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إهداء

إىل حبٔيب ، ّقائدٖ ّرائدٖ ّمعلنٕ ّتاج رأصٕ ّعشق رّحٕ ّىْر عٔين 

 ذلند صلٙ اهلل علُٔ ّصله ..

  .. الشكٔ٘ إىل الشَداء األبزار الذًٓ ٍه أكزو ميا مجٔعًا ّالذًٓ ضخْا بدمائَه

.. يف صجٌْ االحتالل البغٔضإىل أصزاىا البْاصل القابعني خلف القضباٌ    

.إىل أبياء شعيب الصامدًٓ الصابزًٓ احملاصزًٓ .  

ّما سال  .. إىل أبٕ الغالٕ الذٖ مدىٕ بلل صبل اليجاح ّالتنٔش يف احلٔاٗ،  

ّصعادتٕ ،ّما سالت .. إىل أمٕ الغالٔ٘ اليت صَزت اللٔالٕ مً أجل  راحيت  

، رائد ، رىا ، رّع٘ ، محْدٗ .. رٓه..ّإىل إخْاىٕ ّأخْاتٕ  أحبابٕ   

..شٕءأو أمحد اليت صاىدتين بلل  ) حبٔبيت (  ّإىل سّجيت الغالٔ٘    

ّإىل أبيائٕ الغْالٕ .. فلذٗ كبدٖ عائش٘ ، ّقزٗ عٔين أمحـــد ..   

 إىل أصدقائٕ ّرفاق دربٕ األحباب..

 

ىإلوكمىجموعًاىأهديىهذاىالعملىالمتواضع
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وتقديــر شــكر 

 ﴾اِعَنُلوا آَل َداُووَد ُشِكّرا َوَقِليْل مِِّن ِعَباِدَي الشَُّكوُر﴿قال تعاىل : 

 (31 آيةسبأ، سورة ) 

(، منىالىوشكرىالناسىالىوشكرىاللهانطالقان مف حديث رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ )
البحث إلى كحتى نرد الفضؿ ألىؿ الفضؿ، كألف ىناؾ الكثيريف الذيف ليـ الفضؿ في إخراج ىذا 

النكر، كذلؾ بتقديـ العمـ كالنصح كاإلرشاد لذا كاف البد أف أتقدـ ليـ بعظيـ شكرم كامتناني اعترافان 
 مني بالجميؿ عمى جيكدىـ الطيبة.

كأخص بالشكر الدكتكر الفاضؿ/ رشدم كادم الذم تفضؿ كتكـر باإلشراؼ عمى ىذه 
صبره بؿ بالعناية كلـ يبخؿ عمّي بكقتو كجيده ك الرسالة، فمقد كاف نعـ المعمـ المرشد الذم أحاطني 
 / كسيـ اليابيؿشكر كالتقدير إلى الدكتكر الفاضؿكأرفدني بكؿ ما ىك مطمكب ، كما أتكجو بجزيؿ ال

يما بقبكؿ مناقشة ىذه تفضم، ل / جالؿ شبات مناقشان خارجيان مناقشا داخميان كالدكتكر الفاضؿ
 الرسالة.

الجامعة اإلسالمية بغزة، كأتكجو بشكرم ألصدقائي كأحبابي الذيف كأتكجو بالشكر لجامعتي 
يتمنكف لي كؿ خير، كلعائمتي الكريمة كالدم ككالدتي كالزكجة كاألبناء كاإلخكة كاألخكات الذيف كقفكا 

 بجانبي عمى الدكاـ كأحاطكني بالرعاية كاالىتماـ كبالدعاء، فجزا هللا الجميع عني خير الجزاء.
 

 البضٔط ّاملتْاضعأتْجُ بالشلز ّالتقدٓز جلنٔع مً صاٍه يف اجناس ٍذا العنل ّيف اخلتاو 

الزصال٘. صفخات ٍذِ علٙ ما أبدِّ مً تعاٌّ ّمشارك٘ يف إمتاو   

 ّفق اهلل اجلنٔع ملا فُٔ خري الدىٔا ّاآلخزٗ، إىُ مسٔع دلٔب، ّآخز دعْاىا أٌ احلند هلل رب العاملني.

 

 الباحث
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 ممخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى العكامؿ المؤثرة في عممية تجنيد األمكاؿ في 
محافظات قطاع  –الجمعيات االسالمية في قطاع غزة كدراسة تطبيقية عمى الجمعية االسالمية 
 –عممية التخطيط  –غزة ، لتكضح الدكر الذم تمعبو ىذه العكامؿ )تطبيؽ مفيكـ التسكيؽ الحديث 

الرقابة المالية( في تحسيف  –سياسات الممكليف  –الفئة المستيدفة  –در كظيفي مؤىؿ كجكد كا
 عممية تجنيد األمكاؿ لتحقيؽ أىداؼ الجمعيات االسالمية.

كإلجراء ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ، حيث قاـ بمراجعة األدبيات 
مكاؿ ، كتحديد تثثير العكامؿ المدركسة عمييا ، كما أعد النظرية كالدراسات السابقة لعممية تجنيد األ

الباحث استبانة لغرض البحث كثداة رئيسية ، كتـ تكزيعيا عمى أعضاء مجالس اإلدارة كالمدراء 
التنفيذيكف كمدراء كرؤساء أقساـ كمكظفي كحدة تجنيد األمكاؿ في كافة فركع الجمعية االسالمية في 

استبانة تـ تكزيعيا ، كقد تكصمت الدراسة إلى  75استبانة مف أصؿ  65قطاع غزة كقد تـ استرداد 
، ؽ الحديث في عممية تجنيد األمكاؿعدة نتائج مف أىميا أف الجمعية االسالمية تطبؽ مفيـك التسكي

كذلؾ مف خالؿ مكاكبة التطكر التكنكلكجي المستمر في عممية تسكيؽ المشاريع عمى مكاقع 
ي الخاصة بيا ، مع سعييا المستمر لنسج عالقات مميزة كقكية مع كصفحات التكاصؿ االجتماع

الممكليف كالشركاء ، كما تيتـ الجمعية االسالمية بإعداد خطة استراتيجية كاضحة كتراعي مشاركة 
العامميف في كحدة تجنيد األمكاؿ في إعدادىا كتراعي الجمعية سياسات الممكليف كتكائـ برامجيا مع 

 يزيد مف فرص الحصكؿ عمى التمكيؿ.ىذه السياسات مما 

كلقد كانت أبرز تكصيات ىذه الدراسة أف عمى الجمعيات االسالمية أف تعزز مف تطبيؽ 
مفيكـ التسكيؽ الحديث مع الحرص عمى نسج عالقات مميزة مع الممكليف كما أنو يجب عمييا 

مكجكدة في الجمعية ، استقطاب الخبراء في عممية تجنيد األمكاؿ مع تدريب ك تطكير الككادر ال
أيضا عمى الجمعيات االسالمية أف تعتمد األنظمة المالية المعتمدة مع ضركرة اإلفصاح الدكرم 

 عف التقارير المالية الصادرة عنيا في كسائؿ اإلعالـ المختمفة.
 

 

  



 و

 

Abstract 

This study aimed to shed light on the factors influencing the process 

of fundraising in the Islamic associations in Gaza Strip applied as a study 

on the Islamic Society - Gaza Strip, to clarify the role of these factors (the 

application of the concept of modern marketing - the planning process - the 

existence of staff functional qualification - Category Target - funders 

policies - Financial Control) to improve the process of fundraising  to 

achieve the objectives of the Islamic societies. 

To conduct this study, the researcher used descriptive analytical 

method, which reviewed the theoretical literature and previous studies of 

the process of fundraising, and determine the effect of this factors. 

The researcher developed a questionnaire for the purpose of research 

as a key tool, and distributed it to the members of the boards of directors 

and executives, managers and department heads and staff of the 

Fundraising unit in all branches of the Islamic Society in Gaza Strip, he has 

been recovered 65 questionnaire out of 75 questionnaire was distributed, 

the study found several important results , that the Islamic Society apply 

the concept of modern marketing in the process of fund raising, through 

keep up with the continuous technological development in the marketing 

process projects on the sites and pages of social networking own, with its 

continuing quest to weave a distinctive and strong relationships with 

funders and partners, as Islamic prepare a clear strategic plan and take into 

account the participation of workers in the fundraising unit  in preparation, 

taking into account funders policies and align their programs with these 

policies, which increases the chances of access to finance. 

The most recommendations of this study, that the Islamic 

associations must enhance the application of the modern marketing concept 

with careful weave distinctive relationships with financiers as it must 

attract experts in the process of fundraising  with the training and 

development of personnel in the associations, also the Islamic associations 

must adopt  based financial systems with the need for periodic disclosure of 

financial reports issued by it in different media. 
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 : المقدمة:أوال ً 
)غير ربحي( كقد تككف كبيرة أك  نسيج غير حككميعبارة عف الحككمية  غيرالمنظمات 

صغيرة دنيكية أك دينية كقد تعمؿ لصالح أعضائيا فقط، أك لكؿ مف يحتاج إلى مساعدة، بعضيا 
 قضايا محمية كبعضيا اآلخر يعمؿ عمى مستكيات كطنية أك إقميمية أك دكلية عالمية. عمى يركز

ا تحدد نشاطيا في بيئة كتعرؼ أيضا بثنيا " تنظيـ اجتماعي يستيدؼ غاية كمف أجؿ بمكغي
: 2003، المكجكد عبد ك السيد) فيوميداف نكعي أك كظيفي متخصص  جغرافية بعينيا أك في

232.) 

كيعتبر التمكيؿ عصب الحياة لممنظمات غير الحككمية، فكمما أمكف التغمب عمى مشكمة شح 
المنظمات أف تحقؽ الدكر المكارد المالية كتكفيرىا مف مصادرىا المختمفة، كمما استطاعت ىذه 

المنكط بيا كلقد أثبتت كثير مف الدراسات الميدانية التي طبقت عمى المنظمات غير الحككمية أف 
 مشكمة التمكيؿ ىي مف أىـ المشاكؿ التي تعاني منيا ىذه المنظمات.

كبصكرة عامة يتـ تمكيؿ المنظمات مف ثالث مصادر أساسية تتمثؿ في التمكيؿ العاـ 
لى كالتمكيؿ الذاتي مف خالؿ مساىمات كاشتراكات األعضاء كاليبات كالكصايا إضافة إ ،)حككمي(

المصدر التمكيمي الثالث فيك التمكيؿ الخارجي ممثال في  ممارسة األنشطة المكلدة لمدخؿ. أما
 (.48: 2002سمؾ كعابديف، )منظماتة أك عينية تقدميا دكؿ أك معكنات نقدي

 ، كالتي تؤدم دكران إحدل المنظمات الغير ىادفة لمربحية ىي كالجمعيات الخيرية اإلسالم
في المجتمعات الفقيػرة، كما أنيا تنامت بشكؿ كبير في العقد األخيػر كأصبحت تقدـ خدماتيا  ميمان 

بسبب العكامؿ الخارجية  كما أنيا تثثرت تثثرا كبيران  المجاالت،بثعداد كبيرة مف المستفيديف في شتى 
، كلكف ىناؾ الكثير مف الجمعيات عمى التمكيؿ في السنكات األخيػرةكليا التي حّدت مف حص

 االسالمية استطاعت أف تثبت كأف تكاصؿ مسيرتيا بؿ كلعبت دكرا رياديا في العمؿ الخيرم.

د األمكاؿ في مف خالؿ ىذه الدراسة سيقكـ الباحث بدراسة العكامؿ التي تؤثر في عممية تجني
محافظات قطاع غزة حيث سيتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى الجمعية االسالمية ، الجمعيات اإلسالمية

 .كدراسة تطبيقية
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  :الدراسةمشكمة  ثانيًا:
تنبع مشكمة الدراسة مف خالؿ التعرؼ عمى أىمية العكامؿ المؤثرة عمى عممية تجنيد األمكاؿ 

ا لممجتمع المحمي، كلذلؾ في الجمعيات اإلسالمية، بما يضمف قدرتيا عمى أداء أنشطتيا كخدماتي
 كجب التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى عممية تجنيد األمكاؿ.

ـ تعتبر عممية تجنيد األمكاؿ مف أىـ التحديات التي تكاجو المنظمات األىمية بشكؿ عا
، حيث تتثثر فرصة المنظمة في الحصكؿ عمى التمكيؿ بالعديػد كالجمعيات اإلسالمية بشكؿ خػاص

التي ينبغي عمى المنظمات أف تثخذىا بعيف االعتبار كأف تعمؿ عمى معاجمة المشاكؿ  مف العكامؿ
تي تكاجو أم عامؿ مف ىذه العكامؿ ، كتكاجو الجمعيات االسالمية العديد مف التحديات  التي ال

تحد مف فرصة حصكليا عمى التمكيؿ في ىذه األكقات كذلؾ بسبب تصنيؼ البعض منيا عمى أنيا 
عمى الجمعيات االسالمية  تضييقيةـ اإلرىاب ، كما أف البنكؾ تمارس سياسات مؤسسات تدع

بشكؿ خاص حتى تـ إغالؽ الحساب البنكي لبعضيا دكف إبداء أم أسباب ، كما أف الكثير مف 
المؤسسات التمكيمية عزفت عف تمكيؿ مشاريع المؤسسات االسالمية كذلؾ تطبيقا لمسياسات الدكلية 

 الجمعيات. التي تضيؽ عمى ىذه

األمكاؿ في الجمعيات  عممية تجنيدإف ىذه الدراسة تمقي الضكء عمى العكامؿ التي تؤثر في  
حيث أنيا الجمعية اإلسالمية محافظات قطاع غزة  عمىمكضكع الدراسة تـ تطبيؽ اإلسالمية حيث 

لمشكمة  مف أكبػر الجمعيات االسالمية العاممة في قطاع غزة، كيبرز التساؤؿ الرئيسي تعتبر
 الدراسة:

 ؟الجمعيات اإلسالمية في قطـاع غزةعممية تجنيد األموال في  المؤثرة فيما العوامل 

 التالية:وتنبثق عنو مجموعة من التساؤالت 

عمى عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث ما مدل تثثير  .1
 اإلسالمية؟

سالمية عمى عممية تجنيد كاضحة لدل الجمعيات االما مدل تثثير كجكد خطة استراتيجية  .2
 ؟األمكاؿ

ىؿ يؤثر كجكد مكظفيف مؤىميف في الجمعيات اإلسالمية في قطاع غزة عمى عممية تجنيد  .3
 األمكاؿ فييا؟

ما مدل تثثير الفئات التي تستيدفيا الجمعيات اإلسالمية في تقديـ خدماتيا عمى عممية تجنيد  .4
 األمكاؿ؟
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 ؟لممكليف عمى عممية تجنيد األمكاؿىؿ تؤثر سياسات ا .5

 كيؼ تؤثر الرقابة المالية عمى عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية؟ .6

 ثالثًا: فرضيات الدراسة 
 كالتالي: الدراسة وذلكفي ضوء ما سبق لقد تم صياغة الفرضيات لكي تتالءم ومتغيرات 

تطبيؽ مفيكـ التسكيؽ الحديث بيف  0005إحصائية عند مستكل معنكية  ذك داللةيكجد تثثير  .1
 تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية. كبيف عممية

عممية  كبيف التخطيط عممية بيف 0005يكجد تثثير ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية  .2
 تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية.

 كبيفمؤىؿ بيف كجكد كادر كظيفي  0005إحصائية عند مستكل معنكية  ذك داللةيكجد تثثير  .3
 عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية.

الفئات التي تستيدفيا  طبيعة بيف 0005إحصائية عند مستكل معنكية  ذك داللةيكجد تثثير  .4
 الجمعيات اإلسالمية كبيف عممية تجنيد األمكاؿ فييا.

عممية  الممكليف كبيفبيف سياسات  0005حصائية عند مستكل معنكية يكجد تثثير ذك داللة إ .5
 تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية. 

عممية تجنيد  المالية كبيفبيف الرقابة  0005إحصائية عند مستكل معنكية  ذك داللةيكجد تثثير  .6
 األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية.

حكؿ تثثير العكامؿ المؤثرة في  0005نكية ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل مع .7
 –الجنس)التالية ل إلى المتغيرات الشخصية عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية تعز 

 (.المسمى الكظيفي –المؤىؿ العممي –الخبرة-العمر

 

 متغيرات الدراسة رابعًا:
 المتغير التابع: تجنيد األمكاؿ. .1

  :: كتشمؿالمتغيرات المستقمة .2
 (.التشبيؾ –. )استخداـ االنترنت تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث . أ

دة تجنيد األمكاؿ في إعداد مشاركة العامميف في كح –كجكد خطة استراتيجية)التخطيط  . ب
 (.كفاءة كفعاليػة الخطط –الخطط

 .(فةالمعر  –التخصص –الخبرة)مؤىؿ كادر كظيفي  . ت
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د ػػتجني
 األمكاؿ

 (.نكع الفئة المستيدفة –مشاركة الفئة المستيدفة –المستفيديف حجـ) المستيدفةالفئات  . ث

 (.رغبات الممكليف كسياساتيـ مراعاة)الممكليف سياسات  . ج

 (.تقرير المدقؽ الخارجي –نظاـ ضبط داخمي)المالية الرقابة  . ح

 :نموذج الدراسة خامسًا:
 (6شكل رقم )

ير التابعالمتغ                                                    المتغيرات المستقمة       

 تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث

      

 

 

 

 

 
 

  2014، المصدر: تـ جرده بكاسطة الباحث

 

 : أىداف الدراسة سادساً 
 برزت أىداؼ ىذه الدراسة في التعرؼ عمى:لقد 

 معرفة طبيعة العكامؿ المؤثرة في عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية في قطاع غزة. .1

تحميؿ العالقة بيف العكامؿ التي تؤثر في عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية في  .2
 قطاع غػزة.

 حكؿ العكامؿ المؤثرة في عممية تجنيد األمكاؿ. تحديد مدل كجكد فركؽ بيف مفردات العينة .3

 عممية التخطيط

 كجكد كادر كظيفي مؤىؿ

 الفئات المستيدفة

 سياسات الممكليف

 الرقابة المالية
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تقديـ مجمكعة مف الحمكؿ كالتكصيات حكؿ طبيعة العكامؿ المؤثرة في عممية تجنيد األمكاؿ   .4
في الجمعيات اإلسالمية في قطاع غزة، كالتي مف شثنيا أف تخدـ ىذه الجمعيات كتساىـ في 

 زيادة عممية تجنيد األمكاؿ فييا.

  لدراسة: أىمية اسابعاً 
 :جع أىمية ىذه الدراسة إلىتر 

عممية تعمؿ ىذه الدراسة عمى تطكير الخبرة كالمعرفة لدل الباحث بثىـ العكامؿ التي تؤثر في  -1
 اإلسالمية.الجمعيات  األمكاؿ في تجنيد

اعتبار الدراسة مصدر لمباحثيف كالدارسيف الذيف يرغبكف في التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة في  -2
 األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية. عممية تجنيد

مساعدة اإلدارة كالعامميف في الجمعيات اإلسالمية محؿ الدراسة لمتعرؼ عمى اإلشكاليات التي  -3
 تكاجو عممية تجنيد األمكاؿ ككيفية التغمب عمييا.

تضيؼ ىذه الدراسة إلى المكتبة العربية دراسة تطبيقية في مكضكع تجنيد األمكاؿ في  -4
 اإلسالمية.الجمعيات 

 :: الدراسات السابقةثامناً 
مف خالؿ مراجعة الباحث لمدراسات السابقة كجد بعض الدراسات التي تحدثت عف بعض 

، أك دراسات اىتمت بتقييـ أداء المنظمات الغير حككمية المؤثرة في عممية تجنيد األمكاؿ العكامؿ
الدراسات التي اىتمت بمنظمات المجتمع كمعرفة مدل كفاءة عممية تجنيد األمكاؿ فييا ، كبعض 

المدني محميا كدكليا مف عدة جكانب ، كلقد حاكؿ الباحث مف خالؿ تناكلو لعدد مف الدراسات 
( 7التركيز عمى أىـ األبحاث كالدراسات الفمسطينية ذات العالقة بمكضكع الدراسة كعددىا )

( ، كقد حاكؿ الباحث االستفادة مف 9ا )( كالدراسات األجنبية كعددى4كالدراسات العربية كعددىا )
  :ىي ىذه الدراسات كالبناء عمييا بما يخدـ أىداؼ الدراسة ، كىذه الدراسات
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 الفمسطينية:الدراسات 
: " تقييم مدى تطبيق المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة ( بعنوان5164دلول، دراسة ) .6

 ".وتأثيره عمى استمرارية التمويلة لممتطمبات المالية لمجيات المانحة الدولي

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد المتطمبات المالية الخاصة بالمنظمات المانحة الدكلية المختمفة 
، كمدل تطبيؽ المنظمات غير الحككمية المحمية ف المنظمات غير الحككمية المحميةكالمطمكبة م

 ذلؾ عمى استمرارية التمكيؿ.في قطاع غزة لممتطمبات المالية لمجيات المانحة كتثثير 
كلتحقيؽ ىذه األىداؼ استعرضت الدراسة كاقع المنظمات غير الحككمية المحمية كالنظاـ المحاسبي 

كما تـ عرض  بإعدادىا،باإلضافة إلى التقارير المالية التي تقكـ المنظمات  داخميا،المطبؽ 
كما تـ التعرؼ عمى  بالتمكيؿ،مصادر التمكيؿ الخاصة بيا كالتحديات كالصعكبات المتعمقة 

شكاليات كمخاطر التمكيؿ كأبعاده. التمكيؿ،المنظمات المانحة الدكلية كاآلليات التي تتبعيا في   كا 
ىـ النتائج التي كصمت إلييا الدراسة ىي اتفاؽ المنظمات الغير حككمية المحمية كالمنظمات كمف أ 

، كقد أكدت الحصكؿ عمى التمكيؿ كاستمراريتو المانحة الدكلية في الرأم حكؿ العناصر المؤثرة في
الدراسة عمى أىمية كتثثير عكامؿ النظاـ المحاسبي الداخمي كالسياسات التنظيمية داخؿ المنظمات 
عداد التقارير المالية كفؽ متطمبات الجيات المانحة في الحصكؿ عمى  الغير حككمية المحمية كا 

 التمكيؿ كاستمراريتو.
لتي خمصت الييا الدراسة أف تقكـ المنظمات الغير حككمية المحمية كمف أىـ التكصيات ا

بكضع خطة مالية لمتمكيؿ الكاجب تكفره خالؿ الفترة القادمة بما يضمف تنكع ىذا التمكيؿ بما 
 يضمف استمراريتو كيحقؽ لممنظمة القدرة عمى االستمرارية في خدمة المجتمع.

غزة لشبكات  في قطاعواقع استخدام المنظمات األىمية "( بعنوان: 5164دراسة )حالسة،  .5
 التواصل االجتماعي في تعزيز عالقتيا بالجميور".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع استخداـ المؤسسات األىمية في قطاع غزة لشبكات 
أىميا التكاصؿ االجتماعي في تعزيز عالقتيا بالجميكر حيث تكصمت إلى العديد مف النتائج كاف 

أف المؤسسات األىمية المشاركة في الدراسة تستخدـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لزيادة كعي 
، ضى الجميكر بثداء كخدمات المؤسسة، كالعمؿ عمى ر مؤسسات األىمية بفكرتيا كأىدافياجميكر ال

 .، كلتمكيؿ المشاريع كالحمالت الخيريةقات العامة كالتكاصؿ مع الجميكركلتفعيؿ دكر العال
نو عمى المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة أف تتبنى بشكؿ أ ككانت أىـ تكصيات الدراسة

كما أنو  أىدافيا،جدم كفؽ خطة فعمية استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لممساىمة في تحقيؽ 
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مراكز عمى التجمعات كاالتحادات المختمفة لممؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة كبالتعاكف مع ال
البحثية دعـ عممية البحث العممي كالدراسة التطبيقية الستجالء المكقؼ مف شبكات التكاصؿ 

 االجتماعي كدراسة مدل ككيفية االستفادة منيا في تحقيؽ أىداؼ المؤسسات األىمية.
 عمى الحكومية غير المنظمات إدارة لدى الفنية القدرات ( بعنوان: "أثر5165دراسة )الجرجاوي،  .4

 األموال". تجنيد

ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى أثر القدرات الفنية لدل إدارة المنظمات الغير 
، كتكضح الدكر الذم تمعبو في تحقيؽ أىداؼ العامميف في كحدة تجنيد األمكاؿ حككمية كالتي تساعد

عض العكامؿ ، كذلؾ التعرؼ عمى بخالؿ تحميؿ مياراتيا كاختصاصاتياالمنظمات األىمية مف 
، كحدة متخصصة بتجنيد كالمتمثمة في المؤىالت العممية، التدريب المؤثرة في تجنيد األمكاؿ

االمكاؿ، خطط كاضحة كمحددة، نظـ كآليات، شبكة عالقات، طبيعة عمؿ المنظمة كمدل قدرتيا 
 عمى تحقيؽ أىداؼ تمؾ المنظمات.

رة عمى كتابة تجنيد األمكاؿ لدييا المقدكمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف كحدة 
قياـ مؤىالت المينية لمعمؿ في الجمعية، ك يمتمؾ طاقـ تجنيد االمكاؿ المقترحات المشاريع، كما 

كحدة تجنيد األمكاؿ لمعامميف في كحدة تجنيد االمكاؿ، كأف  اإلدارة العميا بعممية اإلرشاد كالتكجيو
تعتبر ثقة الممكليف بالجمعية عامؿ أساسي النات الممكليف بشكؿ دكرم كمستمر، كما إعتتابع 

 يساعد في عممية تجنيد األمكاؿ.
العمؿ عمى استقطاب أكبر عدد كقد خرجت الدراسة بعدد مف التكصيات اليامة، مف أىميا: 

دريبي متكامؿ لرفع ضركرة اعتماد برنامج تالمؤىميف في كحدة تجنيد االمكاؿ، ك  كافي مف العامميف
العمؿ عمى تخصيص جزء مف المكازنة السنكية العامميف في كحدة تجنيد األمكاؿ، كالعمؿ  كفاءة

دارة ي كحدة تجنيد األمكاؿ في الجمعية، ك لتدريب العامميف ف ضركرة تعاكف كحدة تجنيد االمكاؿ كا 
نجازات الجمعية.الجمعية مع كسائؿ اإلعالـ المختمفة لربطيا مع الممكليف كتعريفيـ بم  شاريع كا 

مدى كفاءة استخدام األموال وتأثيرىا عمى عممية جمبيا : "( بعنوان5112دراسة )أبو دقة،  .3
 ".التي ال تيدف إلى تحقيق األرباح لممؤسسات األىمية

 في العاممة األىمية لممؤسسات كالفاعمية كتقييـ األداء الكفاءة تحديد إلى الدراسة ىذه ىدفت
 المحاسبي النظاـ تحديد إلى ىدفت كما األمكاؿ، جمب عممية نجاح لضماف فمسطيف /غزة قطاع
كذلؾ  األمكاؿ مصادر استخداـ كفاءة تحقيؽ عمى يساعد الذم المؤسسات لتمؾ المناسب المكحد
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 في يساىـ كالذم المشركعات، ىذه كرقابة أنشطة إلدارة المطمكبة المحاسبية اإلجراءات بكضع
 .األمكاؿ جمب عممية إنجاح

 كالفعالية عف الكفاءة قياس بثىمية كبير كعي الجمعيات لدل أف البحث نتائج مف تبيف كقد
 خطة كجكد أىمية الدراسة خالؿ مف تبيف كما األمكاؿ، جمب بعممية الكثيؽ ارتباطو كمدل أعماليا

 نجد أننا إال ،كالعامة الخاصة أىدافيا لتحقيؽ عمؿ خطة رسـ عمى تساعدىا لمجمعيات استراتيجية
 إعداد عممية في الجمعيات كالعامميف في اإلدارة كأعضاء مجمس المستفيدة الفئة مشاركة في ضعؼ
 .لمجمعية ةاالستراتيجي بالخطة األطراؼ كانتماء تمؾ االلتزاـ مدل مف يقمؿ مما االستراتيجية الخطة
 عمى العمؿ ضركرة عمى الجمعيات إدارة حث ضركرة منيا التكصيات مف مجمكعة الباحث كقدـ
 كحث األمكاؿ، جمب عمى قدرتيا مف يزيد بدكره الذم أعماليا، كالفاعمية عف الكفاءة قياس

 األمكاؿ جمب عمى قدرتيا يعزز مما المكحد المحاسبي النظاـ استخداـ تعزيز عمى الجمعيات
 .كبرامجيا أنشطتيا لتنفيذ الالزمة

األىمية  لممؤسسات التمويل استمرار عمى المالية الرقابة ( بعنوان: "أثر5112دراسة )شرف،  .2
 غزة". قطاع في األىمية المؤسسات ميدانية دراسة

 التمكيؿ لممنظمات كاستمرارية المالية الرقابة بيف عالقة كجكد مدل دراسة إلى البحث ىذا ىدؼ

 كاألنظمة الداخمي كأنظمة الضبط الرقابية المقكمات مف كؿ تثثير درجة كتحديد غزة، قطاع في األىمية

 الرقابة مؤسسات دكر تحديد إضافة إلى لمجمعيات، المالي الكضع عمى الرقابية كاألدكات المحاسبية

  .المالي الكضع عمى كالتدقيؽ
 حيث كزعت ، الميدانية الدراسة إلتماـ استبانة بإعدادالباحث  قاـ البحث ىذا إتماـ اجؿ كمف

 غزة التي في قطاع األىمية الجمعيات في  المالية المياـ شاغمي مف مسئكالن  115 عدد عمى االستبانة

 الخاص مكتب المنسؽ عف الصادر غزة قطاع في الحككمية غير المنظمات دليؿ خالؿ مف اختيارىا تـ

 مكظفيف خمس بيا يعمؿ التي العينة الجمعيات شممت حيث ـ، 2003 لعاـ انسكك – المتحدة لألمـ

 . فثكثر
 الجمعيات تمكيؿ مستكل كبيف المالية الرقابة بيف صعبة عالقة كجكد إلى البحث تكصؿ كقد
 فعاؿ بشكؿ تساىـ كمؤسساتيا كأنظمتيا كأدكاتيا بمقكماتيا أف الرقابة حيث غزة، قطاع في األىمية

 مف الدراسة أثبتتو مما الرغـ عمى كذلؾ غزة، قطاع في األىمية التمكيؿ لممنظمات استمرار في
 في األىمية الجمعيات مف العديد في المالية الرقابة في كالقصكر الخمؿ مكاطف مف العديد كجكد
 .غزة قطاع
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المالية  الرقابة كتدعيـ تقكية شانيا مف التي التكصيات مف مجمكعة إلى البحث خمص كختاما
 لدل الممكليف كمصداقيتيا مكثكقيتيا درجة مف يزيد بحيث غزة، قطاع في األىمية الجمعيات عمى

 المجتمع تجاه تقديـ خدماتيا في الستمرارىا الالـز التمكيؿ تمقي في االستمرار مف يمكنيا بما كالمتبرعيف

 التحديات كجو في صمكده كثباتو لتعزز الخدمات لتمؾ الحاجة بثمس ىك الذم الفمسطيني المدني

 .متكاصؿ بشكؿ يعيشيا التي العسيرة كاإلحداث القائمة
 
" تقييم استمرارية التمويل طويل األجل لممنظمات غير بعنوان: (5115دراسة )عبد الكريم،  .1

 الحكومية الفمسطينية ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ حالة استمرارية التمكيؿ لممنظمات الغير حككمية الفمسطينية 
 بالتركيز عمى مصادر ىذا التمكيؿ كاستخدامو إلى جانب تقييـ بعض المتغيرات كالقيادة، كالحكـ،
كاإلدارة، كالمشاركة المجتمعية، كلكف في حدكد عالقاتيا، أم عالقة ىذه المتغيرات باستمرارية 
التمكيؿ، كأجريت ىذه الدراسة عمى بعض المنظمات الغير حككمية في الضفة كالقطاع، كقد شممت 

 ثالث منظمات تمكيؿ كأربعة منظمات قطاع خاص.
% مف ىذه المنظمات تعاني مف 53اؾ ما يقارب كقد كانت أىـ نتائج الدراسة كالتالي أف ىن

العجز المالي في ميزانياتيا، كأف المنظمات الغير حككمية في الضفة كالقطاع متنكعة في مجاالت 
عمميا، كىي تساند مجمكعات مف الناس في كافة المناطؽ الجغرافية، كأنيا قد أخذت عمى عاتقيا 

 مجمكعة كاسعة مف الرساالت.
التكصيات التي قدميا الباحث: العمؿ عمى تطكير أساليب إدارة العمؿ في كمف أىـ 

المنظمات األىمية في قطاع غزة، كتعزيز فكرة العمؿ األىمي كتقديـ الخدمات لشريحة كبيرة مف 
المحتاجيف، تنكع مصادر التمكيؿ لما لو مف أىمية عمى استمرارية التمكيؿ كخاصة التمكيؿ طكيؿ 

 األجؿ.
( بعنوان " تعداد المنظمات غير الحكومية الفمسطينية في الضفة وقطاع 5116ي، دراسة )شمب .7

 ." دراسة ميدانية –غزة

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة عدد المنظمات غير الحككمية الفاعمة في الشفة الغربية 
منظمة، تكزعت عمى القطاعات المختمفة ، في حيف أف عدد المنظمات التي  926كقطاع غزة كىك 

منظمة ، كاقتصر التحميؿ في ىذه الدراسة عمى ىذه المنظمات حيث كاف  881كتممت بياناتيا بمغ ا
أىـ نتائجيا أف ىناؾ تنكع المنظمات الفاعمة في الضفة كقطاع غزة مف حيث أىدافيا كبرامجيا ، 
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، كعدـ تركيزىا في أىداؼ كبرامج تشتت أىداؼ كبرامج ىذه المنظمات كلكف النتيجة األىـ ىي
محددة ، كما أف المنظمات الغير حككمية تعاني مف نقص في التمكيؿ ،مع كجكد تمايز كاضح في 
نكعية الييئات القيادية بيف األنكاع المختمفة مف المنظمات ، كأشارت أف األفضمية في البناء 
ة المؤسسي لدل المنظمات الجديدة مقارنة بالمنظمات التقميدية كىك ما ينعكس عمى فاعمية ككفاء

المنظمات المختمفة في تقديـ خدماتيا كتحقيؽ أىدافيا التي أسست مف أجميا ، مع أىمية تثثير 
 الخدمات المقدمة لكافة الشرائح في عممية التنمية كزيادة فرص الحصكؿ عمى التمكيؿ.

كقد أكصت الدراسة عمى إجراء دراسات معمقة عف المنظمات الغير حككمية مع تشخيص 
االدارة فييا بيدؼ التطكير كالتحسيف كما أنو ىناؾ حاجة إلى دراسات تسيـ في كتقييـ جكدة 

 تطكير آليات خاصة لتكفير مصادر تمكيؿ ذاتية كمحمية لتعزيز مدل استقالليتيا كتدعيـ استدامتيا.
 الدراسات العربية:

( بعنوان: "التسويق في المنظمات غير ىادفة لمربح دراسة حالة 5166دراسة )كمثوم،  .6
 مجموعة من الجمعيات الجزائرية ".

لمتسكيؽ في مجاالت األعماؿ  كبيرةتكمف أىمية ىذه الدراسة لما لمتسكيؽ مف أىمية 
المتنكعة، فجميع المنظمات عمى اختالؼ أنكاعيا مف منظمات ىادفة لمربح )صناعية، تجارية، 

شطة التسكيقية ىذا مف ( تحتاج إلى األن..خيرية حككمية،خدمية( أك منظمات غير ىادفة لمربح )
 جانب.

كمف جانب آخر التعرؼ عمى إدراؾ مدراء كمسئكلي الجمعيات ألىمية التسكيؽ كقيمتو في 
كذلؾ مف خالؿ االرتقاء بمكاردىا كتمكيميا كالتجسيد األفضؿ  ربحية،بمكغ أىداؼ غايات غير 

 لبرامجيا كأنشطتيا.
 جاءت :التالية التطبيقية النتائج إلى التكصؿ تـ( التطبيقية) الميدانية الدراسة خالؿ كمف

 بمغت كالتي العينة رأم بحسب الدكر ىذا كمحكرية أىمية مف عرضو تـ لما مؤكدة الميدانية الدراسة
تقدر  مئكية كبنسبة الجمعيات؟ في دكر لمتسكيؽ أف يعتقدكف ىؿ: في لرأييـ المئكية النسبة

 تككف كىكذا .الجمعيات في ميـ دكر لمتسكيؽ أف عمى يدؿ الذم األمر، "عاليكبتقييـ "%( 7702)
 .الجمعيات في كأساسي ميـ دكر لمتسكيؽ أف كالميدانية: النظرية الدراسة مف لكال النتيجة

 ،"ضعيؼ" الجزائر في الجمعيات في التسكيقي النظاـ تطبيؽ مستكل كأظيرت نتائج الدراسة أف
 المئكية النسبة إجمالي جاء حيث الدراسة، عينة منيا التي ك الجمعيات كضع مف تبيف ما بحسب
 %(.23086ب) لمعينة التسكيقي لمنظاـ
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عيات الخيرية اإلسالمية في تخفيف حدة الفقر ( بعنوان: "دور الجم5112دراسة)عبدالسالم،  .5
 مع إنشاء بنك فقراء أىمي إسالمي".

الجمعيات األىمية في إلى التعرؼ عمى الدكر التنمكم الذم يمكف أف تمعبو ىدفت الدراسة 
تخفيؼ حدة الفقر، كتشير الدراسة إلى تجربة دكلية رائدة عمى المستكل الدكلي كىك نجاح بنؾ 
الفقراء في بنغالديش)كىك منظمة غير حككمية( في الكصكؿ إلى أفقر الفقراء، مما دفع منظمات 

 غير حككمية في دكؿ العالـ النامي إلى تكرار نفس التجربة.
كقد اقترحت الدراسة أحد الحمكؿ التي يمكف أف تسيـ بصكرة فاعمة في تخفيؼ حدة الفقر مف 

إسالمي يساعد الفقراء عمى التخمص مف فقرىـ مف خالؿ عمميات  أىميخالؿ نمكذج لبنؾ فقراء 
ككاف مف أىـ نتائج الدراسة قرض الحسف بعيدان عف شبيات الربا ،التمكيؿ الصغير عبر منظكمة ال

 ناؾ دكران ىامان تمعبو الجمعيات األىمية كفاعؿ رئيسي كمشارؾ لمدكلة في التنمية.أف ى
كقد أكصت الدراسة بضركرة االنتباه لدكر الجمعيات األىمية كتفعيؿ دكرىا في المجاليف 
االقتصادم كاالجتماعي، كضركرة التركيز عمى تجارب الجمعيات األىمية في مكافحة الفقر كال 

 ء في بنجالدش.سيما بنؾ الفقرا

( بعنوان: دور وسائل االتصال الجماىيري في الحممة 5112، والساليمة)دراسة ساري  .4
 اإلعالمية لمركز الحسين لمسرطان في جمع التبرعات المادية لمرضى السرطان.

ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى الدكر الذم لعبتو كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم التي  ىدفت
ـ( لجمع التبرعات 2005-2004)لمسرطاف في حممتو االعالمية عاـ فاستخدميا مركز الحسي

( شابا كشابة مف أربع 550المادية لمرضى السرطاف في األردف كمف أجؿ ىذا اليدؼ تـ اختيار )
( سؤاال لتقيس مدل 54، طبقت عمييـ استبانة اشتممت عمى )ات أردنية بطريقة العينة الطبقيةجامع

انتشار تمؾ الحممة بينيـ كتحديد دكر كؿ كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم المستخدمة فييا 
، ككذلؾ محاكلة الكقكؼ عمى معرفة دكافع الرئيس كىك جمع التبرعات الماديةبالتعريؼ بيدفيا 

 التبرع.التبرع المادم  كمعرفة اسباب عدـ 
الدراسة إلى اف الكسائؿ المستخدمة في الحممة كاف أبرزىا التمفاز حيث احتؿ  تكصمتكقد 

المرتبة األكلى مف حيث قدرتو عمى نشر المعمكمات المتعمقة بالحممة إلى أفراد العينة، ثـ الصحؼ 
 ثـ الرسائؿ القصيرة عبر الياتؼ النقاؿ.

اف ىك الدافع الرئيس النتائج إلى أف دافع عمؿ الخير ككفيما يتعمؽ بدكافع التبرع المادم فتشير 
، ثـ تعاطؼ جة المصابيف بمرض السرطاف لمتبرع، تاله دافع إدراؾ أفراد العينة بمدل حاليذا التبرع

 أفراد العينة مع المصابيف مف أقاربيـ بيذا المرض.
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ارة عدـ اقتناعيـ بثسمكب إدكفيما يخص أسباب عدـ التبرع ماديا فقد قدمكا أسبابا كثيرة كاف اىميا 
 ، كعدـ كضكح أىدافيا.الحممة

 في التبرعات جمع عممية في المؤثرة الداخمية العوامل: "بعنوان( 5113, الحيدري) دراسة .3
 ". العالمية الخيرية المنظمات

 بشكؿ العالمية الخيرية المنظمات في لمعامميف تكشفو ما خالؿ مف الدراسةىذه  أىمية تتضح

 كلفت التبرعات، جمع عممية في المؤثرة الداخمية العكامؿ عف عاـ بشكؿ الخيرية كالمنظمات خاص

 ىذه في التبرعات جمع بعممية يتعمؽ فيما كاقعيـ مف بجانب كتعريفيـ بيا االىتماـ إلى انتباىيـ

 .المؤثرة الداخمية بالعكامؿ مقارنة المنظمات
 مؤثرة عكامؿ خمسة حديدت :يمي ما أىميا مف كاف النتائج، مف العديد عف الدراسة أسفرت كقد

 العكامؿ أسمكب لتحديد الباحث استخدـ كقد الخيرية، المنظمات في التبرعات جمع عممية في
 كما الخمسة العكامؿ تسمية تـ الدراسة أدبيات مراجعة كمف( Factor Analysis) العاممي التحميؿ

 الحسنة السمعة :الثاني العامؿ، التبرعات لجمع التخطيط :األكؿ العامؿ) :األىمية حسب مرتبة يمي

 المتطكعيف مشاركة :الرابع العامؿ، التبرعات جمع في بالعامميف االعتناء :الثالث العامؿ، لممنظمة

 (.التبرعات جمع عممية في اإلنترنت استخداـ :الخامس العامؿت، التبرعا جمع عممية في مينية بطرقة
 المجتمع في التطكعي العمؿ تفعيؿ أىمية :أىميا مف التكصيات، مف بعدد الدراسة كاختتمت

 كتسييؿ السعكدية العربية المممكة في الخيرية المنظمات عدد زيادة عمى العمؿ أىمية، ك السعكدم

 جمع عممية في لمتخطيط الخيرية المنظمات ممارسة ىميةا، كأ خدماتي كتنكع النتشارىا الطريؽ

 .التبرعات
 

 :االجنبيةالدراسات 
1- (Frankova, 2012), Nonprofit Marketing–Effective Communication ,  

A Case Study Of Nonprofit Organizations In Slovakia. 

 سهىفاكيا: في ربحيت انغير انمىظماث في حانت دراست انفؼال ، االحصال - ربحي انغير انخسىيق

، كما ناقشت االتصاؿ الغير ربحياستكشاؼ سمات التسكيؽ ىدفت ىذه الدراسة الى 
، كما حممت طبيعة الرسائؿ المستخدمة كالمختارة في ي كذلؾ بدراسة ثالثة حاالت عمميةالخارج

 .دكؿ سمكفاكيةحممة جمع التبرعات في 
، كما اف تصميـ الحاالت اسة تحميمية كمقارنة عمى حد سكاءىذه الدراسة النكعية ىي در 

ف ىذا البحث قد رّكز عمى حالة االتصاؿ كالتسكيؽ مشكمة الدراسةـ تكظيفيا لمعالجة العممية ت ، كا 
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الخارجي في البيئة الغير ربحية في سمكفاكيا، لذلؾ تـ اختيار مؤسستيف محميتيف غير ربحيتيف 
كمؤسسة دكلية كاحد غير ربحية إليجاد أساس لمدراسة المقارنة كحاالت مخصصة في حمالت 

 كية التي تـ تحميميا منفردة.المؤسسات الغير ربحية السمكفا
ميمي كذلؾ الختيار عناصر ، تـ تطبيؽ المنيج التحكفيما يتعمؽ باالتصاؿ الخارجي

ذت عناصر المغة أيضا في ، كقد ركز التحميؿ عمى الطرؽ التي كصفت الكائنات كما أخالحمالت
ؿ الخارجي في ، ليذا تعاممت الدراسة مع الرسكمات البيانية كالقطع النصية لالتصااالعتبار

 المنظمات الغير ىادفة لمربح.
2.   ) Lassila, 2010), Humanitarian Non Profit Organizations Marketing 

Effects on Donor Behavior in Social Media 

 أثر انخسىيق انغير ربحي في وسائم اإلػالو االجخماػيت ػهى سهىك انماوحيه:

غير ستخداـ األفضؿ مف قبؿ المؤسسات كيفية  االىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى 
ربحية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كخصكصا الفيس بكؾ كالتكيتر كذلؾ لغرض التمكيؿ ال

باإلضافة إلى تسميط الضكء عمى ما يحفز المانحيف لمتبرع لحمالت اإلغاثة الطارئة التي تقكـ بيا 
: ا مف النظريات األربعة الخاصة بػالنظرم قريب ، كلقد تـ اجراء االطاراالجتماعي شبكات التكاصؿ

 سمكؾ المانحيف كتسكيؽ المؤسسات الغير ربحية. –التسكيؽ –شبكات التكاصؿ االجتماعي 
كقد جاءت نتائج الدراسة التي أجريت عمى المنظمات الغير ربحية الفنمندية أف المؤسسات 

، كما االجتماعية ألغراض جمع التبرعات األىمية تدرؾ بالفعؿ كيفية االستفادة مف كسائؿ االعالـ
أنو ىناؾ نقص في معرفة كيفية قياس تثثير ىذه الشبكات كالتفاعؿ المتبادؿ بيف المؤسسات 
كجميكرىا كمشجعييا، كما أف الدراسة أظيرت أنو لـ يتـ الحصكؿ عمى دليؿ كاضح لتثثير ضغط 

 مف افتراض التثثير. األقراف )المؤسسات الشبيية( عمى سمكؾ المانحيف عمى الرغـ
كما أكصى الباحث بضركرة إجراء المزيد مف الدراسات في ىذا المجاؿ كالمجاالت القريبة 
مقترحا دراسة التعمؽ فيما يؤثر عمى المانح ليزيد دعمو لممؤسسات األىمية كأيضا دراسة مدل تثثير 

 استخداـ الكسائط المتعددة عمى عممية تمكيؿ المؤسسات األىمية.

3. (Silverman , 2009), Inviting the Donor to Give. 

 دػىة انماوحيه نهؼطــاء :

متثثيػر ىدفت ىذه الدراسة إلى تكفير اقتراحات احتياجات االتصاؿ الفّعاؿ كالفرص المطمكبة ل
، حيث ناقشت ىذه الدراسة امثمة مف االتصاالت التي بإمكانيا أف تدعـ عمى الممكليف المحتمميف

 باتجاه الممكليف.التكعية 
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 :اؿ يعتمد عمى مبدأيف أساسييف ىماكقد كضحت الدراسة أف تدريب مكظؼ تجنيد االمك 
 معرفة المنتج الخاص بالمؤسسة، كالتعرؼ الجيد عمى المانحيف المحتمميف.

تعزيزىا مف خالؿ مجمكعة  كاقترحت ىذه الدراسة أف فرص عممية تجنيد األمكاؿ يمكف
اف عممية بناء العالقات مع الجيات المانحة ميـ جدا ألنو يحتاج لجيد  مف األساليب حيثمتنكعة 

قامة عالقات مع المتبرعيف  كبير كذلؾ بالحصكؿ عمى معمكمات أساسية عف المانحيف كعمميـ كا 
كأعضاء أسرىـ في كثير مف األحياف، كىذا األمر يمكف تعزيزه مف خالؿ أساليب التسكيؽ الفعالة 

 مع الجيات المانحة حتى تصبح جزءا مف فريؽ العمؿ.كاالتصاالت المناسبة 
4. (Owens & Fafchamps, 2008), The Determinants Of Funding To 

African NGOS. 

 محذداث انخمىيم في انمىظماث انغير حكىميت اإلفريقيت:

ىدفت الدراسة إلى اختبار محددات التمكيؿ الداخمة كالخارجية الخاصة بالمنظمات غير 
حجـ العينة  أكغندا. ككانت نتائج الدراسة غير قكية كذلؾ يعكد إلى األسباب التالية: في الحككمية

صغير كىناؾ الكثير مف األخطاء اإلحصائية في البيانات, التي مف شثنيا أف تجعؿ االستدالؿ 
أف تكفر منحة التمكيؿ تعتمد كبشكؿ أساسي عمى عممية التشبيؾ, سكاء ، ك كاالستنتاج أمران صعبان 

انت المؤسسة غير الحككمية عضكا في شبكة منظمات غير حككمية أك في منظمة تعتبر مظمة, ك
كقد يككؼ بسبب أف الممكؿ يجد انو مف الصعب ، سكاء كانت فرع لمؤسسة غير حككمية أجنبية

أف يحجب المؤسسات غير الحككمية المحمية كيعنى باالعتماد عمى الشبكات لمكصكؿ إلى 
الخبرة كالتجربة أمران ميمان كلكف ال ينظر إلييا إال بعد ثالث سنكات مف  ، كما أفكمات المناسبةمالمع

أف الممكليف يركزكف مراقبتيـ عمى المنظمات األىمية التي ال  تعتمد عمى المصادر  ، كما كجكدىا
الممكلكف ، كبينت الدراسة أف المحمية كالتي تعنى دكما بتكفير المنح بشكؿ متكرر لنفس المؤسسات

أنو  ما  ىييختاركف المؤسسات األىمية التي مصادر التمكيؿ المحمي الخاصة بيا قميمة، كالحقيقة 
الذم يمكف أف يحدث إذا تعامؿ الممكؿ مع المؤسسات االىمية عمى أنيا ربحية مف الباطف بكؿ 

لخاص جيكدىا التنمكية، ىذه الحقائؽ تتعارض مع السبب الذم لطالما ذكر لتبرير تكجيو التمكيؿ ا
مف الككاالت الحككمية كمع  بالتنمية مف خالؿ مؤسسات اىمية غير حككمية, بمعنى إنيا أكثر إيثاران 

 ذلؾ فإنيا أقؿ عرضة في تحكيؿ االمكاؿ مف البرامج التنمكية إلى المصالح الشخصية.
ضركرة الفصؿ بيف التمكيؿ الخاص  مجمكعة مف التكصيات أىميا:ت الدراسة كلقد قدم

العمؿ عؿ  فتح منظمات محمية كفتح أفرع لمنظمات ، ك حاؿ التمكيؿ مف قبؿ المانحيف كالعاـ في
تكعية كانفتاح مجندم االمكاؿ ، ك أىمية دكلية تساعد في تقديـ المساعدة بشكؿ اكثر مما ىك متكفر

ضركرة التشبيؾ بيف ، ك العامميف في المنظمات االىمية المحمية عمى المانحيف كالمؤسسات الدكلية
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العمؿ في المنظمات التي تقدـ الخدمات المجانية يتمتع بخبرات  ، كما أفنظمات االىمية المحميةالم
 خاصة لذا يرجى تطكير ميارات  األفراد العامميف  بما يتناسب كطبيعة عمؿ تمؾ المنظمات.

5.  (Aksel & Bara, 2006), Organizational Problems of Non- 

Government Organizations-NGOS. 

 انمشاكم انخىظيميت في انمىظماث انغير حكىميت :

مصدر القمؽ  مكاؿ, كالتي في أغمب األحياف ىيىدفت الدراسة إلى فحص نشاطات تجنيد األ
كالتصكرات التي تستخدـ في تجنيد األمكاؿ  مف العامة غالبان ما  االستراتيجياتفي المؤسسات، 

تؤدم لتسكية طبيعة العمؿ المنجز مف قبؿ أعضاء طاقـ العمؿ كخمصت الدراسة إلى النتائج 
التالية: تجنيد ميزانيات بحجـ  كبير يتطمب جيكد عالية في تجنيد األمكاؿ في جزء مف معظـ 

ف المصادر ، ك المنظمات األىمية الرئيسية لمتمكيؿ في المنظمات األىمية يشمؿ رسكـ العضكية ا 
إف المنح المقدمة مف المؤسسات الدكلية ، تقدميا المنظمات التيكالطمب عمى البضائع كالخدمات 

أف مصطمح المنظمات األىمية يحمؿ في كالتبرعات الخاصة كعمى الرغـ مف أك الحككمات الكطنية 
تعتمد  التيككمة, إال أنو يكجد ىناؾ بعض المنظمات األىمية ثناياه مضمكف االستقالؿ عف الح
معظػـ نقاط الضعؼ الشائعة في ىذا القطاع تشمؿ عمى: ، ك بصكرة أساسية عمى دعـ الحككمة

محدكدية الخبرة المالية كاإلدارية، محدكدية القدرات المؤسساتية، انخفاض مستكل استمرارية طاقـ 
, كاالفتقار إلى الفيـ االقتصادم كاالجتماعي الداخميمؤسساتي العمؿ، االفتقار إلى التكاصؿ ال

 لمبيئة الداخمية. 
إيجاد حمكؿ لمشكمة البناء التنمكم, بحيث  :أىمياكلقد قدـ الباحثاف مجمكعة مف التكصيات 

أكبر عدد مف األعضاء كالذيف بدكرىـ يعممكف عمى انتخاب مجمس  استقطابتعمؿ المنظمات عمى 
العمؿ عمى إيجاد حمكؿ لمشاكؿ المحاسبة، كتحديد مف ىـ األفراد ، ك ية كثقة عاليةإدارة ذك مصداق
المشكمة الحقيقية لدم   ىيكضع حمكؿ مناسبة لعممية التقييـ، بحيث تعتبر ىذه ، ك الكاجب مسائمتيـ

الممكليف، كلكف الفشؿ في حميا يعكد عمى تقييـ المنظمات األىمية,  فيجب أف يككف ىناؾ  إدراؾ  
زيادة التركيز عمى التقييـ كالمتابعة لعمؿ المنظمات األىمية كمطالبتيا باإلفصاح ، ك ذه المشكمةلي

 الكامؿ عف كافة  تقاريرىا المالية  كاإلدارية كبما يخص أنشطتيا التطكعية.
6. (The International Charity Commission in London ,2005), The 

Efficient Characteristics Of Non-Governmental Organizations 

 انخصائص انفؼاّنت نهمىظماث انغير حكىميت:

الممّيزة  الصفاتلمفكضية المؤسسات الخيرية إلى تحديد  الدكليىدفت دراسة البرنامج 
لممؤسسة الخيرية ذات الكفاءة العالية كالتي لدييا القدرة عمى إدارة كاستخداـ مكاردىا  بحيث ترفع 
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كضع  يمي: أف تقكـ المنظمة األىمية بما ىي الحد األمثؿ, ككانت أىـ نتائج الكثيقة إمكانياتيا إلى
(, كتثخذ كمكجكداتياخطط إلدارة مكاردىا )بما في ذلؾ مكاردىا  المالية كمياراتيا كمعرفتيا كخبرتيا 

يث بعيف االعتبار أساليب مناسبة لمتحكـ بالتكاليؼ كجمع التبرعات كتراقب األداء الحقيقي, بح
يمكنيا أف تتعرؼ عمى أية مشاكؿ محتممة في الكقت المناسب كاف تتخذ اإلجراءات التصحيحية 

أف  يككف لدييا أنظمة صارمة لممراقبة المالية الداخمية كلحماية األمكاؿ  المجندة كىى ، ك المناسبة
يف,  كتتثكد تنّكع مكارد دخميا مثالن,  لتخفيض خطر االعتماد أكثر مف المزكـ عمى مكرد أك مكرد

أف يككف لدييا استراتيجية ، ك عقد ممـز أك التزاـ أممف أف لدييا المكارد الكافية قبؿ الدخكؿ في 
تككف  التيىية أساليب جمع التبرعات ع ضمف إطارات معترؼ بيا كتدرس مالجمع التبرعات تق

تبرعات التي تقـك بيا كأف يككف لدييا عمميات إجرائية قكية إلدارة كافة نشاطات جمع ال، مناسبة ليا
أف تثخذ ، ك المنظمة  األىمية أك مف يعمؿ بالنيابة عنيا كعمميات إجرائية لمتحكـ بتمؾ النشاطات

بعيف االعتبار كتخطط الستعماؿ مكارد غير نقدية مثؿ المتطكعيف كالسمع المتبرع بيا كالمكجكدات 
 تثمار.الطبيعية الستخداميا  مف قبؿ  المنظمة األىمية أك بمثابة اس

: تعزيز كجكد مستكل عاليان مف سة بمجمكعة مف التكصيات كاف منياكلقد أكصت الدرا
أف يككف  لدييا  استراتيجية لكؿ مف  استثماراتيا كمدخراتيا المالية,  تثخذ بعيف ، ك الفعالية كالكفاءة

االعتبار  التعاكف أف  تثخذ بعيف ، ك االعتبار حاجات المستفيديف اآلنية كالمستقبمية كتخطط ليا
إلى االندماج  مع المنظمات األىمية األخرل(,  مف   كالشراكة مع المنظمات األخرل )باإلضافة

 أجؿ  تحسيف فعاليتيا كتحسيف تقديميا  لممعكنات كالخدمات.
7. )jablonksi, 2006), Fundraising Strategies Of Nonprofit 

Organizations, Michigan State University. 

 اسخراحيجياث جمغ انخبرػاث في انمىظماث انغير ربحيت ، جامؼت واليت ميشيغان:

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى استراتيجيات تجنيد األمكاؿ، كقد اقتبست الدراسة مف 
)باتيز ككككليف(، حيث أف الدراسة ىدفت إلى تحديد  األسمكب النمكذجي الذم تـ تطكيره بكاسطة

ؤسسات، كىي كالتالي: )حجـ المؤسسة، منح الحككمة، معدؿ نسبة تجنيد ثالثة محددات داخؿ الم
األمكاؿ(، كلخصت نتائج الدراسة في عدة نقاط، كاف مف أبرزىا:  تكفير دليؿ يستخدـ في قراءة 

تساعد بشكؿ بناء  استراتيجياتكصناعة أحداث المستقبؿ المتعمقة بتجنيد األمكاؿ، كضركرة بناء 
ميمتيـ بتجنيد األمكاؿ لممنظمات غير الربحية عمى مستكل الكاليات  المؤسسات ليستمركا في

 المتحدة.
: إف العمؿ مف خالؿ تقديـ العكف ليذه أىمياكأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات، 

يعتبر مف أىـ األكلكيات بالنسبة لممستفيديف، كضركرة التنسيؽ بيف القطاعات  القطاعات الكبرل
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تمؾ  ىيكمة استراتيجياتؿ دعـ تمؾ القطاعات كتمبية احتياجاتيا، كا عادة العامة كالخاصة في مجا
 .تقدميا اإلدارم لدييا بما يتالءـ كالخدمات التي أساليب العمؿالقطاعات كتطكير 

8. (Franz , 2005 ), The Importance Of the Internet in Fundraising By 

Charities Children in Germany. 

 في أنماويا : نألطفال في جمغ انخبرػاث في انجمؼياث انخيريتأهميت االوخروج 

عات مف قبؿ المنظمات ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أىمية شبكة االنترنت في جمع التبر 
، كقد عيات الخيرية لألطفاؿ في ألمانيا، كقد طبؽ الباحث ىذا المفيكـ عمى الجمالغير ربحية

، كذلؾ حيث انيا الجمعيات الخيرية لمفيكـ الدراسةأنو ىناؾ تكجو عالي لدل  خمصت الدراسة
 .عممية جمع التبرعات عبر االنترنتكجدت لنفسيا حمكال مبتكرة كمنسقة ل

كما أنو لحاالت الطكارئ كالككارث تثثيرا كبيرا في استجابة المتبرعيف كذلؾ باستخداـ البريد 
أصبحت أداة ميمة مف أدكات  ةعممان بثف الرسائؿ اإللكتركنيكالالفتات كاإلعالنات  ياإللكتركن

 االتصاؿ في كتقدـ مزايا عالية جدا في السرعة كالتكمفة.
الخيرية أف يككف لدييا طاقـ مؤىؿ كذك خبرة إلدارة عممية جمع  تكما انو عمى الجمعيا

عيات أف تختار الكقت أيضا عمى الجم الحديثة،التبرعات عبر االنترنت كمكاكبة التطكر كالتقنيات 
 ، أيضا عمييا تحديد الفئات المستيدفة بشكؿ كاضح.لمناسب لمخاطبة المتبرعيفا

إلى أف عممية جمع التبرعات عبر االنترنت تعتبر عممية ناجحة في  وقد خمصت الدراسة
 حاؿ كانت لدل الجمعيات خطة  استراتيجية كاضحة كمنظمة.

9.  (Jennings, 2004 ) Fundraising: Which Came First, the Project or 

the Fundraising ? 

 حجىيذ األمىال : أيهما يأحي أواًل، انمشروع أو ػمهيت حجىيذ األمىال ؟

المحافظة عمى التكازف بيف المشاريع الالزمة كبيف  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أىمية 
مف أصعب المساعي التي حيث أكضح الباحث اف ىذه الميمة تعتبر تكفير األمكاؿ الالزمة ليا 
صكؿ عمى تمكيؿ ليذا المشركع يجب ، كقد تككف مناقشات المشركع كالحتسعى لتحقيقيا المؤسسات

أف تسير جنبا إلى جنب إال إذا كانت لدل الجيات المانحة مفاىيـ مسبقة عف كيفية رغبتيا في 
 تمكيؿ المشاريع.

الدراسة معرفة ما إذا كاف تجنيد األمكاؿ يعتبر أحد مككنات الخطة االستراتيجية كحاكلت ىذه 
كىؿ تتضمف المؤسسة مكظفا مسؤكال عف التنمية ك مدل حصكؿ المنظمة عمى اكلكياتيا في 
التمكيؿ خالؿ السنتيف الماضيتيف كمدل استجابة المؤسسة لنداءات تقديـ المشاريع حتى كلك كانت 

. كقد خمصت ىذه الدراسة إلى ضركرة ضمف الخطة االستراتيجية لممؤسسة تصب ىذه النداءات ال
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، كما أنيا بينت ضركرة سير عممية تجنيد زف بيف المشاريع كبيف عممية تجنيد االمكاؿتحقيؽ التكا
التفكير في تمكيؿ االمكاؿ كعممية صياغة المشركع جنيا إلى جنب لضماف النجاح ، كما أف 

الدة فكرة المشركع ال يتعمؽ بإسكات األفكار المبتكرة أك الرائدة أك حتى المشركع في بداية ك 
 أك حتى إعاقة العمميات األكاديمية. السياسات،

 التعقيب عمى الدراسات السابقة
تناكلت  كالتيإلى ثالثة أقساـ )فمسطينية، عربية كأجنبية(  السابقةتـ تصنيؼ الدراسات 

عممية  ، كلكحظ ندرة الدراسات التي تناكلتمكضكع تجنيد األمكاؿ في المنظمات غير الحككمية
كخاصة في البيئة المحمية الفمسطينية.تجنيد األمكاؿ في المنظمات األىمية 

 أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: -
 ى:مف خالؿ الدراسات السابقة استفاد الباحث ما يم

 بناء فكرة الدراسة. .1

 االطالع عمى اإلطار النظرم لمدراسات السابقة. .2

 ساعد الباحث عمى تجنب دراسة قضايا سبؽ كأف درسيا غيره مف الباحثيف. .3

 زكدت الباحث بثسماء العديد مف الكتب كالمراجع ذات الصمة بمكضكع الدراسة. .4

 اختيار منيج الدراسة كىك المنيج الكصفي التحميمي. .5

 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة.كما تـ  .6

 التعرؼ عمى نكع المعالجات اإلحصائية المتبعة. .7

 بناء أداة الدراسة المستخدمة كىي االستبانة كتحديد مالمحيا كتطكيرىا. .8

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 في محمية دراسة إجراء تـ أف يسبؽ لـ حيث السابقة الدراسات عف مختمفة الدراسة ىذه تعتبر .1

 العكامؿ المؤثرة عمى عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية في محافظات غزة. مجاؿ

تتحدث عف العكامؿ المؤثرة بعممية تجنيد األمكاؿ كخاصة في أغمب الدراسات السابقة لـ  .2
ت غير تحدثت عف مدل تقييـ المنظما( حيث 2013، دلكؿ، مثؿ دراسة)الجمعيات اإلسالمية

 استمرارالحككمية في قطاع غزة لممتطمبات المالية لمجيات المانحة الدكلية كتثثير ذلؾ عمى 
تناكلت أثر القدرات الفنية لدل إدارة المنظمات  التي( 2013، الجرجاكم،  كدراسة)التمكيؿ
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التي تحدثت عف أثر الرقابة ( 2005، شرؼ، كدراسة)غير الحككمية عمى تجنيد األمكاؿ
 المالية عمى استمرار التمكيؿ لممؤسسات األىمية.

تمثؿ التطبيؽ، حيث أف مجتمع الدراسة تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في مجاؿ  .3
 .في الجمعيات اإلسالمية في محافظات غزة

الجمعيات اإلسالمية في كىنا يبرز إحساس الباحث بالمشكمة كبثىمية تطبيؽ الدراسة عمى 
 .غزة محافظات

نضاج  كمجمؿ القكؿ فإف الدراسات السابقة ليا دكر ميـ في تعزيز الدراسة الحالية، كا 
مساراتيا، فبالرغـ مف كجكد بعض االختالفات في األىداؼ أك األدكات أك األساليب، إال أنيا 
أكسبت الباحث سعة في االطالع لكؿ جكانب مكضكع الدراسة، كيثمؿ الباحث في أف تككف ىذه 

 ة إضافة جديدة إلى المكتبة العربية.الدراس
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 :المقدمة: أوال
 الشاممة التنمية تحقيؽ في دكرىا كتعاظـ الجمعيات الخيرية أىمية تنامى إطار في
 المنظمات ىذه فييا تعمؿ أصبحت التي التنمية مجاالت كانتشارىا، كتعدد المحمية لممجتمعات

 ليذه تجعؿ أف شثنيا مف قكة نقاط مف تمتمكو أصبحت كما فرص مف ليا متاح ىك ما ككذلؾ
 أف لزامان  أصبح المحمية لممجتمعات المنشكدة التنمية تحقيؽ في أعظـ كتدخؿ أقكل تثثير المنظمات

 مف ليا متاح ىك مما القصكل االستفادة لمحاكلة قدراتيا دعـ عمى التركيز إلى المنظمات ىذه تتجو
 فرص مف ليا متاح ىك ما كأيضان  إلييا كخدماتيا أنشطتيا بتكجيو تقـك التي المجتمعات داخؿ فرص
 منيا المطمكب بالدكر تقكـ أف تستطيع حتى كذلؾ العالمي أك القكمي المستكل عمى ذاتينمك 
 المشاركة دكر كتعظيـ قدراتو كتنمية المجتمع مكارد تعبئة في المساىمة سبيؿ في كاقتدار بكفاءة

 المنظمات. ىذه أنشطة دعـ في الفعالة المساىمة عمى كافة المجتمع أفراد كتشجيع المجتمعية

 أدكار أىـ أحد ىك المحمية المجتمعات داخؿ كالشاممة المتكاصمة التنمية عمميات أف شؾ كال
 مع كالتعاكف بالتنسيؽ بو القياـ المنظمات بيذه المنكط الرئيسي الدكر ىك يكف لـ إف المنظمات ىذه

 كفعالية بكفاءة بيا المنكط بالدكر المنظمات ىذه قياـ سبيؿ في أنو أيضان  كال شؾ ،الحككمي القطاع
 بداخميا العمؿ منظكمة إدارة في الكفاءة مف عالية درجة عمى نفسيا المنظمات ىذه تككف كأف البد
 أخرل، جية مف فيو تعمؿ الذل المحمى المجتمع طكائؼ بكافة كاالتصاؿ التعامؿ كفى جية مف

 الجيكد لكافة كالتثييد المشاركة في المجتمعات مف المطمكب الدكر تعظيـ ليا يتسنى حتى كذلؾ
 بمستكل الرقى سبيؿ في المجتمعات ىذه طكائؼ كافة عمى بالنفع يعكد كالذل بيا تقكـ التي التنمكية
 األدكار أىـ المطمكبة، كمف كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية لمتنمية فعاؿ كتحقيؽ ألفرادىا المعيشة

 أكلكياتو كترتيب احتياجاتو لتحديد أفراده كدفع المجتمع مكارد تعبئة ىك المنظمات ىذه بيا تقكـ التي
 جية مف االحتياجات ىذه لتمبية المطمكبة التنمكية المشركعات لتنفيذ التمكيؿ تدبير في كالمساىمة

 (.92: 2012التمكيؿ)صالح،  تدبير عمى العمؿ أخرل جية كمف

إف زيادة حجـ المكارد المالية لمنظمات المجتمع المدني يترتب عميو زيادة مقدرة تمؾ 
عمى تنفيذ المشاريع كالبرامج، إال أف تدبير التمكيؿ يحتاج مف المؤسسة إلى زيادة نفقاتيا  المؤسسات

لجمع التبرعات كالمتمثؿ بشكؿ كبير في العالقات العامة كشبكة االتصاؿ مع مجتمع الممكليف، 
كذلؾ لككف منظمات المجتمع المدني تعتمد بشكؿ كبير عمى التبرعات كاليبات مف مصادرىا 

 (.35: 2012  امج الخيرية)الشكبكي كأبك شمالة،مفة لتنفيذ المشاريع كالبر المخت
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يعتبر عنصر التمكيؿ عنصر لو أىمية قصكل كتثثير خاص عمى مستكل كنكعية الخدمات 
تقدميا المنظمات غير الحككمية عمى حياة الفمسطينييف خاصة في قطاع غزة نظرا لحساسية  التي

تقرير البنؾ الدكلي أف زيادة  معاناة الشعب الفمسطيني أدت إلى  الظركؼ االقتصادية، كلقد أكرد
زيادة أىمية الدكر الذم تمعبو المؤسسات األىمية في مجاالت الصحة كالشئكف االجتماعية كاإلغاثية 

 (.54:  2001 لدادكه،(كفي خمؽ فرص عمؿ لمعاطميف عف العمؿ نتيجة الظركؼ السياسية الصعبة
 

 في الجمعيات الخيرية اإلسالمية تجنيد األموالثانيا: 
الماؿ ىك كقكد أم عمؿ خيرم مؤسسي يساىـ في تنمية المجتمع، كبدكنو قد يككف صعبا أف 
يمارس ىذا العمؿ دكره عمى النحك المثمكؿ، غير أف تدفؽ األمكاؿ مف المتبرعيف إلى المشركعات 

رع، حيث يقـك بإقناع المتبرع الخيرية ليس أمرا سيال، إنما يحتاج إلى جيد منظـ مف طالب التب
 .بمشركعو لكي يمكلو سكاء أكاف ىذا المتبرع فردا أك مؤسسة

 تحديدإف عممية تجنيد األمكاؿ ىي عممية متكاممة تبدأ مف حيث معرفة مف أيف تبدأ، أم 
االحتياجات مف كراء تجنيد األمكاؿ كما ىي األىداؼ كالدكاعي التي دفعت إلى تحقيقيا كتعطي 
صكرة كاضحة عف الخطكات المراد تنفيذىا لمعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة مف خالؿ 

 (.14: 2012استراتيجيات قابمة لمتنفيذ كيمكف تقييميا كالتعديؿ عمييا)الجرجاكم، 

تعد الجمعيات الخيرية أحد ركائز العمؿ المؤسسي الطكعي في سائر المجتمعات حيث تضع 
البرامج كالخطط لدعـ الفقراء كتقديـ العكف لممحتاجيف إال أف ىذه الخطط ال تفي غالبا  الدكؿ

بمتطمبات كاحتياجات الفقراء الذيف تزداد أعدادىـ في كؿ أنحاء العالـ كتبرز الجمعيات الخيرية 
حد أىـ المصادر لسد الفجكة بيف ضعؼ المعكنات التي تقدميا الدكلة ك بيف تزايد حاجة الفقراء كث

فيناؾ الكثير مف األفراد ك المؤسسات الذيف يبذلكف الماؿ كيبات كمعكنات لممحتاجيف عف طريؽ 
  الجمعيات الخيرية التي تظؿ ككسيط بيف المانحيف كالمتبرعيف كبيف الفقراء كالمحتاجيف.

تمعب المؤسسات الخيرية الدينية دكرا حيكيا في المجتمعات العربية كاإلسالمية استنادا إلى ك 
المرجعية اإلسالمية لمعمؿ الخيرم التي تقكـ عمى التكافؿ كالحض عمى فعؿ الخير كصكرة مف 
يكاء  صكر العدالة االجتماعية كألف ىذه الجمعيات تقكـ بدكر ايجابي في سد حاجات الفقراء كا 

شرديف كرعاية األيتاـ كتقديـ األغذية لممحتاجيف كمعالجة المرضى فإف كثير مف المتبرعيف الذيف الم
يقدمكف األمكاؿ ليذه الجمعيات يتثثر قرارىـ غالبا بمدل مصداقية الجمعية ك مدل ثقتيـ بيا 

اقية كاطمئنانيـ لمصير أمكاليـ كنظرا لصعكبة تحديد أم الجمعيات األكثر كفاءة أك األكثر مصد
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فقد يتردد الكثير مف المتبرعيف في منح أمكاليـ أك ىباتيـ فتضيع فرص كثيرة الستفادة 
  (.11: 2010الفقراء)كردم، 

تجنيد األمكاؿ بثنيا خطة تساعد في تحديد االحتياجات المالية لممنظمة  استراتيجياتتعرؼ ك 
ذ أىدافيا، ك ينبغي أك ىي مجمكعة مف األىداؼ  التي تعمؿ مف أجؿ تسيير أعماليا كتنفي

أف تعمؿ عمى تخطيط اإلجراءات العممية، كتحديد المكارد ك الجداكؿ الزمنية التي  لالستراتيجية
سيتـ تنفيذىا لمتثكد مف القدرة عمى تمكيؿ االحتياجات لألنشطة التي ينبغي إنجازىا. كتعتبر 

كيز كتحديد األكلكيات ككذلؾ  استراتيجية تجنيد األمكاؿ أداة أساسية ناجحة ألنيا ستعمؿ عمى التر 
تساعد في منع  فاالستراتيجيةتنكيع أنشطة جمع األمكاؿ، كىذا بالنياية يساعد عمى تحديد األىداؼ، 

 (.41: 2008إضاعة الكقت كالجيد كالمكارد)برايس، 
 

 أىمية تجنيد األموال لممنظمات غير الحكوميةثالثا: 
أىمية كحيكية بالنسبة لممنظمات الغير  تعتبر عممية تجنيد األمكاؿ مف أكثر الجكانب

حككمية، فعمييا يتكقؼ حجـ نشاط كنكعية كمستكل كأثر المنظمة عمى المجتمع الذم تخدمو، 
كتزداد ىذه األىمية نتيجة لطبيعة مصادر تمكيؿ المنظمات التي تتسـ بالمركنة كالتغيير كتثثيرىا 

مو التمكيؿ مف مساىمة كبيرة في القيمة بالمناخ السياسي كاالجتماعي لمبالد، فضالن عما يمث
االقتصادية لمقطاع األىمي ككؿ، فيك يمثؿ القيـ المالية كالعينية التي تدخؿ إلى ميزانية الجمعية 
لتغطية النفقات الثابتة كالجارية ليا، كالتي تشمؿ بعض األنشطة التي تسيـ بدكرىا في عممية 

 .التمكيؿ المستمر

 (81: 2001 ماس،) موال لممنظمات الغير حكومية تكمن في:لذلك فإن أىمية تجنيد اال

إف أىمية تدبير التمكيؿ تتمثؿ ببقاء كاستمرار عممة المنظمة ، حيث أف كجكد تمكيؿ لدل  .1
المنظمة يعني قدرة المنظمة عمى دفع تكاليؼ المشاريع، كتنمية كتطكير برامج المستقبؿ، كأيضا 

محفاظ عمى عطائيـ ، كقدرتيا عمى الحفاظ عمى ما قدرة المنظمة عمى دفع أجكر العامميف ل
 لدييا مف أصكؿ كالعمؿ عمى زيادتيا.

التكسع كالتطكير في العمؿ، حيث أف مكاجية تحديات المستقبؿ تعني الحاجة لعمؿ تطكيرات  .2
كتكسعات في العمؿ، كتحسيف مستكل الخدمات المقدمة لمفئات المستيدفة، كالتكسع في مناطؽ 

جراء مزيد مف البحكث   كتنفيذ حمالت لمدعكة كحشد التثييد. كاالستقراءاتجديدة لمعمؿ، كا 



26 

 

تبعية كاالعتمادية، حيث أف انسحاب أحد مصادر التمكيؿ يعني أزمات تمكيمية الحد مف ال  .3
ف اعتماد المنظمة عمى جيات تمكيؿ رئيسية ال يساعدىا عمى كضع أجندة خاصة  لممنظمة، كا 

 بيا، كتظؿ حبيسة األجندات الخارجية.

منظمة يعني زيادة بناء قاعدة شعبية مساندة ، حيث أف زيادة عدد المسانديف كالمؤيديف لنشاط ال .4
فرص الحصكؿ عمى تمكيؿ لمرات أخرل، ككذلؾ زيادة فرص الحصكؿ عمى جيكد تطكعية 
كزيادة فرص الحصكؿ عمى مؤيديف جدد مف خالليـ، كأخيران تعتبر مؤشر جيد عمى مدل قدرة 

 المنظمة عمى جذب المؤيديف.

كيؿ مف سنة ألخرل، كتغطية استقرار كاستمرارية المنظمة، حيث أف الفكرة ليست في تدبير التم  .5
االحتياجات المقدرة بالتخطيط فقط ، كلكف أيضا ىي كيفية خمؽ منظمات قكية ليا القدرة عمى 
االستمرارية كمف خالؿ اعتمادىا عمى ذاتيا كليس عمى منظمات تعتاد تحقيؽ عجز بصفة 

التمكيمية كبناء مستمرة، كاستمرارية المنظمة تتحقؽ في بناء قاعدة مستمرة كنشطة مف الجيات 
عالقات قكية مع الميتميف بمجاؿ عمؿ المنظمة، كأخيرا بناء رأسماؿ لممنظمة متمثؿ في أصكؿ 

)الشكبكي كأبك ثابتة تسيـ في تخفيض تكاليؼ التشغيؿ مف جية كفي تكليد دخؿ مف جية أخرل
 .(25: 2013شمالة، 

مف حجـ  النشاط، كنكعو، كبالنسبة إلى أىمية التمكيؿ فيمكف القكؿ أنو يتكقؼ عميو كؿ 
كمستكاه، كأثره عمى البيئة، كالمساعدة عمى كضع السياسات العامة لممنظمة كالحفاظ عمى ثباتيا 
كاستمراريتيا، كزيادة الخدمات المقدمة، أك تطكيرىا كتحسيف مستكل جكدتيا، أك زيادة عدد 

ة كأىدافيا في مجاؿ أكسع، المستفيديف مف خدماتيا، كتقديـ كسائؿ فعالة لتسكيؽ  رسالة المنظم
كأخيران تحقيؽ االكتفاء الذاتي، كاالستقاللية، كمف حيث تقسيمات التمكيؿ، فتنقسـ مف حيث المصدر 
إلى تمكيؿ  ذاتي أك داخمي كتمكيؿ خارجي محمى كأجنبي، أما مف حيث التنفيذ فإنيا عممية فردية 

ثر مف منظمة كتكزع الحصص حسب تقـك  بيا المنظمة كحدىا، كعممية جماعية تشترؾ فييا أك
 (.4: 2007االتفاؽ)أفندم، 

مف شثنو أف يزيد مف قدرة تمؾ  ألف ذلؾتبرز أىمية تمكيؿ المؤسسات األىمية الفمسطينية ك 
المؤسسات في المساىمة في عمميات اإلغاثة كالتنمية لممجتمع الفمسطيني الذم تضرر بشكؿ كبير 

سرائيمي المتكاصؿ,  الذم أدل إلى تردم األكضاع في السنكات األخيرة. بسبب العدكاف اإل
االقتصادية كالمعيشية لمفمسطينييف حيث أظير تقرير البنؾ الدكلي, أف أكثر مف نصؼ الفمسطينييف 

ف  ألؼ فمسطيني في األراضي  600% مف الفمسطينييف، أم قرابة 16يعيشكف تحت خط الفقر, كا 
الحد األدنى مف الحاجيات الضركرية، كأكضح  ـ, غير قادريف عمى اقتناء1967المحتمة عاـ 
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التقرير أف ربع قكة العمؿ الفمسطينية عاطؿ عف العمؿ، إضافة إلى دخؿ العامميف انخفض بثمث ما 
 (.12: 2000كاف عميو )سكستكف، تقرير البنؾ الدكلي، 

 إزاء تمؾ المعطيات كما تشير إليو مف معاناة كمصاعب لكافة شرائح المجتمع الفمسطيني
تبرز أىمية كدكر المؤسسات االىمية في تخفيؼ األعباء عف الفئات األكثر تضرران, خاصة كاف 
إمكانيات كقدرات السمطة الفمسطينية بثجيزتيا كمؤسساتيا المختمفة تعجز كحدىا عف القياـ بكاجبيا 

ت مف تجاه المجتمع الفمسطيني كلذلؾ فإف تمكيؿ المنظمات االىمية ضركرم لتمكيف تمؾ المؤسسا
 (.309: 2004القياـ بكاجبيا اك مسؤكلياتيا تجاه المجتمع الفمسطيني )أبك المعاطي، 

عمى الرغـ مف أىمية  التبرعات كدكرىا الفعاؿ في أنشطة كخدمات المؤسسات األىمية، إال 
أف  لمتبرعات مخاطر كسمبيات كثيرة تستكجب درجة مف الكعي كالحرص الشديد مف ىذا المصدر 
كخاصة التبرعات الخارجية حيث أنو في العديد مف الحاالت ال يككف العمؿ الخيرم ىك ىدؼ 

انحة، كبالتالي يككف  دعميا مكجيا لمشاريع كبرامج محددة كفقا لفمسفة كأىداؼ المؤسسات الم
الفمسطيني،  األىميكمعايير ال تتفؽ  مع أىداؼ كغايات العمؿ  الشتراطاتمؤسسات الدعـ  ككفقان 

كليذا فقد رفضت بعض المنظمات األىمية الفمسطينية التكقيع عمى كثيقة اإلرىاب التي ترفقيا 
مريكية لمتنمية مع عقكد االتفاقيات التي تبرميا مع المؤسسات الفمسطينية كطالبت الككالة األ

: العدد 2004بإلغائيا ألسباب سياسية كقانكنية كأخالقية )شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، 
45.) 

 

 المنظمات غير الحكومية:في  تمويلال

لقد ساد اعتقاد في أكساط المانحيف إف منظمات المجتمع المدني أفضؿ األدكات إلحداث 
في الدكؿ النامية، كقد تككف بعض الشكاىد قد أثبتت مقدرة المجتمع المدني  حقيقيتغيير ديمقراطي 

عمي إحداث تغيير في بعض الحاالت اإلفريقية لفترات قصيرة في مطمع تسعينات القرف الماضي، 
 باتجاهىك الحاؿ في التحكؿ الكبير في كسط كشرؽ أكركبا لكف مثؿ ىذا الفيـ ينقصو الدفع  ككما

 (.110: 2003)أبكسيؼ، األدكاتي االستخداـعالقة سكية في عممية 

كيعتبر تفعيؿ دكر منظمات المجتمع المدني في إحداث التحكالت المرغكبة في الشرؽ 
الدكؿ  اجتماعاألكركبي كالكاليات المتحدة كىك ما تثكد في   االتحادبيف  االتفاؽاألكسط مف نقاط 
، كما تـ التثكيد عمى ذلؾ 2002في الكاليات المتحدة األمريكية في يكنيك  G8الثمانية الكبار 

(, كاإلعالف 2004خالؿ لقاء المستشار األلماني )غيرىارد شركدر(, كالرئيس بكش أكائؿ العاـ )



28 

 

ى اليدؼ الطمكح "دعـ الحرية كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كسيادة فيو عم اتفقاالمشترؾ  الذم 
القانكف كالفرص االقتصادية كاألمف في الشرؽ األكسط الكبير"، كما تثكد فيما بعد في القمة  

 (.27: 2005)قاسـ,  2005 استانبكؿاألكركبية األمريكية في قمة الناتك في 

ة بالنسبة لممنظمات األىمية، فعميو  يتكقؼ حجـ كيعد التمكيؿ مف أكثر الجكانب أىمية كحيكي
نشاطيا, كنكعيتو, كمستكاه, كأثره عمى المجتمع الذم تخدمو كتزداد ىذه األىمية نتيجة لطبيعة 
مصادر تمكيؿ المنظمات التي تتسـ بالمركنة كالتغيير كتثثيرىا بالمناخ السياسي كاالجتماعي لمبالد, 

ككؿ، فيك يمثؿ  األىميلمقطاع  االقتصاديةمة كبيرة في القيمة فضالن عمت يمثمو التمكيؿ مف مساى
القيـ المالية كالعينية التي تدخؿ إلي ميزانية الجمعية لتغطية النفقات الثابتة كالجارية ليا، كالتي 
تشمؿ بعض األنشطة التي تسيـ بدكرىا في عممية التمكيؿ المستمرة, ككما يعتبر التمكيؿ مكضكعان 

بالنسبة لمعمؿ األىمي الفمسطيني فقد حظيت المنظمات األىمية الفمسطينية برعاية حساسان كىامان 
المؤسسات الدكلية الراعية لعممية التنمية في الضفة الغربية كقطاع غزة, كتستخدـ ىذه الجيات 
نفكذىا في التركيج لدكر مميز لممنظمات األىمية مثؿ مشركع البنؾ الدكلي " برنامج دعـ المنظمات 

)ماس، ممكؿ مف ككالة التنمية األمريكيةمية في الضفة الغربية كقطاع غزة أك مشركع تمكيف الاألى
2001 :81.) 

إف معظـ التمكيؿ الخارجي الذم تتمقاه المنظمات األىمية الفمسطينية يثتي إما مف منظمات 
بكممات أىمية دكلية أك مف مصادر مخصصة لتمكيؿ المنظمات األىمية كليس الييئات الحككمية ك 

ؿ مع منظمات أىمية أخرم إف المنظمات األىمية الفمسطينية تتنافس ليس مع السمطة الفمسطينية ب
 (.87: 1997)البرغكثي، في بمداف أخرل

 

 األموالآليات ومتطمبات تجنيد رابعا: 

تشكؿ التبرعات النسبة العظمي مف مصادر تمكيؿ المؤسسات األىمية, كلمحصكؿ عمى 
إتباع اآلليات كاألساليب كالكسائؿ المناسبة التي تقنع المانحيف في تقديـ  التبرعات ال بد مف
كنظران ألىمية التبرعات كثىـ مصادر تمكيؿ المؤسسات األىمية في فمسطيف,  .التبرعات المطمكب

أك  ،ـ لمجمعيات األىمية حؽ جمع التبرعات مف الجميكر2000( لسنة 1فقد أجاز القانكف رقـ )
أك غير ذلؾ مف كسائؿ  ،أك مف األسكاؽ الخيرية كالمباريات الرياضية ،لحفالتمف خالؿ إقامة ا

كذلؾ بعد إشعار الكزارة المختصة  ،جمع األمكاؿ لألغراض االجتماعية التي أنشئت مف أجميا
 ـ: الكقائع الفمسطينية, العدد الثاني كالثالثكف(.2000( لسنة 1)قانكف رقـ )
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كإلتماـ  ،أف يككف لو متطمبات تتكفر لو كمسببات لمنجاح عمؿ يجب بثمإف المبادرة لمقياـ 
ف اىتماـ الممكليف بتطبيؽ سياساتيـ لو انجاز ىذا العمؿ حتى يحقؽ أىدافو كفؽ ما خطط , كا 

التمكيمية التي تفرضيا عمييـ تمعب  دكران ىامان في تحديد مصير مقترح المشركع؛ كمف أىـ 
 (.15: 2006: )عطية, كالتاليف بعيف االعتبار كىى المتطمبات كالشركط التي يثخذىا الممكلك 

البناء التنظيمي السميـ, الذم يكضح تقسيـ النشاطات كاألعماؿ كالكاجبات كاألقساـ كاإلدارات  -1
 كأف يعمؿ عمى تحديد أىداؼ المنظمة.

 الكفاءة المؤسسية, أم فاعمية المنظمة في استخداـ مكاردىا المتاحة بشكؿ أمثؿ. -2
 يمية كمدل قدرة المنظمة التي تحصؿ عمى المنحة عمى تطبيقيا.سياساتيـ التمك  -3
القيادة الفاعمة, كىى قدرة القيادة عمى ابتكار الرؤل البعيدة, كصياغة األىداؼ ككضع  -4

 االستراتيجيات كتحقيؽ التعاكف كتحفيز الطاقات مف أجؿ العمؿ.
 درجة الثقة كالمصداقية التي تتمتع بيا المنظمات األىمية. -5
 المكارد البشرية, أم عممية تكظيؼ كقيادة العامميف لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة.إدارة  -6
الكفاءة التسكيقية, كتيدؼ إلى كجكد خطط تسكيقية كتركيجية ألنشطة المنظمة كمشركعاتيا  -7

 الفئات المستفيدة. استقطابكلمعمؿ عمى 
تحكـ نشاط أنظمة كأساليب العمؿ, كىى مجمكعة السياسات كاألساليب كاإلجراءات التي  -8

 المنظمة.
 

 في الجمعيات الخيرية تجنيد األموالوسائل خامسًا: 
في العالميف العربي  تجنيد األمكاؿثلة األكثر أىمية في مس الفئةنظرا ألف األفراد ىـ 

 (276: 2002، الخطيب:)كاإلسالمي؛ لذا فإف الكصكؿ ليـ يحتاج إلى كسائؿ عدة أبرزىا ما يمي

، كىػي التػي تحػدث كجيػا لكجػو، كىػي األكثػر فعاليػة؛ حيػث إف المباشـرةاالتصاالت الشخصـية  .1
 .ىناؾ العديد مف األسئمة التي قد يطرحيا المانح، كالتي تجد ليا إجابة في المقاء مع المستفيد

، حيػث يػتـ كمػف خػالؿ المتطػكعيف طػرؽ أبػكاب  .Knock at the Door حمالت طرق الباب .2
 .تبرع لغايات كأىداؼ معينةالمكاطنيف كدعكتيـ لممشاركة في ال

، حيػػػث يقكمػػػكف بػػػالكقكؼ عنػػػد إشػػػارات التبـــرع مـــن خـــالل الحمـــالت فـــي الشـــوارع واألســـواق .3
 .السيارات كمفترؽ الطرؽ كيجمعكف بحصاالتيـ ما يجكد بو المتبرعكف

التػػي تثخػػذ الصػػفة الشخصػػية البحتػػة التػػي يجػػب إعػػدادىا بدقػػة متناىيػػة،  الخطابــات الشخصــية .4
 .ألسئمة التي يمكف أف يطرحيا المانحكتجيب عف جميع ا
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التػػي تنقػػؿ رسػػالة المؤسسػػة ببسػػاطة كيسػػر كتثخػػذ صػػفة غيػػر رسػػمية مػػع  االتصــاالت التميفونيــة .5
 .الجية، سكاء أكاف فردا أـ أسرة، كيتـ فييا طمب الدعـ كالمساندة منيـ

ييػا أك : كاألعيػاد أك فػي رمضػاف، أك المناسػبات التػي أصػبحت متعارفػا عمالمناسبات الخاصـة .6
 .عيد األـ، أك يـك كبار السف كخالؼ ذلؾ، حيث يتـ إعداد ترتيب لالتصاؿ بالمانحيف

، كيتطمػب ذلػؾ اعتمػاد كسػائؿ ذكيػة الدعوة لمتبرع بوساطة اإلعـالن بوسـائل اإلعـالم المختمفـة .7
 الفتة لالنتباه في اإلعالف باإلضافة إلى البساطة. 

ا ىػك الحػاؿ فػي الػدعكة لكفالػة اليتػيـ، أك تغطيػة ، كمػالدعوة لإلسيام في تغطية نفقات الخدمـة .8
 .تكاليؼ عالج مريض أك تغطية نفقات تعميـ طالب جامعي، أك تكاليؼ رعاية طالب معاؽ

التػػي تقيميػػا المنظمػػات التطكعيػػة التػػي يػػدعى إلييػػا الميسػػكركف كالمقتػػدركف  الحفــالت الســنوية  .9
عػػػات الكبػػرل، حيػػػث يجتمػػػع الجميػػػع كالميتمػػكف بعمػػػؿ الخيػػػر. كتقػػاـ فػػػي العػػػادة فػػي إحػػػدل القا

كيقػػدمكف تبرعػػا لمجمعيػػة باإلضػػافة إلػػى رسػػـك المشػػاركة. كىنػػاؾ حفػػالت أخػػرل، باإلضػػافة إلػػى 
الحفػػالت السػػنكية كػػثف يكػػكف ذلػػؾ حفػػؿ إفطػػار تقشػػفيا، كقػػد تػػثتي الحفمػػة السػػنكية ضػػمف مفيػػـك 

 .ف لمفقراء كالمحتاجيفمكائد الخير الذم يتـ فيو تبرع األغنياء إلقامة مكائد إفطار في رمضا

خاصػػة عنػػدما تقػػـك المنظمػػة التطكعيػػة بتقػػديـ المقترحػػات المتعمقػػة بطمػػب  مقترحــات المشــاريع .10
تبػػرع إلنشػػاء مشػػركع أك تكممتػػو، أك تشػػغيؿ مشػػركع طبػػي أك تعميمػػي أك اجتمػػاعي. كقػػد أصػػبح 
إعػػػداد المشػػػاريع كصػػػياغتيا مػػػف أىػػػـ الكسػػػائؿ المعتمػػػدة خاصػػػة مػػػف المنظمػػػات المانحػػػة لتقػػػديـ 

 .ذ المشاريع الخيريةالدعـ أك مكاصمتو كالمتعمقة بتنفي

كالبػػازارات التػػي تقيميػػا المنظمػػات التطكعيػػة بيػػدؼ تسػػكيؽ منتجاتيػػا كإحػػدل  األســواق الخيريــة .11
 .الكسائؿ المتاحة لجمع التبرعات

، كىػي ال تختمػؼ عػف األسػكاؽ الخيريػة كالبػازارات، كيسػيـ فػي العػادة الفنػانكف المعارض الفنيـة .12
 .لعائد ألعماؿ المنظمة التطكعيةبرسكماتيـ كأعماليـ الفنية بحيث يخصص ا

ــة  .13 لمػػدعكة إلػػى دعػػـ المنظمػػة التطكعيػػة، كذلػػؾ عبػػر كسػػائؿ اإلعػػالـ المرئيػػة الحمــالت اإلعالمي
 .كالمسمكعة كالمقركءة

كتكضػػع فػػي األسػكاؽ أك المػػدارس، كتسػتيدؼ جمػػع التبرعػػات مػف الػػراغبيف فػػي  حصـالة الخيــر  .14
ى األطفػػاؿ فػػي المػػدارس ضػػمف مشػػركع ذلػػؾ. كقػػد تػػـ فػػي األردف تكزيػػع آالؼ الحصػػاالت عمػػ

القرش الخيػرم، الػذم يػدعك المػكاطنيف إلػى اإلسػياـ يكميػا بقػرش كاحػد، عمػى أسػاس أف القػرش 
 .ىك أصغر فئة في العممة
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إف ىػػػػذه الكسػػػػائؿ ليسػػػػت ىػػػػي كػػػػؿ الكسػػػػائؿ المتاحػػػػة لجمػػػػع التبرعػػػػات، بػػػػؿ تمجػػػػث المنظمػػػػات 
  .مبتكرةالتطكعية إلى اإلبداع في تنظيـ حمالت كبثساليب 

 

 :العوامل المؤثرة في عممية تجنيد األموالسادسًا: 
تتثثر التبرعات في المنظمات الخيرية بعدة عكامؿ، كتتبايف مصادر تمؾ العكامؿ مػف خارجيػة 
تنبػػع مػػف البيئػػة الخارجيػػة المحيطػػة بالمنظمػػة الخيريػػة كداخميػػة تنبػػع مػػف بيئػػة المنظمػػة الخيريػػة ذاتيػػا 

 جمع التبرعات. كأسمكب تعامميا مع عممية

تختمػػػؼ المنظمػػػات الخيريػػػة فػػػي جكانػػػب إداريػػػة عديػػػدة، كالثقافػػػة التنظيميػػػة، كمسػػػتكل الػػػكعي 
اإلدارم، كالتػي يػنعكس أثرىػا عمػى طريقػة تعامميػا مػع عممياتيػا ككظائفيػا اإلداريػة، ىػذه االختالفػات 

البيئػػػة الداخميػػػة  يمكػػػف أف تعتبػػػر عكامػػػؿ داخميػػػة، كالعكامػػػؿ الداخميػػػة ىػػػي تمػػػؾ العكامػػػؿ النابعػػػة مػػػف
 (.21: 2004الحيدرم، )لممنظمة الخيرية كالتي تممؾ المنظمة التحكـ فييا

كمػف خػالؿ مراجعػػة الباحػث ألدبيػػات تجنيػد األمػكاؿ، يمكػػف اسػتعراض بعػػض العكامػؿ المػػؤثرة 
في عممية تجنيد األمكاؿ كالتي مف شثنيا أف تسيـ في نجاح أك إخفاؽ المنظمػات الخيريػة فػي جمػع 

 ات، كذلؾ مف خالؿ التصكر المبدئي اآلتي:التبرع
 ( تصكر لمعكامؿ المؤثرة في عممية تجنيد األمكاؿ2شكؿ )

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 2014,المصدر: إعداد الباحث

ذ ـــحجٍُ

ىالـاألي  

 انخسىٌق انحذٌث

 انخخطٍط

 كبدر وظٍفً يؤهم

نفئبث انًسخهذفتا  

 سٍبسبث انًًىنٍٍ

 انرقببت انًبنٍت



32 

 

 التسويق الحديث:

إف دخػػػكؿ التسػػػكيؽ إلػػػى الجمعيػػػات، كتفعيػػػؿ دكره كػػػاف متػػػثخران جػػػدان، كيرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى الفيػػػـ 
الخاطئ مف قبؿ ىذه الجمعيات لمعنى التسكيؽ، يحػث اعتبرتػو كسػيمة لمبيػع كالتػثثير كاالقتنػاع فقػط، 

أكبػػر مػػف العػػرض كأنيػػا ال تحتػػاج  لػػذلؾ التسػػكيؽ ككنيػػا فػػي سػػكؽ البػػائعيف كالطمػػب عمػػى خػػدماتيا 
 المقدـ.

كالحقيقػػة أف التسػػكيؽ ال يعنػػي البيػػع كالتػػثثير كاالقتنػػاع فحسػػب، فالتسػػكيؽ ىػػك: "تمػػؾ الكظيفػػة 
التػػي تمكػػف المنظمػػة مػػف تصػػميـ المنتجػػات كالخػػدمات كتسػػميميا كاالحتفػػاظ باالتصػػاؿ المسػػتمر مػػع 

اجػات كبنػاء بػرامج اتصػاالت العمالء كالتعرؼ عمى احتياجاتيـ، كتطكير منتجاتيػا لتمبيػة تمػؾ االحتي
 (.50: 2011لتعبر المنظمة عف أىدافيا)كمثكـ، 

كمػػا أف إدارة التسػػكيؽ تعتبػػر مػػف أىػػـ اإلدارات التػػي يمكػػف أف تعتمػػد عمييػػا أم منظمػػة كذلػػؾ 
لتحقيؽ أىدافيا الرئيسية كضماف استمراريتيا كنمكىا، كقد أدل القصكر في معرفة حقيقة الدكر الذم 

تمؾ اإلدارات إلى اإلخفاؽ فػي تحقيػؽ األىػداؼ بالشػكؿ المطمػكب كضػياع الجيػكد  يمكف أف تقكـ بو
 في كثير مف الجيات الخيرية.

كتكمف أىمية نشاط التسكيؽ في العمؿ الخيرم في الكشؼ عف الفرض التسكيقية التي تسػاىـ 
يالتيػػا مػػف فػػي اسػػتمرارية كجػػكد الجيػػات الخيريػػة باإلضػػافة إلػػى إعطائيػػا القػػدرة عمػػى التنسػػيؽ مػػع مث

 (117: 2009الجيات األخرل في تسكيؽ األعماؿ الخيرية)القدكمي، 

كمػػػف أىػػػـ األعمػػػاؿ التػػػي تقػػػـك بيػػػا إدارة التسػػػكيؽ اليػػػـك ىػػػك تقسػػػيـ األسػػػكاؽ كتحديػػػد الفػػػرص 
نمػػا يعتمػػدكف  التسػػكيقية ، فػػالمتبرعكف ال يفرقػػكف بػػيف الجيػػات الكبيػػرة كالصػػغيرة عنػػد القيػػاـ بػػالتبرع كا 

قناعػو بتبنػي أحػد المشػاريع الخيريػة، لػذا تػثتي أىميػة عمى مقدرة الج معية في الكصػكؿ إلػى المتبػرع كا 
نشاط التسكيؽ فيا الستحكاذ عمى ىػؤالء المتبػرعيف عػف طريػؽ التميػز باإلعػداد المسػبؽ ليػـ كتطبيػؽ 

 (.118:   2013أنشطة التسكيؽ المختمفة، كالقضاء عمى العشكائية في العمؿ الخيرم)دلكؿ، 

 التخطيط:

ترتبط عممية جمع التبرعات ارتباطػان كثيقػان برسػالة المنظمػة الخيريػة كأىػدافيا، كمػف المفتػرض  
أف تنطمؽ مف حاجات المنظمة المالية، ال أف تنساؽ المنظمة الخيرية كراء تحقيؽ رغبات المتبرعيف 

ر بصػػكرة أك حاجػػات المسػػتفيديف فقػػط، مػػع أىميػػة مراعػػاة ذلػػؾ ، كمػػا أف حجػػـ كنكعيػػة التبرعػػات تتػػثث
مباشرة بالعكامؿ المحيطػة بالمنظمػة الخيريػة، كىػذا مػا يجعػؿ عمميػة التخطػيط مػف أىػـ عكامػؿ نجػاح 

 المنظمات الخيرية في جمع التبرعات التي تحتاج إليػيا.



33 

 

حيث يتيح التخطيط فرصة إطالع العامميف في جمع التبرعات عمى خط سػير أعمػاليـ ، كمػا 
نغماسػيـ فػي اعمػاؿ متداخمػة، كيسػاعد التخطػيط كػذلؾ عمػى عػدـ يجعميـ يركزكف عمى الميـ أثنػاء ا

 (.20: 2004إىماؿ بعض الجزئيات كالتفاصيؿ الميمة)الحيدرم، 
 :اسخراحٍجٍت حذبٍر األيىال 

ت تعتبر استراتيجية تدبير التمكيؿ أداة أساسية ناجحة ألنيا تعمؿ عمى تركيز كتحديد األكلكيػا
، ىػػػذا كبالنيايػػػة يسػػػاعد عمػػػى تحديػػػد األىػػػداؼ ، فاالسػػػتراتيجية ككػػػذلؾ تنكيػػػع أنشػػػطة جمػػػع األمػػػكاؿ

، كىنػػػاؾ عػػػدد مػػػف األسػػػباب التػػػي تكضػػػح أىميػػػة إضػػػاعة الكقػػػت كالجيػػػد كالمػػػكاردتسػػػاعد فػػػي منػػػع 
 استراتيجية التمكيؿ كىي : 

 في المخاطر المرتبطة بثم أعماؿ متعمقة بتجنيد األمكاؿ. اإلدارة لمنظرقد تساعد مجمس  -1

 بياف السمكؾ المطمكب كثىـ المتطمبات.  دعػـ متطمباتتفيد في  -2

قدرة المنح، كسيمكف الممكليف المحتمميف مف تحديد  دعػـ طمبقد تتـ الحاجة ليا أيضا في  -3
 كما إذا كانت أمكاليـ ستساعد في تحقيؽ اليدؼ المطمكب. المنظمة

حتكيػات لتجنيػد األمػكاؿ، كعمػى الرغػػـ مػف أف الم اسػتراتيجيةصيغة محددة لكتابة  ىناؾكليس 
 (.43: 2008: )برايس، األكثر استخدامان كما يمي

 الرسالة: -1
 الكضع الحالي لممنظمة -2
 التخطيط المؤسسي -3
 الدخؿ الحالي لممنظمة -4
 جمع األمكاؿ  -5
 سياسة تخفيض التكاليؼ  -6
 مراجعة كمراقبة التمكيؿ -7
 استراتيجيات الخركج -8
 عمى المدل الطكيؿ االستدامة كاالستمرارية -9

 الكادر الوظيفي المؤىل: 

نظرا ألف المنظمات الخيرية تقدـ منافع غير مممكسة لممتبرعيف، فإف ىناؾ تالزما ضمنيا بيف 
المشػػاريع التػػي تسػػكؽ ليػػا المنظمػػات الخيريػػة كشخصػػية مقػػدميا ، كىػػذا مػػا يجعػػال لعنصػػر البشػػرم 
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عمى المنظمػات الخيريػة االعتنػاء بالعػامميف فييػا أكثر اىمية في عممية جمع التبرعات ، مما يفرض 
 خاصة أكلئؾ الذيف يكاجيكف الناس كيسعكف لمحصكؿ عمى التبرعات كالمكارد المالية منيـ.

كصػكؿ كعمكما فإف الككادر البشرية أحد أىـ العكامؿ التي يركز عمييا نجػاح المنظمػات فػي ال
، تبػدأ العػامميف فييػا مػف خػالؿ عػدة محػاكرمػات ب، كيتجسد اعتنػاء المنظإلى أىدافيا كتحقيؽ غاياتيا

عمػى  ، كحػثيـكبعػث ركح المبػادرة كاإلبػداع ،اصر كتدريبيا عمى تحمػؿ المسػؤكليةباختيار أفضؿ العن
 .(26- 25:  2004ذلؾ بتكفير الضمانات الالزمة ليـ)الحيدرم، ، ك بذؿ الجيكد كمضاعفة االنتاج

صػػكؿ عميػػو ، يسػػيـ إلػػى حػػد كبيػػر فػػي نجػػاح إف اختيػػار المكظػػؼ المناسػػب كبػػذؿ الجيػػد لمح
المنظمػػة، كمػػا أف إشػػباع حاجػػات المػػكظفيف يمكػػف المنظمػػات مػػف خمػػؽ طاقػػات عاممػػة كفعالػػة ذات 
انتاجيػػػػة عاليػػػػة ككفػػػػاءة متميػػػػزة، كيعتبػػػػر التحفيػػػػز كالتػػػػدريب كتقػػػػكيـ األداء الػػػػكظيفي كتحديػػػػد ركاتػػػػب 

إف غيػػاب معػػايير مقننػػة لمحػػكافز، مػػثالن قػػد مناسػػبة، مػػف مالمػػح اعتنػػاء المنظمػػة بككادرىػػا البشػػرية، فػػ
شاعة عدـ الرضا، كبالتالي نقص في انتاجيتيـ.  يؤدم إلى آثار عكسية عمى نفسية العامميف كا 

كما أف التدريب يعزز مف قدرة المكظؼ اإلبداعية كيحفز عنصػر المبػادرة لديػو ، كيحسػف مػف 
لنجػػاح المنظمػات فػػي اداء أعماليػػا بالشػػكؿ األداء كزيػادة االنتاجيػػة، كقػػد أصػػبح بػذلؾ عػػامال أساسػػيا 

 المطمكب.

 ،كتبػرز أىميػة عمميػػة تقػكيـ أداء المػكظفيف مػػف خػالؿ مػا تتيحػػو ىػذه العمميػة مػػف فػرص النمػػك
كالتطػػػػكر لمفػػػػرد كالمنظمػػػػة عمػػػػى حػػػػد سػػػػكاء، كمػػػػا أف تصػػػػميـ المنظمػػػػة لنظػػػػاـ جيػػػػد لمركاتػػػػب يجعػػػػؿ 

 .يؽ مستكيات األداء المطمكبةالمكظفيف يشعركف بالعدؿ كالرضا مما يشجعيـ عمى تحق

 الفئات المستيدفة: 

مف األمكر التي تسيؿ حصكؿ المنظمة عمى الدعـ المالي ىك كضكحيا في تحديد المجاالت 
التػػي سػػيتـ إنفػػاؽ المػػاؿ فييػػا، بمعنػػى أف عمػػى المنظمػػة أف تحػػدد كافػػة الجكانػػب المتصػػمة بالمشػػركع 

اؾ ثالثة أنشػطة فػي المشػركع تحتػاج إلػى دعػـ أك أف كالتي ستقكـ بإنفاؽ الماؿ بيا، مثالن سيككف ىن
كبشػػكؿ عػػاـ كممػػا كانػػت  ، عػػدد مػػف أجيػػزة الكمبيػػكتر كغيػػر ذلػػؾتنفيػػذ المشػػركع يحتػػاج إلػػى شػػراء 

 .المنظمة دقيقة في التحديد كاف مكقفيا أفضؿ في طمب الدعـ

أك ،فػػإف الحاجػػة ممحػػة لكجػػكد جيػػة مػػا  ،كألف ثقػػة المجتمػػع ىػػي رأس مػػاؿ أم جمعيػػة خيريػػة
مؤسسػػة تقػػكـ بػػالتقييـ المكضػػكعي لعمػػؿ ىػػذه الجمعيػػات لتحديػػد كفاءتيػػا كتقػػديـ المشػػكرة لممتبػػرعيف 

ك المعكنػات ليتثكػد أنػو كضػعيا  ،بخصكص معايير اختيار الجمعيػة الخيريػة التػي يقػدـ إلييػا اليبػات
  في أيد أمينة كأنيا ستسير المسار الطبيعي.
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ف ىذه الثقافة لألسؼ تفتقر إلييا أغمب الدكؿ خصكصا الدكؿ العربيػة كاإلسػالمية بمعنػى إال أ
غياب الجية التي تقدـ المشكرة كالدعـ الفني لمراغبيف في تقديـ المعكنات كاليبػات كلػذا كانػت تجربػة 

 (.37: 2010)كردم، تجربة رائدة كجديرة باالىتماـ  Charity navigator مؤسسة
  لين:سياسات الممو 

تعتبر سياسات كأجندة المانحيف مف العكامؿ الخارجية التي تؤثر في عالقة المنظمات األىمية 
بمجتمػػػع المػػػانحيف, فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ تنظػػػر العديػػػد مػػػف المؤسسػػػات اإلسػػػالمية المانحػػػة إلػػػى دعػػػـ 

ميػة التػي تػدير البرامج كالمشاريع التي تتعمؽ بكفالة األيتاـ, كبالتػالي فيػي تتعامػؿ مػع المنظمػات األى
مثػػػؿ تمػػػؾ األنشػػػطة , فػػػي حػػػيف تػػػدعـ مؤسسػػػات غربيػػػة  بػػػرامج تتعمػػػؽ بػػػالمرأة كالطفػػػؿ كالديمقراطيػػػة 
كحقػكؽ اإلنسػاف, كبالتػالي فيػي تتعامػػؿ مػع منظمػات أىميػة متخصصػة فػػي تمػؾ المجػاالت كمػف ىنػػا 

د عمػػػى ينبغػػػي عمػػػى المؤسسػػػات األىميػػػة دراسػػػة كمعرفػػػة أجنػػػدة كسياسػػػات الممػػػكليف, ألف ذلػػػؾ يسػػػاع
 (.78:  2005تحقيؽ أىدافيا بثقؿ جيد كأكفر تكاليؼ كأسرع كقت)شرؼ, 

تعتمد قدرة المؤسسات األىمية عمى تجنيػد التمكيػؿ الػالـز  لتنفيػذ برامجيػا كمشػاريعيا اإلغاثيػة 
مكانيػة التعامػػؿ معػو؛ نظػػران ألف عمميػػة  كالتنمكيػة عمػػى فيميػا لطبيعػػة كخصػائص مجتمػػع الممػػكليف كا 

التعامؿ مع مجتمػع الممػكليف تتشػابو مػع السياسػة التسػكيقية لممؤسسػات التجاريػة، حيػث يسػتمـز ذلػؾ  
قنػػاعيـ بثىميػػة كضػػركرة  البػػرامج  مػػف المؤسسػػات األىميػػة إقامػػة عالقػػات دبمكماسػػية مػػع الممػػكليف كا 

لمشػػاريع التػػػي تعمػػؿ عمػػػى تنفيػػػذىا، كدكرىػػا اإليجػػػابي عمػػى تنميػػػة المجتمػػػع الفمسػػطيني، كمػػػا أنيػػػا كا
بحاجػػة إلػػى كسػػب ثقػػة الممػػكليف بقػػدرتيا ككفاءتيػػا عمػػى إدارة المرافػػؽ الخيريػػة كنزاىػػة عمميػػا كبعػػدىا 

 مصػػادر التمكيػػؿ يكجػػب اخػػتالؼكمػػا أف ،  عػػف المصػػالح الخاصػػة كتمتعيػػا بالمصػػداقية كالشػػفافية
فمسػفات كتكجيػات كأىػداؼ  اخػتالؼعمى المؤسسات األىمية أخػذ ذلػؾ االخػتالؼ بالحسػباف كمراعػاة 

كراء   االنجػرارعدـ االنحراؼ عف أىدافيا المحػددة كعػدـ  االعتبارمصادر التمكيؿ، مع األخذ بعيف 
تشػمؿ تمكيؿ قد ينحرؼ بيا عف تحقيؽ تمػؾ األىػداؼ.  كال تقتصػر العالقػة عمػى الػدعـ المػالي، بػؿ 

أشػػكاالن أخػػرل مػػف الػػدعـ الفنػػي كتطػػكير القػػدرات، مػػف خػػالؿ الخبػػراء األجانػػب, كتػػكفير مػػنح دراسػػية, 
دارية مختمفة, مرتبطة بنشاطات ىذه المنظمات، كتسيؿ بعض الجيات  كتدريب عمى ميارات فنية كا 

كالدكليػػة، المانحػػة فػػرص مشػػاركة مسػػئكليف كعػػامميف فػػي المنظمػػات المحميػػة فػػي المنتػػديات اإلقميميػػة 
: 2001كفػػي كرش كمػػؤتمرات، كفػػي عضػػكية شػػبكات كمنظمػػات إقميميػػة كدكليػػة )لػػداكدكة، كآخػػريف 

95.) 
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    معايير التمويل:

بيػـ ,تعكػس مصػالحيـ, تعكػس مصػالحيـ, كيمكػف  خاصػة يػةمتمكي أجنػدة المػانحكف يمتمػؾ
 2013تمييػػػز ثالثػػػة معػػػايير تمكيميػػػة أساسػػػية بػػػيف المػػػانحيف العػػػامميف فػػػي فمسػػػطيف، كىػػػي: )دلػػػكؿ, 

:48-49) 
: كضحت بعض الييئات المانحة دكافع كجكدىا في فمسطيف مثؿ النركيج أك المعيار السياسي .1

 (.CIDAكما فعمت الككالة الكندية لمتنمية الدكلية )

: يميؿ المانحكف إما لدعـ األكلكيات القطاعية, أك دعـ قطاع محدد بعينو,  المعيار القطاعي .2
( تميؿ لدعـ Heinrich Boll stiftungفعمى سبيؿ الذكر نجد أف مؤسسة ىنريشبكؿ األلمانية)

ككبيؾ  -قطاعي العنؼ ضد المرأة, كالتعميـ غير الرسمي, أما بالنسبة لمؤسسة أككسفاـ 
(Oxfam-Quebec)  تدعـ برامج اإلقراض الصغيرة لممرأة كالتمكيف كالمدافعة , كما زالت

 تستيدؼ الالجئيف.(Canada Fund) بعض المنظمات الدكلية مثؿ الصندكؽ الكندم لمتنمية 

: المعيار الميني ىك المعيار األساسي الثالث لممنح, حيث تفضؿ الييئات المعيار الميني .3
مع المؤسسات األىمية المحمية الكبرل, كتشترط عمى المؤسسات  المانحة الكبرل التعامؿ

األىمية الخضكع لتدقيؽ داخمي لضماف التزاـ المؤسسة بالمعايير الدكلية)الككالة األمريكية 
(, كما كيشترؾ المانحكف صياغة مقترحات مشاريع قبؿ اتخاذ القرارات USAIDلمتنمية الدكلية 
 .بصرؼ التمكيؿ

داراتيػػا بػػثالث مػػؤثرات رئيسػػية: المػػؤثر األكؿ يتعمػػؽ  تسياسػػاكلقػػد تػػثثرت  التمكيػػؿ الػػدكلي كا 
بػػػإدارة السػػػمطة الكطنيػػػة لمتمكيػػػؿ المقػػػدـ , كالمػػػؤثر الثػػػاني المػػػؤثر اإلسػػػرائيمي كتػػػثثيره عمػػػى التمكيػػػؿ 
الػػدكلي, كالمػػؤثر الثالػػث سياسػػات الػػدكؿ كمنيجيػػة الػػدكؿ كالييئػػات التػػي تقػػدـ التمكيػػؿ الػػدكلي)دلكؿ, 

2013: ,57.) 

 الرقابة المالية: 

مككنػػات العمميػػة اإلداريػػة, كتعتبػػر الرقابػػة صػػماـ األمػػاف لقػػدرة المؤسسػػات  إحػػدلالرقابػػة ىػػي 
عمى تحقيؽ أىدافيا كمخططاتيا, كقد قاـ العالـ اإلدارم ىنرم فايكؿ بتعريؼ الرقابة، ككصػفيا بثنيػا 

الصػػادرة كالمبػػادئ القائمػػة,  تقػػـك بالتثكػػد مػػف أف كػػؿ شػػيء يػػتـ حسػػب الخطػػة المرسػػكمة كالتعميمػػات
كىػػػدؼ الرقابػػػة ىػػػك تشػػػخيص نقػػػاط الضػػػعؼ كاألخطػػػاء كتصػػػحيحيا كمنػػػع حػػػدكثيا فػػػي المسػػػتقبؿ, 
كتمػػػارس الرقابػػػة عمػػػى األشػػػياء كالنػػػاس كاإلجػػػراءات" ,  كتنبػػػع أىميػػػة الرقابػػػة مػػػف ككنيػػػا األداة التػػػي 

ائؿ كالغايػػات مػػف خػػالؿ تسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة, بحيػػث تقػػكـ بػػالربط الكثيػػؽ بػػيف الكسػػ
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تكحيد الجيكد كتنسيقيا نحك تحقيػؽ األىػداؼ التنظيميػة البعيػدة كالقريبػة, كتيػدؼ اإلجػراءات الرقابيػة 
إلى التثكد مف صحة اإلجراءات اإلدارية كالمالية كمسايرتيا لمختمػؼ الخطػط كالسياسػات العميػا, كمػا 

النػكاحي السػمككية كالفنيػة كتعمػؿ عمػى تعزيػز كتساعد الرقابة في تقيػيـ األداء الفػردم كالتنظيمػي مػف 
 قدرات المدراء عمى اتخاذ القرارات مف خالؿ تحديد االنحرافات عف الخطط كالمعايير.

لمرقابػة أنيػا تسػػاعد المؤسسػة عمػى تطػكير الػنظـ كاالجػراءات المتعمقػػة  الميمػةكمػف األغػراض 
ابػة الماليػة عمػى المؤسسػات األىميػة إلػػى بتحسػيف خػدماتيا كزيػادة مكاردىػا الماليػة, كيمكػف تقسػػيـ الرق

 (16-14: 2005, شرؼ) ثالثة أنكاع رئيسية كىي:

 مف حيث الجية التي تمارس الرقابة, تنقسـ إلى رقابة داخمية كرقابة خارجية. .1

 مف حيث المعيار الزمني, تنقسـ إلى رقابة سابقة كرقابة الحقة كرقابة أثناء التنفيذ. .2

سـ إلى رقابة مالية تقميدية كرقابة الكفاءة كالتكفير كمراقبة نتائج مف حيث مستكل الرقابة، كتق .3
كيمكف أف نذكر نمكذج كاحد مف أقساـ الرقابة المعركفة كىي رقابة الجيات المانحة  البرامج.

التي تقكـ بتمكيؿ كدعـ المشاريع كاألنشطة, كيمكننا الحديث بثف التطكرات األخيرة التي كقعت 
ساءة في األراضي الفمسطين ية الخاصة بقضايا الفساد كانتشاره في المؤسسات الفمسطينية كا 

استغالؿ األمكاؿ العامة لخدمة, ىذا أدل إلى تغيير الممكليف لنظراتيـ كعالقاتيـ مع المنظمات 
األىمية في فمسطيف, كنتيجة لذلؾ كغيره مف التشكيؾ كانعداـ الثقة كالمصداقية تجاه المنظمات 

بعض المنظمات كالجيات الممكلة كالمانحة بعض األساليب الجديدة  المحمية فقد اتخذت 
كالتدابير المتعمقة بالرقابة كمتابعة البرامج كالمشاريع التي تمكليا لتضمف التزاـ المنظمات 
األىمية ببنكد اتفاقيات التمكيؿ كاألكجو المخصص ليا, كىك ما أصبح يعرؼ برقابة الجيات 

 ابة أشكاال عدة حسب استراتيجية كفمسفة المؤسسة كمنيا:.الممكلة, كقد أخذت ىذه الرق
تشترط بعض المؤسسات المانحة عمى المؤسسة األىمية تعييف مدقؽ حسابات خارجي مستقؿ  -

 .ج الممكؿ منيا بشكؿ مستقؿ كمنفصؿلمراجعة كتدقيؽ حسابات المشركع أك البرنام

مدقؽ حسابات مستقؿ يتبع ألحد تعييف مدقؽ الحسابات مف قبؿ المؤسسات المانحة يككف إما  -
مؤسسات التدقيؽ المحمية ذات المصداقية كالسمعة العالية, أك قد يككف مؤسسة تدقيؽ عالمية 
ترسؿ مندكبيف عنيا لتدقيؽ حسابات البرامج كالمشاريع , كفي كال الحالتيف يتـ خصـ كافة 

كختامان كجب التنكيو إلى المصاريؼ كاألتعاب المتعمقة بمدقؽ الحسابات مف مكازنة المشركع , 
)شرؼ,  أف تكمفة رقابة الجيات المانحة تككف أكثر تكمفة مف غيرىا مف أقساـ الرقابة األخرل.

2005 :22-23) 
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 سابعًا: معيقات عممية تجنيد األموال 

قػػد يقػػع العػػاممكف فػػي المؤسسػػات الخيريػػة بػػبعض االخطػػاء أثنػػاء التعامػػؿ مػػع المتبػػرعيف، كقػػد 
خطػػاء، ممػػا يػػؤثر سػػمبا عمػػى سػػمعتيا كاسػػتمرار الػػداعميف ليػػا فػػي الحمػػاس لػػدعميا تتكػػرر كتتػػراكـ األ

 (34:  2013)الشكبكي كأبك شمالة،  : كمساندتيا كمف تمؾ االخطاء

براز فكائد جمية مف كراء جمع التبرعات. -  عدـ تحديد أىداؼ كاضحة، كا 

 ية.جمع التبرعات لقضايا ال تيـ كال تثير اىتماـ الناس أك قضايا منتي -

 المبالغة كعدـ الكاقعية فيما تطمبو المؤسسة مف المتبرع. -

 عدـ تحرم كاختيار الكقت المناسب عند طمب التبرعات. -

 ظيكر المؤسسة بمظير الغير متخصص كالمدرؾ ألبعاد عمميا. -

 أف تككف قيادة جمع التبرعات ضعيفة كىزيمة. -

 رعات.أف تغير المؤسسة خطتيا كاستراتيجيتيا أثناء حممة جمع التب -

 اعتماد المؤسسة عمى شريحة كاحدة في تبرعاتيا. -

 عدـ االستفادة الفعمية مف المتطكعيف في جمع التبرعات. -

 عدـ مشاركة أعضاء مجمس االدارة مشاركة فعمية في كؿ ما يتعمؽ بالمؤسسة. -

 عدـ القياـ بالدراسات المستفيضة لعممية جمع التبرعات كأبعاد كخطط عممو. -

 يؽ اىداؼ حزبية أك سياسية تحت مسمى العمؿ الخيرم.جمع التبرعات لتحق -

كلمتغمػػػب عمػػػى تمػػػؾ الصػػػعكبات كالمشػػػاكؿ فقػػػد أكصػػػى الخبػػػراء بعػػػدة تكصػػػيات أىميػػػا: دعػػػـ 
عػػػادة تقكيميػػػا، كتنميػػػة كتطػػػكير  كتعزيػػػز البػػػرامج كاألنشػػػطة القائمػػػة حاليػػػان فػػػي المنظمػػػات الخيريػػػة، كا 

يف المنظمػػات، إضػػافة إلػػى ذلػػؾ تشػػجيع االسػػتثمارات الميػارات اإلداريػػة المسػػاعدة كالداعمػػة لمنجػػاح بػػ
في المنظمات الخيرية كتكظيؼ األسػاليب الحديثػة فػي تنميػة المػكارد الماليػة فػي المنظمػات الخيريػة، 
كتشجيع تبادؿ الخبرات الناجمة في المنظمات الخيرية، كأخيرا تبني فكرة كجكد لجاف متخصصة في 

 ة بتنمية المكارد المالية.إدارة االستثمارات في المنظمات مختص

يكاجو العمؿ الخيرم كمؤسساتو اليـك كثيػرا مػف العقبػات كالصػعاب أشػيرىا،  ذات السياؽكفي 
 (17: 2007)عطية،   كمف تمؾ العقبات ،ناشطو كاستمرار برامجومكيؿ كدعـ تمؾ التي تتعمؽ بتم

اإلرىاب، كأثر تمؾ الضغكط عمى الضغكط الدكلية الغربية األمريكية لتجفيؼ منابع الخير بحجة  .1
تعامؿ الحككمات كالمجتمعات مع ىذه المنظمات، التي أسفرت عف تحجيمو كنبذه كالنفكر عنو. 

  :كقد اتخذت تمؾ الضغكط عدة صكر منيا
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اتيامو بكجكد عالقة بينو كبيف اإلرىاب، كمحاكلة تمفيؽ أم تيـ تدينو كالكصكؿ إلى أم - أ
  .خيكط تثبت ىذه التيمة

 .يؽ عمى التبرعات كالتحكيالت المالية لممؤسسات اإلسالميةالتضي- ب

  .تصفية المؤسسات الخيرية النشطة- ت

اليجكـ الصييكني الغربي عمى العمؿ الخيرم مف خالؿ الحمالت اإلعالمية لتنفير الناس - ث
شاعة الخكؼ بينيـ لمنعيـ عف دعمو كمساندتو   .عنو كا 

سالمية التي يقكدىا مجمكعة مف الكتاب بقصد الحممة العممانية الميبرالية في البمداف اإل- ج
  .تصفية العمؿ الخيرم بحجج كاىية لتقكيضو كنسؼ مؤسساتو

حجاميـ عف االستمرار في دعـ العمؿ الخيرم، متثثريف - ح تخكؼ الكثير مف المكسريف كا 
بالحمالت الدعائية كمؤثريف السالمة، مع قمة كعي الكثير مف المستمريف في دعميا منيـ، 

عطاء غير المدركس كاإلنفاؽ عمى أمكر جانبية ال ترتقي إلى مستكل حاجة األمة في ال
كأكلكياتيا في اإلنفاؽ ، إضافة إلى كجكد الفارؽ اليائؿ بيف إنفاقيـ الشخصي كأنفاقيـ 

  .الخيرم

ىناؾ تحديات داخمية في المؤسسات الخيرية نفسيا منيا الضعؼ المؤسسي كالضعؼ في - خ
ع الخيرية، كمنيا ضعؼ التكاصؿ مع المتبرعيف كضعؼ تثىيؿ الكادر جكدة التنفيذ لممشاري

الكظيفي، إضافة إلى عدـ تكفر الخبرة الكافية في إدارة المكارد كضعؼ أنظمة الرقابة عمى 
األداء كالمكارد، كغيرىا، األمر الذم يكرس الشككؾ كيزيد مف تثبيت الكثير مف الشائعات 

 .ماس المتعاطفيف في دعمياالتي تدكر حكليا، كيزيد مف ضعؼ ح

كلمتغمب عمى العقبات السابقة كغيرىا ممػا لػـ يسػعؼ الكقػت بػذكره، ينبغػي لمقػائميف عمػى ىػذه 
عادة ترتيب أكلكياتيػا فػي ضػكء المعطيػات المعاصػرة،  المنظمات إعادة النظر في أعماليا كىياكميا كا 

 (21: 2007)عطية،   :كنجمؿ ىذه الحمكؿ في العناصر التالية

 .يد أكلكيات العمؿ الخيرمتحد- أ

 .ترشيد العمؿ الخيرم، نظرة اقتصادية- ب

 ة.اتجاىات ميمة لتعظيـ المكارد المالي - ت

  .فف خدمة المتبرعيف كاالىتماـ بيـ - ث

 .نصائح لالحتفاظ بالمتبرع مدل الحياة - ج

 .تجنب األخطاء القاتمة في جمع التبرعات- ح
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 الثاني المبحث
 سالميةالجمعيات اإل

 

 المقدمةأواًل: 
 الخيرية في فمسطينالجمعيات ثانيًا: 
 محافظات قطاع غزة -الجمعية اإلسالميةثانيًا: 
 المعيقات التي تواجو العمل الخيري في فمسطينثالثًا: 
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:المقدمةأواًل:   

لمنظمات المجتمع المدني  كاسعان  كانتشاران  كبيران  إف المتثمؿ في مجتمعنا اليكـ يرل تكاجدان 
كيرل دكرىا الممحكظ في التطكر االجتماعي كاالقتصادم كتدعيـ التنمية حتى أصبحت تشارؾ في 
برامج كخطط التنمية كفي تنفيذىا بعض برامج كسياسات التنمية السكانية ككذلؾ في مجاالت البيئة 

ات المجتمع المدني في بالدنا كاستراتيجيات مكافحة الفقر كغيرىا، كلقد أصبح مف المتاح لمنظم
العمؿ عمى كافة المستكيات االنسانية كاالجتماعية كاالقتصادية كالدخكؿ كشريؾ ىاـ كفعمي في 

كالحيكية التي تيـ أفراد كأصبحت تعمؿ في مختمؼ األنشطة  ،عمميات البناء كالتطكير
 .(;6: 5449، )عطيةالمجتمع

في دعـ عممية التنمية االقتصادية  ان ىام كما تؤدم المنظمات غير الحككمية دكران 
كاالجتماعية المستدامة مما أعطاىا اىتماما خاصا خالؿ السنكات األخيرة مف القرف العشريف ، فينما 

، كتقديـ قميدم في أعماؿ اإلغاثة كاإلحسافبقيت بعض المنظمات غير الحككمية تؤدم دكرىا الت
، كنالحظ انطالؽ القسـ اآلخػر منيا متجاكزا ماعية الممكنة عمى الصعيد المحميالرعاية االجت

الحدكد المحمية كالكطنية متجيا صكب الساحات الدكلية كالعالمية ، كتقكـ حاليا المنظمات غير 
، كقد ؿ عمميا كمصادر تمكيميا كقدراتياالحككمية بثدكار إيجابية متنكعة مف خالؿ أىدافيا ككسائ

في مساىمتيا  اـ دكلي بارز مما كاف لو أثر كاضحمكنيا ذلؾ مف الحصكؿ عمى دعـ شعبي كاحتر 
، كىذا ما دفع الجيات المانحة الدكلية كحككمات الدكؿ المتقدمة باالعتماد عمى بالمياديف المختمفة

، مما امجيا التنمكية في الدكؿ الناميةالمنظمات غير الحككمية في تنفيذ الكثير مف مساعداتيا كبر 
، كقد كانت الحكمة في االعتماد عمى المنظمات غير دكؿداخؿ تمؾ الأدل إلى إكسابيا قكة كنفكذ 

، ظمات الحككمية في الدكؿ النامية)دلكؿالحككمية ترجع لككنيا أكثر كفاءة كأقؿ بيركقراطية مف المن
5446 :48). 

الجمعيات الخيرية في فمسطينثانيًا:   

كـ العثماني، كتحديدان بعد تعكد بدايات عمؿ الجمعيات الخيرية في فمسطيف إلى نياية الح 
سمى ، كىذا ما يفسر سبب إطالؽ البعض عمييا مـ:4>4عاـ ف الجمعيات العثمانية صدكر قانك 

 . الجمعيات العثمانية إلى اآلف

كقد استمر عمؿ الجمعيات الخيرية )العثمانية( إباف فترة االحتالؿ البريطاني لفمسطيف الممتدة 
 خضعت األراضي الفمسطينية ،;7>4مايك  48الييكدم في  ، كبعد قياـ الكيافـ:4>4منذ عاـ 

 ( 5446لثالث سمطات مختمفة كىي كاآلتي:) مكقع مركز بيت المقدس لمدراسات ، 
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 الضفة الغربية خضعت لمحكـ األردني.  -

 قطاع غزة خضع لمحكـ المصرم.   -

 قيت خاضعة لحكـ االحتالؿ الييكدم.ـ ب;7>4األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  -

ـ خضعت كؿ األراضي الفمسطينية لحكـ االحتالؿ الييكدم  :9>4كبعد اليزيمة الكبرل عاـ 
الذم بدكره رفض االعتراؼ بانطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

، كخاصة الضفة الغربية كقطاع غزة، كمع القبكؿ فقط بانطباؽ الشؽ اإلنساني مف االتفاقية، :9>4
كىك ما يفسر استمرار بقاء عمؿ الجمعيات العثمانية في الضفة الغربية كقطاع غزة، إضافة لكجكد 
بعض األسباب األخرل التي أدت لمكافقة سمطات االحتالؿ العسكرم عمى عمؿ الجمعيات 

 العثمانية، كأىميا: 

يف في الضفة ثقؿ األعباء االقتصادية كاالجتماعية المترتبة عمى حاجات الالجئيف الفمسطيني .4
 الغربية كقطاع غزة، كعدـ قدرة سمطات االحتالؿ العسكرم عمى تحمميا. 

رغبة سمطات االحتالؿ العسكرم الصييكني في تركيز جؿ جيدىا في الجكانب األمنية   .5
 كالعسكرية. 

إظيار سمطات االحتالؿ أماـ اإلعالـ كدكلة متحضرة كذات أبعاد أخالقية عبر السماح  .6
 ـ. :9>4نية كالدكلية بالعمؿ في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ لممؤسسات اإلنسا

كبعد قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية كتسمميا لزماـ األمكر في معظـ أراضي الضفة الغربية 
، زاد عدد الجمعيات كتنكع لسالـ المبرمة مع الكياف الييكدما اتفاقاتبعد  ،ـ7>>4كقطاع غزة عاـ 

كتحت مسمى  :4>4تعمؿ طبقا لمقانكف العثماني الصادر في عاـ  مجاؿ أنشطتيا، كبقيت
 الجمعيات العثمانية. 

كىذا ما استدعى مف السمطة الفمسطينية إعادة تقييـ شامؿ لعمؿ الجمعيات الخيرية، حيث تـ 
كالذم تـ إقراره مف طرؼ المجمس التشريعي م5444( لسنة 4ميا ضمف قانكف رقـ )تنظيـ عم

طمؽ عميو قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات الخيرية، كىك القانكف الذم تخضع لو الفمسطيني، كقد أ
 .حاليا الجمعيات الخيرية العاممة في الضفة الغربية كقطاع غزة
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 :محافظات قطاع غزة -الجمعية اإلسالمية : ثالثاً 

 :نبذة عن الجمعية اإلسالمية

كجمعية خيرية مرخصة، عمى أيدم ـ 9:>4 -ىػ 9>46تثسست الجمعية اإلسالمية عاـ 
مجمكعة مف أبناء فمسطيف المخمصيف لدينيـ ككطنيـ، كانطمقت منذ المحظة األكلى لتحقيؽ 
مجمكعة مف األىداؼ كالغايات، سعيان لمحفاظ عمى اليكية اإلسالمية كالعربية لممجتمع الفمسطيني 

بمد يد العكف لألسر الفقيرة في قطاع غزة ، كالذم كاف تحت االحتالؿ في ذلؾ الكقت، كاىتمت 
كالمحتاجة، كلأليتاـ، كالمساىمة في إعداد جيؿ مف أبناء الشعب الفمسطيني، ليككف لبنة لمجتمع 
إسالمي صالح، كذلؾ مف خالؿ تقديـ خدماتيا في مختمؼ المجاالت تربكيان كاجتماعيان كرياضيان 

 كصحيان.

ـ عمى إعادة تسجيؿ 8>>9/45/4بتاريخ كبعد قدكـ السمطة الكطنية، صادقت كزارة الداخمية 
 ـ.>4>4(، كفقان لقانكف الجمعيات الصادر عاـ 74>4) الجمعية اإلسالمية بمدينة غزة تحت رقـ

( لسنة 4ثـ أعيد تكفيؽ أكضاع الجمعية كفقان ألحكاـ قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية رقـ )
 (5446، )مكقع الجمعية اإلسالميةـ تحت نفس الرقـ44/7/5444بتاريخ ـ، كذلؾ 5444

 

 رسالة الجمعية

الجمعية اإلسالمية رائدة العمؿ الخيرم "غير الربحي" في فمسطيف، تسعى لتحقيؽ األماف 
المجتمعي في المجاالت اإلغاثية كاالجتماعية كاالقتصادية كالصحية كالتعميمية كالثقافية كالرياضية، 

احتياجا كتنمية مياراتيـ كدعـ قدراتيـ مف خالؿ تحكيؿ كما تسعى لتحسيف أكضاع الفئات األكثر 
جيكد الخيريف كمساىماتيـ المثجكرة إف شاء هللا تعالى إلى برامج كمشاريع كخدمات إغاثية كتنمكية 
كتثىيمية كتدريبية، لمكصكؿ إلى مجتمع تنمكم متكافؿ كريـ قادر عمى الصمكد عمى أرضو كالكقكؼ 

ى األخالؽ اإلسالمية التي تحفظ لمجتمعنا قيمو كانتمائو لعقيدتو في كجو التحديات كمحافظان عم
 كدينو ككطنو.

 

: رؤية الجمعية  

 .الريادة كالتميز في العمؿ الخيرم اإلسالمي الذم يجمع بيف التثصيؿ كاإلبداع كاالحتراؼ
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 أىداف الجمعية

 خدمة المجتمع الفمسطيني ركحيان كماديان في ظؿ المفاىيـ اإلسالمية. -

 المساىمة في الرعاية التعميمية لألطفاؿ. -

 نشر الثقافة كالتربية اإلسالمية، كالتعاكف االجتماعي بيف أفراد المجتمع. -

 بناء الجسـ السميـ لممكاطف الفمسطيني. -

 المساىمة في الرعاية الصحية لممجتمع المحمي. -

 المجتمع.  تعميؽ حب الكطف كتعزيز االنتماء لو، كتشجيع مفيـك العمؿ التطكعي لخدمة -
 

ي كافة محافظات كمناطؽ فركع منتشرة ف 10تمتمؾ الجمعية االسالمية  :روع الجمعية اإلسالميةف
تفيديف في كافة أنحاء قطاع ، حيث أف ىذا االنتشار يحقؽ تقديـ الخدمات لكافة المسقطاع غػزة

 غػزة.
 (4جدكؿ رقـ) 

 فركع الجمعية اإلسالمية

 المحافظة الفرع
 محافظة غػزة ) غػزة (المقر الرئيسي 

 محافظة الشماؿ جباليا البمد –الجمعية االسالمية 
 محافظة الشماؿ جباليا المعسكر –الجمعية االسالمية 
 محافظة الشماؿ بيت حانكف –الجمعية االسالمية 
 محافظة الشماؿ بيت الىيا –الجمعية االسالمية 
 الشماؿمحافظة  مشركع بيت الىيا –الجمعية االسالمية 
 محافظة الكسطى النصيرات –الجمعية االسالمية 
 محافظة خاف يكنس القرارة –الجمعية االسالمية 
 محافظة خاف يكنس خاف يكنس –الجمعية االسالمية 
 محافظة خاف يكنس الشرقية –الجمعية االسالمية 
 محافظة خاف يكنس رفػح –الجمعية االسالمية 

9/2014المصدر: الجمعية اإلسالمية، بتاريخ   
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 :ومصروفات الجمعية اإلسالميةإيرادات 

تبيف الجداكؿ التالية إجمالي اإليرادات كالمصركفات لبعض الفركع التابعة لمجمعية اإلسالمية 
، حيث تعطي مؤشران لنشاط الفركع في  في كافة محافظات قطاع غػػزة لبعض السنكات السابقة

نكات كالحركب  عمى سبيؿ المثاؿ عممية تجنيد األمكاؿ ، كتثثير األحداث الكاقعة في بعض الس
( في زيادة إيرادات الجمعية كبالتالي تحسف عممية تجنيد  5445( ) حرب >544-;544حرب )

 األمكاؿ.

 (الرئيسي غزة )المقر –إيرادات ومصروفات الجمعية االسالمية 
 (5جدكؿ رقـ)

 غزة )المقر الرئيسي( -إيرادات كمصركفات الجمعية االسالمية 

 المصروفات اإليرادات العام #
شيكؿ  5285904 2008 1 شيكؿ  4319521   
شيكؿ  15767042 2009 2 شيكؿ   11526635   
شيكؿ  16793135 2010 3  12213302 شيكؿ   
شيكؿ  8854443 2011 4 شيكؿ  9922891   
شيكؿ  10452713 2012 5 شيكؿ  8770267   

غزة –التقرير المالي لمجمعية االسالمية المصدر:             

النصيرات –إيرادات ومصروفات الجمعية االسالمية   

 النصيرات –إيرادات كمصركفات الجمعية االسالمية  (6جدكؿ رقـ)

 المصروفات اإليرادات العام #
1 2008 1321105 شيكؿ   1449652 شيكؿ   

2 2009 2316508 شيكؿ   1620177 شيكؿ   

3 2010 1466506 شيكؿ   1644371 شيكؿ   

4 2011 1590054 شيكؿ   1572158 شيكؿ   

5 2012 1555266 شيكؿ   1576723 شيكؿ   

2008,2009,2010,2011,2012النصيرات   –التقرير المالي لمجمعية االسالمية   
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 خان يونس –إيرادات ومصروفات الجمعية االسالمية 

 (4جدكؿ رقـ)

 خاف يكنس –إيرادات كمصركفات الجمعية االسالمية 

 المصروفات اإليرادات العام #
1 2010 2658002035 2522802018 
2 2011 2138993081 2324129018 
3 2012 266326207 3163554059 

2010,2011,2012خاف يكنس   –التقرير المالي لمجمعية االسالمية المصدر:   

المنطقة الشرقية –إيرادات ومصروفات الجمعية االسالمية   
 (8جدكؿ رقـ)  

 المنطقة الشرقية –إيرادات كمصركفات الجمعية االسالمية 

 المصروفات اإليرادات العام #
1 2008 1559212073 1448593014 
2 2009 318196108 3834766045 
3 2010 4911791084 4143999063 
4 2011 235319804 1608267082 
5 2012 157883702 1346607025 

9/2014اإلسالمية المصدر: التقرير المالي لمجمعية   

رفح : –إيرادات ومصروفات الجمعية االسالمية   

  (9جدكؿ رقـ)

 رفح : –إيرادات كمصركفات الجمعية االسالمية 

 المصروفات اإليرادات العام #
1 2008 :644444 9<84444 

2 2009 8784444 8884444 

3 2010 9664444 8;54444 

4 2011 8<64444 9544444 

5 2012 79:4444 7764444 

5444,5444,5445,>544,;544رفح :   –التقرير المالي لمجمعية االسالمية   
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محافظات قطاع غزة : –أنشطة الجمعية اإلسالمية   

 مشروع كفالة اليتيم:

" كأشػار كسمـ "  أنػا ككافػؿ اليتػيـ كيػاتيف فػي الجنػةاستجابة لحديث رسكؿ هللا صمى هللا عميو 
, سػػػاىمت الجمعيػػػة اإلسػػػالمية مسػػػاىمة فعالػػػة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ, حيػػػث بثصػػػبعيو السػػػبابة كالكسػػػطى"

يتيما مف المؤسسػات الخيريػة كالمحسػنيف فػي الخػارج كالػداخؿ, خػالؿ  (53473)حصمت عمى كفالة 
 محافظات قطاع غزة.يف مكزعيف عمى المكفكل , كىذا الجدكؿ يكضح أعداد األيتاــ2013العاـ 

 (:جدكؿ رقـ)

 ـ5446عدد المستفيديف مف مشركع كفالة اليتيـ خالؿ العاـ 

 عدد المستفيدين الفرع
 44> بيت حانون
 9:: بيت الىيا

 694: جباليا المعسكر
 5448 غزة

 8>77 النصيرات
 558 القرارة

 84> خان يونس
 :444 المنطقة الشرقية

 6:44 رفح
 97;64 جباليا البمد

 86745 إجمالي عدد األسر المكفكلة

9/2014المصدر: الجمعية اإلسالمية، بتاريخ       

كفالػة  ( بثف عدد المستفيديف مف مشػركع7كيرل الباحث مف البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
، ممػا فركعيػا بشػريحة األيتػاـمية بكافػة ، كىذا يعكس اىتماـ الجمعية االسػالاأليتاـ يعتبر عددا كبيرا

، كيعطييػػػا فرصػػػة لمحصػػػكؿ عمػػػى تمكيػػػؿ مسػػػتمر مػػػف قبػػػؿ سػػػبيا ميػػػزة تنافسػػػية فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿيك
 المؤسسات المانحة التي تيتـ بشريحة األيتاـ. 
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 :مشروع كفالة األسر الفقيرة

نظران لما خمفتو حرب االحتالؿ عمى قطػاع غػزة فػي بدايػة ىػذا العػاـ مػف تػدمير كاسػع لممبػاني 
كتجريؼ لألراضي كمع استمرار الحصار المفركض عمى قطاعنا الحبيب فقػد تقمصػت فػرص العمػؿ 
لمفمسػػطينييف تقمصػػػا كبيػػرا لػػػذلؾ فقػػػد سػػعت الجمعيػػػة لمحصػػكؿ عمػػػى مسػػػاعدات ماليػػة لكفالػػػة األسػػػر 

ليف مػكزعيف عمػى محافظػات قطػاع كالجػدكؿ التػالي يكضػح أعػداد المكفػك  ـ2013ؿ العػاـ الفقيرة خػال
 :غزة

 (8جدكؿ رقـ)

 ـ2013عدد المستفيديف مف مشركع كفالة األسر الفقيرة خالؿ العاـ 

 عدد المستفيدين الفرع
 644 بيت حانون
 :48 بيت الىيا

 ;64 جباليا المعسكر
 965 غزة

 585 النصيرات
 64 القرارة

 4544 خان يونس
 6> المنطقة الشرقية

 454 رفح
 4>;9 جباليا البمد

 7>>> إجمالي عدد األسر المكفولة

9/2014اإلسالمية، بتاريخ  المصدر: الجمعية  

( بثف عدد المستفيديف مف مشػركع كفالػة 8كيرل الباحث مف البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
،  الجمعية االسالمية بالحصكؿ عمى كفاالت خاصة باألسر الفقيػرةاألسر الفقيرة يبرز مدل اىتماـ  

كمػػا تبػػيف ىػػذه البيانػػات بػػثف ىنػػاؾ تفػػاكت فػػي أعػػداد الكفػػاالت فػػي كافػػة الفػػركع ، حيػػث يظيػػر ىػػذا 
 التفاكت نشاط كؿ فرع عف اآلخػػر.
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 مشروع كفالة المعاقين:

معاقان  (175قطاع غزة عدد )بمغ عدد المعاقيف الذيف تكفميـ الجمعية عمى مستكل محافظات 
 :تالي يكضح تكزيعيـ عمى المحافظاتكالجدكؿ ال ـ،2013خالؿ العاـ 

(9خدوهزقٌ)  

 ـ2013عدد المستفيديف مف مشركع كفالة المعاقيف خالؿ العاـ 

 عدد المستفيدين الفرع
 6 بيت حانون
 94 بيت الىيا

 7> جباليا المعسكر
 44 غزة

 557 النصيرات
 4 القرارة

 8: خان يونس
 9 المنطقة الشرقية

 4 رفح
 544 جباليا البمد
 9:5 اإلجمالي

9/2014المصدر: الجمعية اإلسالمية، بتاريخ   

( بثف عدد المستفيديف مف مشػركع كفالػة 9كيرل الباحث مف البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
بشػريحة المعػاقيف حيػث يظيػر ذلػػؾ المعػاقيف يبػرز ضػعؼ اىتمػاـ الجمعيػة االسػالمية بكافػػة فركعيػا 

 في األرقاـ التي تبيف أعداد المكفكليف بكافة الفركع.
 

 مشروع الحقيبة والزي المدرسي :

تحقيقػػا ألىػػداؼ الجمعيػػة كحرصػػا منيػػا عمػػى تخفيػػؼ معانػػاة الشػػعب الفمسػػطيني  كمػػنح األمػػؿ 
لمحقيبػػة المدرسػػة, التػػي تحتػػكم ألبنائنػػا الطػػالب مػػف األسػػر الفقيػػرة, تنفػػذ الجمعيػػة مشػػركعيا السػػنكم 

ة, الثانكيػػالمسػػتكيات التعميميػػة المختمفػػة ) عمػػى القرطاسػػية كالػػزم المدرسػػي الػػذم يحتاجػػو الطالػػب مػػف
 ـ2013( طالب كطالبة خالؿ العاـ 7215, حيث استفاد مف المشركع عدد )(اإلعدادية,  كاالبتدائية

 ظات:، كالجدكؿ التالي يكضح تكزيعو المستفيديف عمى المحاف
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 (10جدكؿ رقـ)

 ـ2013عدد المستفيديف مف مشركع الحقيبة كالزم المدرسي خالؿ العاـ 

 عدد المستفيدين الفرع
 4: بيت حانون
 ;:4 بيت الىيا

 ;6; جباليا المعسكر
 6844 غزة

 4498 النصيرات
 ;84 القرارة

 564 خان يونس
 4:9 المنطقة الشرقية

 84> رفح
 :77 جباليا البمد
 95>: اإلجمالي

9/2014المصدر: الجمعية اإلسالمية، بتاريخ   

( بػػثف عػػدد المسػػتفيديف مػػف مشػػركع 10كيػػرل الباحػػث مػػف البيانػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )
بكافػػة فركعيػػا بشػػريحة الحقيبػػة المدرسػػية كالػػزم المدرسػػي ، يبػػرز مػػدل اىتمػػاـ  الجمعيػػة االسػػالمية 

الفقػػراء ممػػا يعطييػػا فرصػػة مناسػػبة لمحصػػكؿ عمػػى تمكيػػؿ مػػف المؤسسػػات التػػي تيػػتـ بيػػذه  الطػػالب
 الشرائح.

 : مشروع معونة الشتاء

تقػػػػػـك المجنػػػػػة االجتماعيػػػػػة بالجمعيػػػػػة فػػػػػي فصػػػػػؿ الشػػػػػتاء كبالتعػػػػػاكف مػػػػػع بعػػػػػض المؤسسػػػػػات 
بنػػاء كالجمعيػات الخيريػػة سػػكاء مػػف الػػداخؿ أك الخػػارج ككػػذلؾ مػػع بعػػض األشػػخاص الميسػػكريف مػػف أ

فمسػػػطيف, بتنفيػػػذ مشػػػركع معكنػػػة الشػػػتاء كالمتمثػػػؿ فػػػي تػػػكفير حاجيػػػات كلػػػكاـز الشػػػتاء مػػػف المالبػػػس 
كاألغطية كالدفايات, كتكزيعيا لبعض األسر الفقيرة كالمستكرة, لممساعدة في حمايػة أبنػاء تمػؾ األسػر 

كىي مكضػحة  ـ،2013( أسرة مف ىذا المشركع خالؿ العاـ 2132كقد استفاد عدد ) ءمف برد الشتا
 :في الجدكؿ التالي
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(11خدوهزقٌ)  

 ـ2013عدد المستفيديف مف مشركع معكنة الشتاء خالؿ العاـ 

 عدد المستفيدين الفرع
 484 بيت حانون
 644 بيت الىيا

 4>5 جباليا المعسكر
 4644 غزة

 4448 النصيرات
 755 القرارة

 4484 خان يونس
 644 المنطقة الشرقية

 5:4 رفح
 :77 جباليا البمد
 8978 اإلجمالي

9/2014المصدر: الجمعية اإلسالمية، بتاريخ   

( بػػثف عػػدد المسػػتفيديف مػػف مشػػركع 11كيػػرل الباحػػث مػػف البيانػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )
معكنة الشتاء يبرز مدل اىتماـ  الجمعية االسالمية بكافة فركعيا بتقديـ كافة الخدمات المتنكعة في 

 األكقات كأىميا فصؿ الشتاء ، حيث أف ىذا التنكع يزيد مف فرص الحصكؿ عمى التمكيؿ.كافة 
 

 :مشاريع رمضان الخيرية

مػف  انطالقا لمزيد مػف عمػؿ الخيػر تقػـك الجمعيػة  خػالؿ شػير رمضػاف المبػارؾ بتنفيػذ العديػد
جماعيػػػة, كجبػػػات  طػػػاراتزكػػػاة المػػػاؿ, زكػػػاة الفطػػػر, طػػػركد غذائيػػػة, إفاألنشػػػطة كالمشػػػاريع المميػػػزة )

 .ـ2013( خالؿ شير رمضاف مف العاـ 35723(  كقد بمغ عدد المستفيديف )الخ,, ساخنة لألسر
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(12جدكؿ رقـ)  

 ـ2013عدد المستفيديف مف مشاريع رمضاف الخيرية خالؿ العاـ 

 عدد المستفيدين الفرع
 5444 بيت حانون
 4454 بيت الىيا

 ;>76 جباليا المعسكر
 48444 غزة

 444: النصيرات
 >445 القرارة

 44>4 خان يونس
 7;56 المنطقة الشرقية

 6:44 رفح
 7596 جباليا البمد
 7>:75 اإلجمالي

9/2014المصدر: الجمعية اإلسالمية، بتاريخ   

 :مشروع األضاحي

تقكـ الجمعية اإلسالمية كبالتعاكف مع المؤسسات الخيرية في الداخؿ كالخارج بذبح األضاحي 
مػف ىػذا  ةكتكزيعيا عمى المستحقيف مف أبناء شعب فمسطيف المرابط, حيث بمغ عدد األسر المسػتفيد

 كضحة بالتفصيؿ في الجدكؿ التالي:( أسرة كىي م11252حكالي ) ـ،2013المشركع خالؿ عاـ 

(13جدكؿ رقـ)  

 ـ2013عدد المستفيديف مف مشركع األضاحي خالؿ العاـ 

 عدد المستفيدين الفرع
حانونبيت   5844 

 4454 بيت الىيا
 7577 جباليا المعسكر

 48444 غزة
 4:;44 النصيرات
 ;477 القرارة

 4784 خان يونس
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 :485 المنطقة الشرقية
 7:44 رفح

 >4:49 جباليا البمد
 >5>94 اإلجمالي

9/2014المصدر: الجمعية اإلسالمية، بتاريخ   

( بػػثف عػػدد المسػػتفيديف مػػف مشػػركع 12كيػػرل الباحػػث مػػف البيانػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )
األضػػػػاحي يبػػػػرز الحجػػػػـ الكبيػػػػر لممسػػػػتفيديف مػػػػف ىػػػػذا المشػػػػركع ، حيػػػػث أف ىػػػػذا يكسػػػػب الجمعيػػػػة 

 االسالمية مكقعا رياديا في تنفيذ مثؿ ىذه المشاريع. 
 

 مشروع المساعدات العاجمة :

سػػالمية فػػي القيػػاـ بكاجبيػػا الػػديني كاالجتمػػاعي كاإلنسػػاني كالػػكطني قػػد بػػرز دكر الجمعيػػة اإل
تجػػاه المػػكاطنيف المتضػػرريف جػػراء االحػػتالؿ مػػف ىػػدـ البيػػكت كتجريػػؼ األراضػػي, حيػػث قػػدمت ليػػـ 

بعض المبالغ المالية لتكفير االحتياجات المسػتمرة  المعكنات العاجمة, سكاء التمكينية أك المنزلية, مع
مسػاعدة تقريبػا خػالؿ العػاـ  (61644حيػث بمػغ عػدد ىػذه المسػاعدات المقدمػة )يف، لمفقراء كالمحتػاج

 .ـ2013
ـ2013عدد المستفيديف مف مشركع المساعدات العاجمة خالؿ العاـ (14خدوهزقٌ)  

 عدد المستفيدين الفرع
 84> بيت حانون
 644 بيت الىيا

 6444 جباليا المعسكر
 984: غزة

 4449 النصيرات
 648 القرارة

 694 خان يونس
 544 المنطقة الشرقية

 655 رفح
 54>4 جباليا البمد
 49466 اإلجمالي

9/2014المصدر: الجمعية اإلسالمية، بتاريخ   
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( بػػثف عػػدد المسػػتفيديف مػػف مشػػركع 13كيػػرل الباحػػث مػػف البيانػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )
بشػكؿ عاجػؿ إلغاثػة الفقػراء كالمحتػاجيف  يبيف مدل استجابة الجمعية االسػالمية المساعدات العاجمة
  في شتى االكقات.

 

 مشروع رياض األطفال :

( ركضػػة أطفػػاؿ بحيػػث يعمػػؿ فييػػا مجمكعػػة مميػػزة مػػف 33تشػػرؼ الجمعيػػة اإلسػػالمية عمػػى )
كالمدرسػات ذكات الكفػاءة العاليػة كالمػؤىالت المتخصصػة فػي مجػاؿ تربيػة الطفػؿ كالجػدكؿ  مديراتال

 .باإلضافة لعدد المكظفات كالطالبالتالي يكضح عدد الرياض في كؿ فرع مف فركع الجمعية 
 (15جدكؿ رقـ) 

 ـ2013عدد رياض األطفاؿ كعدد الطالب خالؿ العاـ 

 عدد الطالب عدد الرياض الفرع
حانونبيت   5 5<4 

 754 5 بيت الىيا
 4444 > جباليا المعسكر

 5474 44 غزة
 :9; ; النصيرات
 - )قيد االنشاء( 4 القرارة

 94> : خان يونس
 554 4 المنطقة الشرقية

 4;4 5 رفح
 744 5 جباليا البمد
 ::96 77 اإلجمالي

9/2014المصدر: الجمعية اإلسالمية، بتاريخ   

 المجال الصحي :

تيتـ الجمعية اإلسالمية بكافػة فركعيػا بالمجػاؿ الصػحي كتقػديـ الخػدمات الصػحية لممػكاطنيف 
عفاء األسر المستكرة , حيث أف لمجمعية اإلسالمية عدد  مراكز طبية في مختمػؼ  6بثسعار رمزية كا 

عاـ, أطفػاؿ, نسػاء, أنػػؼ كأذف ات الطبيػػة فػي التخصصػات التاليػػة)محافظػات قطػاع غػػزة تقػدـ الخػدم
 نجرة, أسناف, باطنة ( كىي مكضحة في الجدكؿ التالي:كح
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 (49جدكؿ رقـ) 

 ـ2013عدد المراكز الطبية كعدد العامميف فييا خالؿ العاـ 

عدد  عدد األطباء اسم المركز ومكانو م
 الصيادلة

عدد 
 مالحظات عدد العمال عدد الفنيين الممرضين

مركز التوبة الطبي في  4
 - 3 3 2 1 11 جباليا المعسكر

مركز النور الطبي في  5
 تم قصفو 2 4 2 1 3 المنطقة الشرقية

المركز الطبي األول في  6
 غــزة

7 1 1 1 1 - 

مركز الرازي الطبي في  7
 النصيرات

11 2 3 4 1 - 

مركز العالج الطبيعي  8
 في رفح

4 1 3 2 2 - 

مركز بيت الىيا الطبي  9
قيد اإلنشاء()  

 - ػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ

9/2014المصدر: الجمعية اإلسالمية، بتاريخ   

إلدارم التقرير ا) :الجمعية في محافظات قطاع غــزة ومن أىم المشاريع التي قامت بيا فروع
 (2009لمجمعية اإلسالمية، 

 في مختمؼ محافظات قطاع غػػزة . تمحالت سكبر مارك 9إنشاء عدد  .1

 قطاع غػػػزة .مخابز في محافظات  5إنشاء عدد  .2

 محطات إنتاج كتحمية المياه في محافظات قطاع غػػػزة. 5إنشاء عدد  .3

 مزارع األبقار كتربية كتسميف العجكؿ. 2إنشاء عدد  .4

 مزارع الدجاج البّياض في أراضي المحررات. 2إنشاء عدد  .5

 اتدميرىإنشاء دار الفضيمة برفح كالتي تحتكم عمى كمية دار الدعكة كالعمكـ اإلنسانية كقد تـ  .6
 كتسعى الجمعية جاّدة إلعادة بنائو.ـ( 2009في حرب)مف قبؿ قكات االحتالؿ الصييكني 

إنشاء دار األرقـ لمدعكة كالعمـك الشرعية في محافظة خاف يكنس كالتي تعني بدراسة العمـ  .7
 ـ.2005ىػػ 1426الشرعي حيث تثسست عاـ 
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 .ساليػػػػػادفة في محافظة خاف يكنإنشاء مركز كمبيكتر إلقامة الدكرات التعميمية  .8

قامت بعض الفركع ببناء مساجد في مناطقيا كما ساىمت في ترميـ بعض المساجد المدمرة  .9
 إثر الحرب الغاشمة عمى قطاع غػػزة.

 مف آبار المياه بالتعاكف مع البمديات في مختمؼ محافظات القطاع. 6حفر عدد  .10

ػػزة كالذم يشمؿ عمى العديد مف القاعات إنشاء نادم الصداقة الرياضي في محافظة غػػ .11
 كالبرامج منيا صالة السعادة لألفراح كالمسبح النصؼ أكلمبي كحماـ الساكنا كالبخار.

 إنشاء مركز اليمف السعيد لعمـك القرآف الكريـ كالحاسكب في بيت حانكف. .12

 

 :فمسطين في الخيري العمل تواجو التي المعيقاترابعًا: 
لممنظمات األىمية الفمسطينية يشير إلى كجكد العديػد مػف التحػديات أماميػا إف الكضع الحالي 

كي تعمؿ بفاعمية كلتقكـ بدكرىا في بناء المجتمػع المػدني الفمسػطيني، فعمييػا أف تعمػؿ عمػى تطػكير 
مكانيات بشرية كتنظيمية كي تتالءـ مع حجػـ الػدكر المنػاط بيػا،  بنيتيا المؤسساتية كتمتمؾ قدرات كا 

زاؿ البعض مف ىذه المنظمات يعمؿ عمى طريقة الماضي التي لـ تعد تتالءـ مع المرحمػة حيث ال ي
الحالية كحاكؿ جزء مف ىذه المنظمات تطكير نفسو فكقع في خطث تبنى سمككان أشبو بسػمكؾ القطػاع 

 (20:  2005الخاص في العمؿ )إبراىيـ، 

ينية ضعؼ المؤسسػات األىميػة كقد أكدت استراتيجية تطكير قطاع المنظمات األىمية الفمسط 
 الفمسػػطينية حيػػث أشػػارت إلػػى أف ىنػػاؾ زيػػادة فػػي األثػػر السػػمبي لممسػػاعدات التػػي تتمقاىػػا المنظمػػات
األىمية كالذم حكؿ عمى ما يبدك المؤسسات األىمية إلى امتداد لممانحيف، كما أنو ىناؾ شعكر بعدـ 

 تنسػػػػجـ مػػػػع الخػػػػدمات التػػػػي تقػػػػدميا كفػػػػاءة المؤسسػػػػات األىميػػػػة حيػػػػث أف األمػػػػكاؿ التػػػػي تتمقاىػػػػا ال
كأصػػبحت تكػػرر الخػػدمات الحككميػػة، كمػػا كتكجػػد مخػػاكؼ بشػػثف المنافسػػة بػػيف المؤسسػػات األىميػػة 

، كىنالػػػػؾ العديػػػػد مػػػػف المخػػػػاكؼ حػػػػكؿ تسي يسػػػػس االسػػػػتراتيجيةكغيػػػػاب الشػػػػفافية كالمسػػػػاءلة كالرؤيػػػػة 
ة مػػع المراحػػؿ المتقدمػػة لنشػػثتيا المؤسسػػات األىميػػة أكثػػر مػػف الػػالـز كعػػدـ ارتباطيػػا بػػالمجتمع مقارنػػ

 (12: 2010كتطكرىا )مركز تطكير المؤسسات األىمية الفمسطينية، 

كلتسػػميط الضػػكء عمػػى كاقػػع العمػػؿ المؤسسػػاتي الحػػالي كتشػػخيص كاقعيػػا، قػػدـ مػػؤتمر "رؤيػػة 
تنمكيػػة لمكاجيػػة آثػػار الحػػرب كالحصػػار عمػػى قطػػاع غػػزة" فػػي جمسػػتو حػػكؿ "كاقػػع المنظمػػات األىميػػة 

تحديات" أكراؽ عمؿ مف الباحثيف المعنييف بمجاؿ العمػؿ األىمػي، كتكصػؿ إلػى مجمكعػة مػف آفاؽ ك 
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التكصيات كالسياسات التي تيدؼ إلى االرتقاء بدكر المؤسسات األىمية الفمسػطينية، كمػف أبػرز ىػذه 
التكصػػػيات مػػػا يمػػػي: )الجامعػػػة اإلسػػػالمية، مػػػؤتمر رؤيػػػة تنمكيػػػة لمكاجيػػػة آثػػػار الحػػػرب كالحصػػػار، 

2010). 

تشجيع فرص التطكر المؤسسي الذاتي، كحفزىـ عمى تحسيف قدراتيـ التعميمية كخبراتيـ  كتكفير  .1
منح دراسية داخمية كخارجية لمعامميف مف خالؿ التكاصؿ مع المؤسسات التعميمية المحمية 

 كالعربية كاألجنبية، ككضع برامج تدريبية كاضحة .
العمؿ الجاد عمى تحسيف مستكل االستقرار الكظيفي في الجمعيات، كذلؾ مف خالؿ تطكير  .2

نظاـ مكافثة نياية الخدمة، كتكفير صندكؽ لمضماف االجتماعي كتكفير األماف المستقبمي في 
 حاؿ التقاعد 

ات استحداث دائرة أك كحدة خاصة بجكدة األداء لدل الجيات الرسمية المشرفة كالمتابعة لمؤسس .3
العمؿ األىمي، بحيث ال ينحصر دكر الجيات الرسمية فقط في المراجعة كالمحاسبة بؿ يجب أف 

 يتعداه إلي التطكير.
تدريب متخذم القرارات اإلدارية في مجاؿ التحميؿ المالي كاتخاذ القرارات مما يسيـ في زيادة  .4

 قدرة متخذم القرارات عمى التعامؿ بفعالية مع البيانات المالية.
زيز التفكير االستراتيجي لدل المؤسسات عبر القياـ بعقد كرش عمؿ كدكرات تدريبية مستمرة تع .5

كفقا لبرنامج عمؿ سنكم، كتقديـ الحكافز المادية كالمعنكية لذلؾ كيمكف لمبرامج التدريبية أف 
بية تنمي ميارة تطكير السيناريكىات لمتعاطي مع المستقبؿ، مف خالؿ التركيز عمى البرامج التدري

ككرش العمؿ عمى النظرة الشمكلية لممؤسسة كبيئتيا المحيطة، كاالىتماـ بتطكير رسائؿ كأىداؼ 
كاضحة إلدارات الجمعيات كالعامميف فييا كىذا يتطمب تعزيز درجة مشاركة العامميف في إعدادىا 

 كي يحرص الجميع عمى تطبيقيا.
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 الثالثالفصل 

 منيجية الدراسة
 المقدمة.أواًل: 

 أسموب الدراسة. ثانيًا: 

 مجتمع وعينة الدراسة.ثالثًا: 
 أداة الدراسة.رابعًا: 

 .االستبانةصدق خامسًا: 
 ثبات االستبيان.سادسًا: 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.سابعا: 
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 :مقدمةأواًل: 
جراءاتيا محكرا رئيسيا يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف  تعتبر منيجية الدراسة كا 
الدراسة, كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى 
 النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة, كبالتالي تحقؽ

 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. 

الدراسة, ككذلؾ أداة الدراسة كعينة كمجتمع  متبعنيج اللممتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا حيث 
, كمدل صدقيا كثباتيا. كما يتضمف كصفا ككيفية بنائيا كتطكيرىاإعدادىا المستخدمة كطريقة 
كاألدكات التي استخدميا لجمع أداة الدراسة كتقنينيا,  تصميـبيا الباحث في ـ لإلجراءات التي قا
لبيانات كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ابيانات الدراسة, 

 يمي كصؼ ليذه اإلجراءات. اكاستخالص النتائج, كفيم
 

 :أسموب الدارسةثانيًا: 
تحقيقيا فقد استخدـ الباحث المنيج عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى إلى بناءن 

الكصفي التحميمي, كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفا دقيقا 
كيعبر عنيا تعبيرا كيفيا ككميا , كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة 

, بؿ يتعداه إلى التحميؿ كالربط كالتفسير لمكصكؿ مف أجؿ استقصاء مظاىرىا كعالقاتيا المختمفة
 زيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكعإلى استنتاجات يبني عمييا التصكر المقترح بحيث ي

 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

: حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمبحػث إلػي مصػادر البيانػات المصادر الثانوية .1
الثانكيػػة كالتػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب كالمراجػػع العربيػػة كاألجنبيػػة ذات العالقػػة، كالػػدكريات كالمقػػاالت 
كالتقػػارير، كاألبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع الدارسػػة، كالبحػػث كالمطالعػػة فػػي 

 مكاقع اإلنترنت المختمفة.

لجػػث الباحػػث إلػػي جمػػع البيانػػات : لمعالجػػة الجكانػػب التحميميػػة لمكضػػكع البحػػث المصــادر األوليــة .5
ليذا الغرض.  األكلية مف خالؿ اإلستبانة كثداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصا ن
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 الدراسة وعينة مجتمعثالثا: 
 :مجتمع الدراسة

بثنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث, كبذلؾ فاف مجتمع  يعرؼمجتمع الدراسة 
عمى مشكمة  الدراسة ىك جميع األفراد أك األشياء الذيف يككنكف مكضكع مشكمة الدراسة. كبناءن 

، ، كرؤساء أقساـكمدراء اإلدارة،أعضاء مجمس الدراسة كأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ يتككف مف 
كالبالغ  محافظات قطاع غزةبجميع فركعيا في  ألمكاؿ في الجمعية اإلسالميةكمكظفي كحدة تجنيد ا

 مكظؼ. 101عددىـ 
 

 :سةعينة الدرا

عمى مجتمع  استبانة 75، حيث تـ تكزيع  قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشكائية كقد
  %.8607بنسبة  استبانة 65الدراسة كقد تـ استرداد 

 :االستبانةخطوات بناء 

العوامل المؤثرة في عممية تجنيد األموال في لمعرفة "بإعداد أداة الدراسة  الباحثقاـ 
، كاتبع "دراسة تطبيقية عن الجمعية االسالمية محافظات قطاع غزة -الجمعيات اإلسالمية 

 -: االستبانةالباحث الخطكات التالية لبناء 

الدراسػات السػابقة ذات الصػمة بمكضػكع الدراسػة, كاالسػتفادة منيػا ك  اإلدارماألدب عمى  االطالع -1
 كصياغة فقراتيا. االستبانةفي بناء 

استشػػار الباحػػث عػػددان مػػف أسػػاتذة الجامعػػات الفمسػػطينية كالمشػػرفيف اإلداريػػيف فػػي تحديػػد أبعػػاد  -2
 .كفقراتيا االستبانة

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا  -3

 ات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.تحديد الفقر  -4

 ( فقرة.62( مجاالت ك )7في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف ) االستبانةتـ تصميـ  -5

( مف المحكميف مف أعضاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػة اإلسػالمية, 8عمى ) االستبانةتـ عرض  -6
دارة المنظمات األىميةمف أصحاب الخبرة في مجاؿ تجنيد األمكاؿ  ك  ( 1) ممحؽ رقـ  .كا 
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مػػػػف حيػػػػث الحػػػػذؼ أك اإلضػػػػافة  االسػػػػتبانةفػػػػي ضػػػػكء أراء المحكمػػػػيف تػػػػـ تعػػػػديؿ بعػػػػض فقػػػػرات  -7
 (2)ممحؽ رقـ  .( فقرة62في صكرتيا النيائية عمى ) االستبانة ركالتعديؿ, لتستق

 

 أداة الدراسةرابعًا: 
 الدارسة من قسمين رئيسين ىما: استبانةتتكون 

الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, عدد البيانات الشخصية لممستجيب )كىك عبارة عف القسم األول: 
سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ األىمي, المسمى الكظيفي( كبيانات عف الجمعية )الفرع, عدد 

 العامميف, مجاؿ عمؿ الجمعية(.
 :مجاالت 7فقرة, مكزع عمى  62مف  , كيتككفمجاالت الدراسةكىك عبارة عف  القسم الثاني:

 ( فقرات.9مف ) ف, كيتكك تطبيق مفيوم التسويق الحديث المجال األول:

 ( فقرات.10كيتككف مف ) ,التخطيط المجال الثاني:

 ( فقرات.9مف ) ف, كيتكك : وجود كادر وظيفي مؤىل المجال الثالث

 ( فقرات.8كيتككف مف ), الفئات التي تستيدفيا الجمعيةالمجال الرابع: 

 ( فقرات.8, كيتككف مف )الممولينسياسات المجال الخامس: 

 ( فقرات.10كيتككف مف ), الرقابة الماليةالمجال السادس: 

 ( فقرات.8, كيتككف مف )تجنيد األموالالمجال السابع: 

تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب 
 (:16جدكؿ )

 الخماسي درجات مقياس ليكرت (67جدول )

بشدة ال أوافق االستجابة  أوافق بشدة أوافق محايد  ال أوافق 

 5 4 3 2 1 الدرجة

" كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه  ال أكافؽ بشدة( لالستجابة " 1اختار الباحث الدرجة )
 % كىك يتناسب مع ىذه االستجابة.20الحالة ىك
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 خامسًا: صدق االستبيان
ما كضعت لقياسو، كقد قاـ الباحث  االستبانةأف تقيس أسئمة  االستبانةيقصد بصدؽ   

 بطريقتيف: االستبانةبالتثكد مف صدؽ 

 

        :صدق المحكمين "الصدق الظاىري -1

إدارة متخصصيف في   8عمى مجمكعة مف المحكميف تثلفت مف  االستبانةعرض الباحث 
دارة المنظمات األعماؿ ، كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف الخيرية، كخبراء تجنيد األمكاؿ، كا 

خرج االستبياف في كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ 
 .(1) ممحؽ رقـ  صكرتو النيائية

 

 صدق المقياس: -5

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

مع المجاؿ الذم  االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
كذلؾ مف خالؿ حساب  لالستبانةتنتمي إلية ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي 

 .لممجاؿ نفسوكالدرجة الكمية  االستبانةمعامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 

تطبيؽ مفيكـ التسكيؽ ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 18كؿ )جديكضح 
كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية " الحديث

0005 =α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو 
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 (18جدول )

 "" والدرجة الكمية لممجال تطبيق مفيوم التسويق الحديثمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

 ل

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 تمتمؾ الجمعية مكقع إنترنت خاص بػيا.  .1

: في مكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ تستخدـ  الجمعية حسابات  خاصة ليا  .2
(Facebook , Twitter الخ .....). 

 تعرض الجمعية مقترحات المشاريع الخاصة بيا عمى شبكة االنترنت.  .3
 تنشر الجمعية األخبار كاألنشطة الخاصة بيا عمى شبكة االنترنت.  .4
 االنترنت الخاصة بالممكليف باستمرار.تقـك الجمعية بمتابعة مكاقع   .5

6.  
تتابع الجمعية االعالنات كعركض تقديـ المشاريع لمممكليف في كافة كسائؿ 

 اإلعالـ.
 يكجد لدل الجمعية شبكة عالقات محمية كدكلية تساعد في عممية تجنيد األمكاؿ.  .7
 مع الممكليف باستمرار.تقـك الجمعية بزيارات لمتكاصؿ   .8
 يؤثر تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث عمى عممية تجنيد األمكاؿ.  .9

 . α=0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

" كالدرجة الكمية التخطيطباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "( معامؿ االرت19جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر  α= 0005أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية لممجاؿ، كالذم يبيف 

 المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
 (62جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال التخطيطمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

 ل

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 بإعداد خطة استراتيجية مكتكبة بشكؿ دكرم.تيتـ الجمعية   .1
 تستخدـ  الجمعية خطط عمؿ كاضحة في تنفيذ مشاريعيا.  .2
 تساىـ الخطط المكضكعة في تحقيؽ أىداؼ الجمعية.  .3
 تساىـ عممية التخطيط  في تنمية كحدة المشاريع كتجنيد االمكاؿ كتحقيؽ أىدافيا.  .4
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 يشارؾ العامميف في الجمعية في إعداد الخطة االستراتيجية كخطط العمؿ.  .5

6.  
يشارؾ العامميف في كحدة المشاريع كتجنيد االمكاؿ في إعداد الخطة االستراتيجية 

 كخطط العمؿ.
 تتسـ الخطة االستراتيجية كالخطط المكضكعة بالمركنة كالكاقعية.  .7
 تمتـز الجمعية بكافة أقساميا بتنفيذ الخطط بكفاءة عالية.  .8
 تقـك إدارة الجمعية بمتابعة سير الخطط كتقييميا باستمرار.  .9

 يؤثر التخطيط عمى عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعية.  .10

 . α=0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

كجكد كادر كظيفي ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 20جدكؿ )يكضح 
" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  مؤىؿ
0005 =α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو 

 (51جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال وجود كادر وظيفي مؤىلمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

 ل

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

1.  
يمتمؾ مكظفي  تجنيد االمكاؿ المؤىالت العممية الالزمة لمعمؿ في مجاؿ تجنيد األمكاؿ في  

 الجمعية.
 .األمكاؿلدل الجمعية مكظفيف أصحاب خبرات عالية في مجاؿ تجنيد   .2
 يكجد في  الجمعية العدد الكافي مف العامميف في كحدة المشاريع ك تجنيد االمكاؿ .  .3
 تيتـ الجمعية باستقطاب أصحاب الخبرات في مجاؿ تجنيد األمكاؿ لمعمؿ في الجمعية.  .4

5.  
يمتمؾ مكظفي المشاريع كتجنيد االمكاؿ في الجمعية دكرات تدريبية متخصصة في مجاؿ 

 تجنيد األمكاؿ.
 يمتـز مكظفك كحدة المشاريع كتجنيد االمكاؿ بالقانكف األساسي كالسياسات العامة لمجمعية.  .6
 األمكاؿ باستمرار. تيتـ الجمعية بتطكير كتثىيؿ مكظفي كحدة المشاريع كتجنيد  .7
 تقّيـ إدارة الجمعية مكظفي كحدة المشاريع كتجنيد األمكاؿ بشكؿ دكرم.  .8
 يؤثر كجكد كادر كظيفي مؤىؿ في الجمعية في عممية تجنيد األمكاؿ.  .9

 . α=0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * 
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الفئات التي تستيدفيا ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 21جدكؿ )يكضح 
، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية " كالدرجة الكمية لممجاؿ الجمعية

0005 =α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو 
 (56جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال الفئات التي تستيدفيا الجمعية مجال "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

 ل

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 تتنكع الفئات التي تستيدفيا الجمعية في تقديـ خدماتيا.  .1
 يساىـ تنكع الفئات المستيدفة في عممية تجنيد األمكاؿ.  .2
 حجـ الفئات المستفيدة مف المشاريع  باستمرار. يزداد  .3
 تقـك الجمعية بمشاركة الفئات المستيدفة في عممية اإلعداد لممشاريع المقترحة.  .4

يتكافر لدل الجمعية إحصائيات معتمدة كدقيقة عف الفئات التي تستفيد مف مشاريع   .5
 الجمعية.

 بعقد لقاءات لمتكاصؿ مع الفئات المستفيدة مف الجمعية. تقـك الجمعية  .6
 امتالؾ الجمعية العديد مف الفركع يساىـ في تسييؿ عممية تجنيد األمكاؿ.  .7
 تؤثر الفئات التي تستيدفيا الجمعية في عممية تجنيد األمكاؿ.  .8

 . α=0.0.داللة االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم *

" سياسات الممكليفباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "( معامؿ االرت22)جدكؿيكضح 
 0005كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

=α  كضع لقياسو.كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما 
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 (22جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال سياسات الممولينمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

 ل

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
 ال

(S
ig

) 

 يكجد انسجاـ بيف البرامج كالمشاريع التي تقدميا الجمعية كبيف سياسات الممكليف.  .1
 التي تثىميا لتنفيذ مشاريع الممكليف.تمتمؾ الجمعية القدرات   .2
 تمتمؾ الجمعية مركنة عالية في العمؿ مع الممكليف.  .3
 يكجد لدل الجمعية قدرة عالية الستيفاء الشركط التي يفرضيا الممكليف.  .4
 تراعي الجمعية رغبات الممكليف أثناء تقديميا لمقترحات المشاريع.  .5
 تربط الجمعية عالقات مميزة مع الممكليف.  .6

7.  
يكجد لدل الجمعية معرفة تامة بثىـ الممكليف العالميف في قطاع غزة كماىي 

 سياساتيـ.
 تؤثر سياسات الممكليف في عممية تجنيد االمكاؿ.  .8

 . α=0.0.داللة االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم * 

" كالدرجة  الرقابة المالية( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 23جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α= 0005الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
 (23جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال الرقابة الماليةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

 ل

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 يكجد مراقب داخمي ذك كفاءة عالية لمجمعية.  .1
 يكجد انظمة كقكانيف مالية معتمدة في الجمعية.  .2
 يتـ التعامؿ مع كافة المعامالت المالية كفقا لمقكانيف كاألنظمة المعتمدة.  .3
 يتـ مراجعة كافة المعامالت المالية مف قبؿ المدقؽ الداخمي بشكؿ دكرم.  .4
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 يتـ اصدار تقارير مالية داخمية بشكؿ دكرم.  .5
 لمجمعية.يكجد مدقؽ حسابات خارجي مستقؿ معتمد   .6
 يقـك المدقؽ الخارجي بإعداد تقرير سنكم لمجمعية.  .7
 يتـ عرض التقرير المالي السنكم المعتمد لمممكليف الشركاء.  .8
 يتـ عرض التقرير المالي السنكم المعتمد عمى مكقع االنترنت الخاص بالجمعية.  .9

 المتعبة في الرقابة المالية عمى عممية تجنيد األمكاؿ.تكثر السياسة   .10

 α=0.0.االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * 

" كالدرجة  تجنيد األمكاؿكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  بيف( معامؿ االرتباط 24جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α= 0005مستكم معنكية  الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
 (53جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال تجنيد األموالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

 ل

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 أىداؼ الجمعية.تساىـ كحدة المشاريع كتجنيد األمكاؿ في تحقيؽ   .1
 ىناؾ تنسيؽ بيف كحدة المشاريع ك تجنيد األمكاؿ كبيف كافة أقساـ الجمعية.  .2
 لدل الجمعية استقرار في حجـ التمكيؿ.  .3
 تتنكع مصادر التمكيؿ لدل الجمعية.  .4
 يتزايد حجـ التمكيؿ في الجمعية.  .5
 يكجد لدل الجمعية سياسات كأنظمة كاضحة بخصكص عممية تجنيد األمكاؿ.  .6
 تمتمؾ كحدة تجنيد األمكاؿ المعمكمات الكاممة لتسييؿ عممية تجنيد األمكاؿ.  .7
 تقـك إدارة الجمعية بتقييـ كحدة تجنيد األمكاؿ بشكؿ دكرم.  .8

 . α=0.0.عند مستكم داللة االرتباط داؿ إحصائيان *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد  يعتبر
األداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

 اإلستبانة.

( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيان 25) جدكؿيبيف 
 كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضع لقياسو. α= 0005عند مستكم معنكية 

 (52جدول )

 لالستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية 

 معامل بيرسون المجال م
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 .تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث  .1

 .التخطيط  .2

 .كجكد كادر كظيفي مؤىؿ  .3

 .الفئات التي تستيدفيا الجمعية  .4

 .سياسات الممكليف  .5

 .الرقابة المالية  .6

 .تجنيد األمكاؿ  .7

 . α=0005االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *          

 
  االستبانةثبات سادسًا: 

بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع اإلستبانة أكثر  يقصد
مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج 

خالؿ اإلستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات 
 فترات زمنية معينة.

 تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ: كقد
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 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات اإلستبانة، ككانت النتائج كما ىي مبينة في 
 (.26جدكؿ )

 (51جدول )

 لقياس ثبات اإلستبانة معامل ألفا كرونباخ

عدد  المجال م
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 .تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث  .1

 .التخطيط  .2

 .كجكد كادر كظيفي مؤىؿ  .3

 .الفئات التي تستيدفيا الجمعية  .4

 .سياسات الممكليف  .5

 .الرقابة المالية  .6

 .تجنيد األمكاؿ  .7

 جميع مجاالت االستبانة 

 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ*

مرتفعة لكؿ مجاؿ  ( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ26في جدكؿ ) المكضحةكاضح مف النتائج 
(. ككذلؾ قيمة (، بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )،حيث تتراكح بيف )

، بينما بمغت لجميع (،الصدؽ الذاتي كانت مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراكح بيف )
 ( كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع.فقرات اإلستبانة )

إستبانة في صكرتيا النيائية. كيككف الباحث قد تثكد مف صدؽ كثبات  اإلستبانةكبذلؾ تككف 
الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانة كصالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة 

 الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 

 ساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةسابعًا: األ

 Statistical Packageمف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي  اإلستبانةتـ تفريغ كتحميؿ 

for the Social Sciences  (SPSS). 
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 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )Kolmogorov-Smirnov سمرنكؼ - ككلمجكركؼاختبار  تـ استخداـ

Testككانت النتائج كما ىي مبينة الطبيعي مف عدمو الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع ،
 (.27في جدكؿ )

 (27جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

 (.Sig)القيمة االحتمالية  المجال م

 .تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث  .1

 .التخطيط  .2

 .كجكد كادر كظيفي مؤىؿ  .3

 .الفئات التي تستيدفيا الجمعية  .4

 .سياسات الممكليف  .5

 .الرقابة المالية  .6

 .تجنيد األمكاؿ  .7
 جميع مجاالت االستبانة 

 

ت مجاالجميع الل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 27كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
0.05مستكل الداللة مف  أكبركانت   يذه المجاالت يتبع التكزيع كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ل

 سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة.  حيثالطبيعي, 
 

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

النسػػب المئكيػػة كالتكػػرارات كالمتكسػػط الحسػػابي: يسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغػػراض   -4
 معرفة تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة. 

 (, لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ ) -5

الختبار ما إذا K-S) )   Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ -6
 .كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
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( لقياس درجة االرتباط: يقـك Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) -7
ىػػذا االختبػػار عمػػى دراسػػة العالقػػة بػػيف متغيػػريف. كقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي 

 ستبانة.كالصدؽ البنائي لال

( لمعرفػػة مػا إذا كانػػت متكسػط درجػػة االسػتجابة قػػد T-Testفػػي حالػة عينػػة  كاحػدة ) Tاختبػار  -8
أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد تـ استخدامو لمتثكد مػف داللػة  3كصمت إلي درجة الحياد كىي 

 المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

( لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ Independent Samples T-Testفػي حالػة عينتػيف ) Tاختبػار  -9
 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تفركقا

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  -:
لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فركقػػػات ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف ثػػػالث مجمكعػػػات أك أكثػػػر مػػػف 

 البيانات.
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 الرابعالفصل 

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 

 أواًل: المقدمة
 ثانيًا: الوصف اإلحصائي لخصائص العينة

 ثالثًا: تحميل فقرات االستبانة
 رابعًا: اختبار الفرضيات
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 :المقدمةأواًل: 
، كذلؾ مف البيانات كاختبار فرضيات الدراسة كتفسير تحميؿيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل

خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ 
البيانات الشخصية لممستجيب تحميؿ فقراتيا, كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى 

مسمى الكظيفي( الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ األىمي, ال)
لذا تـ إجراء المعالجات كبيانات عف الجمعية )الفرع, عدد العامميف, مجاؿ عمؿ الجمعية(, 

تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية  حيث الدراسة, إستبانةاإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 
ميا في ىذا لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحمي (SPSS)لمدراسات االجتماعية 

 الفصؿ. 

 
 الدراسة لخصائص عينةالوصف اإلحصائي ثانيًا: 
 :البيانات الشخصيةوفق  لخصائص عينة الدراسة عرض أوال 

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -
 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  (:22جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 ذكر
 أنثى

 المجموع

 % الباقي بينماذككر,  مف عينة الدراسة% ما نسبتو ( أف 28يتضح مف جدكؿ )
أف نسبة الذككر العامميف في الجمعية اإلسالمية أكبر بكثير مف نسبة  رقاـ، كتفسر ىذه األإناث

اإلناث حيث اف النتيجة تكضح أف الجمعية اإلسالمية ال تعطي فرص متكافئة لعمؿ اإلناث داخؿ 
الجمعية ، كيرل الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة كمف خالؿ عممو في الجمعية اإلسالمية ، أف إدارة 

 الجمعية االسالمية تميؿ إلى تكظيؼ الذككر أكثر مف اإلناث.
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 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:29جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر
فثقؿسنة  25  

26-35  
36-45  
سنة فثكثر 46  

 المجموع

، سنة فثقؿ 25أعمارىـ  مف عينة الدراسة% ما نسبتو ( أف 29يتضح مف جدكؿ )
 كمفسنة  50-63% تتراكح أعمارىـ مف , بينماسنة 35-26تتراكح أعمارىـ مف  %

أف الفئة العمرية العاممة في الجمعية اإلسالمية معظميا  البيانات، حيث تكضح ىذه سنة فثكثر 46
مف فئة الشباب حيث أف العمؿ في مجاؿ العمؿ الخيرم كالمؤسسات األىمية يحتاج إلى طاقات 

 .عند فئة الشباب عالية كىذه الطاقات مكجكدة غالبان 
 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع   -

 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع  (:30جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

فما دكف دبمـك  
 بكالكريكس
 دبمـك عالي
 ماجستير
 دكتكراه
 المجموع

يحممكف درجة الدبمـك فما  مف عينة الدراسة% ما نسبتو ( أف 30يتضح مف جدكؿ )
% بينما  % يحممكف درجة الدبمكـ العالي, ،% يحممكف درجة البكالكريكسدكف, 

بثف معظـ العامميف في الجمعية اإلسالمية ىـ  البيانات، حيث تكضح ىذه يحممكف درجة الماجستير
ميا درجة المية يمز مف حممة درجة البكالكريكس كىذا يدؿ أف معظـ الكظائؼ في الجمعية االس

 البكالكريكس لشغميا.
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 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجال العمل األىميتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  (:46جدول )
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

سنكات 2أقؿ مف   
سنكات 5 - 2 مف  
سنكات 8 – 6مف  
فثكثرسنكات  9  

 المجموع

أقؿ مف سنكات الخبرة لدييـ  مف عينة الدراسة% ما نسبتو ( أف 31يتضح مف جدكؿ )
% تتراكح سنكات الخبرة , سنكات 5 -2 مفتتراكح سنكات الخبرة لدييـ  %، سنكات 2

، حيث تكضح ىذه سنكات فثكثر 9 % سنكات الخبرة لدييـبينما  سنكات, 8 – 6مفلدييـ 
، حيث سنكات 3يمتمككف خبرة في العمؿ األىمي تزيد عف مف  %  93.8النتائج بثف ما مجمكعو 

أف سنكات الخبرة ليا أىمية كبيرة في مجاؿ العمؿ، كخاصة العمؿ الخيرم، كبالتالي تحرض 
 الجمعيات الخيرية عمى أف يككف أفرادىا مف أصحاب الخبرة.

 المسمى الوظيفيعينة الدراسة حسب توزيع  -

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  (:32جدول )
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 رئيس/ عضك مجمس اإلدارة
 مدير الجمعية

 مدير/ رئيس قسـ المشاريع
 مكظؼ قسـ المشاريع

 أخرل
 المجموع

رئيس/  مسماىـ الكظيفي مف عينة الدراسة% ما نسبتو ( أف 32جدكؿ )يتضح مف 
 % ,مدير / رئيس قسـ المشاريع% ، الجمعية مدير% , عضك مجمس اإلدارة

رئيس قسـ شئكف % مسماىـ الكظيفي غير ذلؾ )محاسب، بينما  مكظؼ قسـ المشاريع,
أف تقريبان ثمث مف قامكا بتعبئة االستبانة ىـ مف لبيانات ، حيث تكضح ىذه ا، مدير ماليالمكظفيف

يا )أعضاء ، كأكثر مف الثمث بقميؿ ىـ مف اإلدارة العممكظفي كحدة المشاريع ك تجنيد األمكاؿ
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إلى أف عممية تجنيد االمكاؿ يشارؾ فييا كؿ مف  ألرقاـ ،( حيث تشير ىذه امجمس اإلدارة كالمدير
% ىـ   27.7، كما أف نسبة في كحدة المشاريع كتجنيد األمكاؿاإلدارة العميا باإلضافة إلى مكظ

ف ىذا يدؿ عمى أف  ليسكا مف اإلدارة العميا ك ال مف مكظفي كحدة المشاريع كتجنيد األمكاؿ ، كا 
مكظفي كحدة تجنيد األمكاؿ كالمشاريع أك أف ىناؾ  بعض الفركع ليس لدييا العدد الكافي مف

مشاركة لبعض الدكائػر في عممية تجنيد األمكاؿ ، كلكف الباحث يرل أف السبب الرئيسي كراء 
% مف ىـ ليسكا مف اإلدارة العميا كال مكظفي المشاريع كتجنيد األمكاؿ ىك قمة   27.7مشاركة 

ؿ في الجمعية االسالمية كما أف بعض الفركع تعتمد العامميف في مجاؿ المشاريع كتجنيد األمكا
جراءات بشكؿ رئيسي عمى المدير التنفيذم في كتابة المشاريع كتسكيقيا باإلضافة إلى تنفيذ كافة اإل

، كما أف بعض الفركع يشارؾ فييا المحاسب ، كاإلدارييف ، كغيرىـ مف المتعمقة بتجنيد األمكاؿ
، حيث أنيـ يعتبركف أنفسيـ قد اكتسبكا ىذه الميارة مف خالؿ ؿالمكظفيف في عممية تجنيد األمكا
 الممارسة ألنشطة تجنيد األمكاؿ.

 :بيانات عن الجمعيةوفق  لخصائص عينة الدراسة عرض ثانيا 
 حسب عدد العاممينتوزيع ال -

 حسب عدد العاممينتوزيع ال (:33)جدول 
 النسبة المئوية % العدد عدد العاممين

عامميف 10أقؿ مف   
عامؿ 10-20  
عامؿ 21-30  
عامؿ فثكثر 31  

 المجموع

 10لػػدييـ أقػػؿ مػػف  أجػػابكا أف عػػدد العػػامميف% مػػا نسػػبتو ( أف 33يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
% يتػػػراكح عػػػدد العػػػامميف مػػػف  ,عامػػػؿ 20-10يتػػػراكح عػػػدد العػػػامميف مػػػف  %، عػػػامميف

، كتفسػػػػر ىػػػػذه النتيجػػػػة أف عػػػػدد عامػػػػؿ فػػػػثكثر 63% عػػػػدد العػػػػامميف , بينمػػػػا عامػػػػؿ 21-30
العػػامميف فػػي الفػػركع يختمػػؼ مػػف فػػرع لنخػػػػر ، أم أف عػػدد العػػامميف فػػي الفػػرع يعتمػػد عمػػى حسػػب 

 .حتياج المشاريع كالخدمات المقدمةاحتياج الفرع ك حسب ا
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 حسب مجال عمل الجمعيةتوزيع ال -

 حسب مجال عمل الجمعيةتوزيع ال (:43جدول )
 النسبة المئوية % العدد مجال عمل الجمعية

 إغاثي
 اجتماعي
 صحي
 رياضي
 ثقافي
 تعميمي
 حقكقي
 زراعي

أجػػػػابكا أف مجػػػػاؿ عمػػػػؿ الجمعيػػػػة إغػػػػاثي, % مػػػػا نسػػػػبتو ( أف 34يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدكؿ )
رياضػػػي,  مجػػاؿ عمميػػا% , صػػحي مجػػاؿ عمميػػا %، مجػػاؿ عمميػػا اجتمػػاعي% 
% أجػػابكا أف مجػػاؿ عمػػؿ تعميمػػي, بينمػػا  مجػػاؿ عمميػػا %ثقػػافي  مجػػاؿ عمميػػا %

أف المجػػاؿ االجتمػػاعي كاإلغػػاثي كالصػػحي كالتعميمػػي  رقػػاـ، حيػػث تكضػػح ىػػذه األ الجمعيػػة زراعػػي
يػػة االسػػالمية بينمػػا بػػاقي المجػػاالت تحظػػى باىتمػػاـ قميػػؿ، كىػػذا يحظػػى باىتمػػاـ كبيػػر مػػف قبػػؿ الجمع

، كيفسػػر ذلػػؾ بػػاف فييػػا الجمعيػػة االسػػالمية نكعػػا مػػا يػػدؿ انػػو ىنػػاؾ تنػػكع فػػي المجػػاالت التػػي تيػػتـ
، لتحقيػػؽ التكافػػؿ الكلػػى بإغاثػػة الفقػػراء كالمحتػػاجيففمسػػفمة العمػػؿ الخيػػرم االسػػالمي تيػػتـ بالدرجػػة ا

 ي المجتمعات.االجتماعي كاالستقرار ف

 تحميل فقرات االستبانةثالثًا: 
 Tاختبػارالحسػابية كالمتكسػط الحسػابي النسػبي ك  المتكسػطتػـ اسػتخداـ لتحميؿ فقرات االسػتبانة 

أـ  3كىػي  الحيػادلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة لعينة كاحػدة  
  ال.

 .المتكسطة)محايد( ةمكافقالكىي تقابؿ  3متكسط درجة اإلجابة يساكم  :الفرضية الصفرية

 .3متكسط درجة اإلجابة ال يساكم  :الفرضية البديمة

الفرضػية الصػفرية كيكػكف ( فإنو ال يمكػف رفػض 0.05أكبر مف  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
حكؿ الظػاىرة مكضػع الدراسػة ال يختمػؼ جكىريػان عػف مكافػؽ  أفراد العينةفي ىذه الحالة متكسط آراء 
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( فيػػتـ رفػػض 0.05أقػػؿ مػػف  Sig) Sig < 0.05)محايػػد(، أمػػا إذا كانػػت  3بدرجػػة متكسػػطة كىػػى 
عػػف يختمػػؼ جكىريػػان  أفػػراد العينػػةآراء الفرضػػية الصػػفرية كقبػػكؿ الفرضػػية البديمػػة القائمػػة بػػثف متكسػػط 

في ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك ، ك رجة المكافقة المتكسطة )محايد( د
كذلػؾ مػف خػالؿ قيمػة االختبػار فػإذا  .المكافقة المتكسطة )المحايد(ينقص بصكرة جكىرية عف درجة 

مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لإلجابة يزيد عػف درجػة المكافقػة المتكسػطة قيمة االختبار كانت 
 .)المحايد( كالعكس صحيح

 "تطبيق مفيوم التسويق الحديثتحميل فقرات مجال " 

 درجػػة درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي متكسػػطلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.35النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىي  الحياد

 (42جدول )
 "مفيوم التسويق الحديثتطبيق لكل فقرة من فقرات مجال  " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 تمتمؾ الجمعية مكقع إنترنت خاص بػيا.  .1

2.  
تستخدـ  الجمعية حسابات  خاصة ليا في مكاقع التكاصؿ االجتماعي 

 ...... الخ ( Facebook , Twitterمثؿ : )
 تعرض الجمعية مقترحات المشاريع الخاصة بيا عمى شبكة االنترنت.  .3

 تنشر الجمعية األخبار كاألنشطة الخاصة بيا عمى شبكة االنترنت.  .4

 مكاقع االنترنت الخاصة بالممكليف باستمرار.تقـك الجمعية بمتابعة   .5

6.  
تتابع الجمعية االعالنات كعركض تقديـ المشاريع لمممكليف في كافة 

 كسائؿ اإلعالـ.
 يكجد لدل الجمعية شبكة عالقات محمية كدكلية تساعد في عممية تجنيد األمكاؿ.  .7

 تقـك الجمعية بزيارات لمتكاصؿ مع الممكليف باستمرار.  .8
 يؤثر تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث عمى عممية تجنيد األمكاؿ.  .9

 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *   
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 ( يمكف استخالص ما يمي:35مف جدكؿ )

 ساكم " ي تمتمؾ الجمعية مكقع إنترنت خاص بػيا " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -
 ، قيمة االختبار % ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 
0.05داللة   ، درجة الحيادمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 العينة عمى ىذه الفقرة. بؿ أفرادكىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف ق 3كىي 

تعرض الجمعية مقترحات المشاريع الخاصة بيا عمى شبكة "  الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
 ، قيمة االختبار %أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ساكم " ي االنترنت

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 
0.05داللة   ، الحيادعف درجة  زادمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 
 العينة عمى ىذه الفقرة.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد  3كىي 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي ي يساكم بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بثف المتكسط الحساب -
لذلؾ   تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %، قيمة االختباريساكم 

0.05" دالة إحصائيان عند مستكل داللة  تطبيق مفيوم التسويق الحديث "يعتبر مجاؿ   ،
كىذا  3كىي  الحيادعف درجة قد زاد مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ 

 د العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفرا

، كزيػػادة الممحػػكظ فػػي عمػػؿ المنظمػػات األىميػػةيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى التطػػكر التكنكلػػكجي ك 
، كاىتمػاـ المؤسسػات بمخاطبػة االنترنػت كمتابعػة األخبػار عمييػا إقباؿ الجميػكر كالنػاس عمػى تصػفح

، كمػػا أف التطػػكر اإلدارم الممحػػكظ فػػي نترنػػت كمكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعيالجميػػكر مػػف خػػالؿ اإل
و الذم استكجب مف معظـ الجمعيات أف يكػكف ليػا مكقػع الكتركنػي تعػرض عميػ ، المنظمات األىمية

كأيضان صفحات عمػى مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي التػي أصػبحت مػف  ،أخبارىا كأىـ المشاريع المنفذة
أبرز البيئات المستخدمة في التسكيؽ لمػا تمتػازه مػف سػرعة فػي النشػر كالكصػكؿ إلػى أكبػر عػدد مػف 

 الجميكر.

تسػاعدىا كما أنو مف الميـ لمجمعيات اإلسالمية أف يككف لدييا شبكة عالقات محميػة كدكليػة 
، كعمييػػا أف تعػزز عالقاتيػػا مػػع الممػكليف كذلػػؾ مػػف خػالؿ بػػرامج الزيػػارات ؿفػي عمميػػة تجنيػد األمػػػكا

 الدكرية لتكطيد العالقة كبناء جسكر مف التكاصؿ المستمر.
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Franz (2005 )( كدراسػػػػة 2010) Lassilaكقػػػػد اتفقػػػػت ىػػػػذه النتػػػػائج مػػػػع كػػػػؿ مػػػػف دراسػػػػة 
مكاكبػػػة التطػػػكر  ( التػػػي أكػػػدت جميعيػػػا أف عمػػػى الجمعيػػػات الخيريػػػة2012) FRANKOVAكدراسػػػة 

التكنكلكجي كتدعيـ قنكات االتصاؿ مع المتبرعيف مف خػالؿ مكاقػع االنترنػت الخاصػة بيػا باإلضػافة 
إلػػى مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي ، كمػػا أكػػدت النتػػائج أيضػػا الجمعيػػة االسػػالمية تحػػرص عمػػى نسػػج 

قػت ىػذه النتيجػة مػع شبكة عالقػات محميػة كدكليػة مميػزة كذلػؾ لزيػادة عمميػة تجنيػد األمػكاؿ حيػث اتف
( التػي أكػدت أف فػرص عمميػة تجنيػػد األمػكاؿ يمكػف تعزيزىػا مػف خػػالؿ 2009) Silvermanدراسػة 

بنػػػػاء عالقػػػػات مميػػػػزة مػػػػع المػػػػانحيف كمػػػػا يمكػػػػف تعزيػػػػز ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ أسػػػػاليب التسػػػػكيؽ الفعالػػػػة 
( 2011ـ )ج الدراسػػة مػػع دراسػػة كمثػػك كقػػد اختمفػػت نتػػائ ،االت المناسػػبة مػػع الجيػػات المانحػػةكاالتصػػ

 %.   20.14التي أكضحت أف مستكل تطبيؽ اجراءات التسكيؽ في الجمعيات ضعيؼ بنسبة 

كذلػػؾ مػػف المكافقػػة الظػػاىرة فػػي النتػػائج ال تنطبػػؽ بدرجػػة كبيػػرة مػػع الكاقػػع،  كيػػرل الباحػػث أف
التسػكيقي ، كمف خالؿ اطالعو عمػى النشػاط في إحدل فركع الجمعية اإلسالمية خالؿ عمؿ الباحث

تيا عمػى مكاقػع التكاصػؿ ، كمف خالؿ اطالعو عمى مكاقع الفػركع كصػفحاالممارس في معظـ الفركع
، حيػػث يظيػػر الضػػعؼ الحقيقػػي لتطبيػػؽ مفػػاىيـ التسػػكيؽ الحػػديث المتمثمػػة فػػي االىتمػػاـ االجتمػػاعي

بػػػالتركيج لمشػػػاريعيا القائمػػػة كالمسػػػتقبمية كمػػػف خػػػالؿ اسػػػتغالؿ التطػػػكر التكنكلػػػكجي المسػػػتخدـ فػػػي 
 ا مف األمكر المتعمقة بإدارة العالقات كالتشبيؾ مع المؤسسات المانحة.ػحي كغيرىػتسكيؽ الالربال

 

 " التخطيطتحميل فقرات مجال " 

 درجػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.35النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىي  الحياد
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 (41)جدول 
 " التخطيط لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

 ا

بي
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

 ا

بار
الخت

ة ا
قيم

  )
ية 

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
) 

رتبة
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 تيتـ الجمعية بإعداد خطة استراتيجية مكتكبة بشكؿ دكرم.  .1
 تستخدـ  الجمعية خطط عمؿ كاضحة في تنفيذ مشاريعيا.  .2
 تساىـ الخطط المكضكعة في تحقيؽ أىداؼ الجمعية.  .3

4.  
 األمكاؿتساىـ عممية التخطيط  في تنمية كحدة المشاريع كتجنيد 

 كتحقيؽ أىدافيا.

5.  
يشارؾ العامميف في الجمعية في إعداد الخطة االستراتيجية كخطط 

 العمؿ.

6.  
يشارؾ العامميف في كحدة المشاريع كتجنيد االمكاؿ في إعداد الخطة 

 االستراتيجية كخطط العمؿ.
 كالكاقعية. تتسـ الخطة االستراتيجية كالخطط المكضكعة بالمركنة  .7
 تمتـز الجمعية بكافة أقساميا بتنفيذ الخطط بكفاءة عالية.  .8
 تقـك إدارة الجمعية بمتابعة سير الخطط كتقييميا باستمرار.  .9

 يؤثر التخطيط عمى عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعية.  .10
 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 

 ( يمكف استخالص ما يمي:36مف جدكؿ )

ساكم " ي تساىـ الخطط المكضكعة في تحقيؽ أىداؼ الجمعية "الثالثة لمفقرة المتكسط الحسابي  -
، قيمة االختبار % ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  

0.05مستكل داللة   ، درجة مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
 بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف ق 3كىي  الحياد
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 اإلستراتيجيةيشارؾ العامميف في الجمعية في إعداد الخطة "  الخامسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
، قيمة االختبار %أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ساكم " ي كخطط العمؿ

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  
0.05مستكل داللة   ، عف درجة  زادمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد

 بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف ق 3كىي  الحياد
، كأف المتكسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بثف المتكسط الحسابي يساكم  -

لذلؾ   تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  %، قيمة االختباريساكم 
0.05" دالة إحصائيان عند مستكل داللة  التخطيط "يعتبر مجاؿ   مما يدؿ عمى أف متكسط ،

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ  3كىي  الحيادعف درجة  قد زاددرجة االستجابة ليذا المجاؿ 
 .أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ

( كذلػػؾ 2004، كالحيػػدرم ) (2012جػػاكم )حيػػث اتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع كػػؿ مػػف دراسػػة الجر 
فيما يتعمؽ بكجكد خطط كاضحة كمحددة لدل الجمعية حيث أف ىذه الخطط تساىـ بشكؿ كبير فػي 
نجػػاح كحػػدة تجنيػػد األمػػكاؿ فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا ، كمػػا أنػػو مػػف العكامػػؿ المسػػاعدة فػػي عمميػػة تجنيػػد 

، (2009ع دراسة أبك دقة )النتائج ماألمكاؿ كجكد خطة استراتيجية لدل الجمعيات حيث اتفقت ىذه 
حيث تعتبر الخطة االستراتيجية بمثابة الدليؿ الكاضح لعمؿ الجمعية بشكؿ عاـ باإلضافة إلى كحدة 
المشاريع كتجنيد األمكاؿ ، كما أف النتائج أكضحت أنو ىنػاؾ مشػاركة مقبكلػة مػف قبػؿ العػامميف فػي 

تػػػائج التػػػي ظيػػػرت فػػػي دراسػػػة أبػػػك الجمعيػػػة فػػػي إعػػػداد الخطػػػة االسػػػتراتيجية حيػػػث تختمػػػؼ ىػػػذه الن
( التػػي أكػػدت كجػػكد ضػػعؼ فػػي مشػػاركة أعضػػاء مجمػػس اإلدارة كالعػػامميف فػػي الجمعيػػات 2009دقػػة)

راؼ بالخطػػػة فػػػي عمميػػػة إعػػػداد الخطػػػة االسػػػتراتيجية ممػػػا يقمػػػؿ مػػػف مػػػدل االلتػػػزاـ كانتمػػػاء تمػػػؾ األطػػػ
نتػػائج ىػػي مكافقػػة غيػػر حقيقيػػة ، كمػػا يػػرل الباحػػث اف المكافقػػة الظػػاىرة فػػي الاالسػػتراتيجية لمجمعيػػة

كذلػػؾ لمػػا أظيرتػػو نتػػائج المقػػابالت الغيػػر رسػػمية التػػي أجراىػػا الباحػػث مػػع بعػػض العػػامميف فػػي فػػركع 
عمميػػة إعػػداد الخطػػة االسػػتراتيجية ، كمػػا أف بعػػض فػػركع  الجمعيػػة االسػػالمية أنيػػـ ال يشػػارككف فػػي

نكات كبعػػدىا لػػـ تقػػـ بإعػػداد خطػػط الجمعيػػة اإلسػػالمية قامػػت بإعػػداد خطػػة اسػػتراتيجية لمػػدة ثػػالث سػػ
كمػا  ،كىذا كاضح في فرع الذم يعمؿ فيػو الباحػث أخرل كال بإجراء تقييـ لمدل نجاح الخطة السابقة

أف المفيػػػـك السػػػائد لػػػدل عمميػػػة التخطػػػيط  عنػػػد العػػػامميف فػػػي الجمعيػػػة االسػػػالمية ق فقػػػط الخطػػػط 
الخاصة بالمشاريع كتنفيذىا ، كال يكجد عالقة بربطو بكحدة تجنيد األمكاؿ ككيفية زيادة حجـ التمكيؿ 

بعػض العػامميف لدل الجمعية كىذا اتضح مف خالؿ المقابالت الغير رسمية التي أجراىا الباحث مػع 
 في فركع الجمعية االسالمية.
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 "وجود كادر وظيفي مؤىلتحميل فقرات مجال  "

 درجػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.37النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3 كىي الحياد

 (47جدول )
 " وجود كادر وظيفي مؤىل لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
يمتمؾ مكظفي  تجنيد االمكاؿ المؤىالت العممية الالزمة لمعمؿ في 

 مجاؿ تجنيد األمكاؿ في  الجمعية.

2.  
لدل الجمعية مكظفيف أصحاب خبرات عالية في مجاؿ تجنيد 

 ؿ.ااالمك 

3.  
يكجد في  الجمعية العدد الكافي مف العامميف في كحدة المشاريع ك 

 تجنيد االمكاؿ .

4.  
األمكاؿ تيتـ الجمعية باستقطاب أصحاب الخبرات في مجاؿ تجنيد 

 لمعمؿ في الجمعية.

5.  
يمتمؾ مكظفي المشاريع كتجنيد االمكاؿ في الجمعية دكرات تدريبية 

 متخصصة في مجاؿ تجنيد األمكاؿ.

6.  
يمتـز مكظفك كحدة المشاريع كتجنيد االمكاؿ بالقانكف األساسي 

 كالسياسات العامة لمجمعية.

7.  
تيتـ الجمعية بتطكير كتثىيؿ مكظفي كحدة المشاريع كتجنيد األمكاؿ 

 باستمرار.

8.  
تقّيـ إدارة الجمعية مكظفي كحدة المشاريع كتجنيد األمكاؿ بشكؿ 

 دكرم.

9.  
في عممية تجنيد  يؤثر كجكد كادر كظيفي مؤىؿ في الجمعية

 األمكاؿ.
 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:37مف جدكؿ )

بالقانكف  األمكاؿيمتـز مكظفك كحدة المشاريع كتجنيد  " السادسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
( أم أف المتكسط 5)الدرجة الكمية مف  ساكم " ي األساسي كالسياسات العامة لمجمعية

تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ، قيمة االختبار % الحسابي النسبي
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة    ، مما يدؿ عمى أف

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف  3كىي  الحيادمتكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 .بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرةق
جمعية العدد الكافي مف العامميف في كحدة يكجد في  ال"  الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

، قيمة %أم أف المتكسط الحسابي النسبي   ساكم " ي األمكاؿالمشاريع ك تجنيد 
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  االختبار 

0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
 بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف ق 3كىي  الحيادعف درجة  زاد

، كأف المتكسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بثف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ   تساكم (Sig).يمة االحتمالية القكأف   %، قيمة االختباريساكم 

0.05" دالة إحصائيان عند مستكل داللة  وجود كادر وظيفي مؤىل "يعتبر مجاؿ   مما يدؿ ،
كىذا يعني أف ىناؾ  3كىي  الحيادعف درجة  قد زادعمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا 

 مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

كيعػػزك الباحػػث كجػػكد كػػادر كظيفػػي مؤىػػؿ فػػي الجمعيػػة االسػػالمية إلػػى أىميػػة دكر المكظػػؼ 
، كما أف المعرفة الكاممة بالقكانيف كالسياسات العامة الجمعية كتحقيؽ أىدافيا المؤىؿ في إنجاح دكر

، باإلضافة إلى أف كجكد عدد كاٍؼ و عممية تجنيد األمػكاؿ كتطكيرىاـ في عممية تكجيلممؤسسة تساى
يػػػر فػػػي تسػػػييؿ عمميػػػة تجنيػػػد مػػػف المػػػكظفيف فػػػي كحػػػدة المشػػػاريع كتجنيػػػد األمػػػكاؿ يسػػػاىـ بشػػػكؿ كب

كمػا أف تطػكير كتػدريب مػػكظفي كحػدة تجنيػد األمػكاؿ يعتبػر مػػف أىػـ اإلجػراءات التػي عمػػى  ،األمػكاؿ
كسػػػابيـ الميػػػارات الحديثػػػة الجمعيػػػات اال سػػػالمية أف تقػػػكـ بيػػػا ، كذلػػػؾ لتعزيػػػز كتطػػػكير المػػػكظفيف كا 

الالزمة في مجاؿ تجنيد األمكاؿ ، كيجب عمى الجمعيات االسالمية أف تطبؽ نظاـ التحفيز الخاص 
بمػػكظفي كحػػدة تجنيػػد األمػػكاؿ كذلػػؾ بعػػد إجػػراء عمميػػة تقيػػيـ دكريػػة ليػػـ لمػػا لػػذلؾ مػػف أثػػر ميػػـ فػػي 

 المكظفيف كزيادة انتاجيـ . استقرار

بعػض الفػركع يكجػد  حيػث أف أف المكافقػة ال تعكػس بشػكؿ مطػابؽ لمكاقػع، يرل الباحػث  كما 
، ىػك مػف يمػارس عمميػة تجنيػد األمػكاؿفييا مكظؼ كحدة تجنيػد أمػكاؿ كاحػد ك كفػركع أخػرل المػدير 
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الفػػرع ال تيػػتـ باسػػتقطاب ، كىػػذا يبػػيف أف الجمعيػػة أك جنيػػد األمػػكاؿتأم أنػػو ال يكجػػد مكظػػؼ مفػػرغ ل
 مكظفي تجنيد أمكاؿ مف أصحاب الخبرات  كال يكجد بيا عدد كاٍؼ مف المكظفيف لمثؿ ىذه العممية.

اىتمػاـ تكافؽ مع بعض الدراسات السابقة في الكثير مػف المحػاكر ، مثػؿ  كما أظيرت النتائج 
ألمػكاؿ حيػث اتفقػت ىػذه النتػائج ادارة الجمعية بتطكير كتدريب العامميف في كحػدة المشػاريع كتجنيػد ا

 Silverman( كدراسػػػػػػة 2004( كدراسػػػػػػة الحيػػػػػػدرم )2012) بشػػػػػػكؿ كبيػػػػػػر مػػػػػػع دراسػػػػػػة الجرجػػػػػػاكم
( التػػي أكػػدت أنػػو يجػػب عمػػى إدارة الجمعيػػات االىتمػػاـ بتطػػكير كتػػدريب العػػالميف فػػي كحػػدة 2009)

 يؿ في الجمعيات.زيادة حجـ التمك  المشاريع كتجنيد األمكاؿ حيث ينعكس ذلؾ بشكؿ إيجابي عمى
 

 " الفئات التي تستيدفيا الجمعية تحميل فقرات مجال "

 درجػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.38النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىي  الحياد

 " الفئات التي تستيدفيا الجمعية فقرات مجال "لكل فقرة من  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (42جدول )
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 تتنكع الفئات التي تستيدفيا الجمعية في تقديـ خدماتيا.  .1
 تجنيد األمكاؿ.يساىـ تنكع الفئات المستيدفة في عممية   .2
 يزداد حجـ الفئات المستفيدة مف المشاريع  باستمرار.  .3

4.  
تقـك الجمعية بمشاركة الفئات المستيدفة في عممية اإلعداد لممشاريع 

 المقترحة.

5.  
كدقيقة عف الفئات التي تستفيد  يتكافر لدل الجمعية إحصائيات معتمدة

 مف مشاريع الجمعية.
 تقـك الجمعية بعقد لقاءات لمتكاصؿ مع الفئات المستفيدة مف الجمعية.  .6
 امتالؾ الجمعية العديد مف الفركع يساىـ في تسييؿ عممية تجنيد األمكاؿ.  .7
 تؤثر الفئات التي تستيدفيا الجمعية في عممية تجنيد األمكاؿ.  .8

 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:38مف جدكؿ )

"  تتنكع الفئات التي تستيدفيا الجمعية في تقديـ خدماتيا " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -
، قيمة % ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  ساكم ي

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  االختبار 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 3كىي  الحيادزاد عف 
الجمعية بمشاركة الفئات المستيدفة في عممية اإلعداد تقكـ "  الرابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

، قيمة االختبار %أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ساكم " ي لممشاريع المقترحة
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  

0.05مستكل داللة   ، عف درجة  زادمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 3كىي  الحياد

، كأف المتكسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بثف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ   تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %، قيمة االختباريساكم 

0.05" دالة إحصائيان عند مستكل داللة  الفئات التي تستيدفيا الجمعية " يعتبر مجاؿ  ،
كىذا  3كىي  الحيادعف درجة  قد زادمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ 

 يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 
 

يعػػزك الباحػػث دكر الفئػػات التػػي تسػػتيدفيا الجمعيػػة فػػي زيػػادة حجػػـ التمكيػػؿ فػػي الجمعيػػة إلػػى 
، حيػػػث كممػػػا زادت يدفة كالخػػػدمات المقدمػػػةالتنػػػكع الػػػذم تطمبػػػو الجيػػػات المانحػػػة فػػػي الفئػػػات المسػػػت

تيدفيا الجمعيػػة االسػػالمية تػػزداد فرصػػة الحصػػكؿ عمػػى تمكيػػؿ مػػف المػػانحيف الػػذيف الفئػػات التػػي تسػػ
يمكلكف مشاريع خاصة بفئات معينة كالمعاقيف كذكم االحتياجات الخاصة عمى سػبيؿ المثػاؿ ، كقػد 
أظيرت النتائج أنو ىناؾ تنكع كبير في الفئات التي تسػتيدفيا الجمعيػة االسػالمية حيػث بمغػت نسػبة 

% ، كما أف ىذا التنكع يسػاىـ فػي عمميػة تجنيػد األمػكاؿ حيػث اتفقػت ىػذه النتػائج   93.54المكافقة 
التي اكدت أف المنظمات االىمية متنكعة في  (2001كدراسة شمبي ) (2002مع دراسة عبد الكريـ )

مجػػاؿ عمميػػا كىػػي تسػػاند مجمكعػػة مػػف النػػاس فػػي كافػػة المنػػاطؽ الجغرافيػػة كلػػذلؾ أثػػر كبيػػر عمػػى 
 مرار التمكيؿ طكيؿ األجػؿ.ية استعمم

كيػػرل الباحػػث بػػثف ىػػذه النتػػائج مكافقػػة لمحقيقػػة ، حيػػث أف الجمعيػػة االسػػالمية بكافػػة فركعيػػا 
، كىػذا يعطييػا الفمسػطيني فػي الكثيػر مػف المجػاالتتقدـ خدماتيا لفئات متنكعة مف شػرائح المجتمػع 
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الػذيف تتكافػؽ سياسػات تمػكيميـ مػع فرصة ممتازة لمخاطبة أكبر عدد ممكف مف الممػكليف المتنػكعيف 
، كمػػػا أف انشػػػار فػػػركع الجمعيػػػة الجمعيػػػة االسػػػالمية بكافػػػة فركعيػػػا الشػػػرائح كالفئػػػات التػػػي تسػػػتيدفيا

االسالمية في كافة محافظات قطاع غزة ككجكد أكثر مف فػرع فػي بعػض المحافظػات يعطييػا الميػزة 
رغبػاتيـ كحاجػاتيـ كاسػتيدافيا ، كمػا أف ، كمعرفػة مستمر بيف جميكرىا مف المسػتفيديففي التكاجد ال

الجمعيػػة االسػػالمية لػػدييا أرقػػاـ كاضػػحة كحقيقيػػة عػػف أعػػداد المسػػتفيديف مػػف كػػؿ المشػػاريع المقدمػػة 
ظيػػار ىػػذه األرقػػاـ كاإلفصػػاح عنيػػا يعطػػي الجمعيػػة االسػػالمية نقطػػة قػػكة فػػي عمميػػة  لكافػػة الفئػػات كا 

 تجنيد األمكاؿ.

 " ولينسياسات الممتحميل فقرات مجال " 

 درجػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.39النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىي  الحياد

 (42جدول )
 "سياسات الممكليف  لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
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1.  
يكجد انسجاـ بيف البرامج كالمشاريع التي تقدميا الجمعية كبيف سياسات 

 الممكليف.
 تمتمؾ الجمعية القدرات التي تثىميا لتنفيذ مشاريع الممكليف.  .2
 تمتمؾ الجمعية مركنة عالية في العمؿ مع الممكليف.  .3
 يكجد لدل الجمعية قدرة عالية الستيفاء الشركط التي يفرضيا الممكليف.  .4
 تراعي الجمعية رغبات الممكليف أثناء تقديميا لمقترحات المشاريع.  .5
 تربط الجمعية عالقات مميزة مع الممكليف.  .6

7.  
يف في قطاع غزة مميكجد لدل الجمعية معرفة تامة بثىـ الممكليف العا

 كماىي سياساتيـ.
 تؤثر سياسات الممكليف في عممية تجنيد االمكاؿ.  .8
 فقرات المجال معاً جميع  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:39مف جدكؿ )

تراعي الجمعية رغبات الممكليف أثناء تقديميا لمقترحات  " الخامسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
، قيمة % ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  ساكم " ي المشاريع
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  االختبار 

0.05عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
 بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف ق 3كىي  درجة الحياد

يكجد لدل الجمعية معرفة تامة بثىـ الممكليف العالميف في "  السابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
، قيمة %أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ساكم " ي ىي سياساتيـ قطاع غزة كما

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  االختبار 
0.05عند مستكل داللة   ، عف  زادمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد

 بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف ق 3كىي  الحياددرجة 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بثف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ   تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %، قيمة االختباريساكم 

0.05" دالة إحصائيان عند مستكل داللة  الممولينسياسات  " يعتبر مجاؿ  مما يدؿ عمى أف ،
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  3كىي  الحيادعف درجة  قد زادمتكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ 

 .مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ

مراعػػاة سياسػػات الممػػكليف مػػف أىػػـ العكامػػؿ التػػي يجػػب أخػػذىا بعػػيف  يػػرل الباحػػث أفحيػػث  
، حيػث شػيدت مػى تمكيػؿ لممشػاريع المقدمػة ليػـكذلؾ لمحصػكؿ عفي عممية تجنيد األمكاؿ االعتبار 

مػػػف لكثيػػػر السػػػنكات األخيػػػرة صػػػعكبة لػػػدل الجمعيػػػات االسػػػالمية فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى تمكيػػػؿ مػػػف ا
كيػػػػة كبعػػػػض المؤسسػػػػات العربيػػػػة كالتػػػػي صػػػػنفت الجمعيػػػػات األمريالمؤسسػػػػات المانحػػػػة األكركبيػػػػة ك 

، كمػا أثػرت األكضػاع السياسػية التػي شػيدىا قطػاع نيػا مػف الجمعيػات الداعمػة لإلرىػاباالسالمية بث
غػػالؽ غػػزة عمػػى ىػػذا الجانػػب أيضػػا كذلػػؾ مػػف خػػالؿ فػػرض الحصػػار عمػػى الجمعيػػات االسػػالمية ك  ا 

الجمعيػات االسػالمية كانخفػاض مسػتكل حصػكليا ، كأدل ذلػؾ إلػى تػثثر الحساب البنكي لمكثير منيػا
كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتيداؼ عمػػػى التمكيػػػؿ ، إال أف بعضػػػيا اسػػػتطاع أف يتغمػػػب عمػػػى ىػػػذا التحػػػدم 

، كمػػف خػػالؿ إظيػػار التقػػارير الدكريػػة التػػي تبػػيف نشػػاطيا كمػػدل نجاحيػػا فػػي اسػػتيداؼ ممػػكليف جػػدد
، كمػػا حاكلػػت بعػػض ا الجيػػات المانحػػةات التػػي تسػػتيدفيالفئػػات الميمشػػة كالتػػي تعتبػػر مػػف أىػػـ الفئػػ
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يف إلقناعيـ بتمكيؿ ىػذه الجمعيات االسالمية أف تقدـ مشاريعيا بصكرة منسجمة مع سياسات الممكل
 ، ك ىذا ما ساعد بعض الجمعيات االسالمية في التغمب عمى ىذا التحدم الخطير.المشاريع

ليف أثنػػاء تقػػديميا لمقترحػػات أظيػػرت النتػػائج اف الجمعيػػة االسػػالمية تراعػػي رغبػػات الممػػك كقػػد 
، كما أنو لػدييا قػدرة عاليػة السػتيفاء الشػركط التػي يفرضػيا الممػكؿ لمحصػكؿ عمػى التمكيػؿ شاريعالم

كما أف الجمعية تمتمؾ مركنة عالية في التعامؿ مع الممكليف لذلؾ تربطيا عالقة مميزة معيػـ ، كقػد 
( التػػي أظيرتػا أنػػو عمػػى 2009) Silverman( كدراسػػة 2013ذه النتػائج مػػع دراسػػة دلػكؿ )اتفقػت ىػػ

الجمعيات معرفة الممكليف كسياساتيـ بشػكؿ عميػؽ كذلػؾ لمتػثثير عمػييـ فػي الحصػكؿ عمػى التمكيػؿ 
باإلضافة أنو عمى الجمعيات إعداد التقارير الالزمة لممشاريع كفقا لمتطمبات الجيات المانحة لما لػو 

، كيرل الباحث أف ىذه النتائج نكعا ما مقبكلة إال أف ى استمرارية عممية تجنيد األمكاؿ مف تثثير عم
 القصكر مكجكد في بعض الفركع في مراعاة سياسات الممكليف في عممية تجنيد األمكاؿ.

لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  " الرقابــة الماليــةتحميــل فقــرات مجــال " 
 (.40النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىي  الحياد درجة االستجابة قد كصمت إلي

 "الرقابة المالية  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (31جدول )
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 لمجمعية.يكجد مراقب داخمي ذك كفاءة عالية   .1
 يكجد انظمة كقكانيف مالية معتمدة في الجمعية.  .2
 يتـ التعامؿ مع كافة المعامالت المالية كفقا لمقكانيف كاألنظمة المعتمدة.  .3
 الداخمي بشكؿ دكرم.يتـ مراجعة كافة المعامالت المالية مف قبؿ المدقؽ   .4
 يتـ اصدار تقارير مالية داخمية بشكؿ دكرم.  .5
 يكجد مدقؽ حسابات خارجي مستقؿ معتمد لمجمعية.  .6
 يقـك المدقؽ الخارجي بإعداد تقرير سنكم لمجمعية.  .7
 يتـ عرض التقرير المالي السنكم المعتمد لمممكليف الشركاء.  .8
 يتـ عرض التقرير المالي السنكم المعتمد عمى مكقع االنترنت الخاص بالجمعية.  .9

 األمكاؿ.تكثر السياسة المتعبة في الرقابة المالية عمى عممية تجنيد   .10
 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 



90 

 

 ( يمكف استخالص ما يمي:40مف جدكؿ )

يتـ التعامؿ مع كافة المعامالت المالية كفقا لمقكانيف كاألنظمة  "الثالثة لمفقرة المتكسط الحسابي  -
، % ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  ساكم ي " المعتمدة

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  قيمة االختبار 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد

 بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف ق 3كىي  الحياد درجة زاد عف
يتـ عرض التقرير المالي السنكم المعتمد عمى مكقع االنترنت "  التاسعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

، قيمة االختبار %أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ساكم " ي الخاص بالجمعية
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند  تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  

0.05مستكل داللة   ، عف درجة  زادمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
 بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف ق 3كىي  الحياد

، كأف المتكسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بثف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ   تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  %، قيمة االختباريساكم 

0.05" دالة إحصائيان عند مستكل داللة الرقابة المالية" يعتبر مجاؿ  مما يدؿ عمى أف ،
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  3كىي  الحيادعف درجة  قد زادمتكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ 

 .مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ
 

، حيث يتـ عامالت المالية في كافة المؤسساتكيعزك الباحث ذلؾ ألىمية  كحساسية الم
التعامؿ مع كافة المعامالت المالية كفقا لمقكانيف كاألنظمة المالية المعتمدة ، كما اف كؿ المشاريع 
المنفذة تتطمب مف الجمعية إعداد تقارير مالية مكثقة بالمستندات المالية الرسمية كيجب اف تقدـ 

طمبيا ة ، كذلؾ كمتطمب مف متطمبات عممية المتابعة كالتقييـ التي يىذه التقارير إلى الجيات المانح
، بسبب ذلؾ أظيرت النتائج أنو ىناؾ قبكؿ عالي لدل الجمعية الممكلكف كتنفذىا الجمعيات

االسالمية في محكر  الرقابة المالية كمدل تثثيره عمى عممية تجنيد األمكاؿ حيث اتفقت ىذه النتائج 
عداد التقارير المالية 2013دلكؿ ) مع دراسة ( التي أكدت عمى أىمية النظاـ المحاسبي الداخمي كا 

،  لتمكيؿكفؽ متطمبات الجيات المانحة كمدل تثثيره عمى عممية تجنيد األمكاؿ كاستمرارية جمب ا
( التي أكدت أنو عمى الجمعيات استخداـ اإلجراءات المحاسبية كاإلدارية 2009كدراسة أبك دقة )

، اؿ لمجمعياتذلؾ لرقابة أنشطة المشاريع المنفذة لما لو مف أىمية في عممية جمب األمك المناسبة  ك 
( التي أكدت أيضا عمى ضركرة تدعيـ الرقابة المالية عمى الجمعيات مما لو 2005كدراسة شرؼ )
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أثر كبير عمى زيادة درجة مكثكقيتيا كمصداقيتيا لدل الممكليف مما يمكنيا مف االستمرار في تمقي 
زيادة التركيز التي أكصت بAksel & Bara (2006 )، كدراسة لتمكيؿ الالـز لتنفيذ مشاريعياا

عمى التقييـ كالمتابعة لعمؿ المنظمات األىمية كمطالبتيا باإلفصاح الكامؿ عف كافة  تقاريرىا 
 .المالية  كاإلدارية

الفقرات مثؿ كجكد مراقب كما يرل الباحث أف المكافقة الظاىرة في النتائج حقيقية في بعض 
لجمعية داخمي في فركع الجمعية االسالمية ككجكد أنظمة كقكانيف مالية معتمدة تعمؿ بيا ا

، ككجكد مدقؽ مالي خارجي لمجمعية كيصدر تقريرا سنكيا ليا  ، كما االسالمية في كافة فركعيا
كعرض الجمعية ة يرل الباحث أف المكافقة الظاىرة في بعض الفقرات األخرل ىي غير حقيقي

االسالمية في فركعيا لتقريرىا المالي عمى مكاقع االنترنت الخاصة بيا حيث تصفح الباحث لمكاقع 
االنترنت الخاصة بالفركع كلـ يجد أم إصدار لمتقارير المالية منشكرة عمى االنترنت، كأيضا يبرر 

مية حيث أنو يعمؿ في إحدل الباحث عدـ ىذه الحقيقة الظاىرة معرفتو ببيئة عمؿ الجمعية االسال
 فركعيا.

 

 "تجنيد األموالتحميل فقرات مجال " 

 درجة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي Tتـ استخداـ اختبار 
 (.41النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىي  الحياد
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 (36جدول )
 " تجنيد األموال فقرات مجال  "لكل فقرة من  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
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ط 
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لمت
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ة ا
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ة ا

قيم
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S
ig

) 

رتبة
 ال

 تساىـ كحدة المشاريع كتجنيد األمكاؿ في تحقيؽ أىداؼ الجمعية.  .1

2.  
األمكاؿ كبيف كافة أقساـ ىناؾ تنسيؽ بيف كحدة المشاريع ك تجنيد 

 الجمعية.
 لدل الجمعية استقرار في حجـ التمكيؿ.  .3
 تتنكع مصادر التمكيؿ لدل الجمعية.  .4
 يتزايد حجـ التمكيؿ في الجمعية.  .5

6.  
الجمعية سياسات كأنظمة كاضحة بخصكص عممية تجنيد يكجد لدل 

 األمكاؿ.

7.  
تمتمؾ كحدة تجنيد األمكاؿ المعمكمات الكاممة لتسييؿ عممية تجنيد 

 األمكاؿ.
 تقـك إدارة الجمعية بتقييـ كحدة تجنيد األمكاؿ بشكؿ دكرم.  .8

 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *  . 

 ( يمكف استخالص ما يمي:41مف جدكؿ )

تساىـ كحدة المشاريع كتجنيد األمكاؿ في تحقيؽ أىداؼ  " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -
، % ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  ساكم " ي الجمعية

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  قيمة االختبار 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد

 بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف ق 3كىي  درجة الحيادزاد عف 
أم أف  ساكم " ي يتزايد حجـ التمكيؿ في الجمعية"  الخامسةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ، قيمة االختبار %المتكسط الحسابي النسبي 
0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة غير لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  تساكم   ، مما يدؿ
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كىذا  3كىي  الحيادعف درجة  ال يختمؼ جكىرياعمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 
 بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.مف ق حياديعني أف ىناؾ 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بثف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ   تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف   %، قيمة االختباريساكم 

0.05" دالة إحصائيان عند مستكل داللة  تجنيد األموال " يعتبر مجاؿ  مما يدؿ عمى أف ،
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  3كىي  الحيادعف درجة  قد زادمتكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ 

 مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 
 

بتجنيد األمكاؿ ضمف الييكؿ ات كحدة خاصة ضركرة امتالؾ الجمعي كيعزك الباحث 
التنظيمي لمجمعية إلى األىمية الكبرل التي تقع عمى عاتقيا في تكفير األمكاؿ التي مف خالليا 

كدراسة  (،2004تمكؿ الجمعيات أنشطتيا المختمفة، حيث اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة شرؼ)
ك يساعد الجيكد المتكررة،  كحدة تجنيد األمكاؿ يساعد في تكفير كجكد حيث أف (2012الجرجاكم )

 العمؿ داخؿ الجمعية فعممية التنسيؽ تساعد عمى تكفير الكقت كالجيد كالماؿ لمجمعية. انسجاـ في 

، ر ىي نتائج غير حقيقية إلى حد ماكما يرل الباحث بثف النتائج الظاىرة في ىذا المحك 
نما ة بتجنيد األمكاؿجد بيا كحدة خاصحيث أف الكثير مف فركع الجمعية االسالمية ال يك  ، كا 

نما يمارس )مكظؼ كاحد فقط  منسؽ مشاريع (، كما أف بعض الفركع ال يكجد بيا منسقا لممشاريع كا 
ىذه العممية مدير الجمعية ، كيشارؾ فييا أيضا بعض العامميف مف إدارييف كمحاسبيف كاتضح ذلؾ 

 تيـ في عممية تجنيد األمكاؿ.أيضا مف خالؿ تعبئتيـ لالستبانة ، حيث أنيـ برركا ذلؾ بمشارك
 

 تحميل جميع فقرات االستبيان

 درجة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي Tتـ استخداـ اختبار 
 (42النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىي  الحياد
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 (35جدول )
 فقرات االستبيانلجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 جميع فقرات االستبياف

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *                           . 

( أم أف 5)الدرجة الكمية مف  ساكم المتكسط الحسابي يتبيف أف ( 42مف جدكؿ )
تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ، قيمة االختبار% المتكسط الحسابي النسبي

0.05لذلؾ تعتبر الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل داللة    ، مما يدؿ عمى أف متكسط
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة  3كىي  الحياددرجة االستجابة قد زاد عف درجة 

 . فقرات االستبياف بشكؿ عاـ عمى جميع 

 اختبار فرضيات الدراسةرابعًا: 
 (1إلى  6)الفرضيات من  اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة

  .ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة :الفرضية الصفرية

 .تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة :الفرضية البديمة

0.05أكبر مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت    الفرضية فإنو ال يمكف رفض
الصفرية كبالتالي ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة، أما إذا 

0.05أقؿ مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)كانت    فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ
 .متغيريف مف متغيرات الدراسة تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيفالفرضية البديمة القائمة بثنو 

تطبيق مفيوم بين  0.05وجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ت الفرضية األولى:
 و بين عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية.التسويق الحديث 
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( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف ( أف معامؿ االرتباط يساكم 43جدكؿ )يبيف 
كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 0005كىي أقؿ مف مستكم الداللة  

عند مستكل  كبيف عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالميةتطبيؽ مفيكـ التسكيؽ الحديث بيف 
 (.α =0.05داللة إحصائية )

اإلسالمية إلى األىمية يعزك الباحث اىمية تطبيؽ مفيكـ التسكيؽ الحديث في الجمعيات ك 
الكبرل لمكاكبة التطكر التكنكلكجي الممحكظ في إدارة المنظمات األىمية كلما لو مف أثر عمى زيادة 
عممية تجنيد االمكاؿ كذلؾ باالستخداـ األمثؿ لإلنترنت بعرض أخبار المشاريع المنفذة كعرض 

ى تمكيؿ كذلؾ عبر المكقع االلكتركني مقترحات لممشاريع المستقبمية المنكم تنفيذىا كالتي تحتاج إل
الخاص بالجمعية كصفحات مكاقع التكاصؿ االجتماعي باإلضافة إلى متابعة االعالنات كاألخبار 
عمى مكاقع الممكليف باستمرار ، أيضا عمى الجمعيات تعزيز العالقة مع المانحيف كذلؾ مف خالؿ 

ت مستمرة لمممكليف بغرض التكاصؿ كنسج التشبيؾ األمثؿ كذلؾ بعقد لقاءات تكاصؿ ك عمؿ زيارا
، حيث اتفقت ىذه النتائج ير في تعزيز عممية تجنيد االمكاؿعالقات مميزة لما لذلؾ مف أثر كب

( كدراسة الحيدرم 2008( ك  دراسة سارم كساليمة )2013ماؿ مع كؿ مف دراسة حالسة )باإلج
، Franz (2005)كدراسة  ،FRANKOVA (2012)، كدراسة (2011كدراسة كمثكـ )( ، 2004)

( التي أكدت جميعيا عمى اىمية تطبيؽ مفيكـ التسكيؽ الحديث في 2010) Lassilaكدراسة 
 الجمعيات كأثره عمى زيادة عممية تجنيد األمكاؿ.

 (:34جدول )
 تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية وبين عمميةتطبيق مفيوم التسويق الحديث  بينمعامل االرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

بيف  0.05كجد عالقة ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية ت
ك بيف عممية تجنيد األمكاؿ في تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث 

 الجمعيات اإلسالمية
 

 . α=0005االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة         *

وبين  التخطيطبين  0.05وجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ت الفرضية الثانية:
 عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية.
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( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف ( أف معامؿ االرتباط يساكم 44جدكؿ ) يبيف
كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 0005كىي أقؿ مف مستكم الداللة  

 αعند مستكل داللة إحصائية ) كبيف عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية التخطيطبيف 
=0.05.) 
أىمية التخطيط حيث يساعد في تنظيـ العمؿ كيرفع مف كفاءة إنجاز الباحث ذلؾ إلى  يعزكك 

استراتيجية كخطط عمؿ كاضحة يقمؿ مف نسبة األخطاء المياـ بدقة عالية ، كذلؾ كجكد خطة 
كالمخاطر التي يمكف أف تتعرض ليا الجمعية أثناء تنفيذىا لممشاريع كبالتالي تككف نسبة نجاح 
تنفيذ المشركع عالية مما يؤثر بشكؿ إيجابي عمى عممية تجميد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية ، 

( كدراسة 2004( كدراسة الحيدرم )2012اسة الجرجاكم )مع كؿ مف در  حيث اتفقت ىذه النتائج
Jennings (2004 التي أكدت جميعيا أف كجكد خطة استراتيجية كخطط عمؿ كاضحة يزيد مف )

 عممية تجنيد االمكاؿ في الجمعية.
 (:33جدول )

 وبين عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية التخطيط بينمعامل االرتباط 

 معامل بيرسون  الفرضية

 لالرتباط
القيمة 

  (.Sig)االحتمالية

بيف  0.05كجد عالقة ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية ت
 كبيف عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية التخطيط

 . α=0005االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة         *

وجود كادر بين  0.05وجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ت الفرضية الثالثة:
 و بين عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية. وظيفي مؤىل

( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف ( أف معامؿ االرتباط يساكم 45جدكؿ )يبيف 
كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 0005كىي أقؿ مف مستكم الداللة  

عند مستكل داللة  كبيف عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية كجكد كادر كظيفي مؤىؿبيف 
 (.α =0.05إحصائية )
الدكر الذم يمعبو المكظؼ المؤىؿ في عممية تجنيد األمكاؿ ، حيث الباحث ذلؾ إلى  يعزكك 

، كالخبرة في إدارة المشاريع ككتابة لكاممة بسياسات كقكانيف الجمعيةاأف امتالؾ المكظؼ المعرؼ 
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، كما اف اىتماـ الجمعية بتدريب ية في تحسيف عممية تجنيد األمكاؿمقترحاتيا يزيد مف فرص الجمع
كتطكم الكادر الكظيفي العامؿ في مجاؿ المشاريع كتجنيد األمكاؿ كتقييمو باستمرار يؤثر بشكؿ 

( 2012الجرجاكم )إيجابي عمى عممية تجنيد األمكاؿ حيث اتفقت ىذه النتائج مع كؿ مف دراسة 
 .(2004( كدراسة الحيدرم )2009) Silvermanكدراسة 

 (:32جدول )
 وبين عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية وجود كادر وظيفي مؤىل بينمعامل االرتباط 

 معامل بيرسون  الفرضية

 لالرتباط
القيمة 

  (.Sig)االحتمالية

كجكد بيف  0.05كجد عالقة ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية ت
 الجمعيات اإلسالميةك بيف عممية تجنيد األمكاؿ في  كادر كظيفي مؤىؿ

 

 . α=0005االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة         *

الفئات التي بين  0.05وجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ت الفرضية الرابعة:
 وبين عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية. تستيدفيا الجمعية

( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف ( أف معامؿ االرتباط يساكم 46جدكؿ )يبيف 
كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 0005كىي أقؿ مف مستكم الداللة  

عند مستكل  كبيف عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية الفئات التي تستيدفيا الجمعيةبيف 
 .(α =0.05داللة إحصائية )

أىمية الفئة التي تستيدفيا الجمعيات االسالمية ، حيث اف رغبات الباحث ذلؾ إلى  يعزكك 
الممكليف كالمتبرعيف تختمؼ مف فئة ألخرل ، كما أف تخصص بعض الممكليف في التبرع لفئات 

األمكاؿ لتنفيذ معينة يتطمب مف الجمعيات االسالمية زيادة اىتماميا بيذه الفئات كذلؾ لزيادة تجنيد 
 (.2002تيجة مع دراسة عبد الكريـ )المشاريع ، حيث اتفقت ىذه الن
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(:31جدول )  

 تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالميةوبين عممية  الفئات التي تستيدفيا الجمعية بينمعامل االرتباط 

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

الفئات بيف  0.05كجد عالقة ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية ت
كبيف عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات  التي تستيدفيا الجمعية

 اإلسالمية
 

 . α=0005االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة         *
سياســات بــين  0.05عالقــة ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة  وجــدت الفرضــية الخامســة:

 و بين عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية. الممولين

( تساكم .(Sigالقيمة االحتمالية ، كأف ( أف معامؿ االرتباط يساكم 47جدكؿ )يبيف 
كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 0005كىي أقؿ مف مستكم الداللة  

عند مستكل داللة  كبيف عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية سياسات الممكليفبيف 
 (.α =0.05إحصائية )
أىمية مراعاة الجمعيات االسالمية لسياسات الممكليف أثناء تقديميا الباحث ذلؾ إلى  يعزكك 

ـ ك الممكليف ييتمكف بالمشاريع التي تساىـ في تحقيؽ اىداؼ رسالتيلمقترحات المشاريع ، حيث اف 
، كبالتالي عمى الجمعيات االسالمية أف تككف قادرة عمى استيفاء أف ال تككف معارضة لسياساتيـ

شركط كمتطمبات الممكليف لمحصكؿ عمى تمكيؿ المشاريع باإلضافة إلى معرفة الجمعيات 
غزة  ي قطاع غزة كخارجيا الذيف يقكمكف بتمكيؿ مشاريع في قطاعاالسالمية بالممكليف العامميف ف

( كدراسة 2013تائج مع كؿ مف دراسة دلكؿ )، كقد اتفقت ىذه النكمعرفة سياساتيـ كثقافاتيـ
Silverman (2009.) 

 (:37جدول )
 كبيف عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية سياسات الممكليف بيفمعامؿ االرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

 سياسات الممكليفبيف  0.05عالقة ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية  كجدت
 كبيف عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية

 

 . α=0005االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة         *
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الرقابة بين  0.05وجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ت السادسة:الفرضية 
 و بين عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية. المالية

( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف  ( أف معامؿ االرتباط يساكم 48جدكؿ )يبيف 
كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  α= 0005كىي أقؿ مف مستكم الداللة  

عند مستكل داللة إحصائية  كبيف عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية الرقابة الماليةبيف 
(α =0.05.) 

أىمية الرقابة المالية الداخمية كالخارجية لما تعكسو مف شفافية الباحث ذلؾ إلى  يعزكك 
إلى تعزيز مكثكقيتيا كمصداقيتيا اماـ الجيات المانحة كذلؾ الجمعيات االسالمية باإلضافة 

بإصدار تقارير مالية دكرية كعرضيا عمى الجيات المانحة باإلضافة إلى إظيار اإلجراءات المالية 
( 2013تائج مع كؿ مف دراسة دلكؿ )، حيث اتفقت ىذه الني تتبعيا الجمعية داخميا كخارجياالت

 (.2005سة شرؼ )( كدرا2009بك دقة )كدراسة أ
 (:32جدول )

 كبيف عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعيات اإلسالمية الرقابة المالية بيفمعامؿ االرتباط 

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بيف  0.05كجد عالقة ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية ت
 األمكاؿ في الجمعيات اإلسالميةكبيف عممية تجنيد  الرقابة المالية

 

 . α=0005االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة         *

حول تأثير  0.05ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  الفرضية السابعة:
العوامل المؤثرة في عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية تعزى إلى المتغيرات الشخصية 

 المسمى الكظيفي (.  –الخبرة  –المؤىؿ العممي  -العمر –) الجنس : التالية 

" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية مستقمتيفلعينتيف T  تـ استخداـ اختبار "
كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات. كذلؾ تـ استخداـ اختبار " 

يصمح " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىذا االختبار معممي التبايف األحادم 
 متكسطات أك أكثر. 3لمقارنة 

حــول العوامــل المــؤثرة فــي عمميــة  0.05ىنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة 
 الجنس. تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية تعزى إلى
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 - Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 49المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا,  α ≤ 0.05ة أكبر مف مستكل الدالل" لعينتيف مستقمتيف 

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة 
% مف عينة 89.2أف  ، كذلؾالجنسحكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى 

 راسة ىـ مف الذككر، كالباقي مف اإلناث.دال
 (:44) جدول

 الجنس  –لعينتين مستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(S
ig

( 

 أنثى ذكر

.تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث   

.التخطيط  

.كجكد كادر كظيفي مؤىؿ  

.الفئات التي تستيدفيا الجمعية  

.سياسات الممكليف  

.الرقابة المالية  

.تجنيد األمكاؿ  

 جميع المجاالت معا
 

حول تأثير العوامل المؤثرة  0.05معنوية ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 العمر. في عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية تعزى إلى

المقابمة الختبار"  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 50المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا  α ≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة " التبايف األحادم 

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة 
 االت مجتمعة معا تعزل إلى العمر.حكؿ ىذه المجاالت كالمج
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 (:50جدول )

 العمر –" التباين األحادي اختبار " نتائج  

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)S
ig

.( 

سنة  25
 فأقل

26-35  36-45 فأكثر 46   

.تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث   

.التخطيط  

.كجكد كادر كظيفي مؤىؿ  

.الجمعيةالفئات التي تستيدفيا   

.سياسات الممكليف  

.الرقابة المالية  

.تجنيد األمكاؿ  

 جميع المجاالت معا
 

حول تأثير العوامل المؤثرة  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية ىناك فروق ذات 
 المؤىل العممي. في عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية تعزى إلى

 يمكف استنتاج ما يمي:( 51المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

أقؿ مف مستكل الداللة " المقابمة الختبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
0.05 ≥ α   " كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  الرقابة الماليةلمجاؿ ,"

لصالح  كذلؾ  بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى المؤىؿ العممي
 يـ غالبان ماأن، حيث لماجستيرالذيف يحممكف الدرجات العممية العميا كخاصة حممة الدبمكـ العالي كا

يشغمكف مناصب عميا ، كتككف درجة اىتماميـ باألمػكر المالية كالرقابة المالية عالية ، لذلؾ كانت 
استجابتيـ ليذا المجاؿ عالية كرأكا أف تثثير ىذا المجاؿ ) الرقابة المالية ( ميـ في عممية تجنيد 

 األمكاؿ.

 (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  α ≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة 
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 بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى المؤىؿ
  العممي.

(:51جدول )  

المؤىل العممي –" التباين األحادي اختبار " نتائج    

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(S
ig

) 

دبموم فما 
دبموم  بكالوريوس دون

 ماجستير عالي

.تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث   

.التخطيط  

.كجكد كادر كظيفي مؤىؿ  

.الفئات التي تستيدفيا الجمعية  

.سياسات الممكليف  

.الرقابة المالية  

.تجنيد األمكاؿ  

 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *    

حول تأثير العوامل المؤثرة  0.05ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
سنوات الخبرة في مجال العمل  الجمعيات اإلسالمية تعزى إلىفي عممية تجنيد األموال في 

 األىمي.

المقابمة الختبار"  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  (52المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا,  α ≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة " التبايف األحادم 

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة 
كيفسر الباحث ىذه النتيجة جتمعة معا تعزل إلى سنكات الخبرة ، حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت م

ىـ مف أصحاب سنكات الخبرة العالية حيث أنيـ إلى أف غالبية العامميف في الجمعية االسالمية 
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كقد اتفقت ىذه ، سنكات 3في العمؿ األىمي تزيد عف % يمتمككف خبرة 9308يشكمكف ما نسبتو 
  .(2012)النتائج مع دراسة الجرجاكم 

 (:52جدول )

 سنوات الخبرة –" التباين األحادي اختبار " نتائج  

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)S
ig

( 

 2أقل من 
 سنوات

2-5 
 سنوات

6-8 
 سنوات

سنوات  9
 فأكثر

.تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث   

.التخطيط  

.كجكد كادر كظيفي مؤىؿ  

.الجمعية الفئات التي تستيدفيا  

.سياسات الممكليف  

.الرقابة المالية  

.تجنيد األمكاؿ  

 جميع المجاالت معا

حول تأثير العوامل المؤثرة في  0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية ىناك فروق ذات 
 .المسمى الوظيفي عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية تعزى إلى

 يمكف استنتاج ما يمي:( 53المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

أقؿ مف مستكل الداللة " المقابمة الختبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
0.05 ≥ α  " كالمجاالت  الفئات التي تستيدفيا الجمعية, تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث لممجاليف "

مجتمعة معا كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة 
الدراسة حكؿ ىذيف المجاليف كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى المسمى الكظيفي كذلؾ لصالح 

ل معرفتيـ حيث أف ىذه النتيجة تكضح مد/ رئيس قسـ المشاريع ، ـ مدير المشاريعالذيف مسماى
لما ليما مف دكر بارز الفئات التي تستيدفيا الجمعية تثثير بثىمية تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث ك 

 عممية تجنيد األمػػكاؿ.في 
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أكبر مف مستكل الداللة  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
0.05 ≥ α  ؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فرك

 عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى المسمى الكظيفي.
:(53جدول )  

 المسمى الوظيفي –" التباين األحادي اختبار " نتائج  

 المجال

 المتوسطات
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قيم

  )
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ة ا
قيم

ال
S

ig
( 

رئيس / 
عضو 
مجمس 
 اإلدارة

مدير 
 الجمعية

مدير/ رئيس 
قسم 

 المشاريع

موظف 
قسم 

 المشاريع
 أخرى

.تطبيؽ مفيـك التسكيؽ الحديث  

.التخطيط  

.كجكد كادر كظيفي مؤىؿ  

.الفئات التي تستيدفيا الجمعية  

.سياسات الممكليف  

.الرقابة المالية  

.تجنيد األمكاؿ  

 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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 :أواًل. نتائج الدراسة

 :مقدمة

، كأىـ تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ الدراسةألىـ النتائج التي  يتضمف ىذا الفصؿ ممخصان 
التكصيات المقترحة عمى ضكء النتائج كالتي تسيـ في البحث عف العكامؿ المؤثرة في عممية تجنيد 
األمكاؿ في الجمعيات االسالمية في قطاع غزة كتطبيؽ ىذه الدراسة عمى الجمعية االسالمية بكافة 

األمكاؿ كمدل  فركعيا في محافظات قطاع غزة كذلؾ لمعرفة تثثير ىذه العكامؿ عمى عممية تجنيد
ىذه مراعاتيا في الجمعية االسالمية لتعزيز نقاط القكة كتصحيح كمعالجة نقاط الضعؼ لتحسيف 

 بكفاءة عالية لتقديـ أفضؿ الخدمات لممجتمع. جمعيات مف تحقيؽ أىدافياف اللتتمكالعممية 

 أظيرت نتائج الدراسة ما يمي :
 التسويق الحديث : فيما يتعمق بآراء عينة الدراسة حول تطبيق مفيوم . أ

عمى أف الجمعية  %82035بنسبة أف آراء المبحكثيف اتفقت عمى أف ىنالؾ درجة مكافقة 
مكاكبة  كذلؾ مف خالؿاالسالمية تقكـ بتطبيؽ مفيكـ التسكيؽ الحديث في عممية تجنيد األمكاؿ ، 

كنية كمف خالؿ التطكر التكنكلكجي المستمر في عممية تسكيؽ المشاريع مف خالؿ المكاقع االلكتر 
صفحات التكاصؿ االجتماعي كالتركيج لمجمعية لمكصكؿ ألكبر عدد ممكف مف الجميكر في جميع 
أنحاء العالـ ، كما أف نسج العالقات مع الممكليف كالشركاء كالمستفيديف يعزز فرص حصكؿ 

ممية تجنيد الجمعية عمى التمكيؿ كيساىـ في بناء عالقة طكيمة األمػػد مع الممكؿ مما يحسف مف ع
 األمكاؿ في الجمعية.

 فيما يتعمق بآراء العينة حول أىمية عممية التخطيط : . ب

عمى أف الجمعية  %78011بنسبة أف آراء المبحكثيف اتفقت عمى أف ىنالؾ درجة مكافقة 
، خدـ خطط العمؿ في تنفيذ مشاريعيااالسالمية تيتـ بإعداد خطة استراتيجية مكتكبة ، كما أنيا تست

إدارة الجمعية تقكـ بمشاركة العالميف فييا في إعداد الخطط مما يعزز دكر مجندم األمكاؿ كما أف 
في الجمعية في صياغة األىداؼ العامة كتبنييا ، كأف عممية التخطيط تساىـ في تحقيؽ أىداؼ 

 كتحقيؽ أىدافيا. تساىـ في تنمية كحدة تجنيد األمكاؿ، ك الجمعية بشكؿ كبير 
 العينة حول وجود كادر وظيفي مؤىل :فيما يتعمق بآراء  . ت

عمى أف الجمعية  %73041بنسبة بحكثيف اتفقت عمى أف ىنالؾ درجة مكافقة مأف آراء ال
زمة لمعمؿ في مجاؿ تجنيد االسالمية تمتمؾ مكظفي تجنيد أمكاؿ مف أصحاب المؤىالت العممية الال
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أف العدد المطمكب مف المكظفيف ك ؿ ، ، باإلضافة إلى امتالكيـ لمخبرات الالزمة ليذا المجااألمكاؿ
الذيف تقع عمى عاتقيـ عممية تجنيد االمكاؿ كاٍؼ في الجمعية ، أيضا أظيرت آراء المبحكثيف أف 

مكاؿ لمعمؿ في الجمعية ، الجمعية االسالمية تيتـ باستقطاب أصحاب الخبرات في مجاؿ تجنيد األ
لدييا كتقكـ بتقييميـ بشكؿ  جنيد األمكاؿتيتـ بتدريب كتطكير كتثىيؿ مكظفي كحدة تكما أنيا 

 ، مما يساىـ في نجاح عممية تجنيد األمكاؿ في الجمعية.دكرم

 فيما يتعمق بآراء العينة حول الفئات المستفيدة : . ث

بثف الجمعية  %78099بنسبة ف آراء المبحكثيف اتفقت عمى أف ىنالؾ درجة مكافقة أ
في تقديـ خدماتيا مما يساىـ في نجاح عممية تجنيد االسالمية تتنكع في الفئات التي تستيدفيا 

احصائيات  الجمعية تمتمؾك ، المشاريع المنفذة يزداد باستمرارأف حجـ المستفيديف مف ك ، اؿاألمك 
، كما لمتكاصؿ معيـ كتعزيز العالقة بيـدقيقة عف الفئات التي تستيدفيا كتقكـ بعقد لقاءات دكرية 

يجعميا أكثر احتكاكا بالمستفيديف  القطاعفركع في كافة محافظات أف امتالؾ الجمعية لمعديد مف ال
كبالتالي يعطييا  ،كىذا ما يعطييا الفرصة لتنفيذ مشاريعيا في كافة األماكف مف خالؿ ىذه الفركع

 الفرصة لمحصكؿ عمى التمكيؿ الالـز لمشاريعيا كىذا يساىـ في نجاح عممية تجنيد األمكاؿ.

 حول سياسات الممولين : فيما يتعمق بآراء العينة . ج

بثنو يكجد انسجاـ كبير  % 85082مكافقة  درجةأف آراء المبحكثيف اتفقت عمى أف ىنالؾ 
، كما أف الجمعية االسالمية كبيف سياسات الممكليف بيف البرامج كالمشاريع التي تقدميا الجمعية

كنة عالية في التعامؿ مع مر  كلدييا، كفاءة عاليةلتي تؤىميا لتنفيذ المشاريع بتمتمؾ القدرات ا
الممكليف، مما يؤىميا الستيفاء الشركط التي يفرضيا الممكليف لمحصكؿ عمى المشاريع مع مراعاتيا 

تربطيا عالقات مميزة مع الممكليف مع معرفتيا الكبيرة  كأيضان لسياساتيا العامة كرغبات الممكليف ، 
 .بثىـ الممكليف العامميف في قطاع غزة كماىي سياساتيـ

 فيما يتعمق بآراء العينة حول الرقابة المالية : . ح

بثف لمجمعية  %84009بنسبة أف آراء المبحكثيف اتفقت عمى أف ىنالؾ درجة مكافقة 
كما انيا تستخدـ األنظمة كالقكانيف المالية المعتمدة  ،االسالمية مراقب مالي داخمي ذك كفاءة عالية
ر تقكـ بإصدا، ك ا مف قبؿ المدقؽ الداخمي بشكؿ دكرمفي كافة معامالتيا المالية ، كيتـ مراجعتي

، كما أظيرت آراء المبحكثيف أف لمجمعية االسالمية مدقؽ حسابات تقارير مالية داخمية بشكؿ دكرم
، كيتـ سنكيان خارجي مستقؿ يقكـ بإعداد التقرير المالي السنكم كيتـ عرضو عمى الممكليف كالشركاء 

 .معيةركنية كصفحات التكاصؿ االجتماعي الخاصة بالجعرضو أيضا عمى المكاقع اإللكت
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 توصيات الدراسة: ثانيًا.

كالتي تتعمؽ بالتطكر  في الجمعية االسالمية ، تطبيؽ كافة مفاىيـ التسكيؽ الحديثةقياـ  تعزيز . أ
كمكاكبتو مف خالؿ تطكير مكاقع االنترنت الخاصة بالفركع ، كعرض مقترحات  ، التكنكلكجي

المشاريع الخاصة بيا عمى شبكة االنترنت لزيادة تكاصميا مع الجميكر مف المستفيديف 
كالممكليف كالشركاء ، كما انو يجب عمييا تفعيؿ عرض األنشطة كاألخبار باستمرار لما لو مف 

كسابيا مكقعا مميزا في المجتمع ، كما أنو مف الميـ أف تقـك دكر في التركيج لمجمعية ك  ا 
الجمعية االسالمية بمتابعة مستمرة لممكاقع اإللكتركنية الخاصة بالممكليف كالمعنية بتمكيؿ 
المنظمات الغير حككمية لما لو مف أىمية في تعزيز فرص الحصكؿ عمى التمكيؿ مف خالؿ 

ئؿ اإلعالـ ، أيضا يرل الباحث أف عمى الجمعية استيداؼ كافة االعالنات في كافة كسا
االسالمية بكافة فركعيا أف تيتـ بنسج العالقات مع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة كخارجو 
مف مؤسسات تمكيمية كتنفيذية ، لما لو مف أىمية في بناء عالقات طكيمة األمد كزيادة فرص 

مارىا ، كما أنو يجب عمى الجمعية ىذه العالقات كاستث الحصكؿ عمى التمكيؿ مف خالؿ
االسالمية أف تعتمد نظاما دكريا لزيارات كافة المؤسسات كمشاركتيا في األنشطة كاالحتفاالت 

 لتعزيز العالقة مع كافة المؤسسات كعمى رأسيا المؤسسات المانحة.

كة تراعي فييا الجمعية مشار  ،العمؿ عمى إعداد خطة استراتيجية كاضحة بشكؿ دكرمضركرة  . ب
العامميف في كحدة تجنيد األمكاؿ ليصبحكا جزءا مف ىذه الخطة ، ليحرصكا عمى تطبيقيا 
كنجاحيا ، كما أنو عمى الجمعية االسالمية أف تحرص عمى عرض الخطة االستراتيجية 
لمممكليف لتعزيز العالقة كإلظيار مدل مكائمة أىداؼ الجمعية مع أىداؼ الممكؿ ، مع مراعاة 

كائمتيا لألكضاع المتقمبة التي يعيشيا قطاع غزة ، أيضا عمى الخطة أف مركنة الخطة كم
تتضمف اىتماما كاضحا بعممية تجنيد األمكاؿ لضماف نجاح العممية كلتتمكف الجمعية مف تحقيؽ 

 اىدافيا.

قياـ الجمعية االسالمية بتعييف عدد كاٍؼ مف المكظفيف في كحدة تجنيد األمكاؿ مع ضركرة  . ت
الحرص عمى كفاءتيـ ك امتالكيـ لمخبرات الالزمة لنجاح ىذه العممية ، مع التنسيؽ المستمر 
بيف كافة أقساـ الجمعية الرئيسية لضماف تحقيؽ أىداؼ الجمعية ، كما أنو يتكجب عمى الجمعية 

أف تيتـ بتطكير مكظفي كحدة تجنيد األمكاؿ ليكاكبكا التطكر الممحكظ في كافة العمـك االسالمية 
اإلدارية المعنية بعممية تجنيد األمكاؿ ، كما انو يجب عمييا اف تعمؿ عمى استقطاب أم خبرات 

لتعزيز مكقعيا في ىذا المجاؿ بيف تظير في المجتمع المحيط في مجاؿ عممية تجنيد األمكاؿ 
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مؤسسات المنافسة في المجتمع ، كيكصي الباحث بضركرة تقييـ مكظفي كحدة تجنيد كافة ال
 األمكاؿ بشكؿ مستمر مع اعتماد نظاـ الحكافز الذم يزيد مف انتاجية المكظفيف كعطائيـ.

االسالمية كبناء عالقة طكيمة األمػػد معيـ، لما  الجمعيةضركرة االىتماـ بالفئات التي تستيدفيا  . ث
ر في تحسيف سمعة الجمعية كا عطائيا مركزان قكيان في المجتمع ، حيث أف الكثير مف لذلؾ مف أثػػ

المؤسسات التمكيمية تعتمد عمى آراء المستفيديف مف المشاريع التي تقكـ بتمكيميا ، لترل مدل 
رضى الفئات المستفيدة مف جكدة الخدمة المقدمة مف قبؿ الجمعية المنفذة لممشركع، كما أنو 

لجمعية االسالمية أف تزيد مف رقعة الفئات التي تستيدفيا بما يتكائـ مع سياسات يجب عمى ا
 .الممكليف لنجاح عممية تجنيد األمكاؿ

تعزيز العالقات مع الممكليف مف خالؿ انسجاـ برامج كأىداؼ  الجمعية االسالمية  مع برامج  . ج
يرم ، كما أنو يجب عمى كأىداؼ الممكليف، كمحاكلة استيداؼ ممكليف جدد في عالـ العمؿ الخ
 –التالي : سياسية الممكؿ الجمعية االسالمية أف تراعي في مشاريعيا المقدمة لمجيات المانحة 

الشركط التي يفرضيا  –فمسفة الممكؿ  –لغة الممكؿ  –مجاؿ عمؿ الممكؿ  –أىداؼ الممكؿ 
 الممكؿ لمحصكؿ عمى التمكيؿ.

، 2013سنة لزارة الداخمية كفقا لمنظاـ المالي المكحد اعتماد األنظمة المالية المقرة مف ك تعزيز  . ح
كعمى الجمعية االسالمية أف تقكـ باإلفصاح عف تقريرىا المالي السنكم المعتمد مف المدقؽ 
الخارجي لكافة الجيات الممكلة الشريكة لمجمعية كذلؾ إلظيار شفافية الجمعية مما يعزز مف 

 بناء الثقة بيف الممكؿ كالجمعية.
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(. دراسة بعنكاف: الحقبة الراىنة في دكر المنظمات األىمية في 1997البرغكثي, مصطفي ) .2
فمسطينية لدراسة فمسطيف, التحكؿ الديمقراطي كبناء الدكلة في العالـ الثالث, المؤسسة ال

 الديمقراطية, راـ هللا.

 المفتكحة. القدس جامعة منشكرات التطكعي، (، العمؿ الجماعي2002الخطيب، عبدهللا) .3

ـ، بشثف الجمعيات 2000( لسنة 1الكقائع الفمسطينية، العدد الثاني كالثالنكف. قانكف رقـ) .4
 الخيرية كالييئات األىمية.
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العكلمة،  ظؿ في الحككمية (. دكر المنظمات غير2002سمؾ، نجكم ك عابديف صدقي) .6
 اآلسيكية، القاىرة. الدراسات كاليابانية، مركز المصرية الخبرتاف

 (.2004) مايك  45المنظمات األىمية الفمسطينية، نشرة شيرية, العدد شبكة  .7
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(، دراسة بعنكاف: مسح المنظمات 2009سياسات االقتصادية الفمسطينية)معيد أبحاث ال .9
 (.2009-2007-2001الفمسطينية غير الحككمية)

(، دراسة بعنكاف/ تتبع الدعـ الخارجي 2009معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطينية) .10
 .(2008-1999لممنظمات الفمسطينية غير الحككمية في الضفة الغربية كقطاع غزة)
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 المجتمع، راـ هللا.
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(. دكر كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم في الحممة اإلعالمية لمركز 2008الساليمة، أسماء) .4
تة لمبحكث الحسيف لمسرطاف في جمع التبرعات المادية لمرضى السرطاف، مجمة مؤ 

 كالدراسات، المجمد الثالث كالعشركف، العدد الثالث.

(، مدل فعالية سياسة تدبير التمكيؿ في 2013الشكبكي، محركس ك أبك شمالة، محمد) .5
 منظمات المجتمع المدني المحمية العاممة في مدينة غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية.

المنظمات األىمية في قطاع غزة لشبكات  (، كاقع استخداـ2013حالسة، محمد منتصر) .6
 التكاصؿ االجتماعي في تعزيز عالقتيا بالجميكر، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية.

(، تقييـ مدل تطبيؽ المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة لممتطمبات 2013دلكؿ، ىبة) .7
رسالة ماجستير، الجامعة المالية لمجيات المانحة الدكلية كتثثيره عمى استمرارية التمكيؿ، 

 اإلسالمية.
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(، أثر الرقابة المالية عمى استمرار التمكيؿ لممؤسسات األىمية 2005شرؼ، جياد محمد) .8
 المؤسسات األىمية في قطاع غزة، الجامعة اإلسالمية. –دراسة ميدانية 

(. دكر الجمعيات الخيرية اإلسالمية في تخفيؼ حدة الفقر مع 2008عبدالسالـ، مصطفى) .9
قترح إنشاء بنؾ فقراء أىمي إسالمي، بحث مقدـ إلى مؤتمر العمؿ الخيرم الخميجي الثالث، م

 دائرة الشؤكف اإلسالمية كالعمؿ الخيرم بدبي.

الجمعيات نمكذجان، رسالة  -(، التسكيؽ في المنظمات غير اليادفة لمربح2010كمثكـ، كىابي) .10
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  .2 د.نافذ بركات الجامعة اإلسالمية
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أبو الروس د. سامى الجامعة اإلسالمية  5.  

بحر د. يوسف الجامعة اإلسالمية  6.  

  .7 أ.أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات األىمية

  .8 أ.عصام جودة رئيس بمدية جباليا
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 (2ممحق رقم)
غـــزة –انجبيعـــت االساليٍــت   

انذراسبث انعهٍب –كهٍت انخجبرة   

 يبجســخٍــر إدارة األعًــــــــبل

 

 انسٍذ / ة انفبضم / ــت

 انسالو عهٍكى ورحًت اهلل وبركبحه ،،،

 

 انًىضىع / انًشبركت فً حعبئت اسخبٍبٌ

 

"انعىايللم انًللؤفرة فللً عًهٍللت حجٍُللذ األيللىال فللً انجًعٍللبث      يقوو ًاىجب وومثؼَووودزاظووخ وو ه
،وذىوولاظووزنَب دراسللت حطبٍةٍللت عللٍ انجًعٍللت االسللاليٍت يحبفزللبث قطللبع غللزة "    -يٍت اإلسللال

ىَزطيجووبداىولوو هػيوو دزخووخاىَبخعووزةسألووا دازحاةػَووبهٍووِميةووخاىزدووبزحألووااىدبٍؼووخ
غصح0–اإلظالٍةخ

واىجةبّووبداىوو ازدحألوواىوورىلّسخوو ٍووِظووةبدرنٌاىزنووسًثبىَعووبػدحألووااىولوو هػيوو اىَؼي ٍووبد
،ٍغاىؼيوٌنُاىَؼي ٍوبداىزواظوةزٌاىولو هػيةسوبظزعوزادًةغوساااىجووماىؼيَوا ظزجبّخا

ألقظ0

 وببرك اهلل فٍكى

 وَشكر نكى حسٍ حعبوَكى

 

انببحث                                                                                                     
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 انشخصٍتأواًل : انبٍبَبث 
 :ذمسنّث انجُس -1
 ألأمثـس 4546ـــ 3536ـــ26ظْخألأقو 25:انعًر -2
:دثي ًألَبدوُثنبى زي ضدثي ًػبىاٍبخعزةسانًؤهم انعهًً -3

 دمز زآ
 عذد سُىاث انخبرة فً يجبل انعًم األههً : -3

ظْ ادألأمثس 9ظْ اد 8ـــ 6  ظْ اد5ـــ2ظْ اد 2نقوٍِ

 انًسًى انىظٍفً : -2
زئةط/ػض ٍديطاإلدازحٍديساىدَؼةخٍديساىَشبزيغزئةطقعٌ

اىَشبزيغ
ٍ ظفقعٌاىَشبزيغنخسى، ددى ظَوذ:00000000000000000000000000000000


 فبٍَبً  : بٍبَبث عٍ انجًعٍت 
 انفرع : -1

    غزة ) انرئٍسً ( .                 جببنٍب انبهذ.               جببنٍب انًعسكر .                 بٍج حبَىٌ.       
بٍج الهٍب .         يشروع بٍج الهٍب.           انُصٍراث .             انةرارة .           خبٌ ٌىَس.             

 انشرقٍت.            رفح.
 :00000000000000000000000000000000سُت انخأسٍس -2
31ػبٍو30-21ػبٍو20-10ػبٍية10ِ:نقوٍِعذد انعبيهٍٍ -3

 ػبٍوألأمثـس
 :يجبل عًم انجًعٍت -4

 غبثا0اخزَبػا0صوا0زيبضا0
ثقبألا0رؼيةَا0 ق قا0شزاػا0

 
 يفهىو انخسىٌق انحذٌث :فبنثًب : حطبٍق 

# 

 انًؤشـــر
 

ذة
ش

 ب
ق

اف
أو

 

ق
اف
أو

 

ٌذ
حب

ي
ق 

اف
أو

  
ال

ق  
اف
أو

  
ال

ذة
ش

ب
 

رَزيلاىدَؼةخٍ قغ ّزسّذخبصثـسب10

رعزادًاىدَؼةخ عبثبدخبصخىسبألاٍ اقغاىز اصو2

00000اىخ(Facebook , Twitterا خزَبػاٍثو:)



ٍقزس بداىَشبزيغاىابصخثسبػي شجنخرؼسااىدَؼةخ3
ا ّزسّذ0



رْشساىدَؼةخاةخجبزواةّشطخاىابصخثسبػي شجنخ4
ا ّزسّذ0



رق ًاىدَؼةخثَزبثؼخٍ اقغا ّزسّذاىابصخثبىََ ىة5ِ
ثبظزَساز0



رزبثغاىدَؼةخا ػالّبدوػسوارقديٌاىَشبزيغىيََ ىةِألا6
وظبئواإلػال0ًمبألخ



ي خدىدىاىدَؼةخشجنخػالقبدٍويةخودوىةخرعبػدألا7
ػَيةخردْةداةٍ اه0



رق ًاىدَؼةخثصيبزادىيز اصوٍغاىََ ىةِثبظزَساز80

يؤثسرطجةقٍفس ًاىزع يقاىوديمػي ػَيةخردْةداةٍ اه90
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 رابعًب :  انخخطٍط
# 

 انًؤشـــر
 

ذة
ش

 ب
ق

اف
أو

 

ق
اف
أو

 

ٌذ
حب

ي
ق 

اف
أو

  
ال

ق  
اف
أو

  
ال

ذة
ش

ب
 

رسزٌاىدَؼةخثإػدادخطخاظزسارةدةخٍنز ثخثشنودوزي100

رعزادًاىدَؼةخخطظػَوواضوخألارْفةرٍشبزيؼسب110

رعبهٌاىاطظاىَ ض ػخألاروقةقنهدافاىدَؼةخ120

ألارَْةخو دحاىَشبزيغوردْةدرعبهٌػَيةخاىزاطةظ13
ا ٍ اهوروقةقنهداألسب0



يشبزكاىؼبٍيةِألااىدَؼةخألا ػداداىاطخا ظزسارةدةخ14
وخطظاىؼَو0



يشبزكاىؼبٍيةِألاو دحاىَشبزيغوردْةدا ٍ اهألا ػداد15
اىاطخا ظزسارةدةخوخطظاىؼَو0



ا ظزسارةدةخواىاطظاىَ ض ػخثبىَسوّخرزعٌاىاطخ16
واى اقؼةخ0



ريزصًاىدَؼةخثنبألخنقعبٍسبثزْفةراىاطظثنفبءحػبىةخ170

رق ً دازحاىدَؼةخثَزبثؼخظةساىاطظورقةةَسبثبظزَساز180

يؤثساىزاطةظػي ػَيةخردْةداةٍ اهألااىدَؼةخ190

 
 

 وجىد كبدر وظٍفً يؤهمخبيسًب : 
# 

 انًؤشـــر
 

ذة
ش

 ب
ق

اف
أو

 

ق
اف
أو

 

ٌذ
حب

ي
ق 

اف
أو

  
ال

ق  
اف
أو

  
ال

ذة
ش

ب
 

يَزيلٍ ظفاردْةدا ٍ اهاىَؤهالداىؼيَةخاىالشٍخىيؼَو20
ألاٍدبهردْةداةٍ اهألااىدَؼةخ0



ىدىاىدَؼةخٍ ظفةِنصوبةخجسادػبىةخألاٍدبهردْةد21
ا ٍ ه0



ي خدألااىدَؼةخاىؼدداىنبألاٍِاىؼبٍيةِألاو دحاىَشبزيغ22
وردْةدا ٍ اه0



رسزٌاىدَؼةخثبظزقطبةنصوبةاىاجسادألاٍدبهردْةد23
اةٍ اهىيؼَوألااىدَؼةخ0



يَزيلٍ ظفااىَشبزيغوردْةدا ٍ اهألااىدَؼةخدوزاد24
اةٍ اه0ردزيجةخٍزاللخألاٍدبهردْةد



ييزصًٍ ظف و دحاىَشبزيغوردْةدا ٍ اهثبىقبّ ُاةظبظا25
واىعةبظبداىؼبٍخىيدَؼةخ0



رسزٌاىدَؼةخثزط يسورأهةوٍ ظفاو دحاىَشبزيغوردْةد26
اةٍ اهثبظزَساز0



رقّةٌ دازحاىدَؼةخٍ ظفاو دحاىَشبزيغوردْةداةٍ اه27
دوزي0ثشنو



يؤثسوخ دمبدزوظةفاٍؤهوألااىدَؼةخألاػَيةخردْةد28
اةٍ اه0
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 سبدسًب : انفئبث انخً حسخهذفهب انجًعٍت :

#

 

 انًؤشـــر
 

ذة
ش

 ب
ق

اف
أو

 

ق
اف
أو

 

ٌذ
حب

ي
ق 

اف
أو

  
ال

ق  
اف
أو

  
ال

ذة
ش

ب
 

رزْ عاىفئبداىزارعزسدألسباىدَؼةخألارقديٌخدٍبرسب290

يعبهٌرْ عاىفئبداىَعزسدألخألاػَيةخردْةداةٍ اه300

يصداد دٌاىفئبداىَعزفةدحٍِاىَشبزيغثبظزَساز310

رق ًاىدَؼةخثَشبزمخاىفئبداىَعزسدألخألاػَيةخاإلػداد32
ىيَشبزيغاىَقزس خ0



اىزايز األسىدىاىدَؼةخ  لبئةبدٍؼزَدحودقةقخػِاىفئبد33
رعزفةدٍٍِشبزيغاىدَؼةخ0



رق ًاىدَؼةخثؼقدىقبءادىيز اصوٍغاىفئبداىَعزفةدح34ٍِ
اىدَؼةخ0



اٍزالكاىدَؼةخاىؼديدٍِاىفسوعيعبهٌألارعسةوػَيةخ35
ردْةداةٍ اه0



رؤثساىفئبداىزارعزسدألسباىدَؼةخألاػَيةخردْةداةٍ اه360

 
 سببعًب : سٍبسبث انًًىنٍٍ :

# 

 انًؤشـــر
 

ذة
ش

 ب
ق

اف
أو

 

ق
اف
أو

 

ٌذ
حب

ي
ق 

اف
أو

  
ال

ق  
اف
أو

  
ال

ذة
ش

ب
 

ي خداّعدبًثةِاىجساٍحواىَشبزيغاىزارقدٍسباىدَؼةخوثة37ِ
ظةبظبداىََ ىة0ِ



رَزيلاىدَؼةخاىقدزاداىزارأهيسبىزْفةرٍشبزيغاىََ ىة380ِ

اىدَؼةخٍسوّخػبىةخألااىؼَوٍغاىََ ىة0ِرَزيل39

ي خدىدىاىدَؼةخقدزحػبىةخ ظزةفبءاىشسوطاىزايفسضسب40
اىََ ىة0ِ



رساػااىدَؼةخزغجبداىََ ىةِنثْبءرقديَسبىَقزس بد41
اىَشبزيغ0



رسثظاىدَؼةخػالقبدٍَةصحٍغاىََ ىة420ِ

اىدَؼةخٍؼسألخربٍخثأهٌاىََ ىةِاىؼبىَةِألاي خدىدى43
قطبعغصحوٍبهاظةبظبرس0ٌ



رؤثسظةبظبداىََ ىةِألاػَيةخردْةدا ٍ اه440

 
 فبيًُب : انرقببت انًبنٍت 

# 

 انًؤشـــر
 

ذة
ش

 ب
ق

اف
أو

 

ق
اف
أو

 

ٌذ
حب

ي
ق 

اف
أو

  
ال

ق  
اف
أو

  
ال

ذة
ش

ب
 

ىيدَؼةخ0ي خدٍساقتداخياذومفبءحػبىةخ45

ي خداّظَخوق اّةٍِبىةخٍؼزَدحألااىدَؼةخ460

يزٌاىزؼبٍوٍغمبألخاىَؼبٍالداىَبىةخوألقبىيق اّةِواةّظَخ47
اىَؼزَدح0
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يزٌٍساخؼخمبألخاىَؼبٍالداىَبىةخٍِقجواىَدققاىداخيا48
ثشنودوزي0



ثشنودوزي0يزٌاصدازرقبزيسٍبىةخداخيةخ49

ي خدٍدقق عبثبدخبزخاٍعزقوٍؼزَدىيدَؼةخ500

يق ًاىَدققاىابزخاثإػدادرقسيسظْ يىيدَؼةخ510

يزٌػسااىزقسيساىَبىااىعْ ياىَؼزَدىيََ ىةِاىشسمبء520

يزٌػسااىزقسيساىَبىااىعْ ياىَؼزَدػي ٍ قغا ّزسّذ53
ثبىدَؼةخ0اىابص



ر ثساىعةبظخاىَزؼجخألااىسقبثخاىَبىةخػي ػَيةخردْةد54
اةٍ اه0



 حبسعًب : حجٍُذ األيىال :

#

 

 انًؤشـــر
 

ذة
ش

 ب
ق

اف
أو

 

ق
اف
أو

 

ٌذ
حب

ي
ق 

اف
أو

  
ال

ق  
اف
أو

  
ال

ذة
ش

ب
 

رعبهٌو دحاىَشبزيغوردْةداةٍ اهألاروقةقنهداف55
اىدَؼةخ0



رْعةقثةِو دحاىَشبزيغوردْةداةٍ اهوثةِمبألخهْبك56
نقعبًاىدَؼةخ0



ىدىاىدَؼةخاظزقسازألا دٌاىزَ يو570

رزْ عٍلبدزاىزَ يوىدىاىدَؼةخ580

يزصايد دٌاىزَ يوألااىدَؼةخ590

ي خدىدىاىدَؼةخظةبظبدونّظَخواضوخثال صػَيةخ60
اةٍ اه0ردْةد



رَزيلو دحردْةداةٍ اهاىَؼي ٍبداىنبٍيخىزعسةوػَيةخ61
ردْةداةٍ اه0



رق ً دازحاىدَؼةخثزقةةٌو دحردْةداةٍ اهثشنودوزي620




 وحفضهىا بةبىل فبئق انشكر واالحخراو وانخةذٌر عهى حسٍ حعبوَكى
 

                  
 انببحث                                                               

 إبراهٍى عبذ انهبدي قذٌح                                                          
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 (4ممحق رقم)             


