطينية المجتمػػػػع المػػػػدني منظمػػػػات و عػػػػرؼ قػػػػانوف الجمعيػػػػات الخيريػػػػة 
تنشػػأ بموجػػب اتفػػاؽ بػػيف عػػدد ال يقػػؿ عػػف سػػبعة  ،عمػػى أنيػػا: " شخصػػية معنويػػة مسػػتقمة المنظمػػات
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دوف اسػػتيداؼ جنػػي األربػػاح الماليػػة بيػػدؼ  ،لتحقيػػؽ أىػػداؼ مشػػروعة تيػػـ الصػػالح العػػاـ ،أشػػخاص
 ( 7: 2000 اقتسامو بيف األعضاء أو لتحقيؽ منفعة شخصية " )الوقائع الفمسطينية،

جموعػػػػة مػػػػف المنظمػػػػات المسػػػػتقمة فعػػػػاًل وقػػػػواًل أي غيػػػػر ( ىػػػػي م3:2010وعرفيػػػػا عقيػػػػؿ )
أي أف العضػوية فييػا ال تتػوارث عبػر العائمػة أو  احكومية، كما ينبغي أف تكوف منظمات غير إرثيو

العشػػيرة أو الطائفػػة أو المػػذىب أو الػػديف، وأف تكػػوف منظمػػات غيػػر ربحيػػة، أي ال تسػػتيدؼ تحقيػػؽ 
ع الخاص اليادفة إلى الربح، وأف تكوف منظمات حداثيػة، الربح، وىو ما يميزىا عف مؤسسات القطا

وذلػػػؾ مػػػا يميزىػػػا عػػػف المؤسسػػػات التقميديػػػة، وأف تكػػػوف منظمػػػات ديمقراطيػػػة وىػػػو مػػػا يميزىػػػا عػػػف 
تمػارس الديمقراطيػة فػي جميػع أعماليػا وعالقاتيػا الداخميػة، بػيف ىيئاتيػا وأيضػًا  ،المؤسسات التقميدية

 ارجي، وأف تكوف منظمات تعددية أي تقبؿ باالختالؼ والتنوع. وأفرادىا وبينيا وبيف محيطيا الخ

مثػػؿ الجماعػػات  ،( جميػػع الجماعػػات العاممػػة خػػارج نطػػاؽ الحكومػػات2011وعرفيػػا الفػػاو)
والمنظمػات  ،والنقابػات العماليػة ومنظمػات الشػعوب األصػمية ،المجتمعية والمنظمػات غيػر الحكوميػة

 لمؤسسات المينية. والروابط وا ،الخيرية والمنظمات الدينية

 ،( أنيا مجموعة واسػعة النطػاؽ مػف المنظمػات غيػر الحكوميػة2012(وعرفيا البنؾ الدولي 
وتػػنيض بعػػبء التعبيػػر عػػف اىتمامػػات  ،العامػػة والمنظمػػات غيػػر الربحيػػة التػػي ليػػا وجػػود فػػي الحيػػاة

أو عممية أو دينية أو سية وقيـ أعضائيا أو ارخريف، استنادًا إلى اعتبارات أخالقية أو ثقافية أو سيا
ومػػف ثػػـ يشػػير مصػػطمح منظمػػات المجتمػػع المػػدني إلػػى مجموعػػة عريضػػة مػػف المنظمػػات،  خيريػػة،

تضػػػـ: الجماعػػػات المجتمعيػػػػة المحميػػػة، والمنظمػػػػات غيػػػر الحكوميػػػة، النقابػػػػات العماليػػػة، جماعػػػػات 
سػػػات العمػػػػؿ السػػػكاف األصػػػمييف، المنظمػػػػات الخيريػػػة، المنظمػػػػات الدينيػػػة، النقابػػػات المينيػػػػة، ومؤس

 الخيري. 

ويرى الباحث أف التعريفات السابقة جميعيػا تتفػؽ حػوؿ مفيػـو المنظمػات األىميػة مػف حيػث 
ونطاؽ عمميا وخصائص القػائميف عمييػا، لػذا يمخػص الباحػث تعريفػو  ،جوىر أدائيا وطبيعة أىدافيا

بػػؿ تسػػعى  ايػػةدنيػػة مسػػتقمة ال تيػػدؼ إلػػى الربحلممنظمػػات األىميػػة عمػػى أنيػػا عبػػارة عػػف تجمعػػات م
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لتحقيؽ أىداؼ تمبي احتياجات المجتمع بشرائحو المختمفة المحتاجة مف خالؿ برامل وأنشطة محددة 
 لمتطوعيف.يقوـ بيا مجموعة مف ا

 خ ائص منظمات المجتمع المدني  3.3.2
اختمؼ الباحثوف في تحديد خصائص المجتمع المدني، حيث سنقوـ ىنا بتوضيح 

تي يمكف تمخيصيا دني في ضوء التعريؼ الذي اعتمدناه سابقًا والخصائص منظمات المجتمع الم
 : عمى النحو ارتي

تتكوف منظمات المجتمع المدني باإلدارة الحػرة ألفرادىػا، بحيػث يػدخميا األفػراد طواعيػة دوف  -
 (.2: 2005إكراه )عدلي،

ات غيػػر حكوميػػة فيػػي مسػػتقمة بشػػكؿ كامػػؿ عػػف األجيػػزة الحكوميػػة، لكنيػػا قػػد تتمقػػى مسػػاعد -
 (3: 2008حكومية ال تؤثر عمى إرادتيا وقراراتيا )يوسؼ، 

: فيي ال تيدؼ إلى جني األرباح، لكنيا قد تمارس األعماؿ الربحية غير ىادفة لمربح -
 (3: 2008لتستخدـ عائدىا لالستمرار في تقديـ خدماتيا )يوسؼ،

 منظمات المجتمع المدني قائمة أساسًا عمى التطوع ومشاركة المواطنيف. -
 سيـ في إشباع حاجات وحؿ مشكالت األعضاء المنتميف إلييا.ت -
 (.71: 2007، أبو نصر)جات المجتمع، وحؿ مشكالتو تسيـ أيضًا في إشباع حا -
قرار التعددية داخؿ المجتمع، والقدرة عمى حؿ الصراعات بطريقة  - قبوؿ االختالؼ والتنوع وا 

 سميمة وديمقراطية.
الحقوؽ التي تكفؿ استقالؿ ىذه المنظمات وتنظـ  تتطمب نظامًا قانونيًا يحدد مجموعة -

 (.2: 2005العالقة بينيا وبيف الدولة )عدلي،
الحماسة والمبادرة الفردية والجماعية مف أجؿ خدمة المصمحة العامة والدفاع عف حقوؽ  -

 الفئات الضعيفة.
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 في قطاع غزة  منظمات المجتمع المدنيافع عمل دو   4.3.2
 دراسػةة في األساس لتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ النبيمػة كمػا ذكػرت نشأت المنظمات األىمي

  مثؿ:( 6: 2002، بيساف)
 االستجابة لضرورة تحسيف األوضاع الحياتية لألفراد بشكؿ عاـ. -
وتقػػػع خػػػارج مسػػػؤولية أو اىتمػػػاـ  ،االسػػػتجابة لتمبيػػػة احتياجػػػات مجتمعيػػػة ذات طػػػابع مػػػدني -

 السمطة التنفيذية.
 ع فئات ميمشة أو مسحوقة.العمؿ عمى تحسيف أوضا -
القوانيف والتشريعات والسياسات في غيير االجتماعي مف خالؿ التأثير سياـ في عممية التإلا -

مػػف  ،أو مجموعػػة مواضػػيع تيػػـ المجتمػػع ،وتعبئػػة الػػرأي العػػاـ إزاء موضػػوع محػػدد ،العامػػة
 خالؿ عممية توعوية وتثقفية وتنويرية واسعة.

إف العمػػػؿ األىمػػػي فػػػي فمسػػػطيف لعػػػب دورًا مركزيػػػًا فػػػي وعمػػػى صػػػعيد المسػػػتوى الفمسػػػطيني فػػػ
وبشػكؿ يفػوؽ الػدور الػذي تمعبػو فػي الػدوؿ  ،الحياة االجتماعية واالقتصادية في األراضي الفمسػطينية

المجػػػاورة والػػػدوؿ ذات مسػػػتوى التنميػػػة المشػػػابو، وأحػػػد األسػػػباب الرئيسػػػة وراء ذلػػػؾ ىػػػو محاولػػػة سػػػد 
القػادرة عمػى تػوفير الخػدمات األساسػية لمجميػور )ديفػوير  النقص الحاصؿ عف غياب مؤسسة الدولة

اتيا وأىػػدافيا، عمػػى سػػبيؿ (، وتتنػػوع المؤسسػػات األىميػػة مػػف حيػػث اخػػتالؼ تخصصػػ2009وترتيػػر، 
  (:5-3 :1999 الذكر )الممتقى المدني،

 تحقيؽ رغبات المواطنيف مف خالؿ المشاركة الفعالة وزيادة الوعي. -
ة وعمػػػػؿ جمػػػػاعي، لممشػػػػاركة فػػػػي الحيػػػػاة السياسػػػػية العامػػػػة إدمػػػػاج المػػػػواطنيف بصػػػػورة فعالػػػػ -

 لمجتمعاتيـ والتأثير في عمميات صنع القرار.
 نضػماـواالوتشكيؿ المؤسسات  ،بير والكممةتقوية إحدى سمات الديمقراطية، وىي حرية التع -

 إلييا وتنوع ارراء وتعددىا.
لصػحية والثقافيػة والرفاىيػة فػي تمعب دورًا مكماًل لمحكومة في توفير الخػدمات االجتماعيػة وا -

 المجتمع.
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فػػػي قطػػػاع غػػػزة تختمػػػؼ وفقػػػًا لرؤيتيػػػا منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني ويػػػرى الباحػػػث أف دوافػػػع 
ورسػػالتيا وأىػػدافيا ومجػػاالت عمميػػا، والشػػرائح المجتمعيػػة التػػي تشػػمميا بػػرامل تمػػؾ المنظمػػات، لكنيػػا 

رة والميمشػة، وتعمػؿ عمػى تحسػيف تتفؽ في مجمميػا فػي العمػؿ عمػى سػد نقػص حاجػات الفئػات الفقيػ
أو تكمياًل لدور الحكومة  ،والتي ليس بمقدور الحكومة القياـ بيا ،ظروفيـ اإلنسانية والحياتية عموماً 

 في بعض األحياف.

  غزةقطاع منظمات المجتمع المدني في العوامل التي أدت إلى تزايد   5.3.2
يػػا أف المجتمػػع الفمسػػطيني األىميػػة، ومن ( ألسػػباب تزايػػد عػػدد المؤسسػػات5: 2006 ،شػػبير)يشػػير 
كثيػػػػر مػػػػف المشػػػػاكؿ االجتماعيػػػػة واالقتصػػػػادية والصػػػػحية والتعميميػػػػة والسياسػػػػية بسػػػػبب مػػػػف يعػػػػاني 
جػػراءات التعسػفية التػػي تقػػوـ بيػا سػػمطات االحػػتالؿ سػػرائيمي لفمسػػطيف، وكػذلؾ بسػػبب اإلاإل االحػتالؿ

وتدمير لكؿ المقومػات  ،لألراضي الزراعيةوتجريؼ  ،مف ىدـ البيوت والمصانع والمصالح الحكومية
االقتصػػػادية، ليػػػذا فقػػػد انتشػػػر عػػػدد كبيػػػر مػػػف المؤسسػػػات غيػػػر الحكوميػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة، وتشػػػير 

قػػد بمػػػغ عػػػددىا و  ،عػػدد المؤسسػػػات غيػػر الحكوميػػػة فػػػي قطػػاع غػػػزةفػػػي تزايػػػد وجػػود المعمومػػات إلػػػى 
يػرة تخػدـ المجتمػع، منيػا ، وتعمؿ ىػذه المؤسسػات فػي مجػاالت كث2005( مؤسسة حتى عاـ 682)

عػادة ، البيئة، الثقافة، الزراعة الرياضة، الديمقراطية وحقوؽ اإلنسػاف، التنميػة االقتصػادية، الصػحة وا 
 المرأة والطفؿ.و التأىيؿ، الخدمات االجتماعية، 

 ،ويضيؼ الباحث بأف ىناؾ ثمة عوامؿ أخرى أدت إلى تزايد عدد المنظمات األىمية في قطاع غػزة
أي  ،2006عػد عػاـ بمػؾ المنظمػات العاممػة فػي المجػاالت الخيريػة واإلنسػانية فػي الفتػرة مػا السيما ت

 رض عمى قطاع غزة، ومف أىـ العوامؿ ما يمي: د الحصار الذي فُ عب

 غياب مؤسسات الدولة القادرة عمى توفير خدماتيا لممواطنيف -
 وازدياد حاجاتيـ.زيادة نسب الفقر والبطالة في قطاع غزة، وتنوع الفئات الميمشة،  -
 العدواف المتكرر والحصار المفروض عمى قطاع غزة والحاجة لمعالجة آثارىما. -
 التجاذبات السياسية لدى كبرى التيارات السياسية الفمسطينية. -
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 ت ني  المنظمات األىمية وتعدادىا في قطاع غزة  6.3.2
ـ مػا مجموعػو 2014اـ بمغ إجمالي عدد المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة ع

( منظمة )وفقًا لما أفادت بو وزارة الداخمية بغزة( وبمقارنة عدد المنظمػات فػي قطػاع غػزة عػاـ 923)
( 437ـ نجػػػد أف العػػدد تضػػػاعؼ إلػػػى )2007( منظمػػة مػػػع عػػػددىا عػػاـ 206الػػذي بمػػػغ )ـ 2000

ضػػعؼ بحسػػب %( أي أف العػػدد ارتفػػع أكثػػر مػػف ال112.1منظمػػة ممػػا يعنػػي أف العػػدد زاد بنسػػبة )
أف العػػػػدد ازداد إلػػػػى  نالحػػػػظبينمػػػػا تقريػػػػر معيػػػػد أبحػػػػاث السياسػػػػات االقتصػػػػادية الفمسػػػػطينية)ماس(. 

ـ ويشير ذلؾ إلى أف 2007%( مقارنة بعاـ 111.2ـ أي ما نسبتو )2014( في نياية العاـ 923)
 نمو عدد المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة يتزايد بثبات نسبيًا.

كوميػػػة فػػػي محافظػػػات غػػػزة لمعػػػاـ الجغرافػػػي لممنظمػػػات غيػػػر الحتػػػالي التوزيػػػع ويوضػػػح الجػػػدوؿ ال 
2014 

 ( ت ني  المنظمات األىمية وتعدادىا حسب توزيعيا الجغرافي2.1جدول )
 2014عمى محافظات قطاع غزة لعام 

 م.
 
 م.

 النسبة المئوية عدد الجمعيات اسم المحافظة

 %57 527 غزة 1
 %15 136 الشمال 2
 %11 99 خانٌونس 3
 %10 90 الوسطى 4
 %8 71 رفح 5

 %100 923 المجموع الكلً للجمعٌات
 م2014دائرة المنظمات لعام  -مديرية الشؤون العامة -الم در: وزارة الداخمية

األىمية ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف محافظة غزة حظيت بالنصيب األكبر مف المنظمات 
يمييا محافظات الشماؿ بفارؽ ممحوظ أي ما ، %( 57.1)أي ما يمثؿ نسبة  العاممة في القطاع

%( عمى التوالي 9.75%( و )10.73%( ثـ خانيونس والوسطى أي ما يمثؿ )14.7يمثؿ نسبة )
بينما تأخذ رفح الترتيب األخير مف حيث عدد المنظمات غير الحكومية العاممة بيا حيث بمغت 

 %(7.69نسبتيا )



88 
 

مات المجتمع المدني العاممة في قطاع غزة حسب مجاؿ وفيما يمي جدوؿ يوضح تصنيؼ منظ
عمؿ المنظمة، حيث يتنوع مجاؿ عمؿ المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة في العديد 

قية وغيرىا مف المجاالت مف المجاالت االجتماعية والصحية والتعميمية والتثقيفية والزراعية والحقو 
 التنموية.

 وتعدادىا ات المجتمع المدني منظم(: ت ني  2.2جدول )
 م 2014حسب قطاع العمل في قطاع غزة لعام 

 العدد نوع الجمعٌة م. العدد نوع الجمعٌة م.

 80 جمعٌات الثقافة والفنون 2 399 الجمعٌات االجتماعٌة 1
 12 جمعٌات التعلٌم األجنبٌة 4 67 الجمعٌات األجنبٌة 3
 61 شباب والرٌاضةجمعٌات ال 6 38 جمعٌات التعلٌم العالً 5
 50 جمعٌات األمومة والطفولة 8 55 الجمعٌات الطبٌة 7
 39 الجمعٌات الزراعٌة 10 47 الجمعٌات النقابٌة 9
 12 جمعٌات البٌئة 12 26 جمعٌات المعاقٌن 11
 8 الجمعٌات العائلٌة والعشائرٌة 14 11 جمعٌات حقوق اإلنسان 13
 4 الضفة الغربٌة جمعٌات فروع 16 7 جمعٌات الخرٌجٌن 15
 4 جمعٌات الصداقة 17

 2 جمعٌات السٌاحة واآلثار 19
 1 جمعٌات األخوة 18

 923 المجموع الكلي

 م2014المنظمات لعام  دائرة-مديرية الشؤون العامة-الداخميةالم در: وزارة 

ت خالؿ الجدوؿ أعاله يتبيف أف الجمعيات االجتماعية تمثؿ أعمى نسبة مف عدد منظمامف 
%( مف إجمالي عدد المنظمات، ويفسر 43.23المجتمع المدني في قطاع غزة أي ما يمثؿ نسبة )

ذلؾ لتردي األوضاع السياسية التي ترتب عمييا الحروب التي خمفت عددا كبيرا مف األيتاـ وذوي 
ف يتداخؿ مجاليا مع الجمعيات األخرى فيمكشارة إلى أف العديد مف الجمعيات وتجدر اإلالحاجة. 

أف تعمؿ جمعية اجتماعية في مجاؿ التعميـ والتثقيؼ. وأف تقدـ جمعية خاصة بالمعاقيف خدمة 
 تعميمية أو صحية لممعاؽ وىكذا.
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منظمات 
 المجتمع المدني

مؤسسات 
الدراسات 
 المانحون والبحوث

 المستفيدون

 العاممون

 اإلع م الحكومة

القطاع 
 الخاص

شخ يات 
 اعتبارية

منظمات  
مجتمع 
 مدني أخرى

 جميور منظمات المجتمع المدني   7.3.2
تساع حجـ الخدمات التي القة مع منظمات المجتمع المدني باتتعدد الفئات التي ليا مصمحة أو ع

    .( أىـ ىذه الجيات4.2الشكؿ رقـ )لجيات المستفيدة منيا، ولكننا نذكر في تقدميا، وتعدد ا
 

  جميور منظمات المجتمع المدني (:4.2الشكل رقم )

  
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

ت األجنبية الكبرى في تقييم الدور التنموي الشبابي المباشر لمجمعياه  2012العالول وآخرونه الم در:
 قطاع غزةه بحث غير منشوره الجامعة اإلس ميةه غزةه فمسطين.
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 الثالثالف ل 
 اإلطار التطبيقي لمدراسة

 
 الطريقة واإلجراءات  1. 3

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة  2.3
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 الطريقة واإلجراءات  1.3
 مقدمةال      1.1.3

 منيج الدراسة      2.1.3

 طرق جمع البيانات      3.1.3

 مجتمع  الدراسة      4.1.3

 عينة الدراسة      5.1.3

 الو   اإلح ائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخ ية      6.1.3

 أداة الدراسة      7.1.3

  دق االستبانة      8.1.3

 ثبات االستبانة      9.1.3

 يعياختبار التوزيع الطب    10.1.3

 المعالجات اإلح ائية المستخدمة في الدراسة    11.1.3
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 الطريقة واإلجراءات  1.3

 مقدمة ال  1.1.3

جراءاتيػػا محػػورًا رئيسػػمنيجيػػ تعػػد   يػػتـ مػػف خاللػػو إنجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف  اً ة الدراسػػة وا 
لمتوصؿ إلى  ،ائيالدراسة، وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحص

التػػػي يػػػتـ تفسػػػيرىا فػػػي ضػػػوء أدبيػػػات الدراسػػػة المتعمقػػػة بموضػػػوع الدراسػػػة، وبالتػػػالي تحقػػػؽ  لالنتػػػائ
 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

كمػػػا  وتطويرىػػػا،وصػػػًفا لمجتمػػع الدراسػػػة وعينتيػػػا، واألداة المسػػتخدمة وكيفيػػػة بنائيػػا  وتنػػاوؿ
يػػا، والمعالجػػات اإلحصػػائية التػػي تػػـ اسػػتخداميا فػػي تنػػاوؿ إجػػراءات التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة وثبات

 وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات: النتائل،تحميؿ البيانات واستخالص 

 منيج الدارسة   2.1.3
باسػػتخداـ المػػنيل الوصػػفي التحميمػػي الػػذي يحػػاوؿ  الباحػػثمػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة قػػاـ      

ميػػؿ بياناتيػػا، والعالقػػة بػػيف مكوناتيػػا وارراء التػػي موضػػوع الدراسػػة، وتحو مػػف خاللػػو وصػػؼ الظػػاىرة 
، وسيستخدـ االستبانة فػي جمػع البيانػات لتي تتضمنيا وارثار التي تحدثياوالعمميات ا ،تطرح حوليا

 األولية.
الواقػػع أو الظػػاىرة الموجػػودة المػػنيل الوصػػفي التحميمػػي بأنػػو "دراسػػة  (2013،عمػػي) ويعػػرؼ

دقيقػًا وُيعبػر عنيػا تعبيػرًا كميػًا عػف طريػؽ وصػؼ الظػاىرة مػع بيػاف  في الواقع وييػتـ بوصػفيا وصػفاً 
خصائصػػيا، أو تعبيػػرًا كميػػًا فيعطينػػا وصػػفًا رقميػػًا مػػع بيػػاف مقػػدار ىػػذه الظػػاىرة أو حجميػػا ودرجػػة 

 ."ارتباطيا مع غيرىا مف الظواىر
 طرق جمع البيانات  3.1.3

 :عمى نوعيف مف البيانات الباحثاعتمد       
مصادر البيانات الثانوية  إلى: لمعالجة اإلطار النظري لمدراسة تـ الرجوع لثانويةالم ادر ا .1

والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألجنبيػة ذات العالقػة، والػدوريات والمقػاالت والتقػارير، 
واألبحػػػػاث والدراسػػػػات السػػػػابقة التػػػػي تناولػػػػت موضػػػػوع الدارسػػػػة، والبحػػػػث والمطالعػػػػة فػػػػي مواقػػػػع 

 ت المختمفة.اإلنترن
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تػػـ جمػػع البيانػػات حيػػث  ا: لمعالجػػة الجوانػػب التحميميػػة لموضػػوع الدراسػػةالم ددادر األوليددة .2
 كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض.  االستبانةاألولية مف خالؿ 

مجتمع الدراسة   4.1.3 
الفمسػطينية  وفقػًا لتقػارير وزارة الداخميػة -بمغ عدد منظمات المجتمػع المػدني فػي قطػاع غػزة 

تمثػػؿ مجتمػػع ، و ( منظمػػة غيػػر حكوميػػة مسػػجمة لػػدى الػػوزارة فػػي قطػػاع غػػزة923) -ـ 2014لعػػاـ 
، والبػػػالغ  50,000$التػػػي تزيػػػد الميزانيػػػة السػػػنوية ليػػػا عػػػف  الدراسػػػة فػػػي منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني

 (،4قػـ )والموضػحة فػي الممحػؽ ر ، ـ2014( منظمػة وفقػًا لتقػارير وزارة الداخميػة لعػاـ 235عػددىـ )
 .وقد استخدـ الباحث أسموب المسح الشامؿ لتطبيؽ الدراسة عمى ىذه المنظمات

 عينة الدراسة 5.1.3 
  عينة الدراسة: -

رؤسػػػػاء المجػػػػالس، وأعضػػػػاء مجػػػػالس اإلدارة ، والمػػػػدراء التنفيػػػػذييف،  شػػػػممت عينػػػػة الدراسػػػػة
فػي قطػاع غػػزة لعاممػة ورؤسػاء األقسػاـ، فػي مجتمػع الدراسػة فػي منظمػات المجتمػع المػدني ا

 ( منظمة وفقًا لممعيػار أعػاله، والمحػددة وظػائفيـ بوحػدة تجنيػد األمػواؿ235) والبالغ عددىـ
ومف يشاركوف بعممية تجنيد األمػواؿ وكتابػة مقترحػات المشػاريع مػف خػارج  أو قسـ المشاريع

الوحدة المختصة، وتـ تحديدىـ ضػمف العينػة كػونيـ عمػى عالقػة مباشػرة بموضػوع الدراسػة، 
، وتػـ اسػترداد (441)قد تـ توزيع االستبانات عمى جميع أفراد عينة الدراسة البالغ حجميػا و 
تزيػد استبيانات عمى المنظمات التػي  3حيث تـ توزيع %، 73.7استبانة ما نسبتو  (325(

تقػػػؿ منظمػػػة، واسػػػتبيانيف لممنظمػػػات التػػػي  81$ والبػػػالغ عػػػددىـ 500,000 عػػػفميزانيتيػػػا 
 منظمة. 99والبالغ عددىـ  500,000$   عفميزانيتيا 

وبعد تفحص االستبانات لـ يتـ استبعاد أي منيا نظرًا لتحقؽ الشروط المطموبة لإلجابػة 
اسػػتبانة والجػػػداوؿ  325عمػػى االسػػتبانة، وبػػػذلؾ يكػػوف عػػػدد االسػػتبانات الخاضػػعة لمدراسػػػة 

 التالية تبيف خصائص عينة الدراسة.
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  :العينة االستط عية -
وذلػػػؾ بغػػػرض التأكػػػد مػػػف صػػػالحية أداة  مفػػػردة،( 30) اسػػػتطالعية بحجػػػـاختيػػػار عينػػػة  تػػػـ

واسػػػتخداميا لحسػػػاب الصػػػدؽ والثبػػػات، والتحقػػػؽ مػػػف صػػػالحيتيما لمتطبيػػػؽ عمػػػى  ،الدراسػػػة
  .ة الدراسة التي تـ التطبيؽ عميياالعينة األصمية، وقد تـ استبعادىـ مف عين

 الشخ يةالو   اإلح ائي لعينة الدراسة وفق البيانات    6.1.3
 :وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية     

 الجنستوزيع أفراد العينة حسب   -1

، وىذا يمثؿ ما نسبتو جنس الذكورمف ىـ ( أف غالبية أفراد العينة 3.1يبيف جدوؿ )
 وىذا يمثؿ ما نسبتو ،اإلناثجنس  األفراد مفباقي  وبالطبع فإف% مف عينة الدراسة، ;886
 .عينة الدراسة % مف33.1

 الجنس(: توزيع أفراد العينة حسب 3.1جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس

 ;886 :42 ذكر

 5563 325 أنثى 

 100.0 311 المجموع

 سيجيبوا عمى متغير الجن حالة لـ 14* 

نسػػبة المشػػاركة فػػي القػػوى  بمغػػت ا2015ووفػػؽ جيػػاز اإلحصػػاء المركػػزي الفمسػػطيني لعػػاـ 
وبػالرغـ مػف انخفػاض  .% لإلنػاث19.4مقابػؿ  ،% لمػذكور71.5في فمسطيف  2014لمعاـ  لعاممةا

الفجوة بيف الرجػاؿ والنسػاء فػي المشػاركة فػي القػوى العاممػة، الزالػت مشػاركة الرجػاؿ تزيػد بػأكثر مػف 
حيػػث بمغػػت  ا. وىػػذا يتناسػػب مػػع دراسػػة الباحػػث2014أربعػػة أضػػعاؼ مشػػاركة النسػػاء خػػالؿ عػػاـ 

%، وقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع 33.1بينمػػا بمغػػت لإلنػػاث  ،%66.9لقػػوى العاممػػة لمػػذكور نسػػبة ا
 %.25.4% ونسبة اإلناث 74.6( والتي بمغت فييا نسبة الذكور 2015دراسة )األغا،
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 توزيع أفراد العينة حسب العمر  -2

سػنة،  35 إلى أقؿ مػف 25( أف غالبية أفراد العينة أعمارىـ تتراوح ما بيف3.2يبيف جدوؿ )
إلػى أقػؿ  35تتػراوح مػا بػيفيػأتي الػذيف أعمػارىـ  % مف عينة الدراسة، ثـ50.6ما نسبتو وىذا يمثؿ 

وىػذا يمثػؿ مػا  سػنة فػأكثر 45يأتي الػذيف أعمػارىـ  ثـ ،%23.0وىذا يمثؿ ما نسبتو  ،سنة 45 مف
 .%9.6سنة وىذا يمثؿ ما نسبتو  25أخيرًا يأتي الذيف أعمارىـ أقؿ مف  %،16.8نسبتو 

 العمر(: توزيع أفراد العينة حسب 3.2جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 9.6 53      25أقؿ مف  

 50.6 163 سنة 35إلى أقؿ  25

 23.0 74 سنة 45إلى أقؿ  35 

 16.8 54 سنة فأكثر 45

 100.0 322 المجموع 

 العمريجيبوا عمى متغير  حاالت لـ 3* 

بمغػػػت نسػػػػبة الشػػػػباب دوف سػػػػف  2015ي الفمسػػػػطيني لعػػػػاـ ووفػػػؽ جيػػػػاز اإلحصػػػػاء المركػػػز 
% مف سكاف فمسطيف، ما يشير إلى أف المجتمع الفمسطيني مجتمع فتي بامتيػاز، غنػي 70الثالثيف 

 25حيث بمغت نسبة أفراد العينة مػف سػف ) االباحث نتيجةوىذا يتناسب مع  ،بالطاقات واإلمكانيات
ذا بسػبب كػوف العمػؿ فػػي منظمػات المجتمػع المػػدني وىػػ ،%50.6 وسػػنة( مػا نسػبت 35إلػى أقػؿ مػف 

يحتػاج إلػػى خبػرات شػػابة لسػػيولة التواصػؿ مػػع المجتمػع المحمػػي، وقػػد اتفقػت ىػػذه النتيجػة مػػع دراسػػة 
 %50.6سنة  35إلى  26( والتي بمغت فييا النسبة مف سف 2012)الجرجاوي،

 

 المسمى الوظيفي توزيع أفراد العينة حسب   -3

، وىذا يمثػؿ مػا يفيف والتنفيذىـ مف المدراء العاميالعينة  لبية أفراد( أف غا3.3يبيف جدوؿ )
وىػػػػذا يمثػػػػؿ مػػػػا نسػػػػبتو  ،يمػػػػييـ رؤسػػػػاء المشػػػػاريع والبػػػػراملثػػػػـ % مػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػة، 34.5نسػػػػبتو 
وأخيػػرًا أعضػػاء  ،%16.6وىػػذا يمثػػؿ مػػا نسػػبتو  ،يمػػييـ رؤسػػاء مجػػالس اإلدارة ونػػوابيـ%، ثػػـ 32.6

 %16.3 مجالس اإلدارة بما نسبتو
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 المسمى الوظيفي(: توزيع أفراد العينة حسب 3.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 16.6 74 رئيس مجمس اإلدارة أو نائبو

 34.5 108 مدير عاـ أو مدير تنفيذي

 16.3 51 عضو مجمس إدارة مختص

 32.6 102 رئيس قسـ مشاريع أو برامل

 100.0 313 المجموع 

 المسمى الوظيفييجيبوا عمى متغير حالة لـ  12* 

حيػػث بمغػػػت نسػػبة التنفيػػذييف فػػػي  اولػػدييـ القػػػدرة والمعرفػػة ،ويػػرى الباحػػث أف العينػػػة ممثمػػة
بسػػبب  ،ويعػػزو الباحػػث ىػػذا إلػػى عػػدـ تواجػػد أعضػػاء مجػػالس اإلدارة بشػػكؿ يػػومي ،%67.1العينػػة 

 ف بشكؿ يومي.اجد التنفيذيو ًا، بينما يتو رقابي اً طبيعة عمميـ حيث يكوف دورىـ إشرافي

  توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي  -4

، وىػػذا يحممػوف درجػػة البكػالوريوسىػػـ مػف الػػذيف العينػة  ( أف غالبيػة أفػػراد3.4يبػيف جػػدوؿ )
 يمػػييـ حممػػة درجػػة الماجسػػتير وىػػذا يمثػػؿ مػػا نسػػبتوثػػـ % مػػف عينػػة الدراسػػة، 75.4يمثػػؿ مػػا نسػػبتو 

 الػػدكتوراه،وأخيػػرًا حممػػة درجػػة  %،8.4مػػا نسػػبتو  وىػػذا المتوسػػط،لػػدبمـو ثػػـ يمػػييـ حممػػة ا %،12.8
 .%3.4وىذا يمثؿ ما نسبتو 

 المؤىل العممي(: توزيع أفراد العينة حسب 3.4جدول )
 

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 8.4 49 دبمـو متوسط فأقؿ

 75.4 241 بكالوريوس

 12.8 41 ماجستير

 3.4 11 دكتوراه

 100.0 320 المجموع 

 المؤىؿ العممييجيبوا عمى متغير  حاالت لـ 5* 
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النتائل أف نسبة الشباب  أظيرت 2015ووفؽ جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني لعاـ 
يشير إلى وىذا  ،في قطاع غزة% 77.2قد بمغت  "بكالوريوس"الذيف أنيوا مرحمة التعميـ الجامعي 

ى صعيد موع ،ى الصعيد الحكومي والقطاع الخاصمع الجامعييـ محوظ في التعمتماـ واضح ومىا
استراتيجية ميمة  ميةمادات العيى الشميـ العالي والحصوؿ عمالي واألفراد، حيث أصبح التعىاأل

حيث بمغت نسبة  ايتخذىا المجتمع الفمسطيني في التنمية والتطوير، وىذا ما أظيرتو نتائل الباحث
أف العمؿ في مثؿ ىذه المنظمات قد ال  ويشار ،%75.4كالوريوس أفراد العينة الذيف أنيوا الب

%، وقد اتفقت ىذه 16.2يحتاج إلى أكثر مف بكالوريوس، وبمغت نسبة حممة الدراسات العميا 
% ونسبة حممة 67.1( حيث بمغت نسبة حممة البكالوريوس 2012النتيجة مع دراسة )الجرجاوي،

 % 16.5الدراسات العميا 

  سنوات الخبرةاد العينة حسب توزيع أفر   -5

 -5سنوات خبرتيـ مػا بػيف تتراوح غالبية عينة الدراسة ىـ مف الذيف ( أف 3.5يبيف جدوؿ )
 سػػنوات، 10 عػػفسػػنوات خبػػرتيـ تزيػػد ، ثػػـ يمػػييـ الػػذيف % 38.0 تونسػػبسػػنوات، وىػػذا مػػا يمثػػؿ ب 7

وىػذا  سػنوات، 10 -7بػيف  سنوات خبرتيـ مػاتتراوح الذيف  %، ثـ يمييـ28.0تو نسبوىذا ما يمثؿ ب
تو نسػبوىػذا مػا يمثػؿ ب سػنوات، 5 عػفسػنوات خبػرتيـ تقؿ الذيف  ثـ يمييـ %،20.3تو نسبما يمثؿ ب
13.7 %. 

 سنوات الخبرة(: توزيع أفراد العينة حسب 3.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 13.7 66 سنوات 5أقؿ مف 

 38.0 122 سنوات 7إلى أقؿ مف  5مف 

 20.3 65 سنوات  10إلى أقؿ مف 7مف 

 28.0 90 سنوات فأكثر 10

 100.0 321 المجموع 

 سنوات الخبرةيجيبوا عمى متغير حاالت لـ  4* 
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ى في قطاع غزة، حيث تـ زيارة ووفؽ دراسة الباحث فإف مجتمع الدراسة استيدؼ المنظمات الكبر 
، حيث بمغت 2014لخاصة بيـ لعاـ مف حيث النفقات ا ،منظمة عمى مستوى قطاع غزة 180

% مف أفراد العينة، ويعزو الباحث ىذا 38سنوات  7-5نسبة الذيف تتراوح سنوات خبرتيـ ما بيف 
ف عمى تمؾ المنظمات مف ذوي الخبرة الطويمة في مبات العمؿ تقتضي أف يكوف القائمو إلى أف متط

المرتفعة لمخبرة في تركزت فييا النسب ( والتي 2015العمؿ، واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )األغا،
 %. 46.4النسبة سنوات حيث بمغت  5فئات ذات الخبرة التي تزيد عف ال

  التخ صتوزيع أفراد العينة حسب   -6

متخصصػػػػيف فػػػػي العمػػػػـو الماليػػػػة الغالبيػػػػة عينػػػػة الدراسػػػػة ىػػػػـ مػػػػف ( أف 3.6يبػػػػيف جػػػػدوؿ )
وىػػذا مػػا  أخػػرى،فػػي تخصصػػات خصصػػوف المتثػػـ يمػػييـ  %،41.0 نسػػبةوىػػذا مػػا يمثػػؿ  واإلداريػػة،

 ثػـ يمػييـ %،15.5 نسػبةوىػذا مػا يمثػؿ  اليندسػة،فػي المتخصصػوف  ثـ يمييـ %،20.5 نسبةيمثؿ 
فػػػي  وأخيػػػرًا المتخصصػػػوف %،13.7 نسػػػبةوىػػػذا مػػػا يمثػػػؿ  االجتماعيػػػة،فػػػي الخدمػػػة  المتخصصػػػوف

 .%9.3 نسبةوىذا ما يمثؿ  ارداب،
 التخ ص (: توزيع أفراد العينة حسب2.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد التخ ص
 41.0 354 عمـو مالية / إدارية

 15.5 50 ىندسة 

 13.7 44 خدمة اجتماعية

 9.3 30 آداب

 20.5 66 أخرى

 100.0 322 المجموع 

 التخصصيجيبوا عمى متغير حاالت لـ  3* 

وىػػذا  ،%41داريػػة ووفػػؽ دراسػػة الباحػػث بمغػػت نسػػبة المتخصصػػيف فػػي العمػػـو الماليػػة واإل     
طمبػػػو مػػػف إلمػػػاـ فػػػي األمػػػور اإلداريػػػة تومػػػا ي ،يرجػػػع لطبيعػػػة العمػػػؿ فػػػي منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني

 والمالية.
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 عمر المنظمةتوزيع أفراد العينة حسب   -7

 سنة، 15 عف اأعمارىتزيد  الالتيمف المنظمات  تتكوفغالبية عينة الدراسة ( أف 3.7يبيف جدوؿ )
 15أقػؿ مػف  – 10ما بػيف  اأعمارىتتراوح  الالتيالمنظمات  تميياثـ  %،39.4 نسبةوىذا ما يمثؿ 

أقػؿ مػف  – 7 مػا بػيفتمييا المنظمات الالتػي تتػراوح أعمارىػا ثـ  %،31.1 نسبةوىذا ما يمثؿ  سنة،
 ،سػػنوات 7الالتػػي تقػػؿ أعمارىػػا عػػف وأخيػػرًا المنظمػػات  %،21.1 نسػػبةوىػػذا مػػا يمثػػؿ  سػػنوات، 32

 %.7.4 ةنسبوىذا ما يمثؿ 
 عمر المنظمة(: توزيع أفراد العينة حسب 2.6جدول )

 النسبة المئوية % العدد عمر المنظمة
 7.4 46 سنوات 7أقؿ مف 

 22.1 72 سنوات 32أقؿ مف  – 7

 31.1 101 سنة 37أقؿ مف  – 32

 39.4 128 سنة فأكثر 37

 100.0 325 المجموع 
 

التػػي بينػػت أف نسػػبة الجمعيػػات التػػي يزيػػد  (2015واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )األغػػا،
% مػػػف 35( التػػػي بينػػت نتائجيػػػا أف 2012%، ودراسػػػة )الحمػػو،48.6سػػنة بمغػػػت  15عمرىػػا عػػػف 

سػػنة فػػأكثر، حيػػث اعتمػػد الباحػػث عمػػى الجمعيػػات  15المنظمػػات تقػػع ضػػمف فئػػات العمػػر الزمنػػي 
ة المؤسسػػات التػػي لػػدييا خبػػرة حيػػث بينػػت أف نسػػب االكبػػرى التػػي لػػدييا خبػػرة، وىػػذا مػػا أثبتتػػو الدراسػػة

وىذا يساىـ فػي إعطػاء الدراسػة نتػائل دقيقػة ونابعػة  ،% مف أفراد العينة39.4سنة فأكثر بمغت  15
 مف خبرات متراكمة.

  عدد الموظفينتوزيع أفراد العينة حسب   -8
موظفييػا  تتكوف مػف المنظمػات الالتػي يقػؿ عػددغالبية عينة الدراسة ( أف 3.8يبيف جدوؿ )

أعػداد موظفييػا يتػراوح الالتػي منظمػات ال تمييػاثػـ  %،48.2 نسػبةوىػذا مػا يمثػؿ  موظفيف، 10 عف
تمييػػا المنظمػػات الالتػػي يتػػراوح أعػػداد ثػػـ  %،18.8 نسػػبةوىػػذا مػػا يمثػػؿ  ،20مػػف  أقػػؿ-10مػػا بػػيف 
تمييػا المنظمػات الالتػي يتػراوح ثػـ  %،12.6 نسبةوىذا ما يمثؿ  ،40مف  أقؿ-20ما بيف موظفييا 
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الالتػػي وأخيػػرًا المنظمػػات  %،10.2 نسػػبةوىػػذا مػػا يمثػػؿ  ،70مػػف  أقػػؿ-40مػػا بػػيف اد موظفييػػا أعػػد
 .%10.2 نسبةوىذا ما يمثؿ  ،موظفاً  70 عف موظفييا عدد يزيد

 عدد الموظفين(: توزيع أفراد العينة حسب 2.7جدول )
 النسبة المئوية % العدد عدد العاممين

 48.2 157  10أقؿ مف 
 18.8 61 20أقؿ مف  -10
 12.6 41 40أقؿ مف -20
 10.2 33 70أقؿ مف  -40
 10.2 33 فأكثر 70

     100.0 325 المجموع 

عػدد يقػؿ ( حيػث بمغػت نسػبة الجمعيػات التػي 2015واتفقت ىػذه النتيجػة مػع دراسػة )األغػا،
 ا%، ويػرى الباحػث أف غالبيػة المنظمػات ال تعتمػد عمػى التوظيػؼ43.5موظفيف  10 عفموظفييا 

نمػا تعتمػد عمػى التطػوع نظػرا ألنيػا ال تسػتطيع تغطيػة حجػـ النفقػات التشػغيمية، والمنظمػات الكبيػػرة و  ا 
 وىذا ما يتوافؽ مع دراسة الباحث. ،ىي القادرة عمى اعتماد عدد كبير مف الموظفيف بشكؿ أساسي

  متوسط الميزانية السنوية بالدوالر األمريكي )$(توزيع أفراد العينة حسب   -9

متوسػػػط ميزانيتيػػػا  الالتػػػي يبمػػػغالمنظمػػػات  تتكػػػوف مػػػفغالبيػػػة عينػػػة الدراسػػػة ( أف 3.9جػػػدوؿ )يبػػػيف 
الالتػي يبمػغ  المنظمػات تمييػا، ثػـ % 29.8 نسػبة$ ، وىذا ما يمثؿ 100000أقؿ مف  -51111$

تمييػػػا %، ثػػػـ 20.0 نسػػػبةوىػػػذا مػػػا يمثػػػؿ  $ ،200000أقػػػؿ مػػػف  -$111111متوسػػػط ميزانيتيػػػا 
 نسػػػبةوىػػػذا مػػػا يمثػػػؿ  $،500000أقػػػؿ مػػػف  -$311111ميزانييػػػا غ متوسػػػطالالتػػػي يبمػػػ المنظمػػػات

 $،100000أقػػػؿ مػػػف  -$511111متوسػػػط ميزانيتيػػػا الالتػػػي يبمػػػغ  تمييػػػا المنظمػػػاتثػػػـ  %،13.3
، $ فػأكثر 2111111متوسػط ميزانيتيػا الالتػي يبمػغ  المنظمػات%، وكػذلؾ 9.8 نسػبةوىذا ما يمثؿ 

وىػػذا مػػا ، $2000000أقػػؿ مػػف  -$1111111ميزانيتيػػا  متوسػػطتمييػػا المنظمػػات الالتػػي يبمػػغ ثػػـ 
أقػػػػػؿ مػػػػػف  -$211111متوسػػػػػط ميزانيتيػػػػػاالالتػػػػػي يبمػػػػػغ %،  وأخيػػػػػرًا المنظمػػػػػات 7.8 نسػػػػػبةيمثػػػػػؿ 

 .%9.5 نسبةوىذا ما يمثؿ  $،300000
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 متوسط الميزانية السنوية(: توزيع أفراد العينة حسب 2.8جدول )

وية %النسبة المئ العدد متوسط الميزانية السنوية  
 29.8 :: $100000أقؿ مف  -51111$

 20.0 59 $200000أقؿ مف  -111111$

 9.5 28 $300000أقؿ مف  -211111$

 13.3 39 $500000أقؿ مف  -311111$

 9.8 29 $100000أقؿ مف  -511111$

 7.8 23 $2000000أقؿ مف  -1111111$

 9.8 29 $ فأكثر 2111111

 100.0 295 المجموع 

 متوسط الميزانيةيجيبوا عمى متغير  حالة لـ 30*       

يمكػػػف معرفػػػة حجػػػـ  لسػػػنويةيػػػرى الباحػػػث أنػػػو مػػػف خػػػالؿ االطػػػالع عمػػػى الميزانيػػػة او كمػػػا  
ولػػذا ومػػف  ،أـ أنيػػا مجػػرد رقػػـ ال تقػػدـ شػػيئاً وىػػؿ ىػػي فاعمػػة  ،الخػػدمات التػػي تقػػدميا ىػػذه المنظمػػات

ووفػؽ دراسػػة الباحػث وبنػػاء عمػى االعتمػػاد  خػالؿ الدراسػة تبػػيف أف المنظمػات الكبيػػرة محػدودة العػػدد،
قػػد تبػػيف أف ف ا2014ت العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة لعػػاـ عمػػى بيانػػات وزارة الداخميػػة لميزانيػػات المنظمػػا

منظمػػة، والمنظمػػات البالغػػة ميزانيتيػػا  29فػػأكثر ىػػي فقػػط  $200,000المنظمػػات البالغػػة ميزانيتيػػا 
$ إلػػػػى 500,000ت البػػػػالغ ميزانيتيػػػػا المنظمػػػػاو منظمػػػػة،  23ىػػػػي $ 200,000إلػػػػى $ 100,000
 .دوالر منظمة، بينما باقي المنظمات فيي أقؿ مف نصؼ مميوف 29$ عددىا 100,000

  م ادر التمويلتوزيع أفراد العينة حسب   -10

خػػارجي  ايعتبػػر تمويميػػ الالتػػيمػػف المنظمػػات  تتكػػوفغالبيػػة عينػػة الدراسػػة ( أف 3.10يبػػيف جػػدوؿ )
وىػػذا مػػا  ذاتيػػًا ، ايعتبػػر تمويميػػ الالتػػي المنظمػػات تمييػػاثػػـ  %،48.3 بةنسػػوىػػذا مػػا يمثػػؿ  المصػػدر،
 نسػػػػبةوىػػػػذا مػػػػا يمثػػػػؿ  ،اً داخميػػػػ ايعتبػػػػر تمويميػػػػالالتػػػػي  تمييػػػػا المنظمػػػػات%، ثػػػػـ 28.4 نسػػػػبةيمثػػػػؿ 
23.3%. 
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 م ادر التمويل(: توزيع أفراد العينة حسب 2.01جدول )
 النسبة المئوية % العدد م ادر التمويل *

 28.4 377 ذاتي

 48.3 263  خارجي

 23.3 127 داخمي

 100.0 545 المجموع 

 سؤاؿ اختيار مف متعدد *       

% مف مجموع أفراد العينة، حيث 48.3ووفؽ دراسة الباحث بمغت نسبة التمويؿ الخارجي  
يػػرى الباحػػث أف التمويػػؿ الخػػارجي مػػف أىػػـ مصػػادر تمويػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني، وذلػػؾ نظػػرًا 

جـ نفقات تمؾ المنظمات عمى خػدماتيا وبرامجيػا، بصػورة تفػوؽ إمكانيػة تغطيػة تمػؾ النفقػات لكبر ح
خاصػة أف الظػروؼ الصػعبة التػي يمػر بيػا المجتمػع الفمسػطيني تقمػؿ  ،مف مصادر التمويػؿ األخػرى

داخميػػػػة أو الذاتيػػػػة بدرجػػػػة كبيػػػػرة مػػػػف إمكانيػػػػة اعتمػػػػاد منظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني عمػػػػى المصػػػػادر ال
كمػػػا يػػػرى الباحػػػث أنػػػو عمػػػى جميػػػع المنظمػػػات أف تُفعػػػؿ جميػػػع مصػػػادر التمويػػػؿ  ئيسػػػية،كمصػػػادر ر 

ويحػػػافظ عمػػػى  ،يسػػػاىـ فػػػي تطػػػوير خػػػدمات المؤسسػػػة باسػػػتمرار والػػػذاتي، وذلػػػؾالػػػداخمي والخػػػارجي 
  بقائيا.

 

 أداة الدراسة  7.7.3
ًا، وتعػػرؼ تعػػد االسػػتبانة أكثػػر وسػػائؿ الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات مػػف األفػػراد اسػػتخدامًا وانتشػػار 

أو آراء يقػػـو باالسػػتجابة  ،االسػػتبانة بأنيػػا: "أداة ذات أبعػػاد وبنػػود تسػػتخدـ لمحصػػوؿ عمػػى معمومػػات
 (.116 :2004 واألستاذ،ليا المفحوص نفسو، وىي كتابية تحريرية" )األغا 

 ىاودور  المدني المجتمع منظمات في األمواؿ تجنيدمية وحدة عاف لمعرفة " ستبانةاالوقد تـ استخداـ 
 ."غزة قطاع في العاممة المدني المجتمع منظمات حالة دراسة_ المستدامة التنمية تحقيؽ في

 خطوات بناء االستبانة: -
واالسػتفادة منيػػا  الدراسػة،والدراسػػات السػابقة ذات الصػمة بموضػػوع  اإلداريعمػى األدب  االطػالع-1

 في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا.
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 لتي شممتيا االستبانة.المجاالت الرئيسة ا تحديد-2
 الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. تحديد-3
 .فقرة( 71)ولية وقد تكونت مفتصميـ االستبانة في صورتيا األ تـ-4
ف أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس فػػػػي ( مػػػػف المحكمػػػػيف التربػػػػوييف مػػػػ16عػػػػرض االسػػػػتبانة عمػػػػى ) تػػػػـ-5

( يبػيف خطػاب التحكػيـ و ممحػؽ 1)والممحػؽ رقػـ  ،ومختصيف في مجاؿ اإلدارة وأساليبيا ،اتالجامع
 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.2)رقـ 
مػػػف حيػػػث الحػػػذؼ أو اإلضػػػافة  ،راء المحكمػػػيف تػػػـ تعػػػديؿ بعػػػض فقػػػرات االسػػػتبانةآضػػػوء  فػػػي-6

 (.3) رقـ ممحؽ فقرة،( 58لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية عمى ) والتعديؿ،
اسػػػتبانة عمػػػى منظمػػػات  441عمػػػؿ، وتػػػـ توزيػػػع فػػػرؽ عمػػػؿ لكػػػؿ محافظػػػة فرقػػػة  5تػػػـ تكػػػويف  -7

 استبانة. 325المجتمع المدني وفقًا لممعيار المحدد مسبقًا، وتـ استرداد 

 قسمت االستبانة إلى قسمين رئيسين ىما:وقد 
 ( العمػر، المؤىػؿ العممػي،  الجػنس،القسـ األوؿ: وىو عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب

عػػدد  المنظمػػة،عمػػر ) متعمقػػة بالمنظمػػةالالبيانػػات و  (التخصػػص لخبػػرة،اسػػنوات  الػػوظيفي،المسػػمى 
 (.متوسط الميزانية السنوي، العامميف

  مجاؿ 2موزع عمى  فقرة، 58: يمثؿ في مجاالت الدراسة، ويشتمؿ عمى الثانيالقسـ: 
 فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدنيأوال: 

 ( فقرات.8ويتكوف مف ) ،يالتنظيمالبناء األوؿ:  المحور 
 ( فقرات.7ويتكوف مف ) ،المؤسسيةالكفاءة الثاني:  المحور 
 ( فقرات.8ويتكوف مف ) ،الفاعمةالقيادة : الثالث المحور 
 ( فقرات.7ويتكوف مف ) ،التمويميةالسياسة : الرابع المحور 
 ة( فقر 11ويتكوف مف ) ،التسويقيةالكفاءة الخامس:  المحور. 

 .المستدامة التنمية تحقيق عممية في األموال تجنيد وحدة دورثانيا: 
 ( فقرات.4ويتكوف مف ) ،المستدامةوضوح المفاىيـ المتعمقة بالتنمية األوؿ:  المحور 
 ( فقرات.4ويتكوف مف ) ،االقتصادية التنمية تحقيؽ في المساىمةالثاني:  المحور 
 ( فقرات.5تكوف مف )وي ،االجتماعية التنمية تحقيؽ في المساىمة: الثالث المحور 
 ( فقرات.4ويتكوف مف ) ،البيئية التنمية تحقيؽ في المساىمة: الرابع المحور 
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  Validity دق االستبيان     8.1.3

(، كمػػػا 105: 2010صػػػدؽ االسػػػتبانة يعنػػػي " أف يقػػػيس االسػػػتبياف مػػػا وضػػػع لقياسػػػو" )الجرجػػػاوي،
دخؿ فػػػي التحميػػػؿ مػػػف ناحيػػػة، يقصػػػد بالصػػػدؽ "شػػػموؿ االستقصػػػاء لكػػػؿ العناصػػػر التػػػي يجػػػب أف تػػػ

ووضػػػوح فقراتيػػػا ومفرداتيػػػا مػػػف ناحيػػػة ثانيػػػة، بحيػػػث تكػػػوف مفيومػػػة لكػػػؿ مػػػف يسػػػتخدميا" )عبيػػػدات 
 بطريقتيف: االستبانة(. وقد تـ التأكد مف صدؽ 2001وآخروف، 

 المحكمين )ال دق الظاىري(  دق-1
مجػاؿ  فػي صصػيفالمتخ المحكمػيف مػف عػدًدا الباحػث يختػار أف يقصػد بصػدؽ المحكمػيف "ىػو

عمػى  االسػتبانة( حيث تـ عرض 107: 2010الدراسة" )الجرجاوي، موضوعأو  المشكمة الظاىرة أو
 ،تاأعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجامعػػػ مػػػف اً متخصصػػػ (16)مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف تألفػػػت مػػػف 

 ثالباحػػ(، وقػد اسػػتجاب 2وأسػػماء المحكمػيف بػػالممحؽ رقػػـ ) ،مجػاؿ اإلدارة وأسػػاليبياف فػػي يومختصػ
فػي ضػوء المقترحػات المقدمػة، وبػذلؾ خػرج  ،بإجراء ما يمػـز مػف حػذؼ وتعػديؿ رراء المحكميف وقاـ

 (.3الممحؽ رقـ ) انظر-االستبياف في صورتو النيائية 

 :Internal Validityاالتساق الداخمي   دق-2
تنتمػػي  مػػع المجػػاؿ الػػذي االسػػتبانةيقصػػد بصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي مػػدى اتسػػاؽ كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 

وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ حسػػػاب معػػػامالت  ،إليػػػة ىػػػذه الفقػػػرة، وقػػػد تػػػـ حسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي لالسػػػتبياف
 نفسو. والدرجة الكمية لممجاؿ االستبانةاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 

فاعميددة وحدددة تجنيددد األمددوال فددي منظمددات المجتمددع األول:  جددالنتددائج االتسدداق الددداخمي لمم -
 المدني.

فاعميدة وحددة تجنيدد ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مػف فقػرات المجػاؿ األوؿ" 3.11جدوؿ )يوضح 
" والدرجػة الكميػة لممجػاؿ، والػذي يبػيف أف معػامالت االرتبػاط  األموال في منظمدات المجتمدع المددني

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.( 05.0) المبينة دالة عند مستوى داللة
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 (3.11جدول )
"  نيدفاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع الماألول " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 

 والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة #
معامل 
بيرسون 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

 البناء التنظيمي
 0.000* 0.600 فاعؿ يميتنظ ىيكؿ بوجود األمواؿ تجنيد وحدة تتميز .1

2. 
 بشكؿ المختمفة واألعماؿ النشاطات تقسيـ عمى األمواؿ تجنيد وحدة تحرص
 0.000* 0.609 واضح

 0.000* 0.738 األكفاء العامميف مف طاقـ وجود عمى األمواؿ تجنيد وحدة تحرص .3

4. 
 المسئوليات يوضح األمواؿ تجنيد وحدة في لمعامميف وظيفي وصؼ يوجد

 0.000* 0.605 حياتوالصال

 0.000* 0.741 العميا اإلدارة قبؿ مف واسع باىتماـ األمواؿ تجنيد وحدة تحظى .5

 0.005* 0.502 ومناسبة مميزة مكافمت بنيؿ األمواؿ تجنيد وحدة تحظى .6

 0.001* 0.558  القرار التخاذ كافية بصالحيات األمواؿ تجنيد وحدة تتمتع .7

8. 
 شخص عمى تقتصر ال بحيث متعددة كفاءات األمواؿ يدتجن وحدة لدى تتوفر
 0.000* 0.688 واحد

 الكفاءة المؤسسية
 0.000* 0.637 وتشغيمية خطط استراتيجية بوضع األمواؿ تجنيد وحدة تشارؾ .1

2. 
 دراية يمتمكوف موظفيف ميارات استقطاب عمى األمواؿ تجنيد وحدة تحرص
 ) المنظمات مع التشبيؾ وسرعو والتفاوض والتواصؿ االتصاؿ (متعددة

0.745 *0.000 

 0.000* 0.795 الفريؽ بروح العمؿ عمى القدرة األمواؿ تجنيد وحدة في العامموف يمتمؾ .3

 0.000* 0.863 لممجتمع ومفيدة إبداعية مشاريع إعداد عمى بالقدرة األمواؿ تجنيد وحدة تتميز .4

 0.000* 0.682 المستدامة بالتنمية عالقة ليا مشاريع دبإعدا بالمنظمة األمواؿ تجنيد وحدة تيتـ .5

 0.007* 0.481 عالية بكفاءة أنشطتيا وتنفيذ أىدافيا تحقيؽ األمواؿ تجنيد وحدة تستطيع .6

 0.000* 0.604 الكافية بالمرونة األمواؿ تجنيد بوحدة الخاصة الخطط تتسـ .7

الفاعمة القيادة  
 0.000* 0.689 تحديد في رئيس كعامؿ االستراتيجي التخطيط ىعم األمواؿ تجنيد وحدة تعتمد .1
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 تجنيد األمواؿ عممية
 0.000* 0.653 المحيطة البيئة في والمتالحقة المتغيرة األحداث األمواؿ تجنيد وحدة تواكب .2

 0.000* 0.821 واضحة استراتيجية وخطة رؤية األمواؿ تجنيد وحدة تمتمؾ .3

 0.000* 0.706 بالتنمية المتعمقة المجتمعية االحتياجات واؿاألم تجنيد وحدة تدرؾ .4

 0.000* 0.705 معيا وتنسؽ الشبيية المنظمات خطط عمى األمواؿ تجنيد وحدة تتعرؼ .5

6. 
 والتوجيو اإلرشاد وكذلؾ الكافي التدريب األمواؿ تجنيد وحدة في العامموف يتمقى
 العميا اإلدارة قبؿ مف

0.717 *0.000 

 0.002* 0.543 واالبتكار اإلبداع عمى فييا العامميف األمواؿ تجنيد وحدة تحفز .7

 0.000* 0.697 لألداء الدوري التقييـ عمى األمواؿ تجنيد وحدة تحرص .8

 السياسة التمويمية
 0.000* 0.678 ومعتمدة واضحة تمويمية سياسات األمواؿ تجنيد وحدة تمتمؾ .1

 0.000* 0.748  والنزاىة  الشفافية تحقيؽ عمى األمواؿ تجنيد وحدة في التمويمية السياسة تساعد .2

 0.000* 0.723 والوضوح بالشموؿ األمواؿ تجنيد وحدة في التمويمية السياسة تتميز .3

4. 
تساعد السياسة التمويمية المتبعة داخؿ وحدة تجنيد األمواؿ عمى زيادة ثقة وعدد 

 المموليف

0.713 

*0.000 

 0.000* 0.882 يؿ في وحدة تجنيد األمواؿ في زيادة دائمةحجـ التمو  .5

 0.000* 0.763 التمويؿ حجـ في باستقرار األمواؿ تجنيد وحدة تتمتع .6

 0.000* 0.760 المموليف وسياسات األمواؿ تجنيد وحدة برامل بيف انسجاـ ىناؾ .7

التسويقية الكفاءة  

 0.000* 0.679 المختمفة ومشاريعيا نشطتياأل تسويقية خططا األمواؿ تجنيد وحدة تمتمؾ .1

 0.000* 0.732 تتميز وحدة تجنيد األمواؿ بالقدرة عمى البحث عف مصادر التمويؿ .2

 0.000* 0.726 متينة داخمية عالقة بشبكة األمواؿ تجنيد وحدة تتمتع .3

 0.000* 0.687 تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ بشبكة عالقات خارجية قوية .4

5. 
 المستيدفة الفئات كافة تشمؿ بيانات قاعدة األمواؿ تجنيد وحدة لدى وجدي

 "المستيدفة الفئات نطاؽ في تندرج الممولة الجيات" مالحظة
0.787 *0.000 

 0.000* 0.836 المستيدفة الفئات احتياجات عمى التسويؽ عممية في األمواؿ تجنيد وحدة تركز .6

7. 
سويؽ المشاريع مف خالؿ إعداد وسائط تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى ت

 ومميزة متعددة مختمفة
0.837 *0.000 

8. 
تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى التواصؿ المستمر مع المموليف في سبيؿ بناء 

 متينة معيـ عالقة
0.750 *0.000 

 0.000* 0.774آليات واضحة تساعدىا في التعرؼ عمى  تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ رضا .9
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 ف خدماتيا المقدمةالمستفيديف م مستوى

10. 
تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى إطالع المموليف عمى أخبار المنظمة بشكؿ 

 مستمر
0.868 *0.000 

 0.000* 0.740 لدى العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى التفاوض واإلقناع .11

 .(05.0) داللة عند مستوى دااًل إحصائياً االرتباط  *

 التنميدة تحقيدق عمميدة فدي األمدوال تجنيددوحددة  دور: الثداني جدالنتائج االتساق الداخمي لمم -
 المستدامة
 وحددة دور( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقػرات المجػاؿ الثػاني" 3.12جدوؿ )يوضح 

والػذي يبػيف أف " والدرجػة الكميػة لممجػاؿ، المسدتدامة التنميدة تحقيدق عمميدة فدي األمدوال تجنيدد
وبػػذلؾ يعتبػػر المجػػاؿ صػػادؽ لمػػا (، 05.0) معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة

 وضع لقياسو.

 (3.12جدول )
 التنمية تحقيق عممية في األموال تجنيد وحدة دورمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني" 

 كمية لممجال" والدرجة الالمستدامة

 الفقرة #
معامل 
بيرسون 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

 المستدامة بالتنمية المتعمقة المفاىيم وضوح

 0.000* 0.948 لدى إدارة المنظمة وعي واضح لمفيـو التنمية المستدامة .1

 0.000* 0.927 تيتـ إدارة المنظمة بتطبيؽ مبادئ ومعايير التنمية المستدامة .2

 0.000* 0.943 تحرص إدارة المنظمة عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة .3

4. 
 تتوافؽ أف وتحرص الرسمية الجيات لدى التنمية خطط المنظمة إدارة تواكب
 معيا

0.850 *0.000 

 االقت ادية التنمية تحقيق في المساىمة

1. 
 مف المستفيديف لصالح عمؿ فرص خمؽ في األمواؿ تجنيد عممية تساىـ

 التنموية ومشاريعيا أنشطتيا
0.820 *0.000 

 0.000* 0.936 المجتمع في البطالة معدالت حجـ تخفيض في األمواؿ تجنيد عممية تساىـ .2

 0.000* 0.885 تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة عمى رفع معدؿ دخؿ الفرد .3
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4. 
المنفذة لصالح الفئات  الصغيرة تحقؽ عممية تجنيد األمواؿ استدامة المشاريع

 المستفيدة
0.910 *0.000 

 االجتماعية التنمية تحقيق في المساىمة

1. 
 الذات عمى االعتماد زيادة في المنظمة في المعتمدة األمواؿ تجنيد عممية تساىـ
 0.021* 0.421 المستفيدة الفئات لدى

2. 
الرعاية الصحية  تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في رفع مستوى التعميـ والثقافة و

 المجتمع رادالمناسبة لدى أف
0.651 *0.000 

3. 
راؾ تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة في تحقيؽ المساواة والتماسؾ والح

 االجتماعي
0.393 *0.032 

4. 
المجتمع بيف أقراد تعمؿ وحدة تجنيد األمواؿ عمى تحقيؽ أكبر قدر مف العدالة 

 المحتاجيف لألمواؿ
0.420 *0.021 

5. 
تقـو عممية تجنيد األمواؿ عمى تمبية االحتياجات اإلنسانية األساسية لمفئات 

 المستفيدة
0.593 *0.000 

 البيئية التنمية تحقيق في المساىمة

1. 
 الطبيعية لمموارد األمثؿ االستثمار في المتبعة األمواؿ تجنيد عممية تساىـ
 المتاحة

0.768 *0.000 

2. 
د األمواؿ المطبقة في المنظمة في تقميؿ المخمفات الناتجة تساىـ عممية تجني

 عف تنفيذ األنشطة والمشاريع
0.816 *0.000 

3. 
تطبيؽ المنظمة لعممية تجنيد األمواؿ يساىـ في توعية المجتمع لتجنب استخداـ 

 الكيماويات الضارة
0.867 *0.000 

4. 
 عمى الحفاظ عمى محميال المجتمع يشجع األمواؿ تجنيد لعممية المنظمة تطبيؽ
 المساحات الخضراء مف أكبر نسبة

0.894 *0.000 

 .(05.0) داللة عند مستوى دااًل إحصائياً االرتباط  *

 Structure Validity :ال دق البنائي -3
التػي تريػد األداة  ،يعتبر الصدؽ البنائي أحػد مقػاييس صػدؽ األداة الػذي يقػيس مػدى تحقػؽ األىػداؼ

الوصوؿ إلييا، ويبيف مدي ارتباط كؿ مجاؿ مف مجػاالت الدراسػة بالدرجػة الكميػة لفقػرات االسػتبياف. 
ولمتحقػػػؽ مػػػف الصػػػدؽ البنػػػائي تػػػـ حسػػػاب معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػة كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت 

 (.3.13االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة كما في جدوؿ )
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 (3.13جدول )
 جة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية ل ستبانةمعامل االرتباط بين در 

 المجال #
معامل بيرسون 

 ل رتباط

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 
 نيدفاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع الم

 0.000* 0.807 البناء التنظيمي .1

 0.000* 0.754 الكفاءة المؤسسية .2

 0.000* 0.674 القيادة الفاعمة .3

 0.000* 0.912 السياسية التمويمية .4

 0.000* 0.912 الكفاءة التسويقية .5

 المستدامة التنمية تحقيق عملية في األموال تجنيد وحدة  دور

 0.000* 0.881 المستدامة بالتنمية المتعمقة المفاىيـ وضوح .1

 0.000* 0.897 االقتصادية التنمية تحقيؽ في المساىمة .2

 0.000* 0.901 االجتماعية التنمية تحقيؽ في ساىمةالم .3

 0.000* 0.877 البيئية التنمية تحقيؽ في المساىمة .4

 0.000* 0.966 نيدفاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع الم

 0.000* 0.904 المستدامة التنمية تحقيق عملية في األموال تجنيد وحدة دور

 .(05.0) داللة عند مستوى دااًل إحصائياً االرتباط  *

وبدرجػة ، مجػاالت االسػتبانة دالػة ( أف جميع معامالت االرتباط فػي جميػع3.13يتضح مف جدوؿ )
وبػػذلؾ تعتبػػر جميػػع مجػػاالت االسػػتبانة صػػادقو لمػػا وضػػعت (، 05.0) داللػػةعنػػد مسػػتوى قويػػة 
 لقياسو.
 Reliability االستبانة ثبات   9.1.3

 مػرات عػدة تطبيقػو أعيػد إذا النتػائل االسػتبياف نفػس يعطػي يقصػد بثبػات االسػتبانة ىػو "أف      
(، ويقصد بػو أيضػا "إلػى أي درجػة يعطػي المقيػاس قػراءات متقاربػة 97: 2010متتالية" )الجرجاوي،
ريتو عنػد تكػرار اسػتخدامو فػي أو مػا ىػي درجػة اتسػاقو وانسػجامو واسػتمرا فييػا،عند كؿ مرة يستخدـ 

 (. 2002وقات مختمفة" )القحطاني، أ
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 :تيف ىماطريقالدراسة مف خالؿ  استبانةوقد تـ التحقؽ مف ثبات 

 :Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ   -
وتشير النتائل الموضحة في جدوؿ  االستبانة،فا كرونباخ لقياس ثبات تـ استخداـ طريقة أل

، وىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع وداؿ مؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ( أف قيمة معا3.14)
 .يإحصائ

كوف ي( قابمة لمتوزيع. و 3في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ) االستبانةوبذلؾ تكوف 
 مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة ياوثبات الدراسة استبانةقد تأكد مف صدؽ  الباحث

 أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.وصالحيتيا لتحميؿ النتائل واإلجابة عمى 

 (3.14جدول )
 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

 المجال #
 عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 نيدفاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع الم

 0.785 8 البناء التنظيمي  .1

 0.819 7 المؤسسية الكفاءة .2

 0.839 8 القيادة الفاعمة .3

 0.848 7 السياسية التمويمية .4

 0.928 11 الكفاءة التسويقية .5

 المستدامة التنمية تحقيق عملية في األموال تجنيد وحدة دور

 0.937 4 المستدامة بالتنمية المتعمقة المفاىيـ وضوح .1

 0.911 5 ديةاالقتصا التنمية تحقيؽ في المساىمة .2

 0.922 4 االجتماعية التنمية تحقيؽ في المساىمة .3

 0.857 4 البيئية التنمية تحقيؽ في المساىمة .4

 0.960 41 نيدفاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع الم

 التنمية تحقيق عملية في األموال تجنيد وحدة  دور

 المستدامة
17 0.943 
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 :  Split Half Methodيةطريقة التجزئة الن ف -
، ثـ (األسئمة ذات األرقاـ الفردية، واألسئمة ذات األرقاـ الزوجية) يفأجز  ىحيث تـ تجزئة فقرات االختبار إل

ـ تصحيح ػودرجات األسئمة الزوجية، وبعد ذلؾ ت ،تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية
 التالية:وفقا لممعادلة  معامؿ االرتباط المعدؿ = معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براوف

R1

2R
=


R ، 

وتـ الحصوؿ عمى النتائل ، معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة الزوجيةR  حيث
 .(3.15)الموضحة في جدوؿ 

 االستبانةطريقة التجزئة الن فية لقياس ثبات  (3.15جدول )

 المجال #
مل معا

 االرتباط

معامل 
 االرتباط
 المعدل

 نيدفاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع الم

 0.859 0.754 البناء التنظيمي .1

 0.735 0.581 الكفاءة المؤسسية .2

 0.795 0.659 القيادة الفاعمة .3

 0.828 0.707 السياسية التمويمية .4

 0.911 0.837 الكفاءة التسويقية .5

 المستدامة التنمية تحقيق عملية في األموال تجنيد وحدة دور

 0.926 0.861 المستدامة بالتنمية المتعمقة المفاىيـ وضوح .1

 0.936 0.879 االقتصادية التنمية تحقيؽ في المساىمة .2

 0.911 0.836 االجتماعية التنمية تحقيؽ في المساىمة .3

 0.841 0.726 البيئية التنمية تحقيؽ في المساىمة .4

 26:38 ;:268 نيدفاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع الم

 التنمية تحقيق عملية في األموال تجنيد وحدة  دور

 المستدامة
0.855 0.922 

سبيرماف )المعدؿ قيمة معامؿ االرتباط  ( أف3.15جدوؿ )واضح مف النتائل الموضحة في 
النيائيػة  افػي صػورتي االسػتبانةبػذلؾ تكػوف  ،ااًل إحصػائياً دمرتفػع و ( Spearman Brownبػراوف( )

، يػاوثبات قد تأكدت مف صدؽ استبانة الدراسة الباحثكوف يقابمة لمتوزيع، و  (3) كما ىي في الممحؽ
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أسػػػئمة  عػػػفواإلجابػػػة  ،وصػػػالحيتيا لتحميػػػؿ النتػػػائل ،ممػػػا يجعميػػػا عمػػػى ثقػػػة تامػػػة بصػػػحة االسػػػتبانة
 .واختبار فرضياتيا ،الدراسة

   Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي    24.2.4
الختبار ما إذا  Kolmogorov_Smirnov Testتـ استخداـ اختبار كومجروؼ سمرنوؼ 

( تبػيف 3.16كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو، ومف خالؿ النتائل المبينة فػي جػدوؿ )
 (1015حيث القيمة االحتمالية أكبر مف مستوى الداللة )أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، 

 (3.16جدول )
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 المجال #
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

 فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني

 0.563 0.971 البناء التنظيمي .1

 0.374 0.963 الكفاءة المؤسسية .2

 0.811 0.979 القيادة الفاعمة .3

 0.141 0.947 السياسية التمويمية .4

 0.266 0.957 الكفاءة التسويقية .5

 المستدامة التنمية تحقيق عملية في األموال تجنيد وحدة دور 

 0.775 0.977 المستدامة بالتنمية المتعمقة المفاىيـ وضوح .1

 0.052 0.931 ةاالقتصادي التنمية تحقيؽ في المساىمة .2

 0.129 0.946 االجتماعية التنمية تحقيؽ في المساىمة .3

 0.152 0.948 البيئية التنمية تحقيؽ في المساىمة .4

 0.420 0.965 فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني

 0.631 0.973 المستدامة التنمية تحقيق عملية في األموال تجنيد وحدة دور

 (05.0وزيع طبيعي عند مستوى )* الت
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 المعالجات اإلح ائية المستخدمة في الدراسة 22.1.3
 Statistical Package for"اإلحصائي مف خالؿ برنامل التحميؿ  ياوتحميم تـ تفريغ االستبانة

the Social Sciences  (SPSS)" . 

 :التاليةتم استخدام األدوات اإلح ائية وقد 

يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة : والوزف النسبي ،والتكرارات ،نسب المئويةال -
 .لمبحوثةاتكرار فئات متغير ما، ويتـ االستفادة منيا في وصؼ عينة الدراسة 

لمعرفة ثبات ا اختبار التجزئة النصفية وكذلؾ  (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كرونباخ  -
 .المقياسفقرات 

لقياس درجة االرتباط، ا  (Pearson Correlation Coefficient)رتباط بيرسوف معامؿ ا -
يقـو ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف، وقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ و 

 .والعالقة بيف المتغيرات ، لممقياسوالصدؽ البنائي  ،الداخمي

عمى نوع توزيع  لمتعرؼ  Kolmogorov_Smirnov Testكولمجروؼ سمرنوؼ  اختبار -
 .( مفردة51البيانات وخالؿ في البيانات التي يفوؽ حجميا )

لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد   (T-Test)واحدة في حالة عينة  T اختبار -
ولقد تـ استخدامو لمتأكد مف ، قؿ عف ذلؾ ـ، أـ زاد أ(3و )الدرجة المتوسطة وى ىوصؿ إل

 .المقياسقرة مف فقرات داللة المتوسط لكؿ ف

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ   (Independent Samples T-Test)في حالة عينتيف  T اختبار -
 .فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة

 One Way Analysis of Variance)تحميؿ التبايف األحاديما يعرؼ باختبار  أو F اختبار -

- ANOVA )،  أو  ،ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعاتلمعرفة
 .أكثر مف البيانات

لمتعرؼ عمى درجة تأثير   R Squareومعامؿ التحديد  Regressin نموذج االنحدار -
ومعرفة القدرة التنبؤية لمنموذج المقدر لمعالقة بيف  ،المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع

 المتغيرات.
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  البيانات واختبار فرضيات الدراسةتحميل    2.3

 مقدمةال       0.1.2 

 تحميل وتفسير محاور وفقرات االستبانة      2.2.3

  المح  المعتمد في الدراسة     3.2.3

  محاور االستبانة فقراتتحميل      4.2.3

 فرضيات الدراسة ومناقشتيا اختبار   5.2.3  
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 ختبار فرضيات الدراسةتحميل البيانات وا   2.3

  1.2.3   المقدمة:

الدراسػػة عرضػػًا لنتػػائل الدراسػػة، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة  المبحػػثيتضػػمف ىػػذا 
 فقراتيػػا،والتػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا مػػف خػػالؿ تحميػػؿ  ،واسػػتعراض أبػػرز نتػػائل االسػػتبانة ،ياوفرضػػيات

المجتمػع المػدني ودورىػا فػي تحقيػؽ فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ فػي منظمػات " بيدؼ التعرؼ عمى
 ."التنمية المستدامة

إذ تػـ اسػتخداـ  االدراسػةلذا تـ إجراء المعالجػات اإلحصػائية لمبيانػات المتجمعػة مػف اسػتبانة 
( لمحصوؿ عمػى نتػائل الدراسػة التػي سػيتـ SPSSبرنامل الحـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية )

 عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

  تحميل وتفسير محاور وفقرات االستبانة   2.2.3

 اختبار حول متوسط درجة اإلجابة يساوي درجة الحياد )درجة الموافقة المتوسطة(:  -
لمعرفة ما إذا كػاف المتوسػط الحسػابي لدرجػة االسػتجابة لكػؿ فقػرة  Tاستخداـ اختبار وقد تـ 
أي  ،تختمػؼ عنيػا اختالفػًا جوىريػاً أـ  3وىػي  ،االسػتبانة تسػاوي القيمػة المتوسػطة مف فقرات محاور

( أكبػػػر مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة )حسػػػب نتػػػائل برنػػػامل (Sig. P-valueبصػػػورة واضػػػحة. إذا كانػػػت 
SPSSكوف فػي ىػذه الحالػة آراء أفػراد العينػة تقتػرب مػف تو  ،( فإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية

مػف مسػتوى الداللػة فيػتـ  أقػؿ ((Sig. P-value، أمػا إذا كانػت 3 وىػيالقيمػة المتوسػطة )المحايػد( 
وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متوسط درجة اإلجابة تختمؼ عف القيمة  ،رفض الفرضية الصفرية

المتوسػػػطة )المحايػػػد(، وفػػػي ىػػػذه الحالػػػة يمكػػػف تحديػػػد مػػػا إذا كػػػاف متوسػػػط اإلجابػػػة يزيػػػد أو يػػػنقص 
فػإذا كانػػت  اإشػارة قيمػػة االختبػار وذلػػؾ مػف خػالؿ ،بصػورة جوىريػة عػف القيمػػة المتوسػطة )المحايػد(

والعكػس  ،عػف القيمػة المتوسػطة )المحايػد( لإلجابػة يزيػداإلشارة موجبة فمعناه أف المتوسط الحسػابي 
 صحيح.
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 الدراسة:المح  المعتمد في   3.2.3
الخماسػي  مقيػاس ليكػرت فػي الخاليػا طػوؿ تحديػد تػـ فقػد الدراسػة، في المعتمد المحؾ لتحديد       

 فػي أكبػر قيمػة عمػى تقسػيمو ثػـ (، ومػف4=1-5) المقيػاس درجػات بػيف المػدى حسػاب ؿخػال مػف
 أقػؿ(، وبعػد ذلػؾ تػـ إضػافة ىػذه القيمػة إلػى 0.80=4/5أي ) الخميػة طوؿ عمى لمحصوؿ المقياس

 وىكػذا الخميػة، ليػذه األعمػى الحػد لتحديػد وذلػؾ(، صح واحد وىي المقياس بداية) المقياس في قيمة
 .(42: 2004،)التميمي :التالي الجدوؿ في موضح ىو كما االخالي طوؿ أصبح

 (3.17) جدول
 يوضح المح  المعتمد في الدراسة

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية
 قميمة جدا 20% -36%مف  1 – 1.80مف 
 قميمة 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 
 متوسطة % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 
 كبيرة 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 
 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر مف  5 -  4.20أكبر مف 

 عمى ترتيب الباحث اعتمد االستجابة، مستوى عمى والحكـ الدراسة نتائل ولتفسير
حدد  وقد مجاؿ، كؿ في الفقرات ومستوى ككؿ، لألداة المجاالت مستوى إلى الحسابية المتوسطات

 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب الموافقة درجة الباحث

 :تحميل فقرات محاور االستبانة  4.2.3
 : فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدنيالمحور األول

 البناء التنظيمي:أواًل: 
الحيػػػاد  درجػػػة إلػػػىمتوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد وصػػػؿ  لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 

(، والنتػائل كمػا المتوسػطةالدرجػة أـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أو أقػؿ مػف  3)الدرجة المتوسطة( وىي 
  .(3.18في جدوؿ )
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 (3.18جدول )
 محور البناء التنظيميلكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال         

 الفقرة  #
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 نسبيال

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 الترتيب

 ىيكؿ بوجود األمواؿ تجنيد وحدة تتميز  .1
 5 0.000* 20.481 78.60 3.93 فاعؿ تنظيمي

 تقسيـ عمى األمواؿ تجنيد وحدة تحرص  .2
 3 0.000* 22.779 79.40 3.97 واضح بشكؿ المختمفة واألعماؿ النشاطات

 وجود ىعم األمواؿ تجنيد وحدة تحرص  .3
 1 0.000* 26.464 82.60 4.13 األكفاء العامميف مف طاقـ

4.  
 وحدة في لمعامميف وظيفي وصؼ يوجد
 المسئوليات يوضح األمواؿ تجنيد

 والصالحيات
3.93 78.60 18.846 *0.000 6 

 واسع باىتماـ األمواؿ تجنيد وحدة تحظى  .5
 2 0.000* 24.732 82.20 4.11 العميا اإلدارة قبؿ مف

 مكافمت بنيؿ األمواؿ تجنيد وحدة تحظى  .6
 8 0.000* 13.719 73.80 3.69 ومناسبة مميزة

 كافية بصالحيات األمواؿ تجنيد وحدة تتمتع  .7
  القرار التخاذ

3.71 74.20 14.335 *0.000 7 

 كفاءات األمواؿ تجنيد وحدة لدى تتوفر  .8
 0.000* 19.664 78.80 3.94 واحد شخص عمى تقتصر ال بحيث متعددة

4 

  0.000* 27.336 78.40 3.92 معاً المحور جميع فقرات 

 .(05.0) عند مستوي داللة دااًل إحصائياً * المتوسط الحسابي 

(، 3.92)يسػػػاوي لمحػػػور البنػػػاء التنظيمػػػي  المتوسػػػط الحسػػػابيوبشػػػكؿ عػػػاـ فقػػػد تبػػػيف أف  
القيمػػػػة (، وأف 496558 (اوييسػػػػ T%(، وأف قيمػػػػة اختبػػػػار 9:662)لػػػػو وبػػػػذلؾ فػػػػإف الػػػػوزف النسػػػػبي 

 ،2627عند مستوى داللة  إحصائياً  بذلؾ يعتبر المحور داالً و  ،(0.000تساوي ) (Sig ).االحتمالية 
وىػذا يعنػي  ،3مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىػي 

  .أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور
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 جػػػاءت بنسػػػبةالبنػػػاء التنظيمػػػي السػػػميـ فػػػي وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ فاعميػػػة  بينػػػت النتػػػائل أف 
، ممػػا يعنػػي وجػػود ىيكػػؿ تنظيمػػي فاعػػؿ فػػي وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ، وأنيػػا تحظػػى باىتمػػاـ 78.40%

واسع مف قبؿ اإلدارة العميا وليا صالحيات كافية التخاذ القرار، كمػا يتػوفر فػي وحػدة تجنيػد األمػواؿ 
اءات متعددة ال تقتصر عمى شخص واحد، حيث يوجد بيا طاقـ مف العامميف األكفاء ويتـ تقسػيـ كف

النشػػاطات واألعمػػاؿ المختمفػػة بشػػكؿ واضػػح مػػع وجػػود وصػػؼ وظيفػػي لمعػػامميف يوضػػح المسػػئوليات 
 والصالحيات.

( التػػػي أوصػػػت بضػػػرورة العمػػػؿ عمػػػى 2010وتتفػػػؽ ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع دراسػػػة )الجرجػػػاوي، 
 دد كاٍؼ مف الموظفيف المؤىميف في وحدة تجنيد األمواؿ.استقطاب ع
الييكػؿ ( التػي بينػت أىػـ نتائجيػا أف وجػود ضػعؼ فػي 2010وأيضًا مع دراسة )أبػو راس، 

المؤسسػػات األىميػػة يػػنعكس عمػػى قػػدرة ىػػذه المؤسسػػات فػػي تمويػػؿ أنشػػطتيا المختمفػػة،  التنظيمػػي فػػي
 وىذا يتطابؽ مع دراسة الباحث.

بضرورة حرص منظمػات المجتمػع المػدني عمػى فاعميػة البنػاء التنظيمػي الباحث  ويوصي  
  لما لو مف أىمية كبيرة في زيادة قدرة منظمات المجتمع المدني عمى تجنيد األمواؿ.

 الكفاءة المؤسسية:: ثانياً 
 (3.19جدول )

 يةمحور الكفاءة المؤسسلكل فقرة من فقرات  (Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال       

 الفقرة  #
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 الترتيب

خطط  بوضع األمواؿ تجنيد وحدة تشارؾ .1
 5 0.000* 23.715 80.20 4.01 وتشغيمية استراتيجية

2. 
ميارات  عمى األمواؿ تجنيد وحدة تحرص

    ةمتعدد دراية يمتمكوف موظفيف استقطاب
 وسرعو والتفاوض والتواصؿ االتصاؿ (

 ) المنظمات مع التشبيؾ

4.03 80.60 25.306 *0.000 3 

 األمواؿ تجنيد وحدة في العامموف يمتمؾ .3
 1 0.000* 27.250 82.60 4.13 الفريؽ بروح العمؿ عمى القدرة
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 إعداد عمى بالقدرة األمواؿ تجنيد وحدة تتميز .4
 2 0.000* 25.679 80.80 4.04 مجتمعلم ومفيدة إبداعية مشاريع

 بإعداد بالمنظمة األمواؿ تجنيد وحدة تيتـ .5
 6 0.000* 24.268 80.00 4.00 المستدامة بالتنمية عالقة ليا مشاريع

 أىدافيا تحقيؽ األمواؿ تجنيد وحدة تستطيع .6
 4 0.000* 24.815 80.20 4.01 عالية بكفاءة أنشطتيا وتنفيذ

 األمواؿ تجنيد بوحدة خاصةال الخطط تتسـ .7
 7 0.000* 23.900 79.80 3.99 الكافية بالمرونة

  0.000* 33.782 80.60 4.03 معاً المحور جميع فقرات 

 .(05.0) عند مستوي داللة دااًل إحصائياً * المتوسط الحسابي 

(، وبػذلؾ فػإف 4.03)يسػاوي لمحػور الكفػاءة المؤسسػية  المتوسػط الحسػابيوبشكؿ عاـ فقػد تبػيف أف 
 (Sig ).القيمػة االحتماليػة (، وأف 5569:4 (يساوي T%(، وأف قيمة اختبار 2682:الوزف النسبي )

ممػا يػدؿ عمػى أف  ،2627عند مسػتوى داللػة  إحصائياً  بذلؾ يعتبر المحور داالً و  ،( 0.000تساوي )
وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة  ،3 متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قػد زاد عػف درجػة الحيػاد وىػي

 .مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور
جػػػػػاءت بنسػػػػػبة ؤسسػػػػػية فػػػػػي وحػػػػػدة تجنيػػػػػد األمػػػػػواؿ الكفػػػػػاءة المفاعميػػػػػة بينػػػػػت النتػػػػػائل أف  
تتسػـ بالمرونػة  مما يعني مشاركة وحدة تجنيد األمواؿ بوضع خطط استراتيجية وتشغيمية،80.60%
 :وظفيف يمتمكػػػػوف ميػػػػارات متعػػػػددة مثػػػػؿاسػػػػتقطاب مػػػػاؿ عمػػػػى ، وحػػػػرص وحػػػػدة تجنيػػػػد األمػػػػو الكافيػػػػة

والعمػػػؿ بػػروح الفريػػػؽ، والقػػدرة عمػػػى  االتصػػاؿ والتواصػػؿ والتفػػػاوض وسػػرعة التشػػػبيؾ مػػع المنظمػػات
ومفيػػدة لممجتمػػع وليػػا عالقػػة بالتنميػػة المسػػتدامة، كمػػا تسػػتطيع وحػػدة تجنيػػد  إبداعيػػةإعػػداد مشػػاريع 

 يا بكفاءة عالية.يا وتنفيذ أنشطتاألمواؿ تحقيؽ أىداف
التػػي بينػػت نتائجيػػا أف لػػدى الجمعيػػات  ،(2009واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )أبػػو دقػػة، 

بعمميػػة جمػػب لػػذلؾ رتبػػاط الوثيػػؽ االومػػدى  ،أعماليػػا فػػيبأىميػػة قيػػاس الكفػػاءة والفعاليػػة  اً كبيػػر  اً وعيػػ
 األمواؿ.

ظمػػػات المجتمػػػع بمػػػورة منضػػػرورة ( التػػػي أوصػػػت ب2013وأيضػػػًا مػػػع دراسػػػة )أبػػػو عػػػدواف  
 المجتمػػع وفػػؽ رؤيػػة تسػػعى مػػف خالليػػا لتحقيػػؽ وترسػػيم مفػػاىيـ تغييػػر ،المػػدني لخططيػػا وبرامجيػػا

 .هوتطوير 
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ضرورة قياـ المنظمات غير الحكومية بوضع آليػات بأوصت ( التي 2010ودراسة الحمو ) 
واالسػتعانة  ،ريػةفػي مختمػؼ المراحػؿ اإلدا ،عممية ولوائح داخمية لتعزيز تطبيؽ مبػادئ الحكػـ الرشػيد

 .التطبيؽ في المنظمة اييـ ىذبجيات متخصصة لإلشراؼ عمى وتق
التي أوصت بضرورة بناء استراتيجيات تسػاعد  (Jablonski,2006)وتطابقت مع دراسة  

 ليستمروا في ميمتيـ في تجنيد األمواؿ لممنظمات غير الربحية. ،في بناء المؤسسات والمنظمات
المؤسسػػية لمنظمػػات المجتمػػع المػػدني تػػرتبط باالسػػتخداـ األمثػػؿ  ويػػرى الباحػػث أف الكفػػاءة 

ولػػذلؾ يجػػب أف تكػػػوف ىػػذه المنظمػػات عمػػى درجػػػة  ،المنظمػػةوارد البشػػرية والماليػػة المتػػوفرة فػػػي لممػػ
وفػي التعامػؿ واالتصػاؿ بكافػة طوائػؼ  ،عالية مف الكفاءة في إدارة منظومة العمؿ بػداخميا مػف جيػة

 فيو مف جية أخرى.المجتمع المحمي الذي تعمؿ 
ويؤكد الباحث عمى ضػرورة امػتالؾ منظمػات المجتمػع المػدني الخطػط واالسػتراتيجيات لوحػدة تجنيػد 

 اً فػػالكثير مػػف المنظمػػات تمتمػػؾ خططػػ اأف يػػتـ تطبيػػؽ ىػػذه الخطػػطمػػف ذلػػؾ األمػػواؿ، ولكػػف األىػػـ 
 لخطط وتطبيقيا.ا امتالؾالمطموب  أصبح بالتاليال يتـ تطبيقيا عمى أرض الواقع، و جيدة، لكف 

 

 القيادة الفاعمة:: ثالثاً 
 (3.20جدول )

 محور القيادة الفاعمةلكل فقرة من فقرات  (Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال       

 الفقرة  #
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 الترتيب

1. 
 عمى اؿاألمو  تجنيد وحدة تعتمد

 كعامؿ االستراتيجي التخطيط
تجنيد  عممية تحديد في رئيس
 األمواؿ

4.00 80.00 23.143 *0.000 3 

2. 
 األمواؿ تجنيد وحدة تواكب

 والمتالحقة المتغيرة األحداث
 المحيطة البيئة في

4.06 81.20 26.385 *0.000 1 

 األمواؿ تجنيد وحدة تمتمؾ .3
 4 0.000* 21.377 79.40 3.94 واضحة استراتيجية وخطة رؤية
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4. 
 األمواؿ تجنيد وحدة تدرؾ

 المتعمقة المجتمعية االحتياجات
 بالتنمية

4.01 80.20 22.770 *0.000 2 

5. 
 األمواؿ تجنيد وحدة تتعرؼ
 الشبيية المنظمات خطط عمى

 معيا وتنسؽ
3.80 76.00 17.575 *0.000 8 

6. 
 تجنيد وحدة في العامموف يتمقى

 وكذلؾ الكافي بالتدري األمواؿ
 قبؿ مف والتوجيو اإلرشاد
 العميا اإلدارة

3.92 78.40 18.745 *0.000 7 

7. 
 األمواؿ تجنيد وحدة تحفز

 اإلبداع عمى فييا العامميف
 واالبتكار

3.95 79.00 21.513 *0.000 5 

 األمواؿ تجنيد وحدة تحرص .8
 6 0.000* 18.896 78.60 3.93 لألداء الدوري التقييـ عمى

  0.000* 29.098 79.00 3.95 معاً المحور يع فقرات جم

 .(05.0) عند مستوي داللة دااًل إحصائياً * المتوسط الحسابي 

(، وبػذلؾ 3.95)يساوي لمحور القيادة الفاعمة  المتوسط الحسابيوبشكؿ عاـ فقد تبيف أف  
 ).القيمػة االحتماليػة (، وأف :;62;4 (سػاويت T%(، وأف قيمػة اختبػار 622;9فإف الػوزف النسػبي )

Sig) ( 0.000تسػػاوي)،  ممػػا يػػػدؿ  ،2627عنػػػد مسػػتوى داللػػػة  إحصػػائياً  بػػػذلؾ يعتبػػر المحػػػور داالً و
وىذا يعني أف ىناؾ  ،3عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىي 

  .موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور
وىذا  ،%79بنسبة  جاءت  األمواؿ عمة في وحدة تجنيدالقيادة الفافاعمية النتائل أف  بينت 

يعني اعتماد وحدة تجنيد األمواؿ عمى التخطػيط االسػتراتيجي كعامػؿ رئػيس فػي تحديػد عمميػة تجنيػد 
األمواؿ حيث تمتمؾ رؤية وخطة استراتيجية واضحة وتتعرؼ عمى خطط المنظمات الشبيية وتنسػؽ 

تواكػػػب األحػػػداث المتغيػػػرة والمتالحقػػػة فػػػي البيئػػػة المحيطػػػة، وتػػػدرؾ االحتياجػػػات المجتمعيػػػة معيػػػا، و 
المتعمقة بالتنمية، كما يتمقػى العػامموف فييػا التػدريب الكػافي وكػذلؾ اإلرشػاد والتوجيػو مػف قبػؿ اإلدارة 

التقيػػػيـ العميػػػا، وتحفػػػز العػػػامميف فييػػػا عمػػػى اإلبػػػداع واالبتكػػػار، وتحػػػرص وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ عمػػػى 
 الدوري لألداء.
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% مف الجمعيات الخيريػة 75.83( التي بينت أف 20015واتفقت ىذه النتيجة مع )األغا، 
 في قطاع غزة تطبؽ الكفاءة والفاعمية في برامجيا ومشاريعيا المختمفة.

( التػي أوصػت بضػرورة اسػتقطاب خبػراء فػي 2015واتفقت ىػذا الدراسػة مػع دراسػة )قػديح، 
 .وتطويرىا مع تدريب الكوادر الموجودة في الجمعية ،مواؿعممية تجنيد األ

( التػػي أوصػػت باعتمػػاد برنػػامل تػػدريب متكامػػؿ لرفػػع 2012وأيضػػًا مػػع دراسػػة )الجرجػػاوي، 
كفاءة العامميف، والعمؿ عمى تخصيص جػزء مػف الموازنػة السػنوية لتػدريب العػامميف فػي وحػدة تجنيػد 

( التػػي أوصػػت بضػػرورة تطػػوير بػػرامل تدريبيػػة 2012دراسػػة )الحمػػو،كػػذلؾ األمػػواؿ فػػي الجمعيػػة، و 
لضماف نجػاح تطبيػؽ مبػادئ الحكػـ الرشػيد،  ،خاصة لمعامميف في المنظمة وفؽ االحتياجات الالزمة

 وىذا يتطابؽ مع دراسة الباحث.
وازدىارىػا فػي حيػاة نشػاطاتيا  اً وحيويػ ميماً  اً عنصر تمثؿ ويرى الباحث أف قيادة المنظمات  
ياتيػا المختمفػة، فالقيػادة ىػي قمػة التنظػيـ اإلداري، والقائػد ىػو المسػؤوؿ عػف التوجيػو وعممواستمرارىا 

وعمى رأسػيا العنصػر البشػري، وتحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة مػف  ،والتنسيؽ بيف كافة العناصر اإلنتاجية
 خالؿ قيادة األفراد.

 السياسة التمويمية: رابعا  
 (3.21جدول )

 محور السياسة التمويميةلكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة  #
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 سياسات األمواؿ تجنيد وحدة تمتمؾ .1
 ومعتمدة واضحة تمويمية

3.97 79.40 22.203 *0.000 3 

 تجنيد وحدة في التمويمية السياسة تساعد .2
 2 0.000* 25.643 80.80 4.04  والنزاىة  الشفافية تحقيؽ عمى األمواؿ

 تجنيد وحدة في التمويمية السياسة تتميز .3
 4 0.000* 23.113 79.00 3.95 والوضوح بالشموؿ األمواؿ

4. 
تساعد السياسة التمويمية المتبعة داخؿ 
وحدة تجنيد األمواؿ عمى زيادة ثقة 

 ليفوعدد الممو 
4.06 81.20 26.769 *0.000 1 
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حجـ التمويؿ في وحدة تجنيد األمواؿ  .5
 في زيادة دائمة

3.74 74.80 14.718 *0.000 6 

 في باستقرار األمواؿ تجنيد وحدة تتمتع .6
 7 0.000* 9.311 69.80 3.49 التمويؿ حجـ

 تجنيد وحدة برامل بيف انسجاـ ىناؾ .7
 5 0.000* 18.698 76.80 3.84 المموليف وسياسات األمواؿ

  0.000* 27.416 77.40 3.87 معاً المحور جميع فقرات 

 .(05.0) عند مستوي داللة دااًل إحصائياً * المتوسط الحسابي 

(، 56:9يسػػاوي )لمحػػور السياسػػة التمويميػػة  المتوسػػط الحسػػابيوبشػػكؿ عػػاـ فقػػد تبػػيف أف  
القيمػػػػػػة (، وأف 496638 (سػػػػػػاويت T(، وأف قيمػػػػػػة اختبػػػػػػار %99662وبػػػػػػذلؾ فػػػػػػإف الػػػػػػوزف النسػػػػػػبي )

 ،2627عنػد مسػتوى داللػة  إحصائياً  بذلؾ يعتبر المحور داالً (، و 0.000تساوي ) (Sig).االحتمالية 
وىػذا يعنػي  ،3مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىػي 

  .نة عمى فقرات المحورأف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العي
 ،%77.4بنسبة  جاءتويمية في وحدة تجنيد األمواؿ السياسة التمفاعمية بينت النتائل أف  

وىذا يوضح أف وحدة تجنيد األمواؿ تمتمؾ سياسات تمويمية واضحة ومعتمدة، حيث تساعد السياسة 
تتميػز ، و ثقػة وعػدد الممػوليف التمويمية في وحػدة تجنيػد األمػواؿ عمػى تحقيػؽ الشػفافية والنزاىػة وزيػادة

األمواؿ باستقرار في حجـ التمويؿ، ويكوف ىناؾ انسػجاـ بالشموؿ والوضوح، كما تتمتع وحدة تجنيد 
 بيف برامل وحدة تجنيد األمواؿ وسياسات المموليف.

% مف الجمعيات 80.92( التي بينت أف 2012وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )الجرجاوي، 
حػػػػدد عمػػػػػؿ الجمعيػػػػة بخصػػػػوص العمميػػػػػات ، والػػػػذي يلوحػػػػدة تجنيػػػػد األمػػػػػواؿ لػػػػدييا دليػػػػؿ سياسػػػػػات
( 2012واسػتقطاب الممػوليف وكسػب ثقػتيـ، واتفقػت أيضػا مػع دراسػة )الحمػو ، ،واإلجراءات الخاصة

التػػي بينػػت حػػرص المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة عمػػى إظيػػار بياناتيػػا ومعموماتيػػا الماليػػة أمػػاـ الجيػػات 
 لمحصوؿ عمى الثقة واكتساب المصداقية في العمؿ.وفئات المستفيديف  ،الرسمية

( التػػي أوصػػت بضػػرورة التغمػػب عمػػى 2008واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )أبػػو نحمػػة،  
وفرض أولويات ىػذه المنظمػات التػي تخػدـ أولويػات  ،السياسات المفروضة مف قبؿ الجيات المانحة

 المجتمع وأىداؼ تمؾ المنظمات.
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( التػػي أوصػػت بضػػرورة االسػػتمرارية فػػي تمويػػؿ المنظمػػات 2003ودراسػػة )أبػػو خوصػػة،  
األىميػػة بمػػا يتفػػؽ وأىػػدافيا، وخمػػؽ مصػػادر ذاتيػػة لػػدى المنظمػػات األىميػػة لممحافظػػة عمػػى اسػػتمرارية 

 تقديـ خدماتيا بشكؿ ثابت.
تظيػػػر بقػػػدرة منظمػػػات المجتمػػػع  ،ويػػػرى الباحػػػث أف كسػػػب ثقػػػة الممػػػوليف وزيػػػادة عػػػددىـ 

وتمتعيػػػػػا  ،ونزاىػػػػػة عمميػػػػػا وبعػػػػػدىا عػػػػػف المصػػػػػالح الخاصػػػػػة ،افػػػػػؽ الخيريػػػػػةالمػػػػػدني عمػػػػػى إدارة المر 
 بالمصداقية والشفافية.

 الكفاءة التسويقية:: خامساً 
 (3.22جدول )

 الكفاءة التسويقيةمحور لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة  #
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 ختباراال

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 تسويقية خططا األمواؿ تجنيد وحدة تمتمؾ .1
 7 0.000* 24.222 79.60 3.98 المختمفة ومشاريعيا ألنشطتيا

تتميز وحدة تجنيد األمواؿ بالقدرة عمى البحث عف  .2
 5 0.000* 25.541 80.60 4.03 مصادر التمويؿ

 داخمية عالقة بشبكة األمواؿ تجنيد وحدة تتمتع .3
 6 0.000* 26.019 80.40 4.02 متينة

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ بشبكة عالقات خارجية  .4
 قوية

3.95 79.00 21.859 *0.000 10 

5. 
 بيانات قاعدة األمواؿ تجنيد وحدة لدى يوجد
 الجيات" المستيدفة مالحظة الفئات كافة تشمؿ
 "يدفةالمست الفئات نطاؽ في تندرج الممولة

3.98 79.60 23.051 *0.000 8 

 عمى التسويؽ عممية في األمواؿ تجنيد وحدة تركز .6
 المستيدفة الفئات احتياجات

4.09 81.80 27.180 *0.000 3 

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى تسويؽ المشاريع  .7
 ومميزة مف خالؿ إعداد وسائط متعددة مختمفة

3.96 79.20 22.642 *0.000 9 

8. 
رص وحدة تجنيد األمواؿ عمى التواصؿ تح

متينة  المستمر مع المموليف في سبيؿ بناء عالقة
 معيـ

4.13 82.60 29.027 *0.000 1 

آليات واضحة  تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ رضا .9
المستفيديف مف  تساعدىا في التعرؼ عمى مستوى

3.92 78.40 21.469 *0.000 11 
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 خدماتيا المقدمة

تجنيد األمواؿ عمى إطالع المموليف  تحرص وحدة .10
 عمى أخبار المنظمة بشكؿ مستمر

4.08 81.60 26.542 *0.000 4 

لدى العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى  .11
 التفاوض واإلقناع

4.12 82.40 29.114 *0.000 2 

  0.000* 36.573 80.40 4.02 معاً المحور جميع فقرات 

 .(05.0) عند مستوي داللة اًل إحصائياً دا* المتوسط الحسابي 

(، 6624يسػػػاوي )لمحػػور الكفػػػاءة التسػػويقية  المتوسػػػط الحسػػابيوبشػػكؿ عػػاـ فقػػػد تبػػيف أف  
القيمػػػػػػة (، وأف 586795 (سػػػػػػاويت T%(، وأف قيمػػػػػػة اختبػػػػػػار 2662:وبػػػػػػذلؾ فػػػػػػإف الػػػػػػوزف النسػػػػػػبي )

 ،2627عند مستوى داللة  إحصائياً  المحور داالً بذلؾ يعتبر و  ،(0.000تساوي ) (Sig ).االحتمالية 
وىػذا يعنػي  ،3مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىػي 

  .أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور
المجتمػػػع  الكفػػػاءة التسػػػويقية فػػػي وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ بمنظمػػػاتفاعميػػػة  بينػػػت النتػػػائل أف 
وىػذا يعنػي أف وحػدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدني  ،%81041بنسػبة جاءت المدني 

تمتمػػػؾ خططػػػًا تسػػػويقية ألنشػػػطتيا ومشػػػاريعيا المختمفػػػة، وتتميػػػز بالقػػػدرة عمػػػى البحػػػث عػػػف مصػػػادر 
ئػػػات لػػػدييا قاعػػػدة بيانػػػات تشػػػمؿ كافػػػة الفتمويػػؿ، كمػػػا تتمتػػػع بشػػػبكة عالقػػػات خارجيػػػة قويػػػة، ويوجػػد 

المسػػػتيدفة، وتركػػػز وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ  فػػػي عمميػػػة التسػػػويؽ عمػػػى احتياجػػػات الفئػػػات المسػػػتيدفة، 
وتحرص عمى التواصؿ المستمر مػع الممػوليف فػي سػبيؿ بنػاء عالقػة متينػة معيػـ، كمػا تمتمػؾ وحػدة 
، تجنيػد األمػواؿ آليػات واضػحة تسػػاعدىا فػي التعػرؼ عمػى مسػػتوى المسػتفيديف مػف خػدماتيا المقدمػػة

وتحرص عمى إطالع المموليف عمى أخبار المنظمة بشكؿ مستمر، حيث يوجد لدى العامميف بوحػدة 
 تجنيد األمواؿ القدرة عمى التفاوض واإلقناع.

( التػػي أوصػػت بضػػرورة تعزيػػز تطبيػػؽ مفيػػـو 2115وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )قػػديح، 
( 2112وليف، ودراسػة )الجرجػاوي،مع الحرص عمى نسػل عالقػات مميػزة مػع الممػ ،التسويؽ الحديث

دارة الجمعيػػػة مػػػع وسػػػائؿ اإلعػػػالـ المختمفػػػة  ،التػػػي أوصػػػت بضػػػرورة تعػػػاوف وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ وا 
نجازات الجمعية.  لربطيا مع المموليف وتعريفيـ بمشاريع وا 
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عمػػػى تجنيػػػد التمويػػػؿ الػػػالـز لتنفيػػػذ مشػػػاريعيا  ويػػػرى الباحػػػث أف قػػػدرة المؤسسػػػات األىميػػػة 
مكانيػػػػة  ،إلغاثيػػػػة والتنمويػػػػة يعتمػػػػد عمػػػػى فيميػػػػا لطبيعػػػػة وخصػػػػائص مجتمػػػػع الممػػػػوليفوبرامجيػػػػا ا وا 

 ،التعامػػػؿ معػػػو، لػػػذلؾ يسػػػتمـز مػػػف منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني إقامػػػة عالقػػػات مسػػػتمرة مػػػع الممػػػوليف
قناعيـ بأىمية البرامل والمشاريع التي تعمػؿ عمػى تنفيػذىا ودورىػا اإليجػابي فػي تنميػة  ،وضػرورتيا وا 

 لفمسطيني. المجتمع ا
 المحور الثاني: دور وحدة تجنيد األموال في عممية تحقيق التنمية المستدامة:

درجػػة الحيػػاد  إلػػىلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
  (.الدرجة المتوسطةأـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أو أقؿ مف  ،3)الدرجة المتوسطة( وىي 

 ( يمكف استخالص ما يمي:3.23مف جدوؿ )

 (3.23جدول )
فاعمية وحدة تجنيد األموال في "  مجاللجميع فقرات  (Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "منظمات المجتمع المدني

 المجال 
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* ;57685 642;9 8;56 نيدفي منظمات المجتمع الم فاعلية وحدة تجنيد األموال

 .(05.0) عند مستوي داللة دااًل إحصائياً * المتوسط الحسابي 

فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد  " مجػػاؿبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػوؿ بػػأف المتوسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات 
المتوسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي يسػػػاوي أي أف  ،3.96" يسػػػاوي األمػػػواؿ فػػػي منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني

لػذلؾ  ،26222تسػاوي  (Sig).القيمة االحتماليػة وأف  ،;57685تساوي  Tقيمة اختبار و %، 79.20
إحصػائيًا عنػد مسػتوى  " داالً فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمػات المجتمػع المػدني " مجاؿيعتبر 
يختمػػؼ جوىريػػًا عػػف  المجػػاؿط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػ، (05.0)   داللػػة

المجػػاؿ جػػاءت بدرجػػة موافقػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذا الوىػػذا يعنػػي أف  ،3درجػػة الحيػػاد وىػػي 
 .كبيرة
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كانػػػػت بنسػػػػبة  فاعميػػػػة وحػػػػدة تجنيػػػػد األمػػػػواؿ فػػػػي منظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدنيبينػػػػت النتػػػػائل أف 
( التػػي بينػػت أف طبيعػػة عمػػؿ المنظمػػات 2012لجرجػػاوي وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )ا ،79.20%

تتفؽ أيضًا مع دراسة ، و % 80.84حيث كانت النسبة  اغير الحكومية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ
( والتػػي أكػػدت أف وجػػود خطػػة اسػػتراتيجية وخطػػط عمػػؿ واضػػحة يزيػػد مػػف عمميػػة تجنيػػد 2015)قػػديح،

مػؿ ويرفػع مػف كفػاءة إنجػاز الع ظػيـحيػث يسػاعد فػي تن ،ميػة التخطػيطىألوذلػؾ   ،األمواؿ فػي الجمعيػة
المياـ بدقة عالية، كذلؾ وجود خطة عمؿ وخطة استراتيجية واضحة يقمؿ مف نسبة األخطاء والمخاطر 

اريع تنفيػذ المشػ وبالتػالي تكػوف نسػبة نجػاح  ،التي يمكف أف تتعرض ليا الجمعية أثناء تنفيذىا لممشػاريع
 ابي عمى عممية تجنيد األمواؿ في الجمعيات اإلسالمية.مما يؤثر بشكؿ إيج ،عالية

مػػع الػػدور الحكػػومي فػػي تمبيػػة  اً تكامميػػ اً ويػػرى الباحػػث أف منظمػػات المجتمػػع المػػدني تمعػػب دور 
لما يحققػو تجنيػد األمػواؿ مػف ىػدؼ إنسػاني لممنظمػات مػف خػالؿ تػوفير حيػاة كريمػة  ،احتياجات األفراد
 ألفراد المجتمع.
 المستدامة: بالتنمية المتعمقة يمالمفاى محور وضوح

درجػػة الحيػػاد  ىلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػ Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
نتػائل كمػا الو  (الدرجػة المتوسػطةأـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أو أقػؿ مػف  ،3)الدرجة المتوسطة( وىي 

  .(3.24في جدوؿ )
  (3.24جدول ) 

 المستدامة بالتنمية المتعمقة المفاىيم محور وضوحلكل فقرة من فقرات  (Sig)االحتمال  المتوسط الحسابي وقيمة

 الفقرة  #
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

لدى إدارة المنظمة وعي واضح لمفيـو  .1
 التنمية المستدامة

6635 82.60 25.963 *0.000 1 

تيتـ إدارة المنظمة بتطبيؽ مبادئ ومعايير  .2
 التنمية المستدامة

56;: 79.60 23.293 *0.000 4 

تحرص إدارة المنظمة عمى تحقيؽ أىداؼ  .3
 التنمية المستدامة

6625 80.60 23.522 *0.000 2 

 لدى التنمية خطط المنظمة إدارة تواكب .4
 معيا تتوافؽ أف وتحرص الرسمية الجيات

56;; 79.80 23.264 *0.000 3 

  0.000* 28.030 80.60 4.03 جميع فقرات المجال معاً 

 .(05.0) عند مستوي داللة دااًل إحصائياً * المتوسط الحسابي 
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 بالتنميػة المتعمقػة المفػاىيـ لمحػور وضػوح المتوسػط الحسػابيوبشػكؿ عػاـ فقػد تبػيف أف 
 (سػػػاويت T%(، وأف قيمػػػة اختبػػػار 2682:فػػػإف الػػػوزف النسػػػبي )(، وبػػػذلؾ 6625يسػػػاوي ) المسػػػتدامة
 دااًل إحصػػائياً بػػذلؾ يعتبػػر المحػػور و  ،(0.000تسػػاوي ) (Sig ).القيمػػة االحتماليػػة (، وأف 4:6252

مما يدؿ عمى أف متوسط درجػة االسػتجابة ليػذا المحػور قػد زاد عػف درجػة  ،2627عند مستوى داللة 
 .موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور وىذا يعني أف ىناؾ ،3الحياد وىي 

 

 ،%80.60بينػػػت النتػػػائل أف وضػػػػوح المفػػػاىيـ المتعمقػػػػة بالتنميػػػة المسػػػػتدامة كانػػػت بنسػػػػبة 
( التي بينت تػوافر المفػاىيـ المتعمقػة بالتنميػة المسػتدامة 2112واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الحمو،

ويػػنعكس ذلػػؾ عمػػى اىتمػػاـ تمػػؾ  ،%74031بنسػػبة لػػدى المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة فػػي قطػػاع غػػزة 
 أثناء تنفيذ األنشطة والبرامل. ومعاييرىا المنظمات في تطبيؽ مبادئ التنمية المستدامة

والتماسػؾ  ،ويرى الباحػث أف منظمػات المجتمػع المػدني تسػاىـ فػي تعزيػز النمػو االقتصػادي
 لثالثة لمتنمية المستدامة.والتي تعتبر الركائز األساسية ا ،وحماية البيئة ،االجتماعي

المجتمع المدني ىي المحرؾ الػرئيس لمعمميػة التنمويػة داخػؿ أي ويؤكد الباحث أف منظمات   
 وبدوف ،المواطف بدوف تقدـ بداخمو يحدث أف يمكف ال العالـ في مجتمع أو دولةأف أي  أي مجتمعا
 .المدني المجتمع ومنظمات الخاص القطاع وتحديداً  ،المحمي المجتمع مشاركة

 االقت ادية: التنمية تحقيق في محور المساىمة أواًل:

درجػػة الحيػػاد  إلػػىلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
نتائل كمػا الو  ،(الدرجة المتوسطةأـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أو أقؿ مف  ،3)الدرجة المتوسطة( وىي 

  .(3.25في جدوؿ )
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 (3.25جدول )
 تحقيق في محور المساىمةلكل فقرة من فقرات  (Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 االقت ادية التنمية

 الفقرة  #
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1. 
 خمؽ في األمواؿ تجنيد عممية تساىـ
 مف المستفيديف لصالح عمؿ فرص

 التنموية ومشاريعيا أنشطتيا
6634 :4662 476484 *0.000 1 

 تخفيض في األمواؿ تجنيد عممية تساىـ .2
 المجتمع في البطالة معدالت حجـ

56;7 9;622 426733 *0.000 3 

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة  .3
 رفع معدؿ دخؿ الفرد عمى

56;2 9:622 396;64 *0.000 4 

4. 
تحقؽ عممية تجنيد األمواؿ استدامة 

الصغيرة المنفذة لصالح الفئات  المشاريع
 المستفيدة

6624 :2662 456::8 *0.000 2 

  0.000* 25.724 80.00 4.00 جميع فقرات المجال معاً 

 .(05.0) لةعند مستوي دال دااًل إحصائياً المتوسط الحسابي  *

االقتصادية  التنمية تحقيؽ في لمحور المساىمة المتوسط الحسابيوبشكؿ عاـ فقد تبيف أف 
(، 476946 (ساويت T%(، وأف قيمة اختبار 2622:(، وبذلؾ فإف الوزف النسبي )6622يساوي )

عند مستوى  ااًل إحصائياً دبذلؾ يعتبر المحور و  ،(0.000تساوي ) (Sig ).القيمة االحتمالية وأف 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىي  ،2627داللة 

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور. ،3
ية ساىـ في تحقيؽ التنممواؿ في منظمات المجتمع المدني تتجنيد األوحدة بينت النتائل أف 

( التي أوصت بضرورة قياـ 2015%، واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )األغا،80االقتصادية بنسبة 
تحقؽ عائدًا ذاتيًا يمكف االعتماد عميو في تمويؿ  ،الجمعيات الخيرية بتنفيذ مشاريع مدرة لمدخؿ

قيؽ دخؿ برامل ومشاريع الجمعية، وضرورة تبني الجمعيات الخيرية لمشاريع تنموية تساىـ في تح
مما يعزز الدور  ،حتى يتمكنوا مف إدارة شئونيـ بأنفسيـ بعد انتياء المشروع ،مستقؿ لممستفيديف

 التنموي لتمؾ الجمعيات.
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( التي أوصت بضرورة ربط عمؿ المنظمات األىمية في 2005واتفقت مع دراسة )اليندي ،
بعيدًا عف  ،تمع واحتياجاتو التنمويةليتـ إعدادىا وفقًا لمتطمبات المج ،فمسطيف ببرامل تنموية منظمة
 العفوية وسياسة ردود األفعاؿ.

 لتحقيػػؽ اً أساسػػي اً شػػريكباعتبارىػػا  ،ويعػػزو الباحػػث ىػػذا إلػػى دور منظمػػات المجتمػػع المػػدني
طػًا فالتنمية االقتصادية ىي األكثر ارتباوالنشاطات المستديمةا برامل ال مف خالؿ ،األىداؼ التنموية

مػػف  ،تػػؤدي دورىػػا فػػي خدمػػة المجتمػػع والمػػواطف االسػػتثماراتاألفػػراد، إذ إف كمؤشػػر وكنتيجػػة عمػػى 
ومدددن المشددداريع  .خػػػالؿ المشػػػاركة الفاعمػػػة فػػػي تػػػوفير فػػػرص العمػػػؿ ضػػػمف ظػػػروؼ مينيػػػة مناسػػػبة

 االقت ادية التنموية في قطاع غزة ما يمي: 
يـ مف بدعـ كر مميوف دوالر(  1.8بقيمة ) مشروع تشغيل الخريجين والتمكين االقت ادي -

اإلغاثة اإلسالمية والذي تـ تنفيذه بالتعاوف مع منظمات المجتمع المدني والذي ىدؼ إلى تدريب و 
المؤسسات العامة، وشمؿ في مف الخريجيف الجامعييف ذوي التخصصات المختمفة  185تشغيؿ 

حماية سبؿ ، وذلؾ لر لمدخؿ، وذلؾ عمى شكؿ منح صغيرةمشروع صغير مد 100كذلؾ إنشاء 
خراج الفقراء مف دائرة لألسر الفقيرة  شالعي مف خالؿ التنمية المتكاممة، والقضاء عمى البطالة وا 

لتصبح األسر منتجة مستقمة، ، و ة إلى دائرة االستقالؿ االقتصاديالفقر وطمب المساعدات اإلنساني
نوا ىؤالء تمتمؾ فرًصا لمعمؿ، مما يساىـ في الرقى بمستوى معيشتيـ واستعادتيـ لكرامتيـ، وليتمك

مف تأميف مصدر الرزؽ اليومي  اعمى غيرىـ، ويتمكنو  اوال يعتمدو  عمميـ في مشاريع تخصيـ،مف 
إلى التخفيؼ مف معدؿ البطالة وتحسيف مستوى الدخؿ  مف الغذاء والدواء والمسكف والممبس، وصوالً 

 لدييـ.

بدعـ كريـ مف   مشروع إعادة تأىيل وتنمية المناطق الزراعية الحدودية في قطاع غزة  -
حيث ييدؼ ىذا المشروع إلى مؤسسة قطر الخيرية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، 

تحسيف البنية التحتية الزراعية في قطاع غزة مع التركيز عمى المناطؽ الحدودية الميمشة وكذلؾ 
ضييـ، تحسيف وضع األمف الغذائي وتمكيف وتعزيز صمود المزارعيف وتسييؿ وصوليـ إلى أرا

وتحسيف جودة المنتجات الزراعية لممشاتؿ. ويتـ ذلؾ مف خالؿ إعادة تأىيؿ وتطوير المناطؽ 
الزراعية ليشمؿ تعبيد الطرؽ الزراعية وشبكات اإلمداد لممياه والكيرباء، إضافة إلى إنشاء خزانات 

عادة استصال 800لممياه وحفر اربار وتأىيؿ أراض زراعية بمساحة  حيا ألؼ متر مربع وا 
 .وزراعتيا باألشجار المثمرة
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في األسر الفقيرة والميشمة  لخدمةىيئة اإلغاثة التركية التي تنفذىا  المشاريع ال غيرة -
ومنيا مشروع: بقالة، أدوات منزلية، سيارة أجرة، دىاف  انعداـ فرص العمؿفي ظؿ قطاع غزة 

 موبيميا.

يع ال غيرة المدرة لمدخل لألسر والعديد من الجمعيات الخيرية األخرى التي تقدم المشار 
الجمعية  بتنفيذ العديد ير لجمعية الرحمة الخيريةه قامت ومن خ ل عمل الباحث كمد ه الفقيرة

التي تساىم في تحسين الظرو  المعيشية ودفع عجل التنمية من المشاريع التنموية االقت ادية 
 مثال: .  منيا عمى سبيل الاالقت ادية نحو ضمان االكتفاء الذاتي

تأىيؿ كادر شبابي رائد في مجاؿ العمؿ والذي ىدؼ إلى  مشروع تدريب وتشغيل الخريجين: -
اختيار  حيث تـ ت وذلؾ لبناء قدرات المؤسسات الخيريةمؤسساتي الخيري مف مختمؼ التخصصاال

ي المحتوى التدريبي األكثر مالئمة لتطوير أداء المؤسسات الخيرية، بما يضمف تقديـ تدريب يمب
االحتياج بناء عمى أسس مدروسة تساعد عمى رفع كفاءة المؤسسات وبالتالي تقديـ أفضؿ الخدمات 

، والمساىمة في توفير لممجتمع المحمي، وعرض صورة أفضؿ عف العمؿ الخيري محميًا ودوليا
 فرص عمؿ لمخريجيف.

فة إلى تشغيؿ باإلضاتوفير منتل زراعي مميز،  إلىالمشروع  ىذا ييدؼ المشروع الزراعي: -
عمؿ دائمة في المشروع باإلضافة إلى تشغيؿ  وحصوليـ عمى فرصعددًا مف المزارعيف العاطميف 
وذلؾ مف أجؿ المساىمة الفع الة في دعـ الناتل المحمي الزراعي ، عشرات العماؿ خالؿ المواسـ

المجتمع والسير بو  التنمية االقتصادية داخؿ وتحقيؽ مبدأ االكتفاء الذاتي لممشروع، والمساىمة في
 .نحو اإلنتاج والفاعمية وتحقيؽ األمف الغذائي

الػػدجاج الالحػػـ عمػػى  ارعوقػػد تضػػمف المشػػروع إقامػػة مػػز ، لمدددجاج ال حددم ارعمشددروع إنشدداء مددز  -
مع عمؼ التسػميف الػالـز خػالؿ دورة  يصافصكافة التجييزات الالزمة ورفدىا بمع  مساحات مختمفة

 .لمجموعة مف العماؿ العاطميف ذا المشروع فرص عمؿى، وقد وفر ىاإلنتاج األول
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 االجتماعية التنمية تحقيق في محور المساىمة: ثانياً 
لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػي درجػػة  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار       

 (المتوسػػػطةالدرجػػػة أـ تختمػػػؼ عنيػػػا )أكبػػػر مػػػف أو أقػػػؿ مػػػف  ،3الحيػػػاد )الدرجػػػة المتوسػػػطة( وىػػػي 
  .(3.26نتائل كما في جدوؿ )الو 

 (3.26جدول )
 تحقيق في محور المساىمةلكل فقرة من فقرات  (Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 االجتماعية التنمية

 الفقرة  #
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1. 
 في المعتمدة األمواؿ تجنيد مميةع تساىـ

 لدى الذات عمى االعتماد زيادة في المنظمة
 المستفيدة الفئات

6623 80.20 25.072 *0.000 2 

2. 
تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في رفع مستوى 
التعميـ والثقافة و الرعاية الصحية المناسبة لدى 

 المجتمع رادأف
6622 80.00 25.745 *0.000 3 

عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة في تساىـ  .3
 االجتماعيراؾ تحقيؽ المساواة والتماسؾ والح

3.98 79.60 22.491 *0.000 4 

4. 
تعمؿ وحدة تجنيد األمواؿ عمى تحقيؽ أكبر قدر 

المجتمع المحتاجيف بيف أقراد مف العدالة 
 لألمواؿ

3.97 79.40 23.483 *0.000 5 

تمبية  تقـو عممية تجنيد األمواؿ عمى .5
 االحتياجات اإلنسانية األساسية لمفئات المستفيدة

4.06 81.20 26.596 *0.000 1 

  0.000* 30.187 79.80 3.99 جميع فقرات المجال معاً 

 .(05.0) عند مستوي داللة دااًل إحصائياً *  المتوسط الحسابي 

االجتماعيػة  التنمية تحقيؽ في اىمةلمحور المس المتوسط الحسابيوبشكؿ عاـ فقد تبيف أف 
(، 5263:9 (  سػاويت T%(، وأف قيمػة اختبػار 6:2;9(، وبذلؾ فإف الػوزف النسػبي );;56يساوي )

عنػد مسػتوى  دااًل إحصػائياً بػذلؾ يعتبػر المحػور و  ،(0.000تسػاوي ) (Sig ).القيمػة االحتماليػة وأف 
ا المحػور قػد زاد عػف درجػة الحيػاد وىػي مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االسػتجابة ليػذ ،2627داللة 

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور. ،3
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سػػػاىـ فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة مػػػواؿ فػػػي منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني تتجنيػػػد األوحػػػدة بينػػػت النتػػػائل أف 
ي بينػػػت أف ( التػػػ2013%، واتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػع دراسػػػة )أبػػػو عػػػدواف،79.8االجتماعيػػة بنسػػػبة 

بػػؿ يشػػمؿ السػػعي لتطػػوير  اعمػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني ال يقتصػػر عمػػى أشػػكاؿ تقػػديـ الخػػدمات
وىػػذا أسػػاس العمميػػة التنمويػػة التػػي تشػػكؿ جػػوىر عمػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني، حيػػث  ،المجتمػػع

أوصػػت الدراسػػة بضػػرورة إعػػادة االعتبػػار لمعمػػؿ التطػػوعي، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تعزيػػز مفػػاىيـ العمػػػؿ 
 الجتماعي التطوعي وأىميتو، وتطوير مفيـو المشاركة المجتمعية.ا

أف المنظمػػات غيػػر  التػػي بينػػت(Nikkhah & Redzuan, 2010) وأيضػػًا مػػع دراسػػة 
الحكومية لػدييا العديػد مػف البػرامل والوظػائؼ واألدوار التػي تسػاعد المجتمػع عمػى التمكػيف مػف أجػؿ 

سػة إلػى أف المنظمػات غيػر الحكوميػة لػدييا القػدرة عمػى تحقيؽ التنمية المسػتدامة، وقػد توصػمت الدرا
تمكػيف المجتمػػع مػػف تحقيػػؽ التنميػة المسػػتدامة مػػف خػػالؿ تحقيػؽ البػػرامل والوظػػائؼ المتعمقػػة بتمويػػؿ 

 المشاريع الصغيرة وأنشطة بناء القدرات.

ب أن ويعددزو الباحددث ذلدد  إلددى أن التنميددة عمميددة مجتمعيددة واعيددةه محددددة لمغايدداته يجدد
لتجدددد وبالتددالي فإنيددا مسددتمرة ومت دداعدة وفقددًا  هفييددا كددل الفئددات والقطاعددات والجماعدداتسدداىم ت

 احتياجات المجتمع وتزايدىاه ومن المشاريع التنموية االجتماعية في قطاع غزة ما يمي:
عقد اتفاؽ مع ترميـ البيوت المتضررة مف الحرب، و  مشروع :IHHىيئة اإلغاثة التركية  -

وتمويؿ مختبرات حاسوب في الجامعة  ،ـ باألدوية والمستمزمات الالزمةتزويدىلوزارة الصحة 
اإلسالمية وجامعة األمة لتنمية قدرات وميارات طالبيـ وتثقيفيـ ليصبحوا جاىزيف لسوؽ العمؿ 

تجييز مشفي الشوا الكائف في مدينة بيت حانوف شماؿ قطاع غزة  إلىإضافة  ،المحمي والدولي
  .ومعالجة المواطنيفلمعمؿ  باألجيزة الطبية الالزمة

طوابؽ  5غزة مكوف مف  –مشروع إنشاء مبني دراسي بجامعة األقصى  قطر الخيرية: -
تنفيذ مشروع توفير مياه الشرب ، و مالييف لاير قطري 5متر مربع بتكمفة  5500عمى مساحة 

 تكمفتوتبمغ والذي  أسرة غزاوية فقيرة 3000لمفقراء، والذي مف المقرر أف تستفيد منو أكثر مف 
 . ألؼ لاير قطري 262المالية 
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وسط مدينة غزة حيث تشيد في مشروع إنشاء وتشطيب مدرستيف اإلغاثة اإلس مية:  -
طالب وطالبة  1776المنطقة كثافة سكانية عالية حيث ستقدـ المدرستيف الخدمات ألكثر مف 

كما ويساىـ في  سبة لمطمبةييدؼ المشروع إلى خمؽ بيئة تعميمية آمنة وصحية ونظيفة منا، سنوًيا
تشجيع الطمبة عمى التعمـ وذلؾ مف خالؿ توفير بيئة تعميمية مشجعة لمدراسة والتحصيؿ العممي 

 . وتحسيف وتطوير أداء المدرسيف بتوفير بيئة تعميمية تساىـ في زيادة التحصيؿ العممي

حيث ” العموـ والتكنولوجياتحسيف جودة التعميـ مف خالؿ أندية اإلبداع في مجاالت “مشروع وأيضًا 
ييدؼ ىذا المشروع إلى تحسيف و  ،غزةمدرسة حكومية في قطاع  22أندية اإلبداع في تـ افتتاح 

 .ينيـ مف مواكبة التطورات العصريةجودة التعميـ وتطوير مجاالت إبداع الطمبة لتمك

لمشداريع االعديدد مدن ومن خ ل عمل الباحث كمدير في جمعية الرحمة الخيرية تم تنفيذ  -
وبندداء وتددرميم المنددازل  االجتماعيددة المتنوعددة والتددي شددممت مجدداالت شددتى فددي اإلغاثددة والتنميددة
والتنمويدة الدذي تخددم بشدكل  اإلغاثيدةومجاالت ال دحة والتعمديم والرياضدة وغيرىدا مدن المشداريع 

 ومنيا عمى سبيل المثال: .أساسي المواطن الفمسطيني المحتاج والفقير
 

المحطة لتمبية حاجة  تـ إنشاء ىذه تحمية مياه زمزم بمنطقة خزاعة مشروع بئر ومحطة -
الناس مف المياه العذبة، في ظؿ اشتداد مموحة المياه في قطاع غزة، وتأثيرىا السمبي عمى حياة 

والعمؿ عمى حؿ مشكالتيـ وخصوصًا مشكمة المياه التي عانت منيا البمدة ، وصحة المواطنيف
تدت أزمتيا بعد الحرب األخيرة عمى القطاع. يذكر أف الجمعية ومف خالؿ السنوات السابقة واش

مواطف مف  2000خالؿ ىذه المشروع تكوف قد استطاعت توفير المياه الصالحة لمشرب لما يقارب 
 .سكاف بمدة خزاعة مجانًا وبدوف مقابؿ

ف قامت جمعية الرحمة الخيرية بتنفيذ مشروع سقيا الماء المموؿ م مشروع سقيا الماء -
الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي والذي تـ خاللو توزيع خزانات مياه عمى بعض المنازؿ الفقيرة، كما 

تدمير اربار التي أدت إلى ، خاصة بعد الحرب األخيرة ة الصالحة لمشربتـ تعبئتيا بالمياه الصحي
خزاف مياه بسعة في توزيع  المشروع يتمثؿو ، محافظة خانيونسالجوفية وأنابيب نقؿ المياه في 

 .لتر وتزويده بالمياه الصالحة لمشرب 1000

نفذت جمعية الرحمة الخيرية مشروع توزيع الرغيؼ الخيري عمى  مشروع الرغي  الخيري -
 الفمسطيني،تأدية لرسالتيا السامية في النيوض بأبناء الشعب  ااألسر الفقيرة بمحافظة خاف يونس
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ىذا المشروع يأتي ضمف المساعدات و فقيرة والمحتاجة وتحقيقًا ألىدافيا في مساعدة األسر ال
اإلغاثية الدورية التي تنفذىا الجمعية عمى مستوى محافظة خاف يونس في ظؿ ىذه الظروؼ 

 يوميًا.أسرة 100المشروع  يستيدؼو  المحافظةالصعبة التي يمر بيا أىالي 

ديد شبكة إنارة منزلية وييدؼ المشروع إلى تم مشروع اإلنارة اآلمنة لبيوت األسر الفقيرة -
 داخؿ بيوت األسر الفقيرة في محافظة خاف يونس.  (DC) آمنة عف طريؽ التيار الكيربائي الثابت

لتقديـ الرعاية الشاممة لأليتاـ في كافة :الذي ييدؼ  برنامج الرعاية الشاممة ألسر األيتام -
دورة في  ت المختمفة مثؿ:حيث عقدت جمعية الرحمة الخيرية العديد مف الدورا  ,جوانب الحياة

والمقاءات التربوية والدينية  ودورات الحاسوب المختمفة لأليتاـ وأمياتيـ الخياطة والتطريز والكروشيو،
عمى جميع الصعد ليصبحف فاعالت ويأخذف دورىف  باأليتاـ وأمياتيف رتقاء المختمفة ، وذلؾ لال

بعض الميارات الحرفية التي يف ى إكسابإلىذه الدورات تيدؼ يث ، حالريادي في تنمية المجتمع
 .نتاجية في ظؿ ىذا الحصار الخانؽيصبحف مف خالليا قادرات عمى اإل

منيػػػا و التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى االرتقػػػاء باألوضػػػاع الصػػػحية لأليتػػػاـ وذوييػػػـ،  :اريع الطبيدددةمشدددال -
وتػػوفير نظػػارات  يتػػيـ 400مشػػروع فحػػص النظػػر لأليتػػاـ حيػػث تػػـ إجػػراء فحػػص نظػػر شػػامؿ لعػػدد 

وقػػد ىػػدؼ ىػػذا المشػػروع إلػػى تقػػديـ خدمػػة ، وكػػذلؾ اليػػـو الطبػػي المجػػاني يػػة لأليتػػاـ المحتػػاجيفطب
 –قمػػػب  –الفحػػص الطبػػػي المجػػاني ألبنػػػاء محافظػػة خػػػاف يػػػونس فػػي التخصصػػػات التاليػػة " أطفػػػاؿ 

قسػائـ شػراء  ، ومشػروع تػوفيرعػاـ وجراحػة عامػة" طػب-أنػؼ وأذف وحنجػرة  –نساء ووالدة  –باطنة 
االرتقػاء باألوضػاع ، ومشروع الرعاية النفسية والػدعـ االجتمػاعي لأليتػاـ ذلػؾ ر المحتاجةأدوية لألس

 .والعمؿ عمى إخراجيـ مف الضغوطات والمشاكؿ النفسية التي يعانوف منيا األيتاـ،النفسية لدى 
 
أيتػاـ، إفطػػارات جماعيػة، طػػرود  إفطػػارات)مػف العديدد مددن المشدداريع الرمضدانية المختمفددة   -

، قسػػػػائـ، مسػػػػاعدات إغاثيػػػػة، زكػػػػاة فطػػػػر،..(، وكػػػػذلؾ مشػػػػاريع عيػػػػد الفطػػػػر )كسػػػػوة العيػػػػد، غذائيػػػػة 
مسػاعدات لمػا يزيػد  ، حيػث وفػرت الجمعيػة  يديات( وغيره مف المشاريع األخػرىمساعدات نقدية، ع

اسػػتحقاقا مػػا  األكثػػرأسػػرة فقيػػرة ومحتاجػػة فػػي موسػػـ رمضػػاف الخيػػر مسػػتيدفيف الشػػرائح  5000عػػف 
 .وأسر ميمشة وغيرىـ وأيتاـفقراء ومساكيف بيف محتاجيف و 
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 البيئية: التنمية تحقيق في محور المساىمة: ثالثاً 
درجػػة  ىلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػ Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار       

نتائل لاو  (الدرجة المتوسطةأـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أو أقؿ مف  3الحياد )الدرجة المتوسطة( وىي 
  .(3.27كما في جدوؿ )

  
 (3.27جدول )

 تحقيق في محور المساىمةلكل فقرة من فقرات  (Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 البيئية التنمية

 الفقرة  م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 في المتبعة مواؿاأل تجنيد عممية تساىـ .1
 المتاحة الطبيعية لمموارد األمثؿ االستثمار

56;7 79.00 436:26 *0.000 3 

2. 
تساىـ عممية تجنيد األمواؿ المطبقة في 
المنظمة في تقميؿ المخمفات الناتجة عف 

 تنفيذ األنشطة والمشاريع
56:: 77.60 436839 *0.000 4 

3. 
تطبيؽ المنظمة لعممية تجنيد األمواؿ 

اىـ في توعية المجتمع لتجنب استخداـ يس
 الكيماويات الضارة

5693 74.20 3663;8 *0.000 6 

4. 
 يشجع األمواؿ تجنيد لعممية المنظمة تطبيؽ
 نسبة عمى الحفاظ عمى المحمي المجتمع

 المساحات الخضراء مف أكبر
569: 74.60 376;95 *0.000 5 

  0.000* 22.343 76.60 3.83 جميع فقرات المجال معاً 

 
البيئيػة  التنميػة تحقيػؽ فػي لمحػور المسػاىمة المتوسػط الحسػابيوبشػكؿ عػاـ فقػد تبػيف أف 

(، 446565 (سػػاويت T%(، وأف قيمػػة اختبػػار 98682(، وبػػذلؾ فػػإف الػػوزف النسػػبي )56:5يسػػاوي )
عنػد مسػتوى  دااًل إحصػائياً بػذلؾ يعتبػر المحػور و  ،(0.000تسػاوي ) (Sig ).القيمػة االحتماليػة وأف 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االسػتجابة ليػذا المحػور قػد زاد عػف درجػة الحيػاد وىػي  ،2627اللة د
 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور. ،3
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ساىـ في تحقيؽ التنمية مواؿ في منظمات المجتمع المدني تتجنيد األوحدة بينت النتائل أف 
( حيػػػػث بمغػػػػت النسػػػػبة 2012و، اتفقػػػػت ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة )الحمػػػػ%، و 76.6البيئيػػػػة بنسػػػػبة 

الباحث ىذا إلى أف حماية البيئة ومواردىا وخمؽ الػوعي البيئػي والػتفيـ الصػحيح  ويعزو%، 74.21
فػي ظػؿ التنميػة المسػتدامة أصػبح ىػدفًا  ،لقضايا البيئة باالسػتخداـ األمثػؿ لممػوارد الطبيعيػة والبشػرية

 منفعة المجتمع.أساسيًا لإلنساف ول
( التػػػي بينػػػت أف البػػػرامل والمشػػػاريع التػػػي تنفػػػذىا 2015واتفقػػػت أيضػػػًا مػػػع دراسػػػة )األغػػػا ،

وذلػػؾ ألف النسػػبة الكبػػرى  ،%76.08حيػػث كانػػت النسػػبة  ،الجمعيػػات ليػػا آثػػار إيجابيػػة عمػػى البيئػػة
 ،البيئػػةفبالتػػالي ال تتػػرؾ مخمفػػات ضػػارة عمػػى  ،ضػػمف المجػػاؿ االجتمػػاعي الخيريػػة تعمػػؿلمجمعيػػات 

، تعػػي ديناميكيػةالتنميػػة عمميػة موجيػػة أف بػالباحػث ىػػذا  ويعمػػؿ ،نظػرًا لطبيعػػة الخػدمات التػػي تقػدميا
، البيئيػػةمػػوارد موتمتػػـز بتحقيقيػػا، وتمتمػػؾ القػػدرة عمػػى تحقيػػؽ االسػػتخداـ الكػػؼء ل الغايػػات المجتمعيػػة

 البيئة وطاقات المجتمع. بموجب أسموب حضاري يحافظ عمى 
حيػث يمعػب دورًا بػالغ األىميػة فػي  اذا إلى دور المجتمع في عمميػة التنميػةالباحث ى ويعزو

والمحػور فػي عمميػة التنميػة  ع ىو المحػرؾ األسػاسمعالجة قضايا البيئة والتنمية المستدامة، فالمجتم
مػف خػػالؿ مجتمػػع  ،ومػتفيـ لحقػػوؽ الجميػع وواجباتػػو ، وذلػػؾ مػف خػػالؿ وجػود مجتمػػع واعٍ المسػتدامة

تحػافظ عمػى بيئتيػا  وفػي نفػس الوقػت يييػئ أجيػاالً  ،فيو المساواة والعدالػة االجتماعيػةمتكامؿ تتحقؽ 
 بيئة سميمة. مف بوومحيطيا، وتحرص عمى أف يتمتع الجيؿ القادـ بما تمتعوا 

 من المشاريع البيئية التنموية في قطاع غزة: 

طاع غزة يعنى بتزويد مشروع ريادي فريد مف نوعو في ق :جمعية غزة لمزراعة والبيئة العامة -
مزرعة مف مزارع الدواجف المتضررة بفعؿ الحرب األخيرة  58وتركيب وحدات الطاقة الشمسية ؿ 

وييدؼ مشروع التمكيف االقتصادي لممزارعيف المتضرريف في شرؽ وشماؿ قطاع  عمى قطاع غزة.
والتيوية لكؿ  غزة إلى تركيب وحدات طاقة شمسية تحؿ كبديؿ لمكيرباء المستخدمة في اإلنارة

 بعد حساب كمية الطاقة التي تمـز وكيفية تعويضيا.مزرعة دواجف 

إقامة مصنع إلعادة فرز وتدوير النفايات الصمبة بكافة أشكاليا،  :رفح - جمعية أ دقاء البيئة -
نتاج السماد الزراعي منيا، ومف انعكاساتو توفير ويعمؿ عمى  إدارة النفايات الصمبة وفرزىا وا 

 .واالستفادة مف النفايات وتدويرىا وتوفير فرص عمؿ األراضي
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في مدينة بيت  مشروع محطة دار السالـ لتحمية المياه: جمعية دار الس م لهغاثة والتنمية -
 .كوب يومياً  200 إلىبقدرة إنتاجية تصؿ  الىيا

 .قيرة بالمياهإنشاء مشاريع آبار مياه في مدينة غزة الشحيحة والف: IHHىيئة اإلغاثة التركية   -

 "قطاع في لممدارس لمشرب الصالح الماء تأميف الوكالة التركية لمتنمية والتعاون "تيكا التركية": -
 غزة. قطاع في لممدارس" مياه تحمية" محطات 10 غزة حيث تـ إنشاء

من المشاريع ومن خ ل عمل الباحث كمدير لجمعية الرحمة الخيرية ه نفذت الجمعية العديد   -
 من شأنيا أن تساىم في التنمية البيئية منيا عمى سبيل المثال: التي

: يتـ إعادة استخداـ السماد الناتل مف مزارع الدواجف الخاصة بجمعية مشروع مزارع الدواجن -
خمسة مزارع لمدواجف الرحمة لتسميد األراضي الخاصة بالمشروع الزراعي، حيت تمتمؾ الجمعية 

العاـ، بيدؼ االستثمار األمثؿ لمموارد الطبيعية المتاحة، عمى مدار  السماد تنتل كميات جيدة مف
 وتقميؿ المخمفات الناتجة عف تنفيذ المشاريع

وتقدم جمعية الرحمة الخيرية خدمات إرشادية وتوجييية لممزارعين عمى مستوى 
 نيةهالميدامن خ ل المقاءات وورشات العمل والنشرات الدورية والزيارات  يونسهمحافظة خان 

والري  منيا نظام الزراعة العضوية وترشدىم لكيفية استخدام األساليب الحديثة في الزراعة
ذل  لتقميل المخمفات الناتجة عن المشاريع الزراعيةه وتجنب استخدام  هاآلفاتومكافحة 

 الكيماويات الضارة لممحافظة عمى البيئة.
 

 
 المستدامة التنمية تحقيق عممية في األموال تجنيد ر وحدة دو 

درجػػة الحيػػاد  إلػػىلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
  (.الدرجة المتوسطةأـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أو أقؿ مف  3)الدرجة المتوسطة( وىي 

 ( يمكف استخالص ما يمي:3.28مف جدوؿ )
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 (3.28جدول )
وحدة   ردو "  مجاللجميع فقرات  (Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " المستدامة التنمية تحقيق عممية في األموال تجنيد

 المجال 
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 التنمية تحقيق عممية في األموال تجنيد وحدة دور
 المستدامة

56;9 9;662 536:48 *0.000 

 .(05.0) عند مستوي داللة دااًل إحصائياً ط الحسابي * المتوس

 تجنيػػد وحػػدة دور " مجػػاؿبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػوؿ بػػأف المتوسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات 
أي أف المتوسػط الحسػابي النسػبي  ،9;56" يسػاوي  المسػتدامة التنميػة تحقيػؽ عمميػة فػي األمػواؿ
تسػػػػػػاوي  (Sig).القيمػػػػػػة االحتماليػػػػػػة وأف  ،536:48اوي تسػػػػػػ Tقيمػػػػػػة اختبػػػػػػار و %، 662;9يسػػػػػػاوي 
دااًل "  المسػتدامة التنميػة تحقيػؽ عمميػة فػي األمػواؿ تجنيػد دور " مجػاؿلػذلؾ يعتبػر  ،0.000
 المجػػاؿممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا ، 05.0عنػػد مسػػتوى داللػػة  إحصػػائياً 

موافقػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذا الوىػػذا يعنػػي أف  ،3وىػػي  يختمػػؼ جوىريػػًا عػػف درجػػة الحيػػاد
 .المجاؿ جاءت بدرجة كبيرة
تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني في تحقيػؽ التنميػة  دور وحدة وبينت النتيجة أف

 .%79041بنسبة  جاء المستدامة
بػػيف وضػػوح  اً اطػػ( التػػي بينػػت أف ىنػػاؾ ارتب2112وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )الحمػػو ،

وبػيف مسػاىمة ىػذه المنظمػػات  ،غيػر الحكوميػةلتنميػة المسػتدامة لػدى المنظمػػات المفػاىيـ المتعمقػة با
 ،%74031حيث كانت النسبة  ،مف خالؿ أنشطتيا ومشاريعيا المنفذة ،في تحقيؽ التنمية المستدامة

فػػي منظمػػات المجتمػػع والتػػي بينػػت أيضػػًا أف ىنػػاؾ عالقػػة طرديػػة بػػيف تطبيػػؽ مبػػادئ الحكػػـ الرشػػيد 
والمسػػاىمة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة، حيػػث بمغػػت نسػػبة تطبيػػؽ مبػػادئ  ،المػػدني فػػي قطػػاع غػػزة

%، وىػػذا مػا أكدتػػو دراسػػة )عبػػد 77077الحكػـ الرشػػيد فػػي المنظمػات غيػػر الحكوميػػة فػػي قطػاع غػػزة 
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التنمية الشاممة،  ( التي بينت أف تطبيؽ الحكـ الرشيد عمى المستوى المحمي ىو أساس2112القادر،
 بمعنى أف الحكـ الرشيد ىو أىـ شروط تحقيؽ التنمية الشاممة.

ويعػػزو الباحػػث ىػػذا إلػػى أف إدارة منظمػػات المجتمػػع المػػدني تمعػػب الػػدور الحاسػػـ والفاصػػؿ  
 ،حيػث تعتبػر التنميػة المسػتدامة عمميػة ديناميكيػة مسػتمرة افي التنمية فػي منظمػات المجتمػع المػدني

تيػػدؼ إلػػى تبػػديؿ األبنيػػة االجتماعيػػة وتعػػديؿ و  ،المنظمػػة وتشػػمؿ جميػػع االتجاىػػات تنبػػع مػػف إدارة
يػر فػي المعطيػات يوذلػؾ لتحقيػؽ ىػدؼ التغ ،وتحريؾ اإلمكانػات المتعػددة الجوانػب ،األدوار والمراكز

مػػػف خػػػالؿ تكافػػػؿ القػػػوى البشػػػرية لترجمػػػة الخطػػػط العمميػػػة  ،وبنػػػاء دعػػػائـ الدولػػػة العصػػػرية ،الفكريػػػة
 تؤدي مخرجاتيا إلى إحداث التغييرات المطموبة. ،إلى مشروعات فاعمة التنموية

 

 اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا  5.1.3
 اختبار حول الع قة بين متغيرين من متغيرات الدراسة: 

أكبػر ( (Sig. P-valueوفي ىذه الحالػة إذا كانػت  ،تـ استخداـ اختبار داللة معامؿ ارتباط بيرسوف
وبالتػػالي ال توجػػد عالقػػة ذات  ،فإنػػو ال يمكػػف رفػػض الفرضػػية الصػػفرية ،0.05داللػػة مػػف مسػػتوى ال

أقػؿ مػف مسػتوى ( (Sig. P-value أمػا إذا كانػت الدراسػة، داللة إحصائية بيف مجاليف مػف مجػاالت
وقبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة القائمػػة بأنػػو توجػػد عالقػػة ذات داللػػة  ،الداللػػة فيػػتـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية

 بيف مجاليف مف مجاالت الدراسة.إحصائية 
 :دراسةالفرضيات 

فاعميدة وحددة تجنيدد األمدوال فدي يوجد ع قدة ذات داللدة إح دائية بدين  الفرضية الرئيسة األولى:
 .و تحقيق التنمية المستدامة منظمات المجتمع المدني

 وينبثؽ عف ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
البندداء التنظيمددي السددميم فددي وحدددة تجنيددد فاعميددة ة إح ددائية بددين يوجددد ع قددة ذات داللدد -0

 .غزة و تحقيق التنمية المستدامة األموال بمنظمات المجتمع المدني في قطاع
.( تسػػػاوي Sig، وأف القيمػػػة االحتماليػػػة )0.458( أف معامػػػؿ االرتبػػػاط يسػػػاوي 3.29يبػػػيف جػػػدوؿ )

دؿ عمػػى وجػػود عالقػػة طرديػػو ذات داللػػة وىػػذا يػػ α= 0.05وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوي الداللػػة  0.000
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و بمنظمػات المجتمػع المػػدني  فاعميػة البنػاء التنظيمػي السػميـ فػي وحػدة تجنيػد األمػواؿإحصػائية بػيف 
 تحقيؽ التنمية المستدامة.

ويعزو الباحث ذل  إلى أىميدة البنداء التنظيمديه فدي كوندو أداة رئيسدة تسداعد اإلدارة عمدى تنظديم 
 فيدو يتحدر  الدذي اإلطدار يدوفر يدولمو دول إلدى أىددا  متفدق عمييداه فوتنسيق جيدود العداممين 

 كمدا المنظمدةه فدي المختمفدة واألنشدطة الجيدود بدين التفاعدل أو التوحيدده يدتم خ لو ومن األفراده
 المدوارد توزيدع خد ل مدن وذلد  تكمفدةه بأقدل المنظمدة أىددا  تحقيدق فدي التنظيمي البناء يساىم
مثدله وذلد  يعتبدر مدن أساسديات تحقيدق التنميدة المسدتدامةه باإلضدافة أ بشدكل والبشريةه المادية

إلدددى وجدددود المنددداخ التنظيمددديه والمتمثدددل فدددي درجدددة جيددددة ل سدددتق لية والحركدددة الذاتيدددة ووجدددود 
اعتبارات لهبداع وتشجيع األداء الجيدده مدع الشدفافية وال دراحة فدي النقدده والنقدد الدذاتي البنداءه 

 يق التنمية المستدامة.ىذا بدوره يؤدي إلى تحق
( التػي بينػت وجػود عالقػة طرديػة 2012وتطابقت ىذه النتائل مػع بعػض الدراسػات كدراسػة )الحمػو، 

ذات داللة إحصائية بػيف تطبيػؽ مبػادئ الحكػـ الرشػيد فػي المنظمػات غيػر الحكوميػة فػي قطػاع غػزة 
 والمساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة.

 خػالؿ مف لدييا، سميـ تنظيمي بناء وجود بضرورة المدني جتمعالم منظمات جميع الباحث ويوصي
 وبػػػدوره المػػػدني، المجتمػػػع بمنظمػػػات النيػػػوض فػػػي كبيػػرة أىميػػػة مػػػف لػػػو لمػػػا واضػػػحة، ىيكميػػػة وجػػود
 .الفمسطيني المجتمع داخؿ التنمية تحقيؽ عمى إيجاباً  ينعكس

 (: 3.29جدول )
في وحدة تجنيد األموال بمنظمات المجتمع  البناء التنظيمي السميمفاعمية بين معامل االرتباط 

  و تحقيق التنمية المستدامة  المدني في قطاع غزة

 معامل  الفرض
  (.Sig)القيمة االحتمالية الرتباطا

البنػػػاء التنظيمػػػي يوجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف 
السميـ في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمػات المجتمػع المػدني 

 .لتنمية المستدامةفي قطاع غزة و تحقيؽ ا
0.458** 0.000 

 . α=1015االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة *
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الكفاءة المؤسسية فدي وحددة تجنيدد األمدوال  فاعمية يوجد ع قة ذات داللة إح ائية بين -1
 بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة  .

.( تسػػػاوي Sig، وأف القيمػػػة االحتماليػػػة )0.606اط يسػػػاوي ( أف معامػػػؿ االرتبػػػ3.30يبػػػيف جػػػدوؿ )
وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود عالقػػة طرديػػو ذات داللػػة  α= 0.05وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوي الداللػػة  0.000

 عالكفاءة المؤسسية في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني في قطافاعمية إحصائية بيف 
 غزة و تحقيؽ التنمية المستدامة.

 فػػي الفمسػػطينية الحكومػػة قيػػاـ بضػػرورة أوصػػت التػػي( 2012ومنصػػور، العػػالوؿ)دراسػػة مػػع واتفقػػت
 نحػػو التمويػػؿ لتوجيػػو بالشػػباب المتعمقػػة التنمويػػة الخطػػط فػػي األجنبيػػة الجمعيػػات بإشػػراؾ غػػزة قطػػاع

 . تكرار بدوف الحقيقية االحتياجات
 التخصػػص بضػػرورة وميػػةالحك غيػػر المنظمػػات أوصػػت التػػي( 2008 نحمػػة، أبػػو) دراسػػة مػػع وأيضػػاً 
 أبػػػو) ودراسػػػة المسػػػتدامة، التنميػػػة تحقيػػػؽ وبالتػػػالي العمػػػؿ، وفعاليػػػة كفػػػاءة لزيػػػادة محػػػدد مجػػػاؿ فػػػي

 األىميػػة المؤسسػات إلدارة اإلداريػػة الميػارات تعزيػز عمػػى العمػؿ بضػػرورة أوصػت التػي( 2010راس،
 .فعالة تدريبية برامل خالؿ مف الصغيرة
  والتنظيمية المؤسساتية القدرات تطوير بضرورة أوصت التي( 2002اليادي، عبد) دراسة مع واتفقت

 .الجديدة األوضاع متطمبات لتمبية يستجيب بما البشرية مواردىا وتنمية األىمية، لممؤسسات
 الفمسدطينيه المجتمدع احتياجدات ت مس محددة أىدا  تحديد عمى العمل بضرورة الباحث يو ي
شراكيم المعنيةه والجيات المدني المجتمع منظمات ينب التنسيق وضرورة لتحقيقيا والسعي   في واي
 .المستدامة التنمية لتحقيق الفمسطيني المجتمع نيوض في المساىمة أجل من التنمويةه الخطط
 ألن وذل  واالستراتيجياته الخطط بوضع المدني المجتمع منظمات اىتمام بضرورة أيضاً  ويو ي
 بنداء فدي االسدتراتيجي التخطديط عمدى يرتكز ومؤشراتو ييرهمعا بكل الشامل المؤسسي األداء جودة
 تخطديط اليياكدله تطدوير الدنظمه السياسداته بتخطديط المتمثمدة مكوناتدوه لكل و مب سميم أساس

 المنظمددةه أىدددا  يحقددق بمددا والبشددريةه الماديددة اإلمكانددات وتطددوير المددوارده اسددتثمار العمميدداته
 تحقيددق بيددد  منتظمدةه ب ددورة وتحديثددو مؤسسدي يمدديتنظ تحميدل إجددراء عمددى القددرة ليددا ويتديح
 والتحسددين التطددوير إلددى اليدداد  المتكامددله األداء مرونددة إطددار فددي الشدداممة المؤسسددية التنميددة
 .المستمر
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 (: 3.30جدول )
  الكفاءة المؤسسية و تحقيق التنمية المستدامة فاعمية بين معامل االرتباط 

 معامل  الفرض
  (.Sig)اليةالقيمة االحتم الرتباطا

يوجد ع قة ذات داللة إح ائية بين الكفداءة المؤسسدية فدي 
وحدة تجنيد األموال بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة 

 .و تحقيق التنمية المستدامة  
0.606** 0.000 

 . α=1015االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة *

ادة الفاعمددة فددي وحدددة تجنيددد األمددوال القيددفاعميددة يوجددد ع قددة ذات داللددة إح ددائية بددين  -2
 بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة  .

.( تسػػػاوي Sig، وأف القيمػػػة االحتماليػػػة )0.573( أف معامػػػؿ االرتبػػػاط يسػػػاوي 3.31يبػػػيف جػػػدوؿ )
لػػة وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود عالقػػة طرديػػو ذات دال α= 0.05وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوي الداللػػة  0.000

القيػػادة الفاعمػػة فػػي وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ بمنظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي قطػػاع  فاعميػػة إحصػائية بػػيف
 غزة و تحقيؽ التنمية المستدامة  .

 مسػألة أف إلػى  توصػمت التػي( Lekorwe & Mabanga ,2007) دراسة مع النتيجة ىذه واتفقت
 لممػوارد الفعالػة اإلدارة تػتـ أف يعنػي ىػذا الحكوميػة، غيػر المنظمػات لعمػؿ المفتػاح ىي الرشيد الحكـ
 عمػػى تعمػػؿ أف يمكػػف التػػي الطػػرؽ مػػف عػػدداً  الدراسػػة بينػػت وقػػد لممسػػاءلة، وخاضػػعة شػػفافة بطريقػػة
دارة الرشػػيد الحكػػـ فػػي الحكوميػػة غيػػر المنظمػػات أداء تطػػوير  مسػػاىمتيا زيػػادة وبالتػػالي العمميػػات، وا 

 الرؤيػػا وضػػوح يشػػمؿ بمػػا االسػػتراتيجي التخطػػيط اعتمػػاد الطػػرؽ ىػػذه وتشػػمؿ االسػػتدامة، تحقيػػؽ فػػي
 والمتطوعيف اإلدارة ومجمس العامؿ لطاقـ لقدرات مستمر تطوير مراعاة المؤسسة، ورسالة واألىداؼ
 .والمحاسبية المالية اإلدارة إلى باإلضافة العمميات إدارة وتحسيف المؤسسة، في العامميف
 نظـ تطوير عمى العمؿ بضرورة أوصت التي( 2011 السمالوطي،)  دراسة مع النتيجة ىذه واتفقت

 عمػػؿ وطبيعػػة يػػتالءـ بمػػا التنظيمػػي الييكػػؿ وتغييػػر مراجعػػة عمػػى والعمػػؿ اإلداريػػة، العمػػؿ وأسػػاليب
 والعمػػؿ المؤسسػة إدارة تواجػو التػػي المشػاكؿ لتجنػب واضػحة اسػػتراتيجيات صػياغة وأيضػاً  المؤسسػة،

 ودورىػػػا أىػػدافيا لتحقيػػؽ الالزمػػػة، األمػػواؿ عمػػى ؿالحصػػػو  فػػي المؤسسػػات أمػػػاـ العقبػػات إزالػػة عمػػى
 .المجتمع وتنمية خدمة في بيا المنوط
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 وزيػػػادة تمكػػيف بضػػرورة الحكوميػػػة غيػػر المنظمػػات أوصػػػت التػػي( 2009قيطػػة،) دراسػػػة مػػع وأيضػػاً 
 الرؤيػة تحديػد مثػؿ الفمسػطيني، المجتمع في التنمية لتحقيؽ الحديثة، اإلدارة مجاؿ في الذاتية قدراتيا

جػػراء والرصػػد والميزانيػػات، والبػػرامل االسػػتراتيجيات ووضػػع العامػػة، األىػػداؼ تحديػػدو   األثػػر، تقيػػيـ وا 
 القػػػرار، وصػػػنع واإلبػػػالغ والبػػػرامل، االسػػػتراتيجيات اسػػػتعراض فػػػي الراجعػػػة التغذيػػػة اسػػػتخداـ وتعزيػػػز

 .والشفافية والمساءلة
 فدي النشداطات مختمد  عميدو ترتكدز ميمداً  محدوراً  تمثدل الفاعمدة القيادة أن إلى ىذا الباحث ويعزو

 تعمدل والواعيدة الحكيمدة فالقيدادة سدواء  حدد عمى المدني المجتمع ومنظمات الحكومية المنظمات
 قددراتيم وتعبئة طاقاتيم وحشد األفراد سمو  ترشيد طريق عن اإلبداعي األداء وتعزيز تنمية عمى

 المرجدوةه والغايدات األىددا  قتحقيد نحدو ال دحيحة الوجيدة وتدوجيييم جيودىم وتنظيم وتنسيق
 .المستدامة التنمية تحقيق في يساىم بدوره وىذا

 (: 3.31جدول )
القيادة الفاعمة في وحدة تجنيد األموال بمنظمات المجتمع المدني فاعمية معامل االرتباط بين 

 في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة  

 معامل  الفرض
  (.Sig)القيمة االحتمالية الرتباطا

القيػػادة الفاعمػػة فػػي يوجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف 
وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمػع المػدني فػي قطػاع 

 .  تحقيؽ التنمية المستدامةو  غزة
0.573** 0.000 

 . α=1015االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة *
 

مويميدة فدي وحددة تجنيدد األمدوال السياسة التفاعمية يوجد ع قة ذات داللة إح ائية بين  -3
 بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة  .

تسػػػاوي  6(Sig)، وأف القيمػػػة االحتماليػػػة 0.553( أف معامػػػؿ االرتبػػػاط يسػػػاوي 3.32يبػػػيف جػػػدوؿ )
وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود عالقػػة طرديػػو ذات داللػػة  α= 0.05وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوي الداللػػة  0.000

 السياسة التمويمية في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني في قطاع فاعمية حصائية بيفإ
 .غزة و تحقيؽ التنمية المستدامة 
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 األىميػة المؤسسػات تبنػي بضػرورة أوصػت التػي( 2011 حمػاد، أبػو) دراسػة مػع النتيجػة ىذه واتفقت
 خطػػة بوضػػع األىميػػة المؤسسػػات وقيػػاـ الوطنيػػة، الخطػػة أولويػػات مػػع تنسػػجـ التػػي التمويػػؿ لبػػرامل

 عمػى تعتمػد ال منطقػي، بشػكؿ الفمسطيني المجتمع احتياجات دراسة عمى ومبنية واضحة استراتيجية
 مصػادر وتعزيز تنويع عمى األىمية المؤسسات مساعدة عمى والعمؿ المشروطة، الدولية المساعدات
 المؤسسػػات تعزيػػز إلػػى باإلضػػافة األىمػػي، بالعمػػؿ خػػاص وقػػؼ تأسػػيس خػػالؿ مػػف الػػذاتي التمويػػؿ
عػػداد سياسػػات وضػػع فػػي المحمػػي المجتمػػع لمشػػاركة المانحػػة  طريػػؽ عػػف والتنميػػة، الطػػوارئ خطػػط وا 
 مشاريع مقترحات تطوير مف وتمكينيا الممولة، المشاريع إدارة في المحمية لممجالس أكبر دور إسناد
 .األمواؿ تجنيد وسبؿ

 عمػػػػى الماليػػػػة الرقابػػػػة وتػػػػدعيـ تقويػػػػة بضػػػػرورة أوصػػػػت التػػػػي( 2005 شػػػػرؼ،)  دراسػػػػة مػػػػع واتفقػػػػت
 والمتبرعيف، المموليف لدى ومصداقيتيا ثقتيا درجة مف تزيد بحيث غزة، قطاع في األىمية الجمعيات

 المجتمػػػع تجػػػاه خػػػدماتيا تقػػػديـ فػػػي السػػػتمرارىا الػػػالـز التمويػػػؿ تمقػػػي فػػػي االسػػػتمرار مػػػف يمكنيػػػا بمػػػا
 التحديات وجو في وثباتو صموده لتعزيز الخدمات لتمؾ لحاجةا بأمس ىو والذي الفمسطيني، المدني
 .متواصؿ بشكؿ يعيشيا التي العسيرة واألحداث القائمة،

 عن ددراً  يعتبددر فيددو المدددنيه المجتمددع لمنظمددات بالنسددبة التمويددل أىميددة إلددى ىددذا الباحددث ويعددزو
 يجدب التدي العنا ر أىم من التمويمية السياسات مراعاة أن ويرى األمواله تجنيد عممية في ميماً 
 مدن الماليدة لممدوارد األمثل االستخدام في تساىم حيث المنحه عمى لمح ول االعتبار بعين أخذىا
 .المستدامة التنمية تحقيق إلى يؤدي وبدوره وفعاليةه بكفاءة األىدا  تحقيق أجل

 (: 3.32جدول )
األموال بمنظمات المجتمع المدني السياسة التمويمية في وحدة تجنيد فاعمية معامل االرتباط بين 

 في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة  

 معامل  الفرض
  (.Sig)القيمة االحتمالية الرتباطا

يوجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف السياسػػة التمويميػػة فػػي 
وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غػزة 

 و تحقيؽ التنمية المستدامة.
0.553** 0.000 

 . α=1015االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة *
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الكفداءة التسدويقية فدي وحددة تجنيدد األمدوال  فاعمية يوجد ع قة ذات داللة إح ائية بين -4
 .غزة و تحقيق التنمية المستدامة بمنظمات المجتمع المدني في قطاع

.( تسػػػاوي Sigالقيمػػػة االحتماليػػػة )، وأف 0.544( أف معامػػػؿ االرتبػػػاط يسػػػاوي 3.33يبػػػيف جػػػدوؿ )
وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود عالقػػة طرديػػو ذات داللػػة  α= 0.05وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوي الداللػػة  0.000

 الكفاءة التسويقية في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني فػي قطػاع فاعمية إحصائية بيف
 .غزة و تحقيؽ التنمية المستدامة 

 

( التي أوصت المؤسسات األىمية العاممة في قطاع 2113راسة )حالسة،واتفقت ىذه النتيجة مع د
غزة بضرورة أف تتبنى بشكؿ جدي وفؽ خطة فعمية استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لممساىمة 

 في تحقيؽ أىدافيا.

ويعزو الباحث ىذا إلى أىمية الكفاءة التسويقية وما تحققو من تنمية مستدامةه خا ة في ظل 
تكنولوجي الممحوظ في عمل منظمات المجتمع المدنيه ولما لو من أثر عمى عممية التطور ال

 تجنيد األموال. 

ويوصي الباحث بضرورة وجود شبكة عالقات محمية ودولية لمنظمات المجتمع المدني تساعدىا في 
ت عممية تجنيد األمواؿ، وعمييا أف تعزز عالقاتيا مع المموليف، وذلؾ مف خالؿ برامل الزيارا

 الدورية لتوطيد العالقة وبناء جسور مف التواصؿ المستمر.

 (: 3.33جدول )
الكفاءة التسويقية في وحدة تجنيد األموال بمنظمات المجتمع المدني في قطاع فاعمية معامل االرتباط بين 

 غزة و تحقيق التنمية المستدامة  

 معامل  الفرض
  (.Sig)القيمة االحتمالية الرتباطا

الكفػػاءة التسػػويقية ة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف يوجػػد عالقػػ
فػػي وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ بمنظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػػي 

 .قطاع غزة وتحقيؽ التنمية المستدامة
0.544** 0.000 

 . α=1015االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة *
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لفاعميدة  >α) =4.45)يوجد أثر ذو داللة إح ائية عندد مسدتوى داللدة الفرضية الرئيسة الثانية: 
البنددداء التنظيمدددي السدددميمه الكفددداءة ) وحددددة تجنيدددد األمدددوال بمنظمدددات المجتمدددع المددددني بأبعادىدددا

عمدددى تحقيدددق التنميدددة ( المؤسسددديةه القيدددادة الفاعمدددةه السياسدددة التمويميدددةه الكفددداءة التسدددويقية
 المستدامة.

 

 نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد
لفاعمية وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات ثر المتغيرات المستقمة لمكشؼ عف أتيدؼ الدراسة  

البناء التنظيمي السميـ، الكفاءة المؤسسية، القيادة الفاعمة، السياسة ) المجتمع المدني بأبعادىا
اعتمد الباحث عمى ولقد  ،تحقيؽ التنمية المستدامةلتابع ا( عمى المتغير التمويمية، الكفاءة التسويقية

والتي  (Step wise multiple regression)اـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد أسموب استخد
يطمؽ عمييا بػ)خطوة خطوة( وذلؾ ألىميتو في تحديد أىـ المتغيرات المفسرة حسب األفضمية، 
وتخميص النموذج مف وجود أثر االرتباط الخطي بيف المتغيرات المستقمة، ويقترح ىذا األسموب 

( مع استبعاد المتغيرات Enterعمى عكس الطريقة االعتيادية ) ارخرحدا تمو إدخاؿ المتغيرات وا
نموذج االنحدار المتعدد لمدراسة قية المتغيرات، وعميو حصمنا عمى التي تصبح غير مؤثرة بوجود ب

حيث تبيف أف معادلة االنحدار جيدة ومقبولة حيث  (5.34)في الجدوؿ  ةموضح والنتائل ، الحالية
( كما أف 2627( وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى );2642:تساوي )المحسوبة  Fأف قيمة 

 .وىذا يدؿ أف نموذج االنحدار جيد، (2627( وىي أقؿ مف )26222القيمة االحتمالية تساوي )
 

 (2.34)جدول رقم 
)المتغيرات  (تحقيق التنمية المستدامةتحليل االنحدار الخطي المتعدد )المتغير التابع: 

 (في تحقيق التنمية المستدامة ثرةالمؤ 

 المتغيرات المستقلة
معامالت 

 االنحدار

الخطأ 

 المعيار

معامالت 

االنحدار 

 المعيارية

Beta 

 tقيمة 
 القيمة االحتمالية

sig. 

مستوى 

الداللة عند 

(1.14) 

 1942. 1.077 الثابت
 

 داؿ 0002. 5.553
 ؿدا 0002. 6.297 3682. 0582. 3672. الكفاءة المؤسسية
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 داؿ 0012. 3.384 2152. 0602. 2052. السياسة التمويمية
 داؿ 0322. 2.150 1422. 0712. 1542. الكفاءة التسويقية
 ANOVAحتليل التباين 

 26222 القيمة االحتمالية ;F :2642قيمة اختبار 

Rقيمة معامؿ  التفسير المعدؿ 
2 26639 

 R 26867قيمة معامل  

 
 

 (2.35)جدول رقم 
)المتغيرات  (تحقيق التنمية المستدامةل االنحدار الخطي المتعدد )المتغير التابع: تحلي

 (في تحقيق التنمية المستدامة المؤثرةغير 

 المتغيرات المستقلة
معامالت 

 االنحدار

الخطأ 

 المعيار

معامالت 

االنحدار 

 المعيارية

Beta 

 tقيمة 
 القيمة االحتمالية

sig. 

مستوى 

الداللة عند 

(1.14) 

 غير داؿ 4552. 0.046- 4042. 0.836- 0.052- البناء التنظيمي السميـ
 غير داؿ 3412. 0.096 0792. 1.764 0.125 القيادة الفاعمة

 
 

 : النحدار المتعدد التدريجي ما يميوقد أظيرت نتائج اختبار ا
ف وىذا يعني أ 26639)تفسير التبايف( يساوي  ف معامؿ التحديدأأظيرت نتائل التحميؿ 

تأثير المتغيرات المستقمة التالية )الكفاءة  إلى% مف التغير في تحقيؽ التنمية المستدامة يعود 6369
المؤسسية، السياسة التمويمية، الكفاءة التسويقية( والباقي يعود لعوامؿ أخرى تؤثر عمى المتغير 

وىي عالقة ارتباط  2.645التابع  )تحقيؽ التنمية المستدامة(، كما أف معامؿ االرتباط لمنموذج بمغ 
 قوية.
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مف خالؿ معامالت المتغيرات المستقمة بعد أف تـ تحويميا إلى عالمات معيارية و 
Standardization الموجودة في عمودBeta ( 5، تبيف أف عدد المتغيرات الدالة إحصائيًا )
 (.3672.إلى  1542.( متغيرات، وقد تراوحت معامالت التأثير بيف )5متغيرات مف أصؿ )

 مناقشة نتائج اختبار االنحدار المتعدد التدريجي: -
( والقيمة :2658" )الكفاءة المؤسسية" المعيارية لممتغير المستقؿ Betaبمغت قيمة 

 (.تحقيؽ التنمية المستدامة(، وىو يمثؿ أعمى قيمة تأثير في المتغير التابع )26222االحتمالية )
تحقيؽ التنمية إلى أف الكفاءة المؤسسية مرتبطة ويبرر الباحث تأثير الكفاءة المؤسسية في 

، وعندما يكوف لتحقيؽ أىدافيا بشكؿ أمثؿ الدييباالستخداـ األمثؿ لمموارد المالية والبشرية المتوفرة 
ىناؾ استخداـ أمثؿ فبالتالي ُسيحدث ذلؾ تنمية، كما أف الكفاءة المؤسسية تعني فاعمية التخطيط 

ة والمتابعة وفعالية االتصاالت وكؿ ىذه األمور ليا تأثير في تحقيؽ وكذلؾ التنفيذ وكذلؾ الرقاب
 التنمية المستدامة عمى المدى القصير والبعيد.

( والقيمة 2.437" )السياسة التمويمية" المعيارية لممتغير المستقؿ Betaوقد بمغت قيمة 
تحقيؽ المتغير التابع ) مف حيث درجة التأثير في ثانية(، ويأتي في المرتبة ال26223االحتمالية )

 (.التنمية المستدامة
ويعزو الباحث ىذا إلى أف قدرة منظمات المجتمع المدني عمى تجنيد األمواؿ الالزمة لتنفيذ برامجيا 
مكانية التعامؿ معو،  ومشاريعيا اإلغاثية يعتمد عمى فيميا لطبيعة وخصائص مجتمع المموليف وا 

، حيث يعد مصدر التمويؿ وقيمتو نواعياأ بمختمؼتنمية لاالتمويؿ أساسيًا لتحقيؽ  لذلؾ يعتبر
والسياسة المتبعة منيجًا تتبعو اإلدارات لتحقيؽ التنمية، كما أف التمويؿ ُيشكؿ أحد المقومات 
األساسية التي ُتستخدـ لمتطوير والتوسيع وتدعيـ رأس الماؿ، ومف غير ىذه األمور فمف يحدث 

 تنمية مستدامة.

( والقيمة 26364" )الكفاءة التسويقيةالمعيارية لممتغير المستقؿ " Betaوقد بمغت قيمة 
تحقيؽ مف حيث درجة التأثير في المتغير التابع ) لثة(، ويأتي في المرتبة الثا26254االحتمالية )

 (.التنمية المستدامة
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عزو الباحث ىذا إلى أف التسويؽ نشاط حيوي، وعمى درجة كبيرة مف األىمية، وذلؾ في وي
منظمات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني عمى حد سواءا ففي الوقت الحاضر يعتبر ال

لذلؾ تعتبر التسويؽ ىو التحدي الحقيقي لنجاح منظمات المجتمع المدني وبقائيا ونموىا وازدىارىا، 
الكفاءة التسويقية ضرورية جدًا لزيادة قدرة منظمات المجتمع المدني عمى التعامؿ مع مجتمع 

ف إقناع المموليف بالمشروع وأىدافو النبيمة والقدرات المتوفرة لدى المنظمة لتحقيؽ موليفا إذ إالم
ليست بالعممية السيمة، ويحتاج إلى قدرات  -إذا حصمت عمى الدعـ المالي المطموب -األىداؼ

ثقة  وميارات في التعامؿ مع المانحيف، وعميو فإف انعداـ وجود الكفاءة التسويقية سيحد مف كسب
 وتأييد المانحيف، بغض النظر عف أىمية البرامل والمشاريع وكفاءة فرؽ العمؿ.

ويرى الباحث أف وجود كفاءة تسويقية يعمؿ عمى تكريس العالقات اإلنسانية وتنشيط العالقات 
الخارجية، وىذا بدوره يفتح المجاؿ أماـ تحقيؽ تنمية مستدامة، كما أف الكفاءة التسويقية تساعد في 

وير وتنفيذ استراتيجيات المنظمات، فوجود استراتيجية ناجحة مف غير كفاءة في التسويؽ قد تط
 يجعؿ مف ىذه االستراتيجية استراتيجية فاشمة.

وقد تبيف عدـ وجود تأثير ذو داللة إحصائية لكؿ مف متغيري البناء التنظيمي السميـ، 
 المستدامة(.والقيادة الفاعمة عمى المتغير التابع )تحقيؽ التنمية 

ويعزو الباحث إلى أف الييكؿ التنظيمي السميـ يساىـ في زيادة درجة التنسيؽ والمتابعة بيف 
دارات منظمات المجتمع المدني، بصورة تمكف مف إنجاز المشاريع والبرامل بالشكؿ  دوائر وا 

افؽ بيف المخطط لو، وبما يتفؽ مع اتفاقيات المنظمة مع الجيات المانحة، كما يساىـ في التو 
ة التي تعدىا اإلدارة المالية والتقارير اإلدارية والمالية والفنية التي تعدىا اإلدارات يالتقارير المال

التنفيذية األخرى، وىذا مف شأنو أف يزيد مف مصداقية وثقة المؤسسات المانحة بمنظمات المجتمع 
 مية المستدامة.المدني واستمرار التعامؿ معيا، وعميو فإنو يساىـ في تحقيؽ التن

وبالنسبة لمقيادة الفاعمة يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف المجتمعات العربية ال تيتـ بالقدر الكافي 
، القيادة الفاعمة أىميةبالقيادة وأسس تكويف القائد وال تنمي ىذه الثقافة، في حيف يؤكد الباحث عمى 

ئولية وليست منصب فيي نشاط ومس امؿحيث تعتبر مف أكثر أدوات التوجيو فعالية في مجاؿ الع
ف المنظمة التي تفتقر إلى القيادة الفاعمة ليس ليا نصيب في النجاح، فالقيادة إداري فقط، إذ إ
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أساسًا في صياغة الرؤى لممستقبؿ ووضع استراتيجيات لمتطوير، كما أف القيادة تؤثر الفاعمة تعتبر 
 ية المستدامة.في سموؾ األفراد وبذلؾ تتحقؽ مف خالليا التنم

 ومف خالؿ نتائل تحميؿ االنحدار المتعدد يمكف استخالص النتائل التالية:
 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمكفاءة المؤسسية عمى تحقيؽ التنمية المستدامة. -1

 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمسياسة التمويمية عمى تحقيؽ التنمية المستدامة. -2

 ية لمكفاءة التسويقية عمى تحقيؽ التنمية المستدامة.يوجد تأثير ذو داللة إحصائ -3

 ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمبناء التنظيمي السميـ عمى تحقيؽ التنمية المستدامة. -4

 ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمقيادة الفاعمة عمى تحقيؽ التنمية المستدامة. -5

 
 ويمكن كتابة معادلة االنحدار كما يمي:  

Y = Constant + b1 .??  + b2 .?? + b3 .??+  E  

Y = 1.077 + 0.367 . الكفاءة . 0.154 + السياسة التمويمية. 0.205 +  الكفاءة المؤسسية
 التسويقية
  

( بدين 05.0توجدد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) :لثةالثاالفرضية الرئيسة 
 فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمدع المددنيحول "  متوسطات استجابات المبحوثين
المسمى الدوظيفيه العمره المؤىل العمميه سنوات الخدمةه الجنسه " تعزى لممتغيرات الشخ ية )

 ؟(التخ ص
  :الفرضية ست فرضيات وىما كالتالي وينبثؽ عف تمؾ

( بددين متوسددطات اسددتجابات 05.0توجددد فددروق ذات داللددة إح ددائية عنددد مسددتوى داللددة ).1
 " تعددزى لمتغيددر فاعميددة وحدددة تجنيددد األمددوال فددي منظمددات المجتمددع المدددنيالمبحددوثين حددول " 

 الجنس  
 ". Independent Samples T Test لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
المقابمػػػػة  (.Sig)ة ( تبػػػػيف أف القيمػػػػة االحتماليػػػػ3.36مػػػػف النتػػػػائل الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )

فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ فػي " لمدرجة الكمية المتعمقة  بمجاالت  "  لمعينتيف المستقمتيف t الختبار"
مجػاالت اللجميػع  المحسػوبة t ةوقيمػ ،(0.05)مسػتوى الداللػة مػف  أقػؿ "  منظمات المجتمع المدني
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فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية وجػػود  ممػػا يػػدؿ عمػػى ،(1.96الجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ) tمػػف قيمػػة  أكبػػر
فاعميػػػة وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ فػػػي منظمػػػات المجتمػػػع بػػػيف متوسػػػطات اسػػػتجابات المبحػػػوثيف حػػػوؿ " 

، يعزى لمجنس، ومف خالؿ المتوسطات تبيف أف الفروؽ في التقػديرات كانػت لصػالح جػنس " المدني
قد كانت القيمة االحتمالية لكؿ منيمػا ف كفاءة المؤسسية والقيادة الفاعمةاباستثناء ما يتعمؽ بال الذكور
، ممػػا يػػدلؿ عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي تقػػديرات اسػػتجابات المبحػػوثيف (0.05)مسػػتوى الداللػػة مػػف أكبػػر 

 .حوؿ الكفاءة المؤسسة والقيادة الفاعمة 
 (3.36جدول )

 الجنس""  وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار " 

 المجال
قيمة  المتوسطات

 باراالخت
 القيمة االحتمالية

(Sig). أنثى ذكر 

 :2622 46887 3.78 3.98 البناء التنظيمي

 26334 7;367 3.96 4.07 الكفاءة المؤسسية

 0.231 1.199 3.88 3.97 القيادة الفاعمة

 0.044 2.021 3.76 3.90 السياسة التمويمية

 0.033 2.147 3.93 4.07 الكفاءة التسويقية

جنيد األموال في منظمات فاعمية وحدة ت
 0.033 2.145 3.87 4.00 المجتمع المدني

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات * 
 1.96تساوي  0.05القيمة الجدولية عند مستوى داللة  *

( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) .2
 العمر" " تعزى لمتغير فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدنيالمبحوثين حول " 

 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
المقابمػػػػة  (.Sig)( تبػػػػيف أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة 3.37مػػػػف النتػػػػائل الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )

فاعمية وحدة تجنيد األمػواؿ فػي منظمػات " بمجاالت لمدرجة الكمية المتعمقة  " تحميؿ التبايف تبار"الخ
مػف  أقػؿمجػاالت اللجميػع  المحسػوبة f ةوقيمػ ،(0.05)مسػتوى الداللػة مف  أكبر "  المجتمع المدني

ة بػػيف فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائيعػػدـ وجػػود ممػػا يػػدؿ عمػػى  ،(2.63الجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ) fقيمػػة 
"  فاعمية وحدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدنيالمبحوثيف حوؿ " متوسطات استجابات 
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فقػد كانػت القيمػة االحتماليػة أقػؿ مػف  ايتعمػؽ فػي الكفػاءة التسػويقية العمر، باستثناء مػا تعزى لمتغير
لكفػػػػاءة فػػػػي تقػػػػدير ا إحصػػػػائية، ممػػػػا يشػػػػير عمػػػػى وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 0.05مسػػػػتوى الداللػػػػة 

 -35وقد تبيف أف الفروؽ مف خالؿ مقارنة المتوسػطات أنيػا لصػالح الػذيف أعمػارىـ مػف  التسويقية،
 .45أقؿ 

 -35ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى الخبرة الكافية التي يتمتع بيا مػف تتػراوح أعمػارىـ مػف 
يػػـ عمػػى درايػػة ، والتػػي تظيػػر مػػف خػػالؿ العمػػؿ واالحتكػػاؾ بػػالمجتمع المحمػػي، ممػػا جعم45أقػػؿ مػػف 

كافية بأىمية المحافظة عمػى البيئػة والعمػؿ عمػى تنميػة المجتمػع، وكػذلؾ إدراكيػـ لمػدور البػارز الػذي 
 يحظى بو مفيـو التسويؽ في عممية تجنيد األمواؿ والمساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة.

 (3.37جدول )
 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير  "العمر"

 المجال

 توسطاتالم
قيمة 
 االختبار

 القيمة االحتمالية
(Sig).  أقل من

25 
أقل  -25
 35من 

أقل  -35
 45من 

45- 
 فأكثر 

 0.402 0.980 56:9 ;;56 5;56 :569 البناء التنظيمي

 0.155 1.757 6;56 ;662 6627 56:9 الكفاءة المؤسسية

 0.258 1.349 4;56 6624 7;56 5699 القيادة الفاعمة

 0.216 1.493 56:6 ::56 2;56 5689 التمويميةالسياسة 

 0.012 3.710 7;56 4.10 6627 5699 الكفاءة التسويقية

فاعمية وحدة تجنيد األموال في 
 0.063 2.273 3.90 4.02 3.98 3.77 منظمات المجتمع المدني

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال بيف المتوسطات الفروؽ *
  2.63تساوي  0.05مستوى داللة " و 347، 3عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *
 

( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ). 3
 " تعدزى لمتغيددر فاعميدة وحددة تجنيدد األمددوال فدي منظمدات المجتمدع المددنيالمبحدوثين حدول " 

 عمميالمؤىل ال

 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
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المقابمػػػػة  (.Sig)( تبػػػػيف أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة 3.38مػػػػف النتػػػػائل الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )
فاعمية وحدة تجنيد األمػواؿ فػي منظمػات " لمدرجة الكمية المتعمقة  بمجاالت " تحميؿ التبايف الختبار"

مػف  أقػؿمجػاالت اللجميػع  المحسػوبة f ةوقيمػ ،(0.05)مسػتوى الداللػة مف  برأك "  المجتمع المدني
فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف عدـ وجػود مما يدؿ عمى  ، ،(2.63الجدولية والتي تساوي ) fقيمة 

"  فاعمية وحدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدنيمتوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ " 
 العممي". ؿالمؤى تعزى لمتغير

 (3.38جدول )
 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير  "المؤىل العممي"

 المجال
 المتوسطات

 قيمة االختبار
 القيمة االحتمالية

(Sig). دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموم 

 0.865 0.245 4.06 3.89 3.92 3.90 البناء التنظيمي

 0.864 0.246 6629 9;56 6626 6624 الكفاءة المؤسسية

 0.254 1.363 6626 ;569 9;56 9;56 القيادة الفاعمة

 0.556 0.694 ::56 5698 ;:56 56:6 السياسة التمويمية

 0.946 0.124 6633 6623 6624 6625 الكفاءة التسويقية

فاعمية وحدة تجنيد األموال في 
 0.747 0.437 3.13 2.78 2.86 2.85 منظمات المجتمع المدني

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال ؽ بيف المتوسطاتالفرو  *
  2.63تساوي  0.05مستوى داللة " و 347، 3عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *
 
( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) .4

سنوات  " تعزى لمتغير مية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدنيفاعالمبحوثين حول " 
 الخبرة  

 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
المقابمػػػػة  (.Sig)( تبػػػػيف أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة 3.39مػػػػف النتػػػػائل الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )

فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات " تعمقة  بمجاالت لمدرجة الكمية الم " تحميؿ التبايف الختبار"
مػف  أقػؿمجػاالت اللجميػع  المحسػوبة f ةوقيمػ ،(0.05)مسػتوى الداللػة مف  أكبر "  المجتمع المدني

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عػػدـ وجػػود ممػػا يػػدؿ عمػػى  ،(2.63الجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ) fقيمػػة 
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"  المػدني المجتمػع منظمػات فػي األمػواؿ تجنيػد وحدة فاعمية متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ "
مقارنػػػػة  فقػػػػد تبػػػػيف مػػػػف خػػػػالؿ سػػػػنوات الخبػػػػرة، ولمعرفػػػػة الفػػػػروؽ لصػػػػالح مػػػػف تكػػػػوف تعػػػػزى لمتغيػػػػر
 . سنوات 10أقؿ مف سنوات إلى  7 تتراوح ما بيفمذيف سنوات خبرتيـ ل المتوسطات

 رة في مجاؿ العمؿ، وخاصة العمؿ الخيري.ويفسر الباحث ىذا إلى أف سنوات الخبرة ليا أىمية كبي
 

 (3.39جدول )
 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير " سنوات الخبرة "

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
أقل من 

3 
أقل  -3

 7من 
أقل  -7

 10من 
10- 

 فأكثر 

 0.025 3.161 8;56 6634 ;:56 5693 البناء التنظيمي

 0.001 5.378 4.06 4.15 6627 5694 الكفاءة المؤسسية

 0.040 2.797 6623 4.04 :;56 5693 القيادة الفاعمة

 0.024 3.191 3;56 5;56 ;:56 5683 السياسة التمويمية

 0.008 4.001 6628 6637 6624 ;569 الكفاءة التسويقية

 في األموال تجنيد وحدة فاعمية
 المدني المجتمع منظمات

2.61 2.86 3.17 3.10 4.471 0.004 

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات *
 2.63تساوي  0.05مستوى داللة " و 347، 3عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *
ين متوسدطات اسدتجابات ( بد05.0توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) .5

 " تعددزى لمتغيددر المدددني المجتمددع منظمددات فددي األمددوال تجنيددد وحدددة فاعميددةالمبحددوثين حددول " 
 المسمى الوظيفي  

 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
تحميؿ  ختبار"المقابمة ال (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 3.40مف النتائل الموضحة في جدوؿ )

 المجتمػػػع منظمػػػات فػػػي األمػػػواؿ تجنيػػػد وحػػػدة فاعميػػػة" لمدرجػػػة الكميػػػة المتعمقػػػة  بمجػػػاالت  " التبػػػايف
 fمػػف قيمػػة  أقػػؿمجػػاالت اللجميػػع  المحسػػوبة f ةوقيمػػ ،(0.05)مسػػتوى الداللػػة مػػف  أكبػػر "  المػػدني

حصػػػػائية بػػػػيف فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إعػػػػدـ وجػػػػود ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى  ، ،(2.63الجدوليػػػػة والتػػػػي تسػػػػاوي )
"  المػدني المجتمػع منظمػات فػي األمػواؿ تجنيػد وحدة فاعميةمتوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ " 
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فقػد كانػت القيمػة االحتماليػة  االمسمى الػوظيفي، باسػتثناء مػا يتعمػؽ فػي القيػادة الفاعمػة تعزى لمتغير
ة فػي تقػدير القيػادة ذات داللػة إحصػائي فػروؽ، ممػا يشػير عمػى وجػود 0.05أقؿ مف مسػتوى الداللػة 

وقػػد تبػػيف أف الفػػروؽ مػػف خػػالؿ مقارنػػة المتوسػػطات أنيػػا لصػػالح الػػذيف ىػػـ أعضػػاء مجمػػس  الفاعمػػة،
  .  اإلدارة

الباحػػػث ىػػػذا لمػػػدى معػػػرفتيـ بأىميػػػة تطبيػػػؽ القيػػػادة الفاعمػػػة فػػػي منظمػػػات المجتمػػػع  ويعػػػزو
 المدني ودورىا البارز في تحقيؽ التنمية المستدامة.
 (3.40جدول )

 نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير  " المسمى الوظيفي" يوضح

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
رئيس 
 مجمس

مدير عام 
 تنفيذي

عضو 
 مجمس

رئيس 
 قسم

 0.220 1.480 56:5 6626 4;56 ;;56 البناء التنظيمي

 0.507 0.778 7;56 6627 :662 6622 الكفاءة المؤسسية

 0.035 2.904 3.80 4.00 4.00 4.03 القيادة الفاعمة

 0.297 1.234 3.79 3.97 3.88 3.85 السياسة التمويمية

 0.145 1.809 4;56 6628 6629 6627 الكفاءة التسويقية

 في األموال تجنيد وحدة فاعمية
 0.164 1.712 2.76 3.12 2.88 2.88 المدني المجتمع منظمات

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال اتالفروؽ بيف المتوسط *
 2.63تساوي  0.05مستوى داللة " و 347، 3عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *
 

( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) .6
 " تعددزى لمتغيددر المدددني المجتمددع منظمددات فددي األمددوال تجنيددد وحدددة فاعميددةالمبحددوثين حددول " 

 التخ ص  

 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
المقابمػػػػة  (.Sig)( تبػػػػيف أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة 3.41مػػػػف النتػػػػائل الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )

 منظمات في األمواؿ تجنيد وحدة ميةفاع" لمدرجة الكمية المتعمقة  بمجاالت  " تحميؿ التبايف الختبار"
مػف  أقػؿمجػاالت اللجميػع  المحسػوبة f ةوقيمػ ،(0.05)مسػتوى الداللػة مف  أكبر "  المدني المجتمع
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فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عػػدـ وجػػود ممػػا يػػدؿ عمػػى  ،(2.39الجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ) fقيمػػة 
"  المػدني المجتمػع منظمػات فػي ألمػواؿا تجنيػد وحدة فاعميةالمبحوثيف حوؿ " متوسطات استجابات 

ماليػة أقػؿ فقػد كانػت القيمػة االحت ا، باستثناء ما يتعمؽ في الكفاءة المؤسسيةالتخصص تعزى لمتغير
ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي تقػػػدير الكفػػػاءة  فػػػروؽير عمػػػى وجػػػود ممػػػا يشػػػ، 0.05مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة 

 في متخصصوفطات أنيا لصالح الذيف ىـ وقد تبيف أف الفروؽ مف خالؿ مقارنة المتوس التسويقية،
 ،أصػػحاب التخصصػػات اليندسػػيةويعػػزو الباحػػث ىػػذا إلػػى القػػدرة العاليػػة لػػدى ، جتماعيػػةاالخدمػػة ال

بمػػا يضػػمف تحقيػػؽ األىػػداؼ  ،دارة المنظمػػات بكفػػاءة وفاعميػػةإلالعمػػـو الماليػػة وارداب وتخصصػػات 
األمثػػؿ لممػػوارد المتاحػػة لتحقيػػؽ التنميػػة المرجػػوة والحصػػوؿ عمػػى التمويػػؿ الػػالـز فػػي ظػػؿ االسػػتخداـ 

 المستدامة. 
 (3.41جدول )

 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير  " التخ ص"

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
عموم 
 مالية

 ىندسة
خدمة 
 اجتماعية

 أخرى أداب

 0.077 2.127 3.89 6632 6628 5697 3;56 البناء التنظيمي

 0.039 2.556 4.10 6629 6643 6;56 7;56 الكفاءة المؤسسية

 0.382 1.048 7;56 7;56 6633 ::56 3;56 القيادة الفاعمة

 0.676 0.582 56:9 ;;56 3;56 56:2 56:7 السياسة التمويمية

 0.693 0.558 6624 6635 6629 6622 ;;56 الكفاءة التسويقية

 في لاألموا تجنيد وحدة فاعمية
 0.297 1.232 2.86 3.13 3.16 2.77 2.82 المدني المجتمع منظمات

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات *

( بدين 05.0توجدد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) الرابعة:الفرضية الرئيسة 
 فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمدع المددنيات المبحوثين حول " متوسطات استجاب
 (؟حجم التمويله عدد الموظفينه عمر المنظمة) التنظيمية" تعزى لممتغيرات 
  :فرضية الفرضيات التاليةوينبثؽ عف تمؾ ال

متوسدطات اسدتجابات ( بدين 05.0توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) .1
حجدم  " تعدزى لمتغيدر فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمدع المددني المبحوثين حول "

 التمويل  
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 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
المقابمػػػػة  (.Sig)( تبػػػػيف أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة 3.42مػػػػف النتػػػػائل الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )

 منظمػات فػي األمػواؿ تجنيد وحدة فاعمية" لمدرجة الكمية المتعمقة  بمجاالت تحميؿ التبايف"  ر"الختبا
مػف  أقػؿمجػاالت اللجميػع  المحسػوبة f ةوقيمػ ،(0.05)مسػتوى الداللػة مف  أكبر "  المدني المجتمع
يف فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػعػػدـ وجػػود ممػػا يػػدؿ عمػػى  ،(2.12الجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ) fقيمػػة 

 ؿ المػدني المجتمػع منظمات في األمواؿ تجنيد وحدة فاعميةاستجابات المبحوثيف حوؿ " متوسطات 
 .حجـ التمويؿ " تعزى لمتغير

 (3.42جدول )
 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير  " حجم التمويل"

 المجال
قيمة  الحسابية المتوسطات

 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
41111- 

011111 

011111- 

111111 

111111- 

211111 

211111- 

411111 

411111- 

0111111 

01111111 

1111111- 

1111111  

 فأكثر

 0.480 0.920 6622 :;56 6625 6627 56:7 56:6 56:7 البناء التنظيمي

 0.581 0.787 4.12 3.94 4.17 6623 6622 6625 8;56 الكفاءة المؤسسية

 0.686 0.655 6628 56:8 ;;56 6626 9;56 ::56 2;56 القيادة الفاعمة

 0.099 1.797 6622 ::56 6622 3;56 7;56 3;56 5693 السياسة التمويمية

 0.149 1.591 :663 6623 :663 6625 :662 ;;56 5;56 الكفاءة التسويقية

 تجنيد وحدة فاعمية
 منظمات في األموال

 المدني المجتمع
2.77 2.80 2.86 3.10 3.17 2.83 3.17 1.154 0.331 

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات *
 2.12تساوي  0.05مستوى داللة " و 344، 6عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *

 

ات ( بدين متوسدطات اسدتجاب05.0توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) .2
عددد  " تعدزى لمتغيدر المددني المجتمدع منظمدات فدي األموال تجنيد وحدة فاعميةالمبحوثين حول " 

 الموظفين  

 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
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المقابمػػػػة  (.Sig)( تبػػػػيف أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة 3.43مػػػػف النتػػػػائل الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )
 منظمػات فػي األمػواؿ تجنيد وحدة فاعمية" لمدرجة الكمية المتعمقة  بمجاالت يف" تحميؿ التبا الختبار"
مػف  أقػؿمجػاالت اللجميػع  المحسػوبة f ةوقيمػ ،(0.05)مسػتوى الداللػة مف  أكبر "  المدني المجتمع
فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عػػدـ وجػػود ممػػا يػػدؿ عمػػى  ،(2.39الجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ) fقيمػػة 

"  المػدني المجتمػع منظمػات فػي األمػواؿ تجنيػد وحدة فاعميةجابات المبحوثيف حوؿ " استمتوسطات 
 .الموظفيف عدد تعزى لمتغير

 (3.43جدول )
 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير " عدد الموظفين"

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
أقل 
 10من

أقل -10
 20من

أقل -20
 40من

أقل -40
 70من

70 
 فأكثر

 0.372 1.069 ;;56 56:2 5;56 6625 ;:56 البناء التنظيمي

 0.103 1.942 6625 56:6 6624 6639 6624 الكفاءة المؤسسية

 0.099 1.964 ::56 56:5 2;56 6635 5;56 القيادة الفاعمة

 0.648 0.620 6;56 56:5 2;56 5;56 56:4 السياسة التمويمية

 0.381 1.050 6632 :;56 :662 ;662 9;56 سويقيةالكفاءة الت

 في األموال تجنيد وحدة فاعمية
 0.269 1.301 2.87 2.76 2.87 3.16 2.82 المدني المجتمع منظمات

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات *
 2.39تساوي  0.05ستوى داللة م" و 346، 4عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *
 
 
( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) .3

عمدر  " تعدزى لمتغيدر المددني المجتمدع منظمات في األموال تجنيد وحدة فاعميةالمبحوثين حول " 
 المنظمة 

 المقابمػة الختبػار" (.Sig)ف القيمػة االحتماليػة ( تبػيف أ3.44مف النتائل الموضحة في جػدوؿ )
 المجتمػع منظمػات في األمواؿ تجنيد وحدة فاعمية" لمدرجة الكمية المتعمقة  بمجاالت  " تحميؿ التبايف

 fمػػف قيمػػة  أقػػؿمجػػاالت اللجميػػع  المحسػػوبة f ةوقيمػػ ،(0.05)مسػػتوى الداللػػة مػػف  أكبػػر "  المػػدني
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فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات عػدـ وجػود ا يدؿ عمى مم ،(2.63الجدولية والتي تساوي )
 " تعزى لمتغيػر المدني المجتمع منظمات في األمواؿ تجنيد وحدة فاعميةاستجابات المبحوثيف حوؿ " 

 .عمر المنظمة
 (  3.44جدول )

 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير "عمر المنظمة"

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

قيمة ال
 االحتمالية

(Sig). 
أقل 
 5من 

 أقل -5
 10من  

أقل  -10
 15من 

15- 
 فأكثر 

 0.120 1.958 3.84 4.04 3.93 3.88 البناء التنظيمي

 0.075 2.325 3.99 4.13 6625 56:4 الكفاءة المؤسسية

 0.061 2.481 3.89 6629 3.94 5698 القيادة الفاعمة

 0.475 0.836 56:5 6;56 56:5 56:9 السياسة التمويمية

 0.066 2.417 ;;56 6635 7;56 7;56 الكفاءة التسويقية

 في األموال تجنيد وحدة فاعمية
 0.061 2.482 2.80 3.16 2.83 2.73 المدني المجتمع منظمات

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات *
  2.63تساوي  0.05مستوى داللة " و 347، 3رجة حرية "عند دالجدولية  Fقيمة  *

 

( بدين 05.0توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ) :خامسةالالفرضية الرئيسة 
" تعدزى لممتغيدرات الشخ دية  المسدتدامة التنميدة تحقيدقمتوسطات اسدتجابات المبحدوثين حدول " 

 .(المسمى الوظيفيه التخ صه برةيه سنوات الخعمره المؤىل العممالالجنسه )
  :الفرضية ست فرضيات وىـ كالتالي وينبثؽ عف تمؾ

( بددين متوسددطات اسددتجابات 05.0توجددد فددروق ذات داللددة إح ددائية عنددد مسددتوى داللددة ).1
 الجنس   " تعزى لمتغير المستدامة التنمية تحقيقالمبحوثين حول " 

 ". Independent Samples T Test ه الفرضية تـ استخداـ اختبار "لإلجابة عمى ىذ
المقابمػػػػة  (.Sig)( تبػػػػيف أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة 3.45مػػػػف النتػػػػائل الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )

 " المسػػتدامة التنميػػة تحقيػػؽ"  لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة  بمجػػاالت  "  لمعينتػػيف المسػػتقمتيف t الختبػػار"
 tمػػػف قيمػػػة  لجميػػػع مجػػػاالت الدراسػػػة أكبػػػر المحسػػػوبة t ةوقيمػػػ ،(0.05)مسػػػتوى الداللػػػة مػػػف  أكبػػػر
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فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات وجػػود ممػػا يػػدؿ عمػػى  ،(1.96الجدوليػػة والتػػي تسػػاوي )
 ، يعزى لمجنس." المستدامة التنمية تحقيؽاستجابات المبحوثيف حوؿ " 

 (3.45جدول )
 الجنس""  ا لمتغيروفق "لعينتين مستقمتين -  Tنتائج اختبار " 

 المجال
قيمة  المتوسطات

 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). أنثى ذكر 

 0.104 1.631 3.93 4.07 وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

 0.254 1.142 3.93 4.03 تحقيق التنمية االقت ادية

 0.316 1.004 3.94 4.01 تحقيق التنمية االجتماعية

 0.551 0.596 3.80 3.85 لتنمية البيئيةتحقيق ا

 0.239 1.180 3.91 3.99 المستدامة التنمية تحقيق عممية

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات * 
 1.96تساوي  0.05القيمة الجدولية عند مستوى داللة  *

( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0مسدتوى داللدة )توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد  .2
 العمر" " تعزى لمتغير المستدامة التنمية تحقيقالمبحوثين حول " 

 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
المقابمػػػػة  (.Sig)( تبػػػػيف أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة 3.46مػػػػف النتػػػػائل الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )

مػػف  أكبػػر  " المسػػتدامة التنميػػة تحقيػػؽ" لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة  بمجػػاالت  " تحميػػؿ التبػػايف الختبػػار"
الجدوليػة والتػي تسػاوي  fمػف قيمػة  أقػؿمجػاالت اللجميػع  المحسػوبة fوقػيـ  ،(0.05)مستوى الداللة 

لمبحػوثيف فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات اسػتجابات اعدـ وجود مما يدؿ عمى  ،(2.63)
العمر، باستثناء ما يتعمػؽ فػي تحقيػؽ التنميػة البيئيػة  " تعزى لمتغير المستدامة التنمية تحقيؽحوؿ " 

 فروؽ، مما يشير عمى وجود 0.05واالجتماعية فقد كانت القيمة االحتمالية أقؿ مف مستوى الداللة 
ح الػذيف أعمػارىـ نيػا لصػالوقد تبيف أف الفروؽ مف خالؿ مقارنة المتوسطات أ ذات داللة إحصائية،

 . 45أقؿ  -35مف 
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 -35أعمػارىـ مػف  مػف تتػراوحالباحث ىذه النتيجة إلى الخبرة الكافية التي يتمتع بيا  ويعزو
، والتػػي تظيػػر مػػف خػػالؿ العمػػؿ واالحتكػػاؾ بػػالمجتمع المحمػػي، ممػػا جعميػػـ عمػػى درايػػة 45أقػػؿ مػػف 

المجتمػع، وكػذلؾ إدراكيػـ لمػدور البػارز الػذي  كافية بأىمية المحافظة عمػى البيئػة والعمػؿ عمػى تنميػة
 يحظى بو مفيـو التسويؽ في عممية تجنيد األمواؿ والمساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة.

 (3.46جدول )
 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير  "العمر"

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
أقل من 
25 

أقل  -25
 35من 

أقل  -35
 45من 

45- 
 فأكثر 

 0.250 1.701 4.10 4.07 4.02 3.78 وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

 0.310 1.225 3.97 4.06 4.01 3.78 تحقيق التنمية االقت ادية

 0.019 3.343 4.00 4.12 3.97 3.73 تحقيق التنمية االجتماعية

 0.040 2.807 3.85 3.86 3.85 3.50 تحقيق التنمية البيئية

 0.054 2.570 3.98 4.03 3.96 3.70 المستدامة التنمية تحقيق عممية

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات *
  2.63تساوي  0.05مستوى داللة " و 347، 3عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *
( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0ت داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة )توجد فدروق ذا. 3

 المؤىل العممي " تعزى لمتغير المستدامة التنمية تحقيقالمبحوثين حول 

 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
المقابمػػػػة  (.Sig)حتماليػػػػة ( تبػػػػيف أف القيمػػػػة اال3.47مػػػػف النتػػػػائل الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )

مػف  أكبػر   " المسػتدامة التنميػة تحقيػؽ" لمدرجة الكميػة المتعمقػة  بمجػاالت  " تحميؿ التبايف الختبار"
الجدوليػة والتػي تسػاوي  fمػف قيمػة  أقػؿمجػاالت اللجميػع  المحسػوبة fوقػيـ  ،(0.05)مستوى الداللة 

ئية بيف متوسطات اسػتجابات المبحػوثيف فروؽ ذات داللة إحصاعدـ وجود مما يدؿ عمى  ،(2.63)
 المؤىؿ العممي". " تعزى لمتغير المستدامة التنمية تحقيؽحوؿ " 
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 (3.47جدول )
 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير  "المؤىل العممي"

 المجال
قيمة  المتوسطات

 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموم 

 0.640 0.562 6624 7;56 6624 6638 وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

 0.900 0.195 6635 6623 6622 6;56 تحقيق التنمية االقت ادية

 0.980 0.061 6624 6623 :;56 6623 تحقيق التنمية االجتماعية

 0.590 0.640 9;56 5699 56:7 5692 تحقيق التنمية البيئية

 0.966 0.089 3.12 2.83 2.86 2.85 المستدامة التنمية حقيقت عممية

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات *
  2.63تساوي  0.05مستوى داللة " و 347، 3عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *
 
( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) .4

 سنوات الخبرة   " تعزى لمتغير المستدامة التنمية تحقيقالمبحوثين حول " 

 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
المقابمػػػػة  (.Sig)( تبػػػػيف أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة 3.48مػػػػف النتػػػػائل الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )

مػػف  أقػػؿ  " المسػػتدامة التنميػػة تحقيػػؽ" لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة  بمجػػاالت  " تحميػػؿ التبػػايف ر"الختبػػا
الجدوليػة والتػي  fمف قيمة  أكبرمجاالت الدراسة اللجميع  المحسوبة fوقيـ  ،(0.05)مستوى الداللة 

فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات اسػػػػتجابات وجػػػػود ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى  ،(2.63تسػػػػاوي )
سػنوات الخبػرة، ولمعرفػة الفػروؽ لصػالح  " تعػزى لمتغيػر المسػتدامة التنميػة تحقيػؽبحوثيف حػوؿ " الم

 تتػراوح مػا بػيفقد تبيف أف الفػروؽ لصػالح الػذيف سػنوات خبػرتيـ ، و تـ مقارنة المتوسطات امف تكوف
 . سنوات 10أقؿ مف سنوات إلى  7

 في مجاؿ العمؿ، وخاصة العمؿ الخيري. ويفسر الباحث ىذا إلى أف سنوات الخبرة ليا أىمية كبيرة
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 (3.48جدول )
 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير " سنوات الخبرة "

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
أقل من 

3 
أقل  -3

 7من 
أقل  -7

 10من 
10- 

 فأكثر 
 0.009 3.954 6635 6634 5;56 5699 وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

 0.043 2.743 6628 6633 7;56 5698 تحقيق التنمية االقت ادية

 0.008 4.010 6629 6632 7;56 :569 تحقيق التنمية االجتماعية

 0.000 6.249 8;56 6624 56:3 5668 تحقيق التنمية البيئية

 0.001 5.647 3.17 3.18 2.80 2.61 المستدامة التنمية تحقيق عممية

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات *
 2.63تساوي  0.05مستوى داللة " و 347، 3عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *
( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) .5

 المسمى الوظيفي   " تعزى لمتغير المستدامة التنمية تحقيقحوثين حول " المب

 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
تحميؿ  المقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 3.49مف النتائل الموضحة في جدوؿ )

مسػػتوى الداللػػة مػػف  أكبػػر  " المسػػتدامة التنميػػة تحقيػػؽ" االت لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة  بمجػػ " التبػػايف
 ،(2.63الجدولية والتػي تسػاوي ) fمف قيمة  أقؿلجميع مجاالت الدراسة  المحسوبة fوقيـ  ،(0.05)

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ " عػػدـ وجػػود ممػػا يػػدؿ عمػػى 
 .المسمى الوظيفي لمتغير" تعزى  المستدامة التنمية تحقيؽ

 (3.49جدول )
 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير  " المسمى الوظيفي"

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
رئيس 
 مجمس

مدير عام 
 تنفيذي

عضو 
 مجمس

رئيس 
 قسم

 0.110 2.025 4;56 6633 6626 6639 وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

 0.706 0.467 6;56 6622 6627 6627 تحقيق التنمية االقت ادية
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 0.098 2.153 56:8 6627 6627 6634 تحقيق التنمية االجتماعية

 0.183 1.627 5694 :569 3;56 ::56 تحقيق التنمية البيئية

 0.153 2.768 2.76 2.87 3.11 3.14 المستدامة التنمية تحقيق عممية

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال وؽ بيف المتوسطاتالفر  *
 2.63تساوي  0.05مستوى داللة " و 347، 3عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *

( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) .6
 التخ ص   " تعزى لمتغير المستدامة التنمية قتحقيالمبحوثين حول " 

 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
تحميؿ  المقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 3.50مف النتائل الموضحة في جدوؿ )

مسػػتوى الداللػػة مػػف  أكبػػر  " سػػتدامةالم التنميػػة تحقيػػؽ" لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة  بمجػػاالت  " التبػػايف
ممػػا  ،(2.39الجدوليػػة والتػي تسػػاوي ) fمػف قيمػػة  مجػػاالت أقػػؿاللجميػع  المحسػػوبة fوقػيـ  ،(0.05)

 تحقيػؽفروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حػوؿ " عدـ وجود يدؿ عمى 
 .التخصص " تعزى لمتغير المستدامة التنمية

 (3.50جدول )
 ح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير  " التخ ص"يوض

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
عموم 
 مالية

 ىندسة
خدمة 
 اجتماعية

 أخرى أداب

 0.188 1.547 6638 6627 6632 56:9 ;;56 وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

 0.361 1.090 6636 6623 2;56 3;56 :;56 تحقيق التنمية االقت ادية

 0.139 1.749 6637 ;;56 ;;56 ::56 7;56 تحقيق التنمية االجتماعية

 0.222 1.434 3;56 6628 56:4 5697 5699 تحقيق التنمية البيئية

 0.163 1.643 3.01 3.12 2.84 2.76 2.81 المستدامة التنمية تحقيق عممية

 ( 05.0) صائيًا عند مستوي داللةإح ةدال الفروؽ بيف المتوسطات *
 2.39تساوي  0.05مستوى داللة " و 346، 4عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *
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( بدين 05.0توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة ): سادسةاللفرضية الرئيسة ا
 التنظيميددة" تعددزى لممتغيددرات  المسددتدامة التنميددة تحقيددقمتوسددطات اسددتجابات المبحددوثين حددول " 

 .(حجم التمويله عدد الموظفينه عمر المنظمة)
  وينبثؽ عف تمؾ الفرضية الفرضيات التالية :

( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) .1
 حجم التمويل   " تعزى لمتغير تدامةالمس التنمية تحقيقالمبحوثين حول " 

 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
تحميؿ  المقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 3.51مف النتائل الموضحة في جدوؿ )

مسػػتوى الداللػػة مػػف  أكبػػر  " المسػػتدامة التنميػػة تحقيػػؽ" التبػػايف" لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة  بمجػػاالت 
ممػػا  ،(2.13الجدوليػػة والتػي تسػػاوي ) fمػف قيمػػة  أقػػؿمجػػاالت اللجميػع  المحسػػوبة fوقػيـ ، (0.05)

 تحقيػؽفروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حػوؿ " عدـ وجود يدؿ عمى 
 حجـ التمويؿ. " تعزى لمتغير المستدامة التنمية

 

 (3.51جدول )
 ائج تحميل التباين وفقًا لمتغير  " حجم التمويل"يوضح نت

 المجال
قيمة  الحسابية المتوسطات

 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
41111- 

011111 

011111- 

111111 

111111- 

211111 

211111- 

411111 

411111- 

0111111 

01111111 

-1111111 

1111111 

 فأكثر

وضوح المفاىيم المتعمقة 
 المستدامةبالتنمية 

56;2 6639 6634 6629 6633 56;8 6624 1.177 0.318 

 0.958 0.252 6632 6622 9;56 8;56 6628 6625 7;56 تحقيق التنمية االقت ادية

 0.704 0.633 ;662 8;56 ;;56 ;;56 5;56 6629 3;56 تحقيق التنمية االجتماعية

 0.067 1.934 ;:56 :569 ::56 5;56 7;56 5;56 5699 تحقيق التنمية البيئية

 التنمية تحقيق عممية
 المستدامة

2.77 3.15 3.11 3.11 2.88 2.74 3.12 0.949 0.709 

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات *
 2.12تساوي  0.05مستوى داللة " و 344، 6عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *
( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0ق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة )توجد فرو .2

 عدد الموظفين   " تعزى لمتغير المستدامة التنمية تحقيقالمبحوثين حول " 
 ". تحميؿ التبايف لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
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 المقابمػة الختبػار" (.Sig)قيمػة االحتماليػة ( تبػيف أف ال3.52مف النتائل الموضحة في جػدوؿ )
مسػتوى الداللػة مػف  أكبػر  " المسػتدامة التنميػة تحقيػؽ" تحميؿ التبايف" لمدرجة الكمية المتعمقة  بمجاالت 

ممػا يػدؿ  ،(2.39الجدوليػة والتػي تسػاوي ) fمػف قيمػة  لجميع المجاالت أقؿ المحسوبة fوقيـ  ،(0.05)
 التنميػة تحقيػؽإحصائية بيف متوسػطات اسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ "  فروؽ ذات داللةعدـ وجود عمى 

 عدد الموظفيف " تعزى لمتغير المستدامة
 (3.52جدول )

 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير " عدد الموظفين"

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
أقل 
 10من

أقل -10
 20من

أقل -20
 40من

أقل -40
 70من

70 
 فأكثر

 0.206 1.486 56:8 5;56 7;56 6625 6633 وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

 0.755 0.474 6623 6622 56:9 :;56 6625 تحقيق التنمية االقت ادية

 0.564 0.336 6625 56:7 9;56 7;56 6625 تحقيق التنمية االجتماعية

 0.854 0.382 ::56 5693 56:6 56:7 56:5 تحقيق التنمية البيئية

 0.657 0.609 2.85 2.76 2.80 2.84 3.10 المستدامة التنمية تحقيق عممية

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات *
 2.39تساوي  0.05مستوى داللة " و 346، 4عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *
( بدين متوسدطات اسدتجابات 05.0فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة ) توجد .3

 عمر المنظمة  " تعزى لمتغير المستدامة التنمية تحقيقالمبحوثين حول " 
 المقابمػة الختبػار" (.Sig)( تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 3.53مف النتائل الموضحة في جػدوؿ )

مسػػػتوى مػػػف  أكبػػر  " المسػػػتدامة التنميػػػة تحقيػػؽ" درجػػػة الكميػػة المتعمقػػػة  بمجػػػاالت لم " تحميػػؿ التبػػػايف
الجدوليػػػة والتػػػي تسػػػاوي  fمػػػف قيمػػػة  أقػػػؿمجػػػاالت الدراسػػػة اللجميػػػع  المحسػػػوبة fوقػػػيـ  ،(0.05)الداللػػػة 

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات المبحػػوثيف عػػدـ وجػػود ممػػا يػػدؿ عمػػى  ،(2.63)
عمر المنظمة، باسػتثناء مػا يتعمػؽ فػي وضػوح المفػاىيـ  " تعزى لمتغير المستدامة التنمية ؽتحقيحوؿ " 

ممػػا يشػػير عمػػى وجػػود ، 0.05سػػتوى الداللػػة فقػػد كانػػت القيمػػة االحتماليػػة أقػػؿ مػػف م االمتعمقػػة بالتنميػػة
 وحالالتػػي تتػػرامػػف خػػالؿ مقارنػػة المتوسػػطات أنيػػا لصػػالح المنظمػػات  وقػػد تبػػيف أف الفػػروؽ ،الفػػروؽ
 . 15أقؿ  -10مف  اأعمارى
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تػػوفر عامػػؿ الخبػػرة لػػدى المنظمػػات، ممػػا يجعميػػـ قػػادريف عمػػى تكػػويف  ويعػػزو الباحػػث ىػػذا إلػػى
آراء إيجابية أو سمبية أكثر دقة تجاه المفاىيـ المتعمقة بالتنمية المستدامة، حيػث تعتبػر الخبػرة مػف أكثػر 

بػػرات المتراكمػػة عبػػر التجػػارب تسػػيـ إلػػى حػػد العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي فيػػـ األشػػياء بصػػورة أفضػػؿا ألف الخ
 كبير في تكويف اتجاىات إيجابية أو سمبية نحو موضوع معيف

 ( 3.53جدول )
 يوضح نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير "عمر المنظمة" 

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
أقل 
 5من 

أقل من  -5
10 

أقل  -10
 15من 

15- 
 فأكثر 

 0.010 3.860 4.03 4.17 3.93 3.70 وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

 0.073 2.338 4.05 4.07 3.89 3.73 تحقيق التنمية االقت ادية

 0.218 1.486 4.05 4.01 3.89 3.88 تحقيق التنمية االجتماعية

 0.543 1.023 ::56 3.95 3.79 3.82 تحقيق التنمية البيئية

 0.231 1.602 4.01 4.05 3.87 3.78 المستدامة التنمية تحقيق عممية

 ( 05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات *
  2.63تساوي  0.05مستوى داللة " و 347، 3عند درجة حرية "الجدولية  Fقيمة  *
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 النتائج والتو يات والدراسات المقترحة
 

 المقدمة .1

 نتائج الدراسة .2

 تو يات الدراسة .3

 الدراسات المقترحة .4
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  المقدمة .1

مية عا"فوالتطبيقية يسعى الباحث إلى تمخيص النتائل التي توصؿ إلييا عف طريؽ الدراسة الميدانية 
حيػث  تجنيد األموال في منظمات المجتمدع المددني ودورىدا فدي تحقيدق التنميدة المسدتدامة"هوحدة 

جراء العمميات اإلحصائية المناسػبة عمييػا ،ث بجمع استبانات الدراسة الميدانية وتعريفياقاـ الباح  ،وا 
يـ التوصػػػػيات والمقترحػػػػات الالزمػػػػة واختبػػػػار الفرضػػػػيات واسػػػػتخراج النتػػػػائل وعرضػػػػيا، ومػػػػف ثػػػػـ تقػػػػد

 منظمات المجتمع المدني لموصوؿ إلى التنمية المستدامة.ل

 نتائج الدراسة  .2

 تـ التوصؿ إلى مجموعة مف النتائل: ،وفقرات االستبانة ىاوتفسير راسة بعد تحميؿ محاور الد
ت بدوزن جداءحيدث  هيتعمق بفاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمدع المددنيأواًل : فيما 

 %.79.20 نسبي
منظمػػات مسػػتوى فاعميػػة البنػػاء التنظيمػػي السػػميـ فػػي وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ ب البندداء التنظيمددي: -

ال يمكػػف أف يتحقػػؽ دوف وجػػود  البنػػاء التنظيمػػيوأف  %،78.40بنسػػبة  جػػاءلمػػدني المجتمػػع ا
وبكفػػاءات  ،دوف وجػػود طػػاقـ مػػف العػػامميف األكفػػاءىيكػػؿ تنظيمػػي فاعػػؿ لوحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ و 

ال بػد مػف تشػجيع العػامميف بوحػدة تجنيػد و  مختمفة ومتعددة بحيث ال تقتصر عمى شخص واحد،
ىتمػػاـ واسػػع مػػف ال بػػد أف تحظػػى باوكػػذلؾ  ،ت مميػػزة ومناسػػبةمكافػػمتقػػديـ مػػف خػػالؿ  ،األمػػواؿ

 .قبؿ اإلدارة العميا
منظمػػػات مسػػػتوى فاعميػػػة الكفػػػاءة المؤسسػػػية فػػػي وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ ب الكفددداءة المؤسسدددية: -

%، وتػػدرؾ ىػػذه المنظمػػات أف الكفػػاءة المؤسسػػية تتحقػػؽ 80.60بنسػػبة  كانػػتالمجتمػع المػػدني 
ميػػػارات إداريػػػة متعػػػددة )االتصػػػاؿ والتواصػػػؿ ي وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ حينمػػػا يمتمػػػؾ العػػػامموف فػػػ

عمػى إعػداد  والقػدرة ،القدرة عمى العمػؿ بػروح الفريػؽوالتفاوض وسرعة التشبيؾ مع المنظمات(، 
 وليا عالقة بالتنمية المستدامة. مشاريع إبداعية ومفيدة لممجتمع

منظمػػات المجتمػػع وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ بمسػػتوى فاعميػػة القيػػادة الفاعمػػة فػػي  : القيددادة الفاعمددة -
أف القيادة الفاعمة يجب أف تواكب األحداث المتغيرة كما ظير جميًا %، 79ظير بنسبة المدني 
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، المجتمعية المتعمقة بالتنميةوالمتالحقة في البيئة المحيطة، وكذلؾ يجب أف تدرؾ االحتياجات 
وتحفػػػػز  ،طػػػػة اسػػػػتراتيجية واضػػػػحةوأف تمتمػػػػؾ خ يجػػػػب أف تعتمػػػػد عمػػػػى التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي

رشادىـ وتوجييـ مف قبؿ اإلدارة العميا، ال بد أف تتعرؼ و  العامميف فييا عمى االبتكار واإلبداع وا 
 .طط المنظمات الشبيية وتنسؽ معياوحدة تجنيد األمواؿ عمى خ

منظمػػػات مسػػػتوى فاعميػػػة السياسػػػة التمويميػػػة فػػػي وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ ب السياسدددة التمويميدددة: -
ة التمويميػة المتبعػة داخػؿ وحػدة تجنيػد %، وتساعد السياسػ77.40ظير بنسبة لمجتمع المدني ا

حيػث تمتمػؾ سياسػة تمويميػة واضػحة ومعتمػدة وتتميػز  ىـوعػدد األمواؿ عمى زيادة ثقة المموليف
وكػػػذلؾ تسػػػاعد السياسػػػة التمويميػػػة المتبعػػػة فػػػي وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ عمػػػى  ،بالشػػػموؿ والوضػػػوح

، ولكػػػف ال بػػػد مػػػف االىتمػػػاـ بػػػأف تتمتػػػع وحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ داخػػػؿ فية والنزاىػػػةلشػػػفاتحقيػػػؽ ا
 زيادة دائمة. وأف يكوف في المنظمات باستقرار في حجـ التمويؿ، 

منظمػػػات فاعميػػػة الكفػػػاءة التسػػػويقية بوحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿ فػػػي  مسػػػتوى: الكفددداءة التسدددويقية  -
تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع %، وتحػرص وحػدة 80.40ظيػر بنسػبة المجتمع المدني 

الحػرص عمػى و المدني عمى التواصؿ المستمر مع المموليف في سبيؿ بناء عالقػة متينػة معيػـ، 
ف فػي وحػدة و وتدرؾ بأنػو يجػب أف يتمتػع العػامم ،ومتينة قويةوداخمية عالقات خارجية   امتالؾ

التسويؽ عمى احتياجات الفئات وتركز في عممية  ،تجنيد األمواؿ بالقدرة عمى التفاوض واإلقناع
، وكػذلؾ تحػرص وحػدة تجنيػد األمػواؿ مف خالؿ إعداد وسائط متعددة مختمفة ومميزة المستيدفة

 .ف عمى أخبار المنظمة بشكؿ مستمرعمى إطالع الممولي
تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني في عممية تحقيدق وحدة دور ثانيًا : فيما يتعمق ب

 %79.40 بوزن نسبيجاء حيث دامة التنمية المست
أف لػدى إدارة منظمػات المجتمػع المػدني  بينػتوضوح المفداىيم المتعمقدة بالتنميدة المسدتدامةه  -

كمػػػا وتحػػػرص إدارة المنظمػػػات عمػػػى تحقيػػػؽ أىػػػداؼ  لمفيػػػـو التنميػػػة المسػػػتدامة، اً واضػػػح اً وعيػػػ
الرسػػمية وتحػػػرص أف تواكػػب إدارة المنظمػػػات خطػػط التنميػػػة لػػدى الجيػػػات و  التنميػػة المسػػػتدامة

 ة.مبادئ ومعايير التنمية المستدام تيتـ إدارة المنظمات بتطبيؽو تتوافؽ معيا، 
تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػػات وحػدة أف  بينػتحيػث : المسداىمة فدي تحقيدق التنميدة االقت دادية -

مػػػف خػػػالؿ خمػػػؽ  %، 80.00سػػػاىـ فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة االقتصػػػادية بنسػػػبة تالمػػػدني  المجتمػػػع
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كمػػا تحقػػؽ عمميػػة تجنيػػد و  الح المسػػتفيديف مػػف أنشػػطتيا ومشػػاريعيا التنمويػػة،فػػرص عمػػؿ لصػػ
تساىـ فػي تخفػيض حجػـ و ، لمنفذة لصالح الفئات المستفيدةاألمواؿ استدامة المشاريع الصغيرة ا

 .فردرفع معدؿ دخؿ الو معدالت البطالة في المجتمع، 
مػواؿ فػي منظمػات تجنيػد األ وحػدة أف بينػتحيػث  : المساىمة في تحقيق التنمية االجتماعيدة -

%، والتػػػي تتحقػػػؽ مػػػف 79.80سػػػاىـ فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة االجتماعيػػػة بنسػػػبة تالمجتمػػػع المػػػدني 
خالؿ تمبية االحتياجات اإلنسانية األساسية لمفئات المستفيدة، كمػا تسػاىـ عمميػة تجنيػد األمػواؿ 

فػي رفػع مسػتوى و فيدة، المعتمدة في المنظمػة فػي زيػادة االعتمػاد عمػى الػذات لػدى الفئػات المسػت
وفػػي تحقيػؽ المسػػاواة والتماسػػؾ  التعمػيـ والثقافػػة والرعايػػة الصػحية المناسػػبة لػػدى أفػراد المجتمػػع،

 والعدالة بيف أفراد المجتمع المحتاجيف لألمواؿ. والحراؾ االجتماعي
مػػػواؿ فػػػي منظمػػػات تجنيػػػد األوحػػػدة أف  بينػػػتحيػػػث  :المسددداىمة فدددي تحقيدددق التنميدددة البيئيدددة -

%، والتػي ال يمكػف أف تتحقػؽ 76.60ساىـ فػي تحقيػؽ التنميػة البيئيػة بنسػبة تالمدني  المجتمع
تجػة عػف تنفيػذ فػات النامتقميػؿ المخ مػف خػالؿو إال باالستثمار األمثؿ لمموارد الطبيعيػة المتاحػة، 

باإلضػػافة إلػػى توعيػػة المجتمػػع لتجنػػب اسػػتخداـ الكيماويػػات الضػػارة ونشػػر  األنشػػطة والمشػػاريع،
 حفاظ عمى المساحات الخضراء.ثقافة ال

 ثالثًا: فيما يتعمق بفرضيات الدراسة:

البنداء التنظيمدي السدميم فدي وحددة تجنيدد األمدوال فاعميدة  يوجد ع قة ذات داللة إح دائية بدين -
ف الييكػؿ التنظيمػي يث إحه تحقيق التنمية المستدامةو بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة 

دارات جػػة التنسػػيؽ والمتابعػػة بػػيف دوائػػر منظمػػات المجتمػػع المػػدنيالسػػميـ يسػػاىـ فػػي زيػػادة در   ،يػػاوا 
بصورة تمكػف مػف إنجػاز المشػاريع والبػرامل بالشػكؿ المخطػط لػو، وبمػا يتفػؽ مػع اتفاقيػات المنظمػة 
 ،مػػػع الجيػػػات المانحػػػة، كمػػػا يسػػػيـ فػػػي التوافػػػؽ بػػػيف التقػػػارير الماليػػػة التػػػي تعػػػدىا اإلدارة الماليػػػػة

مف شأنو أف يزيد مف  وىذا ،والمالية والفنية التي تعدىا اإلدارات التنفيذية األخرى والتقارير اإلدارية
 وعميو فإنوبمنظمات المجتمع المدني واستمرار التعامؿ معيا،  وثقتيا مصداقية المؤسسات المانحة

 يساىـ في تحقيؽ التنمية المستدامة.
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تجنيددد األمددوال وحدددة سددية فددي الكفدداءة المؤسفاعميددة  يوجددد ع قددة ذات داللددة إح ددائية بددين -
وذلػػؾ ألف جػػودة األداء  ،مسددتدامةتحقيددق التنميددة الو بمنظمددات المجتمددع المدددني فددي قطدداع غددزة 

المؤسسػي الشػامؿ بكػؿ معػاييره ومؤشػراتو يرتكػز عمػى التخطػيط االسػتراتيجي فػي بنػاء أسػاس سػميـ 
، تخطػػيط العمميػػات، وصػػمب لكػػؿ مكوناتػػو، المتمثمػػة بتخطػػيط السياسػػات، الػػنظـ، تطػػوير اليياكػػؿ

استثمار الموارد، وتطوير اإلمكانات المادية والبشرية، بما يحقؽ أىداؼ المنظمة، ويتيح ليػا القػدرة 
عمػػى إجػػراء تحميػػؿ تنظيمػػػي مؤسسػػي وتحديثػػو بصػػورة منتظمػػػة، بيػػدؼ تحقيػػؽ التنميػػة المؤسسػػػية 

 المستمر. الشاممة في إطار مرونة األداء المتكامؿ، اليادؼ إلى التطوير والتحسيف
القيادة الفاعمدة فدي وحددة تجنيدد األمدوال بمنظمدات فاعمية يوجد ع قة ذات داللة إح ائية بين  -

محورًا ميمًا ترتكز عمييا حيث تعتبر  هتحقيق التنمية المستدامةو المجتمع المدني في قطاع غزة 
وليسػػػت ومسػػػئولية فيػػػي نشػػػاط  منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني والمنظمػػػات الحكوميػػػة عمػػػى حػػػد سػػػواءا

 النجاح. فيليا نصيب  ليسالمنظمة التي تفتقر إلى القيادة الفاعمة منصب إداري فقط، إذ إف 
السياسددة التمويميددة فددي وحدددة تجنيددد األمددوال فاعميددة  يوجددد ع قددة ذات داللددة إح ددائية بددين -

أف قػدرة منظمػات  حيػثالتنميدة المسدتدامةه  تحقيدقو بمنظمات المجتمدع المددني فدي قطداع غدزة 
مػػع المػػدني عمػػى تجنيػػد األمػػواؿ الالزمػػة لتنفيػػذ برامجيػػا ومشػػاريعيا اإلغاثيػػة والتنمويػػة يعتمػػد المجت

مكانية التعامؿ معػو ، نظػرًا ألف عمميػة التعامػؿ  ووخصائص عمى فيميا لطبيعة مجتمع المموليف وا 
 حيػػث يسػػتمـز ذلػػؾ عمػػى تسػػويقية لممؤسسػػات التجاريػػةامػػع مجتمػػع الممػػوليف تتشػػابو مػػع السياسػػة ال

قنػػػػاعيـ بأىميػػػػة البػػػػرامل  ،منظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني إقامػػػػة عالقػػػػات دبموماسػػػػية مػػػػع الممػػػػوليف وا 
، ودورىػػا اإليجػػابي فػػي تنميػػة المجتمػػع الفمسػػطيني، وضػػرورتيا والمشػػاريع التػػي تعمػػؿ عمػػى تنفيػػذىا

 ،اكمػػا أنيػػا بحاجػػة لكسػػب ثقػػة الممػػوليف بقػػدرتيا وكفاءتيػػا عمػػى إدارة المرافػػؽ الخيريػػة ونزاىػػة عمميػػ
 وتمتعيا بالمصداقية والشفافية. ،وبعدىا عف المصالح الخاصة

الكفددداءة التسدددويقية فدددي وحددددة تجنيدددد األمدددوال فاعميدددة  يوجددد ع قدددة ذات داللدددة إح دددائية بدددين -
إلى أف  ويعود ذلؾتؤثر في تحقيق التنمية المستدامةه بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة 

فػي المنظمػات الحكوميػة أو منظمػات  وذلػؾ ،رة مف األىميػةوعمى درجة كبي ،التسويؽ نشاط حيوي
ففػي الوقػت الحاضػر يعتبػر التسػويؽ ىػو التحػدي الحقيقػي لنجػاح  االمجتمع المدني عمى حػد سػواء

 ازدىارىػػا، لػػذلؾ تعتبػػر الكفػػاءة التسػػويقية ضػػرورية جػػداً و منظمػػات المجتمػػع المػػدني وبقائيػػا ونموىػػا 
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إقنػػاع الممػػوليف عمػػى التعامػػؿ مػػع مجتمػػع الممػػوليفا إذ إف  لزيػػادة قػػدرة منظمػػات المجتمػػع المػػدني
إذا حصمت عمى  -المنظمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ المتوفرة لدى قدرات وال ،بالمشروع وأىدافو النبيمة
يحتػػاج إلػػى قػػدرات وميػػارات فػػي التعامػػؿ مػػع و  ،ليسػػت بالعمميػػة السػػيمة - الػػدعـ المػػالي المطمػػوب

 ، ىـوتأييػد وثقػتيـ جود الكفاءة التسويقية سيحد مػف كسػب المػانحيفو   وعميو فإف انعداـالمانحيف، 
 بغض النظر عف أىمية البرامل والمشاريع وكفاءة فرؽ العمؿ داخؿ المنظمة.

 تأثير ذو داللة إحصائية لمكفاءة المؤسسية عمى تحقيؽ التنمية المستدامة. يوجد -

 يؽ التنمية المستدامة.يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمسياسة التمويمية عمى تحق -
 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمكفاءة التسويقية عمى تحقيؽ التنمية المستدامة. -
 ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمبناء التنظيمي السميـ عمى تحقيؽ التنمية المستدامة. -
 تأثير ذو داللة إحصائية لمقيادة الفاعمة عمى تحقيؽ التنمية المستدامة. ال يوجد -

 تو يات الدارسة .3
ىـ في تحقيؽ اقد تسبناًء عمى مجموع النتائل استطاع الباحث تقديـ مجموعة مف التوصيات التي  

ة دور فاعؿ لمنظمات المجتمع المدني الفمسطيني بقطاع غزة في تعزيز التنمية المستدامة، إضاف
تحد مف دور منظمات قات التي و  لتغمب عمى العديد مف المعفي اإلى أف ىذه التوصيات قد تساعد 

 المجتمع المدني في سبيؿ تعزيز التنمية المستدامة.

 أواًل: تو يات تتعمق بتجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني

الحرص عمى ضرورة وجود وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني و  -
وتدريبيـ باستمرار ، األمواؿمف العامميف األكفاء في وحدة تجنيد  ب أكبر عدد كاؼٍ استقطا

لما لذلؾ مف أىمية تساعد في تطوير وحدة  لمواكبة التغيرات واألحداث في البيئة المحيطة
 المنظمات األخرى.سائر ويضع المنظمة في مكانة ميمة بيف  ،تجنيد األمواؿ

ة ضرورة أف يكوف لدى اإلدار و جنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني دور وحدة تتعزيز  -
و توفير التدريب الكافي  ي بالعامميف بوحدة تجنيد األمواؿالعميا بالمنظمة اىتماـ عالي المستو 

 ت مميزة ومناسبة.ممكافليـ وكذلؾ اإلرشاد والتوجيو، ومنحيـ 
 وتحقيؽ الشفافية والنزاىة. ،ىـوعدد العمؿ المستمر عمى زيادة ثقة المموليفضرورة  -
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 طالعيـوا ،في سبيؿ بناء عالقة متينة ،ر مع المموليفالحرص الدائـ عمى التواصؿ المستم -
بناء شبكة عالقات داخمية وخارجية قوية  عمىالعمؿ ، و عمى أخبار المنظمة بشكؿ مستمر

 ومتينة.
تعزيز تطبيؽ نظاـ التسويؽ الحديث في عممية تجنيد األمواؿ وذلؾ مف خالؿ مواكبة ضرورة  -

ؽ المشاريع مف خالؿ المواقع اإللكترونية ومف التطور التكنولوجي المستمر في عممية تسوي
مشاريع عمى شبكة اإلنترنت لزيادة خالؿ صفحات التواصؿ االجتماعي وعرض مقترحات ال

التواصؿ مع الجميور مف المستفيديف والشركاء والمموليف، وتفعيؿ عرض األنشطة واألخبار 
كسابيا موقعُا مميزًا في وا   باستمرار لما لو مف دور في الترويل لمنظمات المجتمع المدني

 لموصوؿ إلى أكبر عدد ممكف مف الجميور في جميع أنحاء العالـ.المجتمع، 
، وعرض المواد ؽ عمى احتياجات الفئات المستيدفةالتركيز الدائـ في عممية التسويضرورة  -

 اإلعالمية المختمفة مف صور وفيديوىات وفواصؿ إعالنية.
مشاريع التي تطرحيا منظمات المجتمع المدني والعمؿ عمى توفير برامل تسويقية تتعمؽ بال -

 تطبيقيا كضماف انتشار أفكار مقترحات المشاريع بيف أكبر عدد ممكف مف المموليف.
أو حتى مف خالؿ  ،مبحث عف مصادر تمويؿ متنوعة وثابتةحث منظمات المجتمع المدني ل -

 رار في حجـ التمويؿ.استقبالمنظمة  تتمتعمف أجؿ أف  ،مشاريع تدر عوائد ذاتية
العمؿ عمى تطوير البناء التنظيمي لمنظمات المجتمع المدني الفمسطيني، وذلؾ مف ضرورة  -

ذلؾ مف خالؿ التنويو ألىمية  يأتيو وترسيم مفيوـ الديمقراطية،  واإلرشادخالؿ توفير الوعي 
 .العمؿ المشترؾ مف قبؿ جميع أعضاء المنظمة في سبيؿ تحقيؽ التنمية المستدامة

رفع مستوى التنسيؽ بيف منظمات المجتمع المدني فيما يخص تحديد أسماء ومعايير  -
 المستفيديف.

 ثانيًا: تو يات تتعمق بتحقيق التنمية المستدامة في منظمات المجتمع المدني

مف خالليا  ىاغة خططيا وبرامجيا وفؽ رؤية تسععادة صيإلمنظمات المجتمع المدني  توجيو -
فعمؿ  اليس فقط تقديـ المساعدة واإلغاثة، و ياوترسيخ ر وتطوير المجتمعلتحقيؽ مفاىيـ تغيي

بؿ يشمؿ السعي لتغيير  ،والمساعدات اإلغاثةمنظمات المجتمع المدني ال يقتصر عمى تقديـ 



176 
 

العممية التنموية التي تشكؿ جوىر عمؿ منظمات المجتمع  أساسالمجتمع وتطويره، وىذا 
 المدني.

تمع المدني بوضع خطة استراتيجية واضحة مبنية عمى دراسة ضرورة قياـ منظمات المج -
 احتياجات المجتمع الفمسطيني.

، مجتمع المدني الفمسطيني مع بعضياالسعي لخمؽ شراكة وتعاوف وتشبيؾ بيف منظمات ال -
والتخمص مف ظاىرة تشابو  ،وبينيا وبيف السمطة الفمسطينية لمحد مف حالة تبعثر الجيود

 المشاريع التنموية.
في  ياوآليات العمؿ عمى زيادة الوعي لدى العامميف نحو أىمية تحقيؽ التنمية المستدامة -

 المجتمع.
مشاريع تنموية تعمؿ عمى خمؽ فرص عمؿ تنفيذ عمى منظمات المجتمع المدني  حث -

 لممستفيديف، وتخفيض حجـ معدالت البطالة في المجتمع.
مشاريع صغيرة لصالح  وتدشيف ،اليةنشر ثقافة االعتماد عمى الذات وعدـ االتكتعزيز  -

يع مدرة لمدخؿ لتحقيؽ عائد وكذلؾ تنفيذ مشار  منظمات المجتمع المدنيمف قبؿ  المستفيديف،
 يمكف االعتماد عميو. ذاتي

 ،تبني منظمات المجتمع المدني لمشاريع تنموية تساىـ في تحقيؽ دخؿ مستقؿ لممستفيديف -
مما يعزز الدور التنموي  ،عد انتياء المشروعشؤونيـ بأنفسيـ ب إدارةحتى يتمكنوا مف 

 لممنظمات.
 التي تنفذىا منظمات المجتمع المدني بالتمكيف التنموي. اإلغاثيةربط المشاريع  -
 المجتمع المحتاجيف لألمواؿ. أفرادترسيم مبادئ العدالة والمساواة بيف  -
 ي.خبراء في اقتراح وتنفيذ برامل ومشاريع منظمات المجتمع المدن إشراؾ -
ضرورة أف تنتيل منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريعيا وبرامجيا االستثمار األمثؿ  -

 وأف تساىـ في تقميؿ المخمفات الناتجة عنيا. ،لمموارد الطبيعية المتاحة
ضرورة أف تساىـ منظمات المجتمع المدني في توعية المجتمع لتجنب استخداـ الكيماويات  -

مع المحمي عمى المحافظة عمى أكبر نسبة مف المساحات وكذلؾ تشجيع المجت ،الضارة
 الخضراء.
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 ثالثًا: تو يات تتعمق بالجيات المانحة
مف خالليا لتحقيؽ  ىاغة خططيا وبرامجيا وفؽ رؤية تسععادة صيإلالجيات المانحة  توجيو -

ات فعمؿ الجي اليس فقط تقديـ المساعدة واإلغاثة، و ياوترسيخ مفاىيـ تغيير وتطوير المجتمع
بؿ يشمؿ السعي لتغيير المجتمع وتطويره،  ،والمساعدات اإلغاثةالمانحة ال يقتصر عمى تقديـ 

 العممية التنموية التي تشكؿ جوىر عمؿ منظمات المجتمع المدني. أساسوىذا 
عداد خطط الطوارئ والتنمية، عف  - تعزيز مشاركة المجتمع المحمي في وضع السياسات، وا 

 مجالس المحمية في إدارة المشاريع الممولة.طريؽ إسناد دور أكبر لم
 ربط برامل المنح المطروحة لممنافسة بمعايير تنموية ذات عالقة بالتنمية المستدامة. -
لتغطية المصاريؼ  ،تشجيع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تنموية مدرة لمدخؿ -

 التشغيمية وضماف استدامة ىذه المنظمات.
 الجيات الحكوميةرابعًا: تو يات خا ة ب

بحيث يتـ تفعيؿ دور  ،وضع خطة تنموية شاممة بمشاركة منظمات المجتمع المدنيضرورة  -
 المنظمات في تحقيؽ التنمية المستدامة في المجتمع.

تطوير قانوف لمنظمات المجتمع المدني ليواكب المتغيرات ومستجدات العصر ويستجيب  -
مسطيني، ويمنح مزيدًا مف الصالحيات والمسئوليات لمتحديات التنموية التي تواجو المجتمع الف

 لمنظمات المجتمع المدني كي تقـو بأدوارىا التنموية.
تساىـ في  ،عممية أبحاث إجراءتوجيو الباحثيف والميتميف وخصوصًا طمبة الجامعات نحو  -

  وفقًا الحتياجات الناس المتعمقة بالتنمية. اقتراح برامل ومشاريع تنموية
المشاريع واألنشطة المرتبطة بمعايير تحقيؽ التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعمؽ  تشجيع تنفيذ -

 .وتمبية االحتياجات األساسية اإلنسانية ،بخمؽ فرص العمؿ
 تقديـ تسييالت قانونية لمنظمات المجتمع المدني التي تتبني برامل ومشاريع تنموية. -
يات الحكومية عمى النيل التنموي لمبرامل الرقابة والتدقيؽ التي تمارسيا الج إجراءاتتطوير  -

عمى الثقة المتبادلة  اإلجراءاتوالمشاريع التي تنفذىا منظمات المجتمع المدني، وأف تعتمد ىذه 
 بعيدًا عف التعقيدات الروتينية.
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 رحةقتالدراسات الم .4

 دور إدارة الموارد البشرية في منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية المستدامة. -
 ودوره في تحقيؽ التنمية المستدامة. ،أثر استخداـ التسويؽ الحديث في عممية تجنيد األمواؿ -
ومدى مساىمتيا في  ،أثر الرقابة الحكومية عمى تنفيذ المشاريع والبرامل لمنظمات المجتمع المدني -

 تحقيؽ التنمية المستدامة.
 ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامة. ،نيأثر السياسات التمويمية األجنبية عمى منظمات المجتمع المد -
 .التمكيف التنمويفي  ي تنفذىا منظمات المجتمع المدني الت اإلغاثيةالمشاريع  مساىمة -

 الخداتددمة
فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني ودورىا في تحقيؽ مف خالؿ استعراض 

دة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني تساىـ في أف وح، بينت نتائل الدراسة التنمية المستدامة
الدراسة استيدفت منظمات المجتمع المدني التي  أف، السيما تحقيؽ التنمية المستدامة في قطاع غزة

منظمة )حسب تقرير وزارة الداخمية  180والبالغ عددىا  $ 50,000 تزيد الميزانية السنوية ليا عف 
في عممية التنمية في قطاع  وممحوظٌ  واضحٌ  منظمات وازنة وليا دورٌ حيث تعتبر ، ـ(، 2014لعاـ 
 غزة.

في ظؿ الظروؼ الصعبة  اً ىامًا تمعب وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني دور كما 
الواضحة في المشاريع التنموية  إسياماتياوذلؾ مف خالؿ  ،منظماتىذه الوالمعيقات التي تواجييا 

وتوفير حياة كريمة لمفرد، حيث  ،وفير فرص العمؿ، وتقميؿ نسبة الفقر والبطالةالتي تعمؿ عمى ت
واالجتماعية واالقتصادية، كما وتقوـ ىذه المنظمات بالدخوؿ كشريؾ  اإلنسانيةالمستويات  تستيدؼ

 .والتطويرىاـ وفعمي في عمميات البناء 

إلى تراجٍع بشكٍؿ عاـ، أصبح ال وبعد أف بات مف الواضح أف مؤشرات التنمية في قطاع غزة تشير 
بد مف العمؿ عمى تعزيز دور وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني، وخصوصًا في 

منظمة )حسب تقرير  688$، والبالغ عددىا   50,000المنظمات التي تقؿ الميزانية السنوية ليا عف 
وية مما ينعكس إيجابًا عمى المجتمع ـ(، وبذؿ المزيد مف الجيود التنم2014وزارة الداخمية لعاـ 

 المحمي.

إلى أف الدور الذي تمعبو وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع وفي الختاـ ال بد مف اإلشارة 
 التي تواجييا. بات والصعاب الداخمية والخارجيةالعقالمدني حاليًا يعد دورًا متميزًا في ظؿ 
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الم ادر والمراجع قائمة  
 الم ادر:أواًل: 
 القرآف الكريـ. -

 :المراجع العربية: ثانياً 
 :الكتب 

  زىراء الشوؽ."مقدمة في الرعاية االجتماعية، مكتبة  (،2004ىر)أبو المعاطي، ما
األىمية مف  الجمعيات فيإدارة منظمات المجتمع المدني: دراسة ( 2007)مدحت  ،أبو النصر

األولى، الطبعة  ،والتطوع والتشبيؾ والجودةمنظور التمكيف والشراكة والشفافية والمسائمة والقيادة 
 لمنشر التوزيع القاىرة. ايتراؾ

دار الفػضيؿ  والتطبيقات، بنغازي،المفاىيـ  اإلدارة:مبادئ  (،2004بعيرة )مصطفى ، أبو بكر
  السادسة.لمطباعة والنشر، الطبعة 
، الطبعة األولى، دار اإلدارة االستراتيجية وتنمية الموارد البشرية ،(2009أحمد، محمد سمير )

 المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
 كتاب األىراـ االقتصادي.  الحكومية،لمنظمات غير ا(، تنمية موارد 2007أفندي، عطية )

 .، المكتب الجامعي الحديثاالجتماعية(، إدارة وتنظيػـ المؤسسات 2000بدوي، ىناء حافظ)
 .القاىرة اإلدارة، ألعماؿ اإلدارية الرقابة ،(1991) عيد الجيني،

الدليؿ التدريبي في بناء قدرات  –، برنامل بناء القدرات (2010)حرداف، مجدي وآخروف 
سطيف، الطبعة مشمس، راـ اهلل، ف–المؤسسات األىمية، مركز إعالـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية 

 .األولي
 ف.مؤسسة الوراؽ عما ،لمدولة العامة والميزانيةالمحاسبة الحكومية  (1999ـ )قاسـ إبراىيالحسيني، 

التخطيط االستراتيجي، الطبعة األولى، دار المسيرة لمنشر  ،(2010السكارنة، بالؿ خمؼ )
 والتوزيع، عماف، األردف.

إدارة التميز: نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة، دار غريب  ،(2002السممي، عمى ) 
 لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة.
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ديواف المطبوعات  ة،صيغ التمويؿ القصير األجؿ لمبنوؾ اإلسالمي(، 1998)ناصر، سميماف
 .الجامعية

المنيل العممي والعمـو االجتماعية، مؤسسة شباب الجامعة،  ،(1984شتا، السيد عمى )
 اإلسكندرية.

، لثالثةعة اتطور مفيوـ المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي، الطب (،2010)الصوراني، غازي
 .مكتبة جزيرة الورد، القاىرة

 .دليؿ التنمية البشرية(، 2006)الطالب، ىشاـ 
 .تأسيس وتطوير إدارات التسويؽ في المنظمات غير الربحية (،2010) محمدعاشور، 

( األسس النظرية إلدارة المؤسسات االجتماعية: نماذج تطبيقية، الطبعة 2004محمد، )اهلل، عبد 
 .مصر اإلسكندرية،جامعي الحديث، األولى، المكتب ال
( في التربية المستمرة ومحو األمية وتعميـ الكبار، الطبعة األولى، مكتبة 1992عبود، عبد الغني )

 النيضة المصرية، القاىرة.
 ميارات القيادة وصفات القائد.  (،2004)أحمد العساؼ، 

التطوير(  وآفاؽ)الواقع  البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية(، 2006) محمد ناجي ،عطية
 الجميورية لمنشر.

السموؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ، الطبعة الخامسة، دار  ،(2010العمياف، محمود سمماف )
 وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

، الدار ةإدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظؿ العولمة المعاصر ( 2007)قاسػـ، خالد مصطفى
 الجامعية

 (، مدخؿ إلى عمـ التمويؿ، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.2002لكخف، رشيد وآخروف)ا
-بيروتابف حـز لمطباعة والنشر والتوزيع،  المؤسسي، دار، العمؿ (2002) محمد أكـر العدلوني

 لبناف.
 غزة، فمسطيف. ،مدخؿ إلى إدارة منظمات المجتمع المدني، (2014المشيراوي، أحمد )

 (، بناء اليياكؿ التنظيمية.2012، عدناف )والي 
 (، عمـ اإلدارة العامة، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية.1985الحمو،)
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 .لرابعةالطبعة ا ، األردف،دار وائؿ لمنشر والتوزيع، تسويؽ الخدمات، ىاني حامد( 2008،)الضمور
 ة ناشروف وموزعوف، عماف(، اإلشراؼ الفعاؿ لممدراء، دار البداي2011الطراونة ، عمر)
(، دراسة تحميمية لموظائؼ و القرارات اإلدارية، مكتبة دار جدة، جدة، الطبعة 2000عالقي، مدني )

 التاسعة. 
 (، القيادة اإلدارية ، كمية الممؾ فيد، السعودية.2013الغامدي، سعيد ) 
 دار حامد لمنشر، عماف.(، المساءلة والفاعمية في اإلدارة التربوية، 2006اخوارشيدة، عالية )

 

 :الرسائل العممية 

(، دور رأس الماؿ البشري في تجنيد األمواؿ في المؤسسات 2015أبو الروس، محمد طالؿ )
 األىمية العاممة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة ، فمسطيف.

الجتماعية والسياسية في دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية ا، (2011أبو بكر، صالح )
 ، رسالة ماجستير، معيد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدوؿ العربية، مصر.الصوماؿ

التمويؿ الدولي لممؤسسات األىمية الفمسطينية وأثره عمى التنمية ، (2011أبو حماد، ناىض )
األزىر، غزة،  "، رسالة ماجستير، جامعةدراسة ميدانية" 2010-2000السياسية في قطاع غزة 

 فمسطيف.
، رسالة (، المشكالت التي تواجو المؤسسات األىمية في محافظات غزة2003أبو خوصة، أسامة )

 ماجستير، غزة، فمسطيف.
(، انعكاس ضعؼ إدارة المؤسسات األىمية عمى تمويؿ األنشطة في 2010أبو راس، عزاـ )

 ، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.محافظة نابمس
في قطاع  1994نظرة تحميمية لمعمؿ األىمي في قطاع غزة منذ عاـ  (،2006)بو رمضاف، محسفأ

 الطبعة األولى،غزة بعد االنسحاب، دراسة تقييمية لمواقع ورؤية مستقبمية، برنامل دراسات التنمية، 
 جامعة بيرزيت، راـ اهلل.

مسطيني في تعزيز التنمية دور منظمات المجتمع المدني الف ،(2013أبو عدواف، سائد حامد )
 البشرية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.
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الدور التمويمي لمنظمات المجتمع المدني في التنمية الزراعة  ،(2011أبو منديؿ، غساف عيد )
عة رسالة ماجستير غير منشورة، الجام 2011 – 1996المستدامة دراسة حالة "قطاع غزة" 

 اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
(، دور المنظمات غير الحكومية الفمسطينية في االستفادة مف الصندوؽ 2008)أبو نحمة، حنيف 

، غزة، الدولي لتشجيع أصحاب المشاريع وخمؽ فرص العمؿ المستدامة، دراسة حالة قطاع غزة
  فمسطيف.
نظمات غير اليادفة لمربح في قطاع واقع التخطيط االستراتيجي في الم (،2006)إبراىيـ  ،األشقر
 .اإلسالمية غزة، فمسطيفالجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورةغزة، 

(، مدى مساىمة الجمعيات الخيرية في التنمية بقطاع غزة، رسالة 2015األغا، مصطفى أميف )
 ماجستير، جامعة األقصى، غزة، فمسطيف.

وعالقتو بأداء المؤسسات األىمية النسوية في  تطبيؽ التخطيط االستراتيجي(، 2010)آماؿ صياـ، 
 ، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.قطاع غزة

( في تطوير أداء  9001ISOدارة الجودة )إاعمية استخداـ ، ف(2005التميمي، فواز محمد )
النظاـ، الوحدات اإلدارية والتعميـ في األردف مف وجية نظر العامميف فييا ودرجة رضاىـ عف ىذا 

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عماف لمدراسات العميا، عماف، األردف.
أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى ، (2012الجرجاوي، طمعت محمود، )

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.تجنيد األمواؿ
المستدامة ومتطمبات تحقيقيا، رسالة ماجستير، جامعة  (، التنمية2011الحسف، عبد الرحمف )

 المسيمة، السوداف.
دور تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في المنظمات غير الحكومية في  ،(2012الحمو، أحمد فتحي )

قطاع غزة في تحقيؽ التنمية المستدامة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
 فمسطيف.

غزة، رسالة ماجستير، (، تقييـ المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع 2010)حماد، رشاد 
  جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.
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الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني وأثره في تنمية المجتمع ، (2013الحوسني، خالد جاسـ )
رسالة ماجستير غير  دراسة حالة، –جمعيات النفع العاـ  –في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 منشورة، جامعة الشرؽ األوسط، اإلمارات العربية المتحدة.
(، العوامؿ الداخمية المؤثرة في عممية جمع التبرعات في المنظمات الخيرية 2004الحيدري )
 ، رسالة ماجستير، جامعة الممؾ سعود، السعودية.العالمية

غير الحكومية لممتطمبات المالية لمجيات  مدى تطبيؽ المنظمات ـتقييػ (،2013)دلوؿ، ىبو حسف 
غزة،  ،رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة اإلسالمية ،المانحة وتأثيره عمى استمرارية التمويؿ

 فمسطيف.
دور الدراسػػات العميا والبحػػث العممػػي فػػي تحقيػػؽ التنميػػة  ،(2008) دويكات، خالد عبد الجميؿ

 ، راـ اهلل، فمسطيف.جامعة القدس المفتوحة رقة بحثية،و  ،فالمسػػتدامة فػػي فمسطي
بناء نموذج لممنظمة المتعممة كمدخؿ لتطوير  ،(2007محمد بف عمى إبراىيـ )و ألغاودي، ، االرشا

األجيزة األمنية بالمممكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة نايؼ العربية لمعمـو 
 األمنية، الرياض.

االستثمار األجنبي في األراضي الفمسطينية وأثره عمى التنمية  ،(2013رباح ) إسماعيؿ الزيف،
(، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، 2010 – 1995االقتصادية خالؿ الفترة )

 غزة، فمسطيف.
 ، العراؽ.(، التنمية المستدامة نحو مجتمع أفضؿ2012السعيد، نضاؿ أحمد )

 ة، دراسة تطبيقي، التخطيط االستراتيجي وعالقتو بفعالية األداء المؤسسي(2002)د أحمالسعيدي، 
 عمى شركات تكنولوجيا المعمومات بسمطنة ُعماف.

دور السمطة الفمسطينية في تحقيؽ التنمية واألمف، والديمقراطية في ، (2013سميماف، بساـ أحمد )
 ة، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف.ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي، رسالة ماجستير غير منشور 

دور المؤسسات العربية المانحة في دعـ منظمات المجتمع المدني "  (،2011السمالوطي، جنات )
 القاىرة،جامعة  ،كمية االقتصاد والعمـو السياسية ،نحو عطاء أكثر فاعمية في المنطقة العربية "

 مصر.
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دارية الداخمية في المنظمات األىمية في قطاع واقع الرقابة اإل(، 2007)شاىيف، سمر محمد راغب 
 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة غزة،

دور المنظمات األىمية في الحد مف معدالت الفقر خالؿ الحصار ، (2013) ـعبد الرحيشياب، 
 اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

(، تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني باالعتماد 2014، وديع، والعمور، إبراىيـ )الشوا
 عمى مقترحات المشاريع، بحث عممي، معيد التنمية المجتمعية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

(، مدي فعالية سياسة تدبير التمويؿ في منظمات 2013الشوبكي، محروس، ومحمد أبو شمالة )
مع المدني المحمية العاممة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، المجت

 فمسطيف.
(، دور المنظمات غير الحكومية في دعـ التعميـ لتحقيؽ التنمية المجتمعية 2015شيخو، أشرؼ )

 المستدامة في محافظات غزة وسبؿ تطويرىا، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
(، دور استراتيجية الجودة الشاممة في تحقيؽ التنمية المستدامة في المؤسسة 2014شيمي، إلياـ)
دراسة ميدانية في المؤسسة المينائية بسككيكدة، رسالة ماجستير، جامعة فرحاف عباس  -االقتصادية

 سطيؼ، الجزائر.
 .بئة الموارد، تدبير التمويؿ بالمنظمات غير الحكومية وتع(2012)صالح، محمد حامد 

، غزة، منظمات المجتمع المدني والتنمية ،(2011العالوؿ، عبد الماجد، ومنصور، حجاج )
 فمسطيف.

تقييـ الدور التنموي الشبابي المباشر لمجمعيات ، (2012العالوؿ، عبد الماجد، ومنصور، معتصـ )
 فمسطيف.األجنبية الكبرى في قطاع غزة، بحث غير منشور، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

شكالية التنمية المحمية، رسالة ماجستير 2012عبد القادر، حسيف، ) (، الحكـ الراشد في الجزائر وا 
 السياسية، جامعة أبي بمقايد، تممساف، الجزائر. العموـفي 

 .تقييـ استمرارية التمويؿ طويؿ األجؿ لممنظمات غير الحكومية الفمسطينية، (2002عبد الكريـ )
التنمية ، شبكة المنظمات الدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني في  (،2010) عبدالصمد، زياد

 العربية غير الحكومية لمتنمية، دمشؽ.
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(، الحكـ الرشيد وخوصصة المؤسسات، جامعة محمد 2007عزي، األخضر، وجمطي، غالـ )
 بوضياؼ المسيمة، جامعة أبي بكر بمقايد، الجزائر.

ر البحث العممي والدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية في (، دو 2013عمي، أشرؼ يونس )
 تحقيؽ التنمية المستدامة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

 .مفيـو التنمية البشرية وأبعادىا االستراتيجية(، 2009عودة)
نة الرياض، رسالة الخيرية: دراسة ميدانية بمديغالب الحربي، القيادة اإلدارية في الجمعيات 

 ماجستير، جامعة الممؾ سعود، السعودية.
التنمية المستدامة بيف الحؽ في استغالؿ المػوارد الطبيعيػة ، (2008عبد اهلل بف جمعاف، ) الغامدي،

 السعودية.-سعودجامعة الممؾ  ،والمسػئولية عف حماية البيئة
األمواؿ في الجمعيات اإلسالمية: دراسة  (، العوامؿ المؤثرة عمى عممية تجنيد2015قديح، إبراىيـ )

 تطبيقية عمى الجمعية اإلسالمية في قطاع غزة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
(، دور الحوكمة المحمية في إرساء المدف المستدامة"، رسالة ماجستير، 2012لباؿ، نصر الديف )

 في العمـو السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر. 
وعرض  مػدى التػزاـ المنظمػات غيػر الحكوميػة بقطػاع غػزة بتجييػز(، 2008) حسػف، محمػد فػايؽم

منشورة، الجامعة  رسػالة ماجسػتير غيػر(، 1)القوائـ الماليػة وفقًػا لمتطمبػات المعيػار المحاسػبي رقػـ 
 .اإلسالمية، غزة، فمسطيف

الفمسطينية،  األىمية ؤولية في المنظماتمدى تطبيؽ نظاـ محاسبة المس (،2009)مكي، سالـ
دراسة تطبيقية تحميمية عمى المنظمات األىمية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، 

 .غزة، فمسطيف
 تقييـ أداء اإلدارة المالية في المنظمات غير  (،2008)النباىيف، يوسؼ 

  منشورة، الجامعةرسالة ماجستير غير  ،الحكومية العاممة في قطاع غزة
 فمسطيف. ،غزةاإلسالمية، 

دور المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة في العممية التنموية، رسالة  ،(2006كماؿ ) ىندي،
 غزة، فمسطيف.  اإلسالمية،الجامعة  ماجستير،
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السمطة الوطنية ازدواجية السمطة عمى التنمية السياسية في  (، أثر2009)يوسؼ، غساف سعيد 
مسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابمس، الف

 فمسطيف.
 ( القيادة واإلدارة، إعداد القيادات العربية، مجمة المدير، الرياض.2011المنيؼ، إبراىيـ )
نظمات المجتمع (، فاعمية القيادة وعالقتيا بالذكاء االنفعالي لدى قادة م2015الشاعر، بالؿ )

 المدني بمحافظات غزة مف وجية نظر العامميف فييا، رسالة ماجستير، جامعة األقصى، غزة.

 :المقاالت والدوريات 

دور االستثمار في تحقيؽ التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة (، 2003)بيجت  النصر،أبو 
 ،الوطف العربي المستدامة والبيئة في وورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي لمتنمية الزراعية ة،العربي
 .عماف

 أبو رمضاف، محسف، عف التمويؿ الدولي والتنمية في فمسطيف، الحوار المتمدف، مايو 
2007. 

، مجمة المنارة، المفيوـ والمحتوىفمسفة (، التنمية المستديمة دراسة في 2005أبو زنط وغنيـ )
 ألردف.ا جامعة آؿ البيت،

استقراء واقع الدراسات العميا فػي الجامعػات الفمسػطينية واالرتقاء بيا (، 2007) محمد ،أبو سمرة
ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر الثالث التحاد نقابات الشػػػاممة، إلػى مػا يمبي حاجػػػات تحقيػػػؽ التنميػػػة 
 .أساتذة وموظفي الجامعات الفمسطينية

 طمبات الداخمية التنمية في فمسطيف بيف المت(، 2007)سعيد أحمد، األغا
 .بحث غير منشور واإلكراىات الخارجية،

 .ـ 2004رنامل األمـ المتحدة اإلنمائي، تقرير حوؿ التمويؿ الدولي لمسمطة الفمسطينية، ب
 المؤتمر الوطني األوؿ اإلدارية،السياسات العامة لمتنمية  (،2007)أبو بكر مصطفى بعيرة، 

  قاريونس.جامعة  واالستشارات، مركز البحوث ليبيا،العامة في  لمسياسات
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البيئة العامة لمتنمية اإلدارية مف منظػور  (،2007بعيرة ) وأنس، أبوبكر مصطفى،أبوبكر بعيرة، 
 ،طرابمس بحث مقدـ إلى المؤتمر الوطني األوؿ لمتنمية والتدريب اإلداري في ليبيا، الرشيدة، اإلدارة

 لإلدارة.المعيد الوطني 
مجمة ، بالمشاركةالتخطيط دور الجمعيات األىمية في تفعيؿ (، 2010) نيى محمد ،الخطيب

 القاىرة. ،د الحادي عشرمالمج ،النيضة لمدراسات
معيد العموـ ، دور المنظمات غير الحكومية في التنمية(، 2008) ساوس، ومريـ، خميفي ،خيرة

 .الجزائر ،المركز الجامعي بشار ،القانونية واإلدارية
التخطػػػيط مػػػف أجػػػؿ التنميػػػة المسػػػتدامة، مجمة جامعة دمشؽ  ،)2009) سميمافومينا،  ريدة،ديب، 

 العدد األوؿ. ،المجمد الخامس والعشروف لمعمـو اليندسية،
 )2004 وماي (15العدد  شيرية،شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، نشرة 

قيؽ الحكـ الرشيد في الجزائر (، دور منظمات المجتمع المدني في تح2006عبد النور، ناجي )
 مجمة المفكر، جامعة محمد خضيرة بسكرة، العدد الثالث، الجزائر.

 .التنظيـ اإلداري وبناء اليياكؿ التنظيمية/عرض بوربوينت أحمد،سوار الذىب عيسى، 
، الوقائع الفمسطينية، العدد الثاني 2000لسنة ( 1(، قانوف رقػـ )2000(قانوف الجمعيات األىمية 

 .الثالثوفو 
أوراؽ عمؿ بعنواف: تنمية الموارد لتمويؿ مشروعات المؤسسات األىمية (، 1997)قرشي، فريد

 .مايو 19-17العربية، القاىرة، المؤتمر الثاني لممؤسسات األىمية العربية 
  ـ.2010الكردي، أحمد، التمويؿ الدولي: المفيوـ، األىمية، األىداؼ، 

 التنمػػػوي لمجمعيػػػات التطوعيػػػة فػػػي اإلمػػػارات، مجمػػػة الػػػشؤوف العامػػػة الكػػػسادي، عػػػادؿ، الػػػدور
(24 ،)2003. 

عالقة المنظمات غير الحكومية فيما بينيا ومع السمطة الوطنية ، (2001)وآخروف، ، لدادوه
 .ماس –والمموليف، معيد أبحاث السياسات االقتصادية 

ش (،2010محمود ) ىاللي، كاليات التمويؿ األجنبي لمجمعيات األىمية في جميورية مصر قضايا وا 
 ، مجمة العموـ، القاىرة.العربية

 .2011السنة األولى، 9نس، عصاـ، نشرة فمسطيف، العدد ،يو 
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 :الدراسات والتقارير 

 .2013وزارة الداخمية، مديرية الشؤوف العامة، دائرة الجمعيات، تقرير لعاـ 
 .2013البرنامل الوطني 

 2004.المعمومات الوطني الفمسطيني، دراسات وتقارير تقرير التنمية البشرية فمسػطيف  مركز
إنفاؽ الخدمات عػػػػدلي، ىويػػػػدا، فعاليػػػػػة مؤسػػػػسات المجتمػػػػع المػػػػػدني وتػػػػأثيره عمػػػػى بمػػػػػورة سياسػػػػة 

 اإلسػكندرية ،2005تػشريف الثػاني/نػوفمبر  30-28 "دولة الرفاىية االجتماعيػة، " االجتماعية، ندوة
 .جميورية مصر العربية –

االنتخابات التشريعية سػػرحاف، روال، حػػدود تػػدخؿ مؤسػػسات العمػػؿ األىمػػي فػػي العمميػػة االنتخابيػػة: 
 .2006الفمسطينية، وكالة وفا، 

 .دني، راـ اهلل، فمسطيف( دور المنظمات األىمية في بناء المجتمع الم2012مركز بيساف )
، راـ اهلل، 2014(، الفمسطينيوف في نياية عاـ 2014الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني )

 فمسطيف.
(، كتاب فمسطيف اإلحصائي السنوي، راـ اهلل، 2015الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني )

 فمسطيف.
ة المستدامة في فمسطيف، راـ اهلل، (، البيئة والتنمي2014الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني )

 فمسطيف.
حصاءات، راـ 2015الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ) (، المرأة والرجؿ في فمسطيف قضايا وا 

 اهلل، فمسطيف.
 ( دور منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية االجتماعية.2007)منظمة ىاريكار، 

، الكتاب اإلحصائي السنوي لمتعميـ في محافظات (2016الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني )
 .2016-2015غزة لمعاـ 

 حزيراف- الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، مسح القوى العاممة، دورة الربػع الثػاني )نيسػاف
 (201فمسطيف، راـ اهلل،  (،2012)
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الخيري والييئات  (، منظومة التشريعات الشاممة لعمؿ الجمعيات2014دائرة الدراسات واألبحاث، )
 األىمية، وزارة الداخمية واألمف الوطني، غزة، فمسطيف.

دور التشريعات العمرانية في عممية التنميػة الحضػرية المسػتدامة فػي  ،(2000) عصاـ عمي،
الييئة العامة ، "التوازف البيئي والتنمية الحضرية المستدامة" اإلقميميالمؤتمر العربي  ،مصػر

 القاىرة ػ ني،العمرالمتخطيط 
األبعاد التنموية لمتشريعات العمرانية في مصر، المؤتمر المعماري الدولي  ،2000)) عصاـ عمي،

 2000 ،الرابع العمارة والعمراف عمى مشارؼ األلفية الثالثة
( تقرير بعنواف: العالقة بيف الحكومية الفمسطينية 2000) سكستوف، ريتشارد، البنؾ الدولي

 وقائع جمسات المؤتمر الدولي-شراكة وتعاوف-ةوالمنظمات األىمي
مدونة السموؾ األىمية الفمسطينية، غزة،  ،(2008) مركز تطوير المؤسسات األىمية الفمسطينية

 فمسطيف.
جمعية الييئات األىمية لمعمؿ المدني، دليؿ حوؿ تأثير ودور منظمات المجتمع المدني في محيطيا 

 المحمي والوطني.
التنمية االقتصادية واالجتماعية وأولويات  (،2008ة)ات األىمية الفمسطينيمركز تطوير المؤسس

 .فمسطيف ،غزة ،المؤسسات األىمية
 معوقات عمؿ المنظمات غير الحكومية.  بعنواف:دراسة  (،2003مركز مرصد )
تتبع الدعـ الخارجي لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية في  بعنواف:( دراسة 2009معيد ماس )

 2008-1999ة الغربية وقطاع غزة، الضف
 .الييكؿ التنظيمي (، دراسة2010)البشرية، المنتدى العربي إلدارة الموارد 

 دور المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية  ،(2008) ،مالوي أحمد إبراىيـ
 الشاممة مؤتمر العمؿ الخيري الخميجي الثالث، جامعة مؤتة األردف.

 

 :المراجع األجنبيةثالثًا: 

Goodwin, N., (2003) paper title "Five Kinds of Capital-Useful Concepts 

for Sustainable Development", Tuftys University, USA. 
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M. LEKORWE & D. MPABANGA,(2007) paper title "Non-

Governmental Organizations in the Management of Botswana". The 

Innovation Journal, Volume 12(3), Bostwana. 
 

USAID,(2009) "Sustainability Index for NGOs" 

 Hedayat allah Nikkhah and Ma'rof Bin Redzuan,(2010) Paper title "The 

Role of Non-Governmental Organizations in the Promotion of 

Sustainable Community Development" , Putra University, Malaysia. 
 

Systemic Excellence Group,(2009) "the development of the capacities 

of non-governmental institutions." 
 

An Introduction to Fundraising Magazine(World Society for the 

Protection of Animal) Special Edition, 2009 
 

Beiser , Karen J.,  (2005) , Thesis title: Fundraising in the Non-Profit 

Sector , Capella  Unviersity, USA.  
 

Conference: The Expansion of the German Transmission Grid, 

Gottingen University, Germany, 2009 
 

Edward,  Breston ,(2005),  Thesis  title:  Multi  Cultural  Financing, 

Managing and learning in a Global Prospective, Brazil. 
 

EMHRN, “Freedom of Association in the Euro-Mediterranean Region 

2007 – 2010”: A Threatened Civil Society|, Euro-Mediterranean Human 

Rights Network (EMHRN), Copenhagen, Denmark, 2010 . 
 

Leslies, Jablonski, (2006), Thesis title: Fundraising Strategies of  Non- 

Profit Organizations, Michigan State University.  

 

Mutz, Jhon& Murray, Katherine (2000), Fundraising for Dummies, IDG 

Books. 
 

Owens, Trudy & Fafchamps , Marcel , (2008) , Thesis title: Determinant 

of Funding to African  NGO's,  Universities  of  Oxford, Nottingham. 
 

The Process of Professionalism- A guide to fundraising(2008), By 

Ernest Hayes and associates 
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Joseph Devoir and Alaa Tartir, Tracking External Donor Funding to 

Palestinian NonGovernmental Palestine Economic Policy Research 

Institute (MAS) Governmental Organization in the West Bank and Gaza 

1998-2008, Jerusalem and Ramallah, 2009. 
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 الم حققائمة         
 

 

 (: خطاب التحكيم1ممحق رقم )

 (: أسماء المحكمين2ممحق رقم )

  ورتيا النيائيةب (: االستبانة3ممحق رقم )

 50,000 $ الجمعيات التي تزيد الميزانية السنوية ليا عن ( : 4) ممحق رقم

 (: الجمعيات المتعاونة في تعبئة االستبانة5ممحق رقم )

 (: الجمعيات غير المتعاونة في تعبئة االستبانة6ممحق رقم )
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 ( : خطاب التحكيم1ممحق رقم )               
 

 إلدارة والسياسيت للدراساث العليا أكادمييت ا

 غزة / فلسطني 

 

 المحترم                                   حضرة السيد :  
 

 استبانة ثحكيم/  املوضوع

 

 يقـو الباحث بإجراء دراسة بعنواف: 

            "ثجنيد ألاموال في منظمات املجتمع املدني ودوره في ثحقيق التنمية املستدامة" 

ذلػػػػػػؾ اسػػػػػػتكمااًل لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى درجػػػػػػة الماجسػػػػػػتير فػػػػػػي برنػػػػػػامل إدارة الدولػػػػػػة والحكػػػػػػـ الرشػػػػػػيد مػػػػػػف و 
 أكاديمية اإلدارة والسياسة بغزة.

ونظػػػػرًا لمػػػػا تتمػػػػزوف بػػػػو مػػػػف خبػػػػرة ودرايػػػػة فػػػػي موضػػػػوع البحػػػػث العممػػػػي، ومنفعػػػػة لمعمػػػػـ والمتعممػػػػيف، 
انة المرفقػػػػة حسػػػػب مػػػػا ترونػػػػو أرجػػػػو التكػػػػـر عمينػػػػا بجػػػػزء مػػػػف وقػػػػتكـ الثمػػػػيف والتفضػػػػؿ بتحكػػػػيـ االسػػػػتب

 .إضافةمناسبًا مف تعديؿ أو حذؼ أو 

شػػػػػاكريف لكػػػػػـ جيػػػػػودكـ وتفضػػػػػمكـ بتقػػػػػديـ العػػػػػوف والمسػػػػػاعدة، والمسػػػػػاىمة فػػػػػي نشػػػػػر العمػػػػػـ وتطػػػػػوير 
 . البحث العممي

 مع فائق االحرتام والتقدير ،،،

 الباحث / 

 محمد إسماعيل املصري 

5955950550  
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 تحكيماللجنة أعضاء ( : أسماء 2ممحق رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مكان العمل اسم المحكم م.
 الجامعة اإلس مية أ.د. ماجد الفرا 1
 الجامعة اإلس مية أ.د. محمد مقداد 2
 الجامعة اإلس مية أ.د. حمدي زعرب 3
 الجامعة اإلس مية أ.د. وسيم اليبيل 4
 الجامعة اإلس مية د. خميل النمروطي 5
 ةالجامعة اإلس مي د. أكرم سمور 6
 الجامعة اإلس مية د. سامي أبو الروس 7
 الجامعة اإلس مية د. بسام أبو حمد 8
 الرحمة العالميةمؤسسة مدير عام  د. أحمد شر  9
 وزارة الداخمية  أ.أيمن عايش 10
 رفح -رئيس جمعية حواء أ.تغريد حنون 11
 ىيئة األعمال الخيريةمدير عام  أ.عماد الحداد 12
 أمان ماليزيامؤسسة ممثل  م.عمر  يام 13
 وزارة الداخمية م.عبد الماجد العالول 14
 وزارة الداخمية أ.م طفى األغا 15
 جمعية ال  ح الخيريةمدير عام  م. نبيل جمعة 16
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 ب ورتيا النيائية ( : االستبانة3ممحق رقم )        

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ى جامعت األقص

دارة والسياست للدراساث كادمييت اإلأ
 العليا

   غزة –فلسطني 

 فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

 )دراسة حالة منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة(  

 األخ الكريم ... األخت الكريمة ...

 اهلل وبركاتوههه الس م عميكم ورحمة

وحدة تجنيد األموال في منظمات  فاعمية"أرجو من حضرتكم اإلجابة عن أسئمة االستبانة التي تم وضعيا لدارسة 
 المجتمع المدني ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة"

محل شكر إن ىذه االستبانة جزء من متطمبات الح ول عمى درجة الماجستير في إدارة األعماله ومساىمتكم ىي 
وتقدير واحترام لمجيد الذي تبذلونو لمساعدة الباحث في الح ول عمى معمومات واقعية وحقيقية عن موضوع البحثه 

 والتي تشكل دعمًا لمبحث العمميه وقد تم ت ميم ىذه االستبانة بغرض جمع البيانات التي تساعد في إتمام البحث.

ل اإلجابة الدقيقة عمى أسئمة ىذه االستبانةه عممًا بأن جميع البيانات لذا يرجى التكرم بالمساعدة قدر اإلمكان من خ  
 لن تفستخدم إال ألغراض البحث العممي. 

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير

 الباحث                                                               

 محمد إسماعيل الم ري                                                            
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 : األوليةالقسم األول: البيانات 

 : البيانات الخا ة األول:المحور 

 الوظيفي :المسمى  .1
 عاـ أو مدير تنفيذي مدير   وأو نائب مجمس إدارة رئيس 

 رئيس قسـ المشاريع أو البرامل   مواؿ()متابع ممؼ تجنيد األ عضو مجمس إدارة مختص 
 

 الجنس: .2
 أنثى  ذكر 

 :العمر .3
 35أقؿ مف  -  25  25أقؿ مف  

 فأكثر 45  45أقؿ  – 35 

 المؤىل العممي: .4
 بكالوريوس                     فأقؿ بمـو متوسطد 

 دكتوراة  ماجستير 

 التخ ص: .5
 ىندسة  عمـو مالية / إدارية 

 آداب  خدمة اجتماعية 
 ا(..............................)حددى أخرى 

 الخبرة:سنوات  .6
 سنوات 7أقؿ مف  -سنوات  3  سنوات                      3أقؿ مف  

 سنوات فأكثر 10  سنوات                    10أقؿ مف  -سنوات  7 
 

 خا ة بالمؤسسة:ت بيانا الثاني:المحور 

 المنظمة: عمر -1
 سنوات 10ؿ مف أق -سنوات  5  أقؿ مف خمس سنوات 

 كثرأسنة ف 15  سنة     15قؿ مف أ -سنوات  10 
 المنظمة:عمل  مجال -2
 زراعي             اجتماعي  

 ثقافي   صحي 
 أخرى )حددىا(.............................  
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 :م ادر تمويل المنظمة )ممكن اإلجابة بأكثر من خيار( -3
 خارجي             ذاتي  

 داخمي 
 "العممة بالدوالر األمريكي )$(": ويةالسن الميزانية متوسط -4
 200,000أقؿ مف  -100,000    100,000 أقؿ مف -50,000  

 500,000أقؿ مف  -300,000    300,000أقؿ مف  -200,000   
 2,000,000 مف أقؿ -1,000,000    1,000,000أقؿ مف  -500,000    
 فأكثر2,000,000    
 المنظمة:في الدائمين العاممين  عدد -5
 20أقؿ مف  – 10                            10أقؿ مف  

 70 أقؿ مف – 40             40 أقؿ مف – 20 
 فأكثر 70 

 المنظمة:في المتطوعين العاممين  عدد -6
 10 أقؿ مف – 5               5أقؿ مف  

 20 أقؿ مف – 15          15أقؿ مف  – 10 
 فأكثر 20 

 

 : التخ  يةقرات : الفالقسم الثاني

 : فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدنيأواًل / 

 : التالية بوضع إشارة صح أماـ ما تراه مناسباً  فقرات االستبانةالرجاء اإلجابة عمى 
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 البناء التنظيمي: المحور األول

      بوجود ىيكؿ تنظيمي فاعؿ وحدة تجنيد األمواؿتتميز  .1

      عمى تقسيـ النشاطات واألعماؿ المختمفة بشكؿ واضحوحدة تجنيد األمواؿ تحرص  .2

      األكفاءالعامميف عمى وجود طاقـ مف وحدة تجنيد األمواؿ  تحرص .3
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      يات والصالحيات المسئوليوضح  يوجد وصؼ وظيفي لمعامميف في وحدة تجنيد األمواؿ .4

      لإلدارة العمياباىتماـ واسع مف قبؿ وحدة تجنيد األمواؿ تحظى  .5

      تحظى وحدة تجنيد األمواؿ بنيؿ مكافػمت مميزة ومناسبة .6

      تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ بصالحيات كافية التخاذ القرار .7

      دة بحيث ال تقتصر عمى شخص واحدتتوفر لدى وحدة تجنيد األمواؿ كفاءات متعد .8

 الكفاءة المؤسسية: الثانيالمحور 

      بوضع خطط استراتيجية وتشغيميةوحدة تجنيد األمواؿ  تشارؾ .1

2. 
دارية متعددة استقطاب موظفيف يمتمكوف ميارات إعمى وحدة تجنيد األمواؿ تحرص 

 مات(االتصاؿ والتواصؿ والتفاوض وسرعو التشبيؾ مع المنظ)
     

      يمتمؾ العامموف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى العمؿ بروح الفريؽ .3

      ومفيدة لممجتمع تتميز وحدة تجنيد األمواؿ بالقدرة عمى إعداد مشاريع إبداعية .4

      بالمنظمة بإعداد مشاريع ليا عالقة بالتنمية المستدامة وحدة تجنيد األمواؿتيتـ  .5

      عاليةكفاءة بيا تحقيؽ أىدافيا وتنفيذ أنشطتوحدة تجنيد األمواؿ تستطيع  .6

      تجنيد األمواؿ بالمرونة الكافية بوحدةتتسـ الخطط الخاصة  .7

 القيادة الفاعمة: ثالثالمحور ال

1. 
في تحديد عممية تجنيد  كعامؿ رئيس يالتخطيط االستراتيج عمىوحدة تجنيد األمواؿ تعتمد 

 مواؿاأل

     

      األحداث المتغيرة والمتالحقة في البيئة المحيطةوحدة تجنيد األمواؿ تواكب  .2

      واضحة ةاستراتيجيوخطة رؤية وحدة تجنيد األمواؿ تمتمؾ  .3

      االحتياجات المجتمعية المتعمقة بالتنمية وحدة تجنيد األمواؿتدرؾ  .4

      خطط المنظمات الشبيية وتنسؽ معيا تتعرؼ وحدة تجنيد األمواؿ عمى .5
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6. 
مف قبؿ اإلرشاد والتوجيو التدريب الكافي وكذلؾ ف في وحدة تجنيد األمواؿ و العامميتمقى 

 اإلدارة العميا

     

      وحدة تجنيد األمواؿ العامميف فييا عمى اإلبداع واالبتكار تحفز .7

      لألداء وريدالتقييـ العمى وحدة تجنيد األمواؿ تحرص  .8

 ةالسياسة التمويمي: الرابعالمحور 

      وحدة تجنيد األمواؿ سياسات تمويمية واضحة ومعتمدةتمتمؾ  .1

      عمى تحقيؽ الشفافية والنزاىةوحدة تجنيد األمواؿ ة التمويمية في تساعد السياس .2

      لوضوحبالشموؿ واوحدة تجنيد األمواؿ ة التمويمية في السياستتميز  .3

      المموليفوعدد عمى زيادة ثقة وحدة تجنيد األمواؿ ة التمويمية المتبعة داخؿ السياستساعد  .4

      في زيادة دائمةوحدة تجنيد األمواؿ حجـ التمويؿ في  .5

      باستقرار في حجـ التمويؿوحدة تجنيد األمواؿ تتمتع  .6

      وسياسات المموليفاألمواؿ  وحدة تجنيدىناؾ انسجاـ بيف برامل  .7

 /الكفاءة التسويقيةالمحور الخامس 

      خططًا تسويقية ألنشطتيا ومشاريعيا المختمفةوحدة تجنيد األمواؿ تمتمؾ  .1

      بالقدرة عمى البحث عف مصادر التمويؿ وحدة تجنيد األمواؿتتميز  .2

      ة متينةبشبكة عالقة داخميوحدة تجنيد األمواؿ تتمتع  .3

      بشبكة عالقات خارجية قويةوحدة تجنيد األمواؿ تتمتع  .4

5. 
 تشمؿ كافة الفئات المستيدفةقاعدة بيانات وحدة تجنيد األمواؿ  لدىيوجد 

 مالحظة  "الجيات الممولة تندرج في نطاؽ الفئات المستيدفة"

     

      تياجات الفئات المستيدفةفي عممية التسويؽ عمى احوحدة تجنيد األمواؿ تركز  .6

7. 
تسويؽ المشاريع مف خالؿ إعداد وسائط متعددة مختمفة  تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى

 ومميزة
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8. 
في سبيؿ بناء عالقة  عمى التواصؿ المستمر مع المموليفوحدة تجنيد األمواؿ تحرص 

 متينة معيـ
     

9. 
 ة تساعدىا في التعرؼ عمى مستوى رضاآليات واضحوحدة تجنيد األمواؿ  تمتمؾ

 خدماتيا المقدمة المستفيديف مف

     

      عمى إطالع المموليف عمى أخبار المنظمة بشكؿ مستمروحدة تجنيد األمواؿ  تحرص .11

      لدى العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى التفاوض واإلقناع .11
 
 
 
 

 موال في عممية تحقيق التنمية المستدامة :تجنيد األوحدة  ثانيًا / دور

 التالية بوضع إشارة صح أماـ ما تراه مناسبًا: فقرات االستبانةالرجاء اإلجابة عمى 
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 وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

      ـ التنمية المستدامةواضح لمفيو  وعيإدارة المنظمة لدى  .1

      بتطبيؽ مبادئ ومعايير التنمية المستدامةإدارة المنظمة تيتـ  .2

      عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامةإدارة المنظمة تحرص  .3

      تواكب إدارة المنظمة خطط التنمية لدى الجيات الرسمية وتحرص أف تتوافؽ معيا .4

 مة في تحقيق التنمية االقت ادية: المساىالمحور األول

      عمؿ لصالح المستفيديف مف أنشطتيا ومشاريعيا التنمويةفرص في خمؽ عممية تجنيد األمواؿ تساىـ  .1

      تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في تخفيض حجـ معدالت البطالة في المجتمع .2

      دخؿ الفردرفع معدؿ  المنظمة عمى ساىـ عممية تجنيد األمواؿ فيت .3

      عممية تجنيد األمواؿ استدامة المشاريع الصغيرة المنفذة لصالح الفئات المستفيدة تحقؽ .4
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 : المساىمة في تحقيق التنمية االجتماعيةالثانيالمحور 

      الفئات المستفيدة لدى االعتماد عمى الذاتفي زيادة  المنظمةتساىـ عممية تجنيد األمواؿ المعتمدة في  .1

      أفراد المجتمع لدىالرعاية الصحية المناسبة التعميـ والثقافة و تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في رفع مستوى  .2

      في تحقيؽ المساواة والتماسؾ والحراؾ االجتماعي المنظمةتساىـ عممية تجنيد األمواؿ في  .3

      بيف أفراد المجتمع المحتاجيف لألمواؿالعدالة تحقيؽ أكبر قدر مف  عمىوحدة تجنيد األمواؿ  تعمؿ .4

      تمبية االحتياجات اإلنسانية األساسية لمفئات المستفيدةعمى عممية تجنيد األمواؿ  تقـو .5

 مساىمة في تحقيق التنمية البيئية: الالمحور الثالث

      المتاحة الطبيعيةمثؿ لمموارد األمار ثستاالفي المتبعة عممية تجنيد األمواؿ تساىـ  .1

      تقميؿ المخمفات الناتجة عف تنفيذ األنشطة والمشاريع فيالمنظمة تساىـ عممية تجنيد األمواؿ المطبقة في  .2

      ساىـ في توعية المجتمع لتجنب استخداـ الكيماويات الضارةيعممية تجنيد األمواؿ لالمنظمة تطبيؽ  .3

4. 
لحفاظ عمى نسبة أكبر مف المساحات عمى المجتمع المحمي يشجع ايد األمواؿ عممية تجنلالمنظمة تطبيؽ 
 الخضراء
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 50,000 $ تزيد الميزانية السنوية ليا عن  الجمعيات التي( 4ممحق رقم )
 المحافظة  القطاع اسم الجمعية  #

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة تنمٌة المرأة والطفل 1

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة حصاد الخٌرجمعٌة  2

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة األمهات الفلسطٌنٌة لرعاٌة األسرة 3

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة المستقبل للصم الكبار 4

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الرعاٌة واالرتقاء الفلسطٌنٌة الخٌرٌة 5

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة ة المجتمعٌةجمعٌة فلسطٌن الغد للتنمٌ 6

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الشبان المسٌحٌة 7

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة سواعد لالغاثة والتنمٌة 8

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة طموح لتنمٌة المهارات 9

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة االتحاد العام للمراكز الثقافٌة 10

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة بسمة للثقافة والفنون 11

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة مركز حٌفا الطبً الخٌري 12

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة الهٌئة األهلٌة لرعاٌة األسرة 13

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة عاٌشه لحماٌة المرأة والطفل 14

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة ات المسلماتجمعٌة الشاب 15

 غزة  جمعٌات البـٌـئة جمعٌة نطوف للبٌئة وتنمٌة المجتمع 16

 غزة  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة إنقاذ المستقبل الشبابً 17

 غزة  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة رابطة الخرٌجٌن المعاقٌن بصرٌا   18

 غزة  جمعٌات المعاقٌن اقٌنالجمعٌة الفلسطٌنٌة لتأهٌل المع 19

 غزة  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة أطفالنا للصم 20

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة التكافل للتنمٌة المجتمعٌة 21

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة ثمار الخٌر للتنمٌة والتطوٌرالمجتمعً 22

 غزة  اإلجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة مؤسسة بسمة أمل لرعاٌة مرضى السرطان 23

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة فجر لإلغاثة والتنمٌة 24

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الوداد للتأهٌل المجتمعً 25

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مكه المكرمة الخٌرٌة 26

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة غٌث لإلغاثة والتنمٌة 27

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة الرحمة جمعٌة مبرة 28

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة األٌدي الرحٌمة الخٌرٌة 29

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة أصدقاء المستشفٌات والمراكز الصحٌة للتنمٌة والتطوٌر 30

 غزة  الجمعٌات الطبٌة الهٌئة الوطنٌة لسرطان األطفال 31

 غزة  الجمعٌات الطبٌة حًجمعٌة إتحاد لجان العمل الص 32

 غزة  الجمعٌات النقابٌة جمعٌة رجال األعمال الفلسطٌنٌٌن 33
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 50,000 $ تزيد الميزانية السنوية ليا عن  الجمعيات التي( 4ممحق رقم )
 المحافظة  القطاع اسم الجمعية  #

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة مركز الطفل واألسرة لإلرشاد والتدرٌب 34

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة معهد األمل لألٌتام 35

 غزة  معٌات البـٌـئةج جمعٌة فلسطٌن التربوٌة لحماٌة البٌئة 36

 غزة  جمعٌات التعلٌم العالً جمعٌة أصدقاء الطالب /غزه 37

 غزة  جمعٌات التعلٌم العالً جمعٌة دار األرقم التعلٌمٌة 38

 غزة  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة المركز الوطنً للتأهٌل المجتمعً 39

 غزة  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة دار المعاقٌن الخٌرٌة 40

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة ة أجٌال لإلبداع والتطوٌر الخٌرٌةجمعٌ 41

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة واعد لألسرى والمحررٌن 42

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة النهوض باألسرة الفلسطٌنٌة 43

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة شرق غزه إلنماء األسرة 44

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة األسرة جمعٌة الحٌاة لتنمٌة 45

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة التوبة الخٌرٌة 46

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة فارس العرب للتنمٌة واألعمال الخٌرٌة 47

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة هٌئة المجد التنموٌة 48

 غزة  جمعٌات اإلجتماعٌةال الجمعٌة الفلسطٌنٌة الكوٌتٌة للرعاٌة اإلجتماعٌة 49

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة بنك الدم المركزي 50

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة أصدقاء المرٌض 51

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة فلسطٌن -جمعٌة مؤسسة إنقاذ الطفل   52

 غزة  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة مركز الشباب الفلسطٌنً 53

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة فاق لالغاثة والتنمٌةجمعٌة الو 54

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة األنوار لإلغاثة والتنمٌة 55

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة أصدقاء القلوب الرحٌمه 56

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة التضامن الخٌرٌة 57

 غزة  تماعٌةالجمعٌات اإلج عون -الجمعٌة الفلسطٌنٌة  58

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة التأهٌل والتدرٌب االجتماعً 59

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مركز دراسات المجتمع المدنً 60

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة رسالة لالعمال الخٌرٌة 61

 غزة  ٌةالجمعٌات اإلجتماع الجمعٌة الفلسطٌنٌة للتنمٌة واالعمار)بادر( 62

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مركز شؤون المرأة 63

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة لجنة زكاة غزه -جمعٌة الزكاة اإلسالمٌة 64

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة فلسطٌن-جمعٌة المنتدى اإلجتماعً التنموي 65

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة مجموعة غزه للثقافة والتنمٌة 66



214 
 

 50,000 $ تزيد الميزانية السنوية ليا عن  الجمعيات التي( 4ممحق رقم )
 المحافظة  القطاع اسم الجمعية  #

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة الصحابة لتحفٌظ القرآن الكرٌم والعلوم الشرعٌة 67

 غزة  الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة الوادي األخضر 68

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة العالج الطبٌعً الفلسطٌنً  69

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة مجمع الصحابة الطبً 70

 غزة  الجمعٌات النقابٌة لفنًجمعٌة الحرٌة لإلنتاج ا 71

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة الزاهرة الخٌرٌة 72

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة األعمال الخٌرٌة 73

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة اإلتحاد النسائً الفلسطٌنً 74

  غزة جمعٌات التعلٌم العالً هٌئة رابطة علماء فلسطٌن 75

 غزة  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة رؤٌه شبابٌه 76

 غزة  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة فرسان العرب الخٌرٌة 77

 غزة  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة الوفاء الخٌرٌة 78

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة  النجادة الفلسطٌنٌة الخٌرٌة 79

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة التنموٌة جمعٌة الدراسات النسوٌة الفلسطٌنٌة 80

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة هٌئة فلسطٌن الخٌرٌة 81

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة الجمعٌة الخٌرٌة لدعم األسرة الفلسطٌنٌة 82

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة المستقبل لرعاٌة ضحاٌا العنف 83

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة زماتجمعٌة مركز التدرٌب المجتمعً وإدارة األ 84

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة روافد لإلغاثة والتنمٌة 85

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة حٌفا لرعاٌة األسرة الفلسطٌنٌة 86

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة األنصار الخٌرٌة 87

 غزة  ت الثقافٌةالجمعٌا جمعٌة أهل السنة أنصار آل البٌت واألصحاب 88

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة المرأة المبدعة 89

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة برنامج العون واألمل لرعاٌة مرضى السرطان 90

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة مركز فلسطٌن لرعاٌة ضحاٌا الصدمات النفسٌة 91

 غزة  ةالجمعٌات الطبٌ جمعٌة األمل لذوي زارعً القوقعه 92

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة أصدقاء الستوما 93

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة أرض اإلنسان الفلسطٌنٌة الخٌرٌة 94

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة برنامج غزه للصحة النفسٌة 95

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة الهالل األحمر 96

 غزة  الجمعٌات الطبٌة ةجمعٌة الخدمة العامة ألحٌاء مدٌنة غز  97

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة األم الخٌرٌة للتنمٌة 98

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة مؤسسة البٌت الصامد 99
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 50,000 $ تزيد الميزانية السنوية ليا عن  الجمعيات التي( 4ممحق رقم )
 المحافظة  القطاع اسم الجمعية  #

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة مؤسسة برامج التربٌة للطفولة المبكرة 100

 غزة  خرٌجـٌنجمعٌات ال جمعٌة الخرٌجات الجامعٌات 101

 غزة  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة مركز الصداقة الفلسطٌنً للتنمٌة 102

 غزة  جمعٌات حقوق اإلنسان جمعٌة الضمٌر لرعاٌة األسرى والمعتقلٌن وحقوق اإلنسان 103

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة الجمعٌة الخٌرٌة االجتماعٌة 104

 رفح  ت اإلجتماعٌةالجمعٌا جمعٌة ابن باز الخٌرٌة 105

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة النصر الخٌرٌة 106

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة حواء المستقبل 107

 رفح  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة الجنوب لصحة المرأة 108

 رفح  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة رعاٌة أسر المعاقٌن 109

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة المستقبل للثقافة والتنمٌة 110

 رفح  الجمعٌات العائلٌة والعشائرٌة جمعٌة عشائر قبٌلة الترابٌن الخٌرٌة 111

 رفح  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة وفاق لرعاٌة المرأة والطفل 112

 رفح  جمعٌات التعلٌم العالً جمعٌة المنتدى التربوي 113

 رفح  ٌات المعاقٌنجمع جمعٌة األمل لتأهٌل المعاقٌن 114

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة أصدقاء الطفل الفلسطٌنً الخٌرٌة 115

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة عطاء بال حدود لإلغاثة وتنمٌة المجتمع 116

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة ٌبوس الخٌرٌة 117

 رفح  ئةجمعٌات البـٌـ جمعٌة أصدقاء البٌئة الفلسطٌنٌة 118

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مؤسسة الخالدٌن 119

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة البتول الخٌرٌه 120

 رفح  الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة المركز الفلسطٌنً للزراعة الحٌوٌة 121

 رفح  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة األصدقاء لذوي االحتٌاجات الخاصة 122

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة صى لإلغاثة والتنمٌةجمعٌة األق 123

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة المجمع اإلسالمً 124

 خانٌونس  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة وصال للتنمٌة الصحٌة والمجتمعٌة 125

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة المستقبل الخٌرٌة 126

 خانٌونس  لجمعٌات اإلجتماعٌةا جمعٌة الوالء الخٌرٌة 127

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة بٌت المستقبل 128

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة تطوٌر وتنمٌة المجتمع 129

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة دار السالم الخٌرٌة 130

 خانٌونس  ثقافٌةالجمعٌات ال جمعٌة دار القرأن الكرٌم والسنة الخٌرٌة 131

 خانٌونس  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة المجلس العلمً للدعوة السلفٌة 132
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 50,000 $ تزيد الميزانية السنوية ليا عن  الجمعيات التي( 4ممحق رقم )
 المحافظة  القطاع اسم الجمعية  #

 خانٌونس  الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة مزارعً البٌوت البالستٌكٌة 133

 خانٌونس  الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة المزارعٌن الفلسطٌنٌٌن 134

 خانٌونس  معٌات الزراعٌةالج جمعٌة النخٌل الفلسطٌنٌه للتنمٌة والتطوٌر 135

 خانٌونس  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة الهدى التنموٌة 136

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الحق والعدالة الفلسطٌنً 137

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة خانٌونس للتأهٌل والتدرٌب 138

 انٌونس خ الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة نسائم األمل 139

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة بنٌان للتدرٌب والتقٌٌم والدراسات المجتمعٌة 140

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة إسناد المجتمع 141

 خانٌونس  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة رائدات المستقبل 142

 نٌونس خا الجمعٌات الزراعٌة الجمعٌة الرٌفٌة للتطوٌر الزراعً 143

 خانٌونس  الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة مركز خزاعه للزراعة المستمرة 144

 خانٌونس  جمعٌات األمومة والطفولة خانٌونس-جمعٌة البرامج النسائٌة 145

 خانٌونس  جمعٌات البـٌـئة جمعٌة بٌادر للبٌئة والتنمٌه 146

 خانٌونس  ةجمعٌات الشباب والرٌاض جمعٌة الفجر الشبابً الفلسطٌنً 147

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة إعمار للتنمٌة والتأهٌل 148

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة اإلٌثار لإلغاثة والتنمٌة 149

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة وطن للتراث والتنمٌة األسرٌة 150

 ٌونس خان الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الرحمة الخٌرٌة 151

 خانٌونس  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة مؤسسة الثقافة والفكر الحر 152

 خانٌونس  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة دار الكتاب والسنه 153

 خانٌونس  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة األٌدي الوفٌة للتنمٌة الصحٌة والمجتمعٌة 154

 خانٌونس  ابٌةالجمعٌات النق جمعٌة أصداء لإلنتاج الفنً واإلعالمً 155

 خانٌونس  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة الرواد للشباب الفلسطٌنً 156

 خانٌونس  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة رٌاده للتنمٌة المجتمعٌة 157

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة افاق للتنمٌة المجتمعٌة 158

 طى الوس الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة آفاق جدٌدة 159

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة التدرٌب التنموي والتأهٌل األسري الفلسطٌنً 160

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مودة لرعاٌة األسرة 161

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الصالح اإلسالمٌة 162

 ى الوسط الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة دار الٌتٌم الفلسطٌنً 163

 الوسطى  جمعٌات التعلٌم العالً جمعٌة مركز العلم والثقافة الخٌرٌة 164

 الوسطى  جمعٌات التعلٌم العالً جمعٌة الملتقى التربوي الخٌري 165
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 50,000 $ تزيد الميزانية السنوية ليا عن  الجمعيات التي( 4ممحق رقم )
 المحافظة  القطاع اسم الجمعية  #

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الزهراء التنموٌة 166

 طى الوس الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الزهراء لتطوٌر المرأة والطفل 167

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة حنان للثقافة والتنمٌة المجتمعٌة 168

 الوسطى  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة مركز المغازي الثقافً 169

 الوسطى  الجمعٌات الثقافٌة الهٌئة الفلسطٌنٌة للتنمٌة 170

 سطى الو الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة أصدقاء بال حدود للتنمٌة المجتمعٌة 171

 الوسطى  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة دٌر البلح لتأهٌل المعاقٌن 172

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة البرٌج للتأهٌل المجتمعً 173

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة منتدى التواصل بالنصٌرات 174

 الوسطى  جمعٌات التعلٌم العالً جمعٌة نور المعرفة 175

 الوسطى  جمعٌات المعاقٌن البرٌج لتأهٌل المعاقٌنجمعٌة  176

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة شراكه للتنمٌة المجتمعٌة 177

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة صوت المجتمع للعمل االجتماعً والتنموي 178

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة المنال لتطوٌر المرأة الرٌفٌة 179

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة اإلعمار واإلغاثة الخٌرٌة 180

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة أرض اإلسراء الخٌرٌة 181

 الوسطى  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة الكرمل الثقافٌة بالنصٌرات 182

 الوسطى  الجمعٌات الزراعٌة الجمعٌة األهلٌة لتطوٌر النخٌل والتمور 183

 الشمال  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة التغرٌد للثقافة والتنمٌة 184

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مشكاه للتنمٌة والعدالة 185

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الفالوجا الخٌرٌة لإلغاثة والتنمٌة والتطوٌر 186

  الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة تطوٌر بٌت الهٌا 187

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة السالمة الخٌرٌة 188

 الشمال  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة الحق فً الحٌاة لألطفال المعوقٌن 189

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة اإلخاء لإلغاثة والتنمٌة الخٌرٌة 190

 ال الشم الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة العنقاء للتنمٌة المجتمعٌة 191

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة اسعاد الطفولة 192

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة تنمٌة األسرة والمجتمع 193

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة نبراس األجٌال للتنمٌة المجتمعٌة 194

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة سراج الضعفاء 195

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة اإلرشاد التربوي جمعٌة مركز 196

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الحٌاة واألمل 197

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جبالٌا -الجمعٌة الوطنٌة للتطوٌر والتنمٌة  198
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 50,000 $ تزيد الميزانية السنوية ليا عن  الجمعيات التي( 4ممحق رقم )
 المحافظة  القطاع اسم الجمعية  #

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الوفاق الفلسطٌنٌة 199

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الوئام الخٌرٌة 200

 الشمال  الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة إتحاد المزارعٌن الخٌرٌة 201

 الشمال  جمعٌات الشباب والرٌاضة الهٌئة الفلسطٌنٌة لتمكٌن الشباب 202

 الشمال  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة سالم لإلغاثة والتنمٌة 203

 الشمال  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة جبالٌا للتأهٌل 204

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة زاخر لتنمٌة قدرات المرأة الفلسطٌنٌة 205

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة اإلزدهار التنموٌة 206

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الشمال للتنمٌة والتطوٌر المجتمعً 207

 الشمال  لجمعٌات اإلجتماعٌةا جمعٌة بٌتنا للتنمٌة والتطوٌر المجتمعً 208

 الشمال  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة رعاٌة المرٌض غزه 209

 الشمال  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة العطاء الخٌرٌة 210

 الشمال  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة دار الهدى لرعاٌة األطفال 211

 الشمال  لرٌاضةجمعٌات الشباب وا جمعٌة اآلفاق للتنمٌة والتطوٌر 212

 الشمال  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة فرسان الغد الشبابٌة الخٌرٌة 213

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة أحباء فلسطٌن للتنمٌة المجتمعٌة 214

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة الجمعٌة الخٌرٌة ألهالً مخٌم جبالٌا لالجئٌن بقطاع غزه 215

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة مة لألعمال الخٌرٌةجمعٌة الرح 216

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة الجمعٌة اإلسالمٌة بالشاطئ 217

 الشمال  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة بناة فلسطٌن للتنمٌة المجتمعٌة 218

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة بشائر لإلغاثة والتنمٌة 219

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة لسطٌنٌة لإلغاثة والتنمٌةالجمعٌة الف 220

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة دار السالم لإلغاثة والتنمٌة 221

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة بٌت الخٌر الفلسطٌنً 222

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الفالح الخٌرٌة 223

 الشمال ٌات األمومة والطفولةجمع جمعٌة أصدقاء الطفل 224

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة اإلخالص لإلغاثة والتنمٌة 225

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة أبناء البلد الخٌرٌة 226

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة تطوٌر األسرة الخٌرٌة 227

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة المواساة الخٌرٌة 228

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة أرض السالم للتنمٌة والتطوٌر المجتمعً 229

 الشمال الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة اشراقة الخٌرٌة 230

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة رٌاحٌن الخٌرٌة 231
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 50,000 $ تزيد الميزانية السنوية ليا عن  الجمعيات التي( 4ممحق رقم )
 المحافظة  القطاع اسم الجمعية  #

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة اشراقة الخٌرٌة 232

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة نفانً التنموٌةجمعٌة غسان ك 233

 الشمال الجمعٌات الثقافٌة الجمعٌة الفلسطٌنٌة للتنمٌة وحماٌة التراث 234

 الشمال الجمعٌات الثقافٌة هٌئة المستقبل للتنمٌة 235
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 الجمعيات المتعاونة في تعبئة االستبانة( 4ملحق رقم )

 المحافظة  طاع الجمعية ق اسم الجمعية  #

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة اإلخالص لإلغاثة والتنمٌة 1

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة أبناء البلد الخٌرٌة 2

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة تطوٌر األسرة الخٌرٌة 3

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة المواساة الخٌرٌة 4

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة ٌة أرض السالم للتنمٌة والتطوٌر المجتمعًجمع 5

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة زاخر لتنمٌة قدرات المرأة الفلسطٌنٌة 6

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة اإلزدهار التنموٌة 7

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الشمال للتنمٌة والتطوٌر المجتمعً 8

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة بٌتنا للتنمٌة والتطوٌر المجتمعً 9

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الوفاق لالغاثة والتنمٌة 10

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة األنوار لإلغاثة والتنمٌة 11

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة أصدقاء القلوب الرحٌمه 12

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة التضامن الخٌرٌة 13

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة عون -الجمعٌة الفلسطٌنٌة  14

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة التأهٌل والتدرٌب االجتماعً 15

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مركز دراسات المجتمع المدنً 16

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة ٌةجمعٌة رسالة لالعمال الخٌر 17

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة الجمعٌة الفلسطٌنٌة للتنمٌة واالعمار)بادر( 18

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مركز شؤون المرأة 19

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة لجنة زكاة غزه -جمعٌة الزكاة اإلسالمٌة 20

 الوسطى  عٌات اإلجتماعٌةالجم جمعٌة البرٌج للتأهٌل المجتمعً 21

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة منتدى التواصل بالنصٌرات 22

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة إعمار للتنمٌة والتأهٌل 23

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة أصدقاء الطفل الفلسطٌنً الخٌرٌة 24

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جتمعجمعٌة عطاء بال حدود لإلغاثة وتنمٌة الم 25

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة ٌبوس الخٌرٌة 26
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 الجمعيات المتعاونة في تعبئة االستبانة( 4ملحق رقم )

 المحافظة  طاع الجمعية ق اسم الجمعية  #

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة الجمعٌة الفلسطٌنٌة لإلغاثة والتنمٌة 27

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة دار السالم لإلغاثة والتنمٌة 28

 الشمال عٌةالجمعٌات اإلجتما جمعٌة بٌت الخٌر الفلسطٌنً 29

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الفالح الخٌرٌة 30

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة اإلخاء لإلغاثة والتنمٌة الخٌرٌة 31

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة العنقاء للتنمٌة المجتمعٌة 32

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة اسعاد الطفولة 33

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة ٌة تنمٌة األسرة والمجتمعجمع 34

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة نبراس األجٌال للتنمٌة المجتمعٌة 35

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة سراج الضعفاء 36

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مركز اإلرشاد التربوي 37

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الحٌاة واألمل 38

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جبالٌا -الجمعٌة الوطنٌة للتطوٌر والتنمٌة  39

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الوفاق الفلسطٌنٌة 40

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الوئام الخٌرٌة 41

 غزة  معٌات اإلجتماعٌةالج جمعٌة أجٌال لإلبداع والتطوٌر الخٌرٌة 42

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة واعد لألسرى والمحررٌن 43

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة النهوض باألسرة الفلسطٌنٌة 44

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة شرق غزه إلنماء األسرة 45

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الحٌاة لتنمٌة األسرة 46

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة التوبة الخٌرٌة 47

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة فارس العرب للتنمٌة واألعمال الخٌرٌة 48

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة هٌئة المجد التنموٌة 49

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة الجمعٌة الفلسطٌنٌة الكوٌتٌة للرعاٌة اإلجتماعٌة 50

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة هراء التنموٌةجمعٌة الز 51

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الزهراء لتطوٌر المرأة والطفل 52
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 الجمعيات المتعاونة في تعبئة االستبانة( 4ملحق رقم )

 المحافظة  طاع الجمعية ق اسم الجمعية  #

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة حنان للثقافة والتنمٌة المجتمعٌة 53

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الحق والعدالة الفلسطٌنً 54

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة ونس للتأهٌل والتدرٌبجمعٌة خانٌ 55

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة نسائم األمل 56

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة بنٌان للتدرٌب والتقٌٌم والدراسات المجتمعٌة 57

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة إسناد المجتمع 58

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة لثقافة والتنمٌةجمعٌة المستقبل ل 59

 الشمال الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة بشائر لإلغاثة والتنمٌة 60

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مشكاه للتنمٌة والعدالة 61

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الفالوجا الخٌرٌة لإلغاثة والتنمٌة والتطوٌر 62

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة ٌر بٌت الهٌاجمعٌة تطو 63

 الشمال  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة السالمة الخٌرٌة 64

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة التكافل للتنمٌة المجتمعٌة 65

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة ثمار الخٌر للتنمٌة والتطوٌرالمجتمعً 66

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة ٌة مرضى السرطانجمعٌة مؤسسة بسمة أمل لرعا 67

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة فجر لإلغاثة والتنمٌة 68

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الوداد للتأهٌل المجتمعً 69

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مكه المكرمة الخٌرٌة 70

 غزة  ماعٌةالجمعٌات اإلجت جمعٌة غٌث لإلغاثة والتنمٌة 71

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مبرة الرحمة 72

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة مودة لرعاٌة األسرة 73

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الصالح اإلسالمٌة 74

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة دار الٌتٌم الفلسطٌنً 75

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة المستقبل الخٌرٌة 76

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الوالء الخٌرٌة 77

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة بٌت المستقبل 78
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 الجمعيات المتعاونة في تعبئة االستبانة( 4ملحق رقم )

 المحافظة  طاع الجمعية ق اسم الجمعية  #

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة تطوٌر وتنمٌة المجتمع 79

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة دار السالم الخٌرٌة 80

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة النصر الخٌرٌة 81

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة حواء المستقبل 82

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة تنمٌة المرأة والطفل 83

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة حصاد الخٌر 84

 غزة  ٌةالجمعٌات اإلجتماع جمعٌة األمهات الفلسطٌنٌة لرعاٌة األسرة 85

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة المستقبل للصم الكبار 86

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الرعاٌة واالرتقاء الفلسطٌنٌة الخٌرٌة 87

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة فلسطٌن الغد للتنمٌة المجتمعٌة 88

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة الشبان المسٌحٌة 89

 غزة  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة سواعد لالغاثة والتنمٌة 90

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة افاق للتنمٌة المجتمعٌة 91

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة آفاق جدٌدة 92

 الوسطى  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة التدرٌب التنموي والتأهٌل األسري الفلسطٌنً 93

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة قصى لإلغاثة والتنمٌةجمعٌة األ 94

 خانٌونس  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة المجمع اإلسالمً 95

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة الجمعٌة الخٌرٌة االجتماعٌة 96

 رفح  الجمعٌات اإلجتماعٌة جمعٌة ابن باز الخٌرٌة 97

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة فلسطٌن-جمعٌة المنتدى اإلجتماعً التنموي 98

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة مجموعة غزه للثقافة والتنمٌة 99

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة الصحابة لتحفٌظ القرآن الكرٌم والعلوم الشرعٌة 100

 الوسطى  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة مركز المغازي الثقافً 101

 الوسطى  عٌات الثقافٌةالجم الهٌئة الفلسطٌنٌة للتنمٌة 102

 الوسطى  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة أصدقاء بال حدود للتنمٌة المجتمعٌة 103

 خانٌونس  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة رائدات المستقبل 104
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 الجمعيات المتعاونة في تعبئة االستبانة( 4ملحق رقم )

 المحافظة  طاع الجمعية ق اسم الجمعية  #

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة األٌدي الرحٌمة الخٌرٌة 105

 خانٌونس  الثقافٌة الجمعٌات جمعٌة دار القرأن الكرٌم والسنة الخٌرٌة 106

 خانٌونس  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة المجلس العلمً للدعوة السلفٌة 107

 الشمال  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة التغرٌد للثقافة والتنمٌة 108

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة طموح لتنمٌة المهارات 109

 غزة  ثقافٌةالجمعٌات ال جمعٌة االتحاد العام للمراكز الثقافٌة 110

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة بسمة للثقافة والفنون 111

 الشمال الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة اشراقة الخٌرٌة 112

 غزة  الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة الوادي األخضر 113

 الشمال  الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة إتحاد المزارعٌن الخٌرٌة 114

 خانٌونس  الجمعٌات الزراعٌة الزراعًالجمعٌة الرٌفٌة للتطوٌر  115

 خانٌونس  الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة مركز خزاعه للزراعة المستمرة 116

 خانٌونس  الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة مزارعً البٌوت البالستٌكٌة 117

 خانٌونس  الجمعٌات الزراعٌة جمعٌة المزارعٌن الفلسطٌنٌٌن 118

 خانٌونس  الجمعٌات الزراعٌة تنمٌة والتطوٌرجمعٌة النخٌل الفلسطٌنٌه لل 119

 الشمال  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة رعاٌة المرٌض غزه 120

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة العالج الطبٌعً الفلسطٌنً  121

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة مجمع الصحابة الطبً 122

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة بنك الدم المركزي 123

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة أصدقاء المرٌض 124

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة أصدقاء المستشفٌات والمراكز الصحٌة للتنمٌة والتطوٌر 125

 غزة  الجمعٌات الطبٌة الهٌئة الوطنٌة لسرطان األطفال 126

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة إتحاد لجان العمل الصحً 127

 رفح  الجمعٌات الطبٌة حة المرأةجمعٌة الجنوب لص 128

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة مركز حٌفا الطبً الخٌري 129

 خانٌونس  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة وصال للتنمٌة الصحٌة والمجتمعٌة 130
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 الجمعيات المتعاونة في تعبئة االستبانة( 4ملحق رقم )

 المحافظة  طاع الجمعية ق اسم الجمعية  #

 رفح  الجمعٌات العائلٌة والعشائرٌة جمعٌة عشائر قبٌلة الترابٌن الخٌرٌة 131

 غزة  الجمعٌات النقابٌة طٌنٌٌنجمعٌة رجال األعمال الفلس 132

 غزة  الجمعٌات النقابٌة جمعٌة الحرٌة لإلنتاج الفنً 133

 الشمال  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة العطاء الخٌرٌة 134

 الشمال  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة دار الهدى لرعاٌة األطفال 135

 غزة  طفولةجمعٌات األمومة وال جمعٌة الزاهرة الخٌرٌة 136

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة األعمال الخٌرٌة 137

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة اإلتحاد النسائً الفلسطٌنً 138

 الشمال جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة أصدقاء الطفل 139

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة فلسطٌن -جمعٌة مؤسسة إنقاذ الطفل   140

 خانٌونس  جمعٌات األمومة والطفولة خانٌونس-جمعٌة البرامج النسائٌة 141

 رفح  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة وفاق لرعاٌة المرأة والطفل 142

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة مركز الطفل واألسرة لإلرشاد والتدرٌب 143

 غزة  والطفولةجمعٌات األمومة  جمعٌة معهد األمل لألٌتام 144

 خانٌونس  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة الهدى التنموٌة 145

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة الهٌئة األهلٌة لرعاٌة األسرة 146

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة عاٌشه لحماٌة المرأة والطفل 147

 زة غ جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة الشابات المسلمات 148

 غزة  جمعٌات البـٌـئة جمعٌة نطوف للبٌئة وتنمٌة المجتمع 149

 غزة  جمعٌات البـٌـئة جمعٌة فلسطٌن التربوٌة لحماٌة البٌئة 150

 خانٌونس  جمعٌات البـٌـئة جمعٌة بٌادر للبٌئة والتنمٌه 151

 رفح  جمعٌات البـٌـئة جمعٌة أصدقاء البٌئة الفلسطٌنٌة 152

 غزة  جمعٌات التعلٌم العالً ء الطالب /غزهجمعٌة أصدقا 153

 غزة  جمعٌات التعلٌم العالً جمعٌة دار األرقم التعلٌمٌة 154

 غزة  جمعٌات التعلٌم العالً هٌئة رابطة علماء فلسطٌن 155

 الوسطى  جمعٌات التعلٌم العالً جمعٌة مركز العلم والثقافة الخٌرٌة 156
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 الجمعيات المتعاونة في تعبئة االستبانة( 4ملحق رقم )

 المحافظة  طاع الجمعية ق اسم الجمعية  #

 الوسطى  جمعٌات التعلٌم العالً ريجمعٌة الملتقى التربوي الخٌ 157

 الوسطى  جمعٌات التعلٌم العالً جمعٌة نور المعرفة 158

 رفح  جمعٌات التعلٌم العالً جمعٌة المنتدى التربوي 159

 الشمال  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة اآلفاق للتنمٌة والتطوٌر 160

 الشمال  اب والرٌاضةجمعٌات الشب جمعٌة فرسان الغد الشبابٌة الخٌرٌة 161

 غزة  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة رؤٌه شبابٌه 162

 غزة  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة فرسان العرب الخٌرٌة 163

 الشمال  جمعٌات الشباب والرٌاضة الهٌئة الفلسطٌنٌة لتمكٌن الشباب 164

 ة غز جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة مركز الشباب الفلسطٌنً 165

 خانٌونس  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة الفجر الشبابً الفلسطٌنً 166

 غزة  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة إنقاذ المستقبل الشبابً 167

 غزة  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة الوفاء الخٌرٌة 168

 الوسطى  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة البرٌج لتأهٌل المعاقٌن 169

 الشمال  جمعٌات المعاقٌن غاثة والتنمٌةجمعٌة سالم لإل 170

 الشمال  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة جبالٌا للتأهٌل 171

 الوسطى  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة دٌر البلح لتأهٌل المعاقٌن 172

 رفح  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة األمل لتأهٌل المعاقٌن 173

 الشمال  عاقٌنجمعٌات الم جمعٌة الحق فً الحٌاة لألطفال المعوقٌن 174

 غزة  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة المركز الوطنً للتأهٌل المجتمعً 175

 غزة  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة دار المعاقٌن الخٌرٌة 176

 رفح  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة رعاٌة أسر المعاقٌن 177

 غزة  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة رابطة الخرٌجٌن المعاقٌن بصرٌا   178

 غزة  جمعٌات المعاقٌن الفلسطٌنٌة لتأهٌل المعاقٌن الجمعٌة 179

 غزة  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة أطفالنا للصم 180
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 الجمعيات غير المتعاونة في تعبئة االستبانة( 6ملحق رقم ) 

 المحافظة  قطاع الجمعية  اسم الجمعية  #    

 الشمال االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة رٌاحٌن الخٌرٌة 1

 الشمال االجتماعٌةالجمعٌات  ة اشراقة الخٌرٌةجمعٌ 2

 الشمال االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة غسان كنفانً التنموٌة 3

 الشمال  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة أحباء فلسطٌن للتنمٌة المجتمعٌة 4

 الشمال  االجتماعٌةالجمعٌات  الجمعٌة الخٌرٌة ألهالً مخٌم جبالٌا لالجئٌن بقطاع غزه 5

 الشمال  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة الرحمة لألعمال الخٌرٌة 6

 الشمال  االجتماعٌةالجمعٌات  الجمعٌة اإلسالمٌة بالشاطئ 7

 غزة  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة  النجادة الفلسطٌنٌة الخٌرٌة 8

 غزة  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة الدراسات النسوٌة الفلسطٌنٌة التنموٌة 9

 غزة  االجتماعٌةالجمعٌات  فلسطٌن الخٌرٌةهٌئة  10

 غزة  االجتماعٌةالجمعٌات  الجمعٌة الخٌرٌة لدعم األسرة الفلسطٌنٌة 11

 غزة  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة المستقبل لرعاٌة ضحاٌا العنف 12

 غزة  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة مركز التدرٌب المجتمعً وإدارة األزمات 13

 غزة  االجتماعٌةالجمعٌات  فد لإلغاثة والتنمٌةجمعٌة روا 14

 غزة  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة حٌفا لرعاٌة األسرة الفلسطٌنٌة 15

 غزة  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة األنصار الخٌرٌة 16

 الوسطى  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة شراكه للتنمٌة المجتمعٌة 17

 الوسطى  االجتماعٌةالجمعٌات  ماعً والتنمويجمعٌة صوت المجتمع للعمل االجت 18

 الوسطى  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة المنال لتطوٌر المرأة الرٌفٌة 19

 الوسطى  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة اإلعمار واإلغاثة الخٌرٌة 20

 الوسطى  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة أرض اإلسراء الخٌرٌة 21

 خانٌونس  االجتماعٌةالجمعٌات  والتنمٌةجمعٌة اإلٌثار لإلغاثة  22

 خانٌونس  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة وطن للتراث والتنمٌة األسرٌة 23

 خانٌونس  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة الرحمة الخٌرٌة 24

 رفح  االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة مؤسسة الخالدٌن 25

 ح رف االجتماعٌةالجمعٌات  جمعٌة البتول الخٌرٌه 26
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 الجمعيات غير المتعاونة في تعبئة االستبانة( 6ملحق رقم ) 

 المحافظة  قطاع الجمعية  اسم الجمعية  #    

 الشمال الجمعٌات الثقافٌة الجمعٌة الفلسطٌنٌة للتنمٌة وحماٌة التراث 27

 الشمال الجمعٌات الثقافٌة هٌئة المستقبل للتنمٌة 28

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة أهل السنة أنصار آل البٌت واألصحاب 29

 غزة  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة المرأة المبدعة 30

 الوسطى  الجمعٌات الثقافٌة الثقافٌة بالنصٌراتجمعٌة الكرمل  31

 خانٌونس  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة مؤسسة الثقافة والفكر الحر 32

 خانٌونس  الجمعٌات الثقافٌة جمعٌة دار الكتاب والسنه 33

 الوسطى  الجمعٌات الزراعٌة الجمعٌة األهلٌة لتطوٌر النخٌل والتمور 34

 رفح  الجمعٌات الزراعٌة ً للزراعة الحٌوٌةجمعٌة المركز الفلسطٌن 35

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة برنامج العون واألمل لرعاٌة مرضى السرطان 36

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة مركز فلسطٌن لرعاٌة ضحاٌا الصدمات النفسٌة 37

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة األمل لذوي زارعً القوقعه 38

 غزة  الجمعٌات الطبٌة الستوما جمعٌة أصدقاء 39

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة أرض اإلنسان الفلسطٌنٌة الخٌرٌة 40

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة برنامج غزه للصحة النفسٌة 41

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة الهالل األحمر 42

 غزة  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة الخدمة العامة ألحٌاء مدٌنة غزة  43

 خانٌونس  الجمعٌات الطبٌة جمعٌة األٌدي الوفٌة للتنمٌة الصحٌة والمجتمعٌة 44

 خانٌونس  الجمعٌات النقابٌة جمعٌة أصداء لإلنتاج الفنً واإلعالمً 45

 الشمال  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة بناة فلسطٌن للتنمٌة المجتمعٌة 46

 غزة  ومة والطفولةجمعٌات األم جمعٌة األم الخٌرٌة للتنمٌة 47

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة مؤسسة البٌت الصامد 48

 غزة  جمعٌات األمومة والطفولة جمعٌة مؤسسة برامج التربٌة للطفولة المبكرة 49

 غزة  جمعٌات الخرٌجـٌن جمعٌة الخرٌجات الجامعٌات 50

 غزة  والرٌاضة جمعٌات الشباب جمعٌة مركز الصداقة الفلسطٌنً للتنمٌة 51

 خانٌونس  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة الرواد للشباب الفلسطٌنً 52
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 الجمعيات غير المتعاونة في تعبئة االستبانة( 6ملحق رقم ) 

 المحافظة  قطاع الجمعية  اسم الجمعية  #    

 خانٌونس  جمعٌات الشباب والرٌاضة جمعٌة رٌاده للتنمٌة المجتمعٌة 53

 رفح  جمعٌات المعاقٌن جمعٌة األصدقاء لذوي االحتٌاجات الخاصة 54

 غزة  جمعٌات حقوق اإلنسان ق اإلنسانجمعٌة الضمٌر لرعاٌة األسرى والمعتقلٌن وحقو 55

 

 

 

 

 

 

 


