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 : تعالىقال 

 

  وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللّهُ فَسَيَرَى اعْمَلُواْ وَقُلِ}

  وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالِمِ إِلَى وَسَتُرَدُّونَ

 {تَعْمَلُونَ  كُنتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُم
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 شكر وتقدير
 …      َأَدْخِلْنِىي  رَبّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَىََ وَالِىيَ ّ وَأَنْ أَعْمَىصَ لَىالِتار ضَرَُْىا   و

 ( 19 من آية :سورة النمل)                                      .   رَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصّالِتِنيَبِ
الحمددهلل ا الدددإهللى الددا الوددوا أ وال دددهلل الن هلل الددي اهلل اا ال ددريد الوسددإ أ وال دددهلل الن سدديهللنإ محمددهللا  رسددول 

  .آتإه اا الح مة وفول الخطإ  أاا
ينبغد  لالد ل والددك وم ديد سد،طإنكأ السدالهلل لدك يدإ ر   دإ را  مويدهلل ف د،ك وم ديد  حمهللا  لك يدإ ر   مدإ

 .حتا  در سذا العمل الا حيو الوالوهلل أومطإء   ووبر   وقوة   م،ا مإ منحتن  من تف ير   أنعمإئك
أل إهلليميدة ادهللارة والسيإسددة ل،هللراسدإع الع،يدإ  دمن البرنددإم  يطيد  لد  الن التمدهللد بإل دد ر والعرفدإن بإلالميدل 

 .ترك مع الإمعة األقوا بغوةالم 
 ال در  م،دا سدذه الدذى جميـل جـودت أبـو العينـين/ للـدكتورويطي  لد  الن التمدهللد بالويدل ال د ر والعرفدإن 

أ ثدد ف،دي مند   دل التمدهللير واهللحتدرادأ أ و إن مر هللى من بهللاية الم وارأ وقهللد ل  النود  والت داليعالهللراسة
ـــــدكتورال ددددد ر موودددددول الدددددا  ـــــو / ال ـــــد شـــــعبان الل             / الدددددذى تف دددددل بإدنإبدددددة مدددددن الدددددهلل تورأ نبيـــــل عب

 . الميل البو العينينأ بسب  تواالهلله ف  هللولة ادمإراع ال ميمة
 محمـد إبـراهيم المـدهون/ والـدكتورماجـد محمـد الاـرا، / لدكتورألستاذ ال والتمهلليرالتمهللد بالويل ال  ر   مإ
 . هللحترادمن   ل التمهللير وا دف،دأ سذه الهللراسة ت رمإ بمبول منإق ةن الذي

ربددإن  فسحسددن  الددذى شــمالة فــرج إبــراهيم أبــو/ الــدكتورالددا والددهللى  الالويددلويسددعهللن  الن التمددهللد بإل دد ر 
لمدددإ بذلدددي مدددن الددددهلل  بيدددر فددد  تع،مدددع البحدددم الع،مددد  م،دددا يهلليددديأ و و  تربيتددد أ وم،منددد  فسحسدددن تع،يمددد أ

 . وبإرك اا فييفالواه اا خيراأ أ الهللراسةمسإمهللت  ف  امهللاهلل سذا 
لددا غددوى لدددذه الهللراسددةالددذى قددإد بإلتددهللقي  ال،   عــودةصــ   حــازم / األســتاذى الددا  دد ر  دوالقددهلل / المهنــد أ وا 

 .الذى قإد بترالمة م،خص الهللراسة الا ال،غة ادنال،يوية محمود عبد الجليل شاهين
 إوالع،ددده الهللراسددة سدذامددهللاهلل فد   سددإسدل ددل مدن الدا السددرت  والس،د  ال ددرادأ و ى الخددإص والقدهللد  دد رى وتمدهللير 

 .فإل  ر  ثير ومن يستحموني ال ثر أوررى النت
ن  إنددع األخددرى …والخيددرا   فحسددب  الندد  قددهلل بددذلع  أان  نددع قددهلل الحسددنع فدددذا ف ددل وتوفيدد  مددن ااأ وا 

ليدي يرالدع  أقوإرى الددهللىأ ومدإ الندإ اهلل ب در الودي  والخطدكأ وال مدإل ا وحدهللهأ اليدي يرالدع الف دل  ،دي وا 
 .الثنإء  ،يأ سو نعد المولا ونعد النوير

 (29 من آية :سورة الحهلليهلل)                             (نَّ الفَضْصَ بِيَيِ اهللِ ي ؤضيهِ مَنْ يَشاء  واهللُ ذُو الْفَضصِ العَظِيمِوَأَ …)
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 :ملخص الدراسة
م،دا مسدتوى التحدهلليإع التد  تواالدي المن مدإع األس،يدة فد  قطدإت الهللراسدة الدا التعدر  سدذه  سهللفع
ميندة  م،دا (اهللسدتبإنة)أ وتدد تطبيد  تبإت المند  الووف  التح،ي، اتد و أ وسبل التغ،  م،يدإ غوة

( 5)لعدهللهلل  (الممإب،دة)أ و دذلك من المن مإع األس،ية ف  قطدإت غدوة( 136)مهللهللسإ م وائية  طبمية
 وتدددد تح،يدددل بيإندددإع اهللسدددتبإنةأ المن مدددإع األس،يدددةفددد  ممدددل واهللختودددإص الودددحإ  الخبدددرة مدددن 

 .(SPSS)إستخهللاد الرومة ادحوإئية ل،ع،ود اهللالتمإمية ب
 :الا النتإئ  التإليةع الهللراسة وخ،و

واالي المن مدإع األس،يدة فد  قطدإت غدوة الدإء بمتوسدط حسدإب  مستوى التحهلليإع الهللاخ،ية الت  ت -
 (.ق،ي،ة)أ وسو بهللرالة (50.956)ووون نسب  ( 2.548)
مستوى التحهلليإع الخإرالية الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غدوة الدإء بمتوسدط حسدإب   -

 (.الهللا   بيرة )أ وسو بهللرالة (85.404)ووون نسب  ( 4.270)
المدوارهلل المإليدة :  إلتدإل  االي المن مإع األس،ية فد  قطدإت غدوة مرتبدة  التحهلليإع الهللاخ،ية الت  تو  -

 .السإلي  تمهلليد الخهللمةو والمإهلليةأ الموارهلل الب ريةأ الن د وال،وائ  والممإرسإع ادهللاريةأ 
البيئددددة :  إلتددددإل  التحددددهلليإع الخإراليددددة التدددد  تواالددددي المن مددددإع األس،يددددة فدددد  قطددددإت غددددوة مرتبددددة   -

 .البيئة المإنونيةو يةأ البيئة اهللالتمإميةأ السيإسيةأ البيئة اهللقتوإهلل
 دددع  ن دددإد : ال ثدددر التحدددهلليإع الهللاخ،يدددة التددد  تواالدددي المن مدددإع األس،يدددة فددد  قطدددإت غدددوة سددد  -

األالدددور والم إفددداع ل،عدددإم،ينأ مدددهللد موا بدددة العدددإم،ين لتطدددوير النفسدددددأ  دددع  والدددوهلل م دددإريع 
الوحيدددهلل ل،مدددوارهلل المإليدددةأ لتددوفير التمويدددل الدددذات أ التبرمدددإع والدبدددإع مدددن الخدددإرج سددد  المودددهللر 

 ع  التروي  ادم م  ألن طة المن مةأ مهللد فإم،ية الالمعية العموميةأ مدهللد الممدهللرة م،دا 
 .مهللد التالهلليهلل واهللبت إر ف  السإلي  تمهلليد الخهللمةو ت،بية اهللحتيإالإع المالتمعيةأ 

اهللحدت ل اسدتمرار : ال ثر التحهلليإع الخإرالية الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطدإت غدوة سد  -
واهللمتهللاءاع ادسدرائي،ية المت دررةأ اسدتمرار الفودل بدين الندإح  الدوطنأ  دع  هللور الح ومدة 
فدددد  التمويددددلأ المنإفسددددة ال ددددهلليهللة بددددين المن مددددإع األس،يددددة المددددإد الممددددولينأ نمددددص اهللمتيددددإواع 
ة والتسدي ع الممنوحة ل،عإم،ين ف  المن مإع األس،يةأ مهللد  فإيدة المدوانين والت دريعإع الميسدر 

ال ثإفدة السد إنية العإليدة و لعمل المن مإع األس،يةأ ويإهللة معدهللهللع الفمدر والبطإلدة فد  المالتمدعأ 
 .ف  قطإت غوة

اقإمددة المن مددإع األس،يددة لم ددإريع اسددتثمإريةأ ومددهللد  :والووددا البإحددم بعددهللة توودديإعأ مددن السمدددإ
 .اهللمتمإهلل ال ،  م،ا التمويل الخإرال 

 



 م
 

Abstract: 
This study aimed to identify the level of challenges faced by civil society 

organizations in Gaza Strip and the ways to overcome them, A descriptive 

analytical method was used. A (Questioner) was implemented on a stratified 

random sample of (136) of civil society organizations in Gaza Strip, as well as 

an (Interviews) with (5) experienced people specialized in the work of civil 

society organizations. To answer the questions of the study, a Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) was used to analyze the questionnaire data.  

The study concluded the following results:  

- The level of internal challenges faced by civil society organizations in Gaza 

Strip came with an average of  (2.548) and relative weight of (50.956), 

which is in degrees (a few).  

- The level of the external challenges faced by civil society organizations in 

Gaza Strip came with an average of  (4.270) and relative weight of (85.404), 

which is in degrees (very large).  

- Internal challenges faced by civil society organizations in Gaza Strip 

arranged as follows: Financial and material resources; Human resources; 

rules; Regulations and administrative practices; And the methods of service 

delivery.  

- External challenges faced by civil society organizations in Gaza Strip 

arranged as follows: The political environment; Economic environment; 

Social environment; And the legal environment.  

- The biggest internal challenges faced by civil society organizations in Gaza 

Strip are: Weakness of the system of wages and bonuses for employees; Not 

keeping up with employees to develop themselves; The poor existence of 

projects which can provide self-funding; Donations and grants from abroad 

are the sole source of financial resources; Weak media promotion of the 

organization's activities; Ineffectiveness of the organization's assembly; The 

inability to meet the needs of the community; And the absence of a new and 

innovated  methods of service delivery.  

- The biggest challenges faced by civil society organizations in Gaza Strip are: 

The continuation of the occupation and frequent Israeli attacks; The 

continuing separation between the two wings of the nation; The weakness of 

the government's role in financing; Intense competition between civil society 

organizations for financiers; The lack of privileges and facilities granted to 

workers in civil society organizations; Insufficient laws and legislations 

enabling the civil society organizations to work; Increased poverty and 

unemployment rates in the community; And the high population density in 

Gaza Strip.  

The researcher recommended a number of recommendations, including: The 

establishment of community-based civil society organizations of investment 

projects, And not to totally rely on the external funding. 
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 اإلطار العام للدراسة: الاصل األول

 
 مقدمةال -
 مشكلة الدراسة: أوال   -
 متغيرات الدراسة: ثانيا   -
 الدراسة فرضيات: ثالثا   -
 أهداف الدراسة: رابعا   -
 أهمية الدراسة: خامسا   -
 حدود الدراسة: سادسا   -
 مصطلحات الدراسة: سابعا   -
 الدراسة هيكل: ثامنا   -
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 طار العام للدراسةاإل: الاصل األول
 

 :مقدمةال
من مإع المطإت المن مإع الح وميةأ : ) رئيسة سيت ون الى مالتمع من ث م من مإع 

المن مإع : )المهللن  من أ وتت ون من مإع المالتمع(الخإصأ ومن مإع المالتمع المهللن 
واهللى ومرا و األس،يةأ النمإبإع والتن يمإع المدنيةأ اهللتحإهللاع العمإليةأ األحوا  السيإسيةأ الن

أ وتسعا سذه (المالمومإع اهللالتمإمية المؤطرةأ وادم د والوحإفة غير الرسميةال بإ أ 
المن مإع ب إفة النوامدإ الا التمهللد بمالتمعإتدإ وتنميتدإ والرق  بدإأ م،ا  إفة المستويإع 

 .واهللقتوإهللية اهللالتمإمية والثمإفية والسيإسية
لهللور الهللولة ف   ثير من األحيإنأ وبإستم ل من الالدوتدإ  م م    ا  ت،ع  المن مإع األس،ية هللور و 

ومؤسسإتدإأ امإ لعهللد تم ن الهللولة من الميإد ب إفة األمبإء والمدإد الت  يرى المالتمع الني بحإالة 
 المن مإعمن ت،ك المدإد يخرج من نطإ  مم،دإ ويتعهللاهأ الو ل ون سذه  اليدإأ الو ألن مهللهللا  

: 2223 ب ة المن مإع األس،يةأ )من رؤية الهللولة والالدوتدإ  مخت،فة  الو  مغإيرة   ن ر   والدة   تحمل  
بهللورسإ التنموىأ  م،ا المستوى الهللول أ امترافإ   بير    أ وقهلل ح يع المن مإع األس،ية بإستمإد  (3

ويالهلل سذا اهللستمإد ترالمتي ف  المؤتمراع الهللولية وادق،يمية الت  ت إرك فيدإ سذه المن مإعأ من 
 .(37: 2233وقوعأ ) ام  الهللولية وادق،يمية المخت،فةهلل خإوة بدإ ف  البر خ ل افراهلل بنو 

 الدا سدعا اآلخدرأ اذ  نفد قوامدي منودرى اسدتعمإرى الف،سدطين  هللسدتيطإن المالتمدعويتعدر  
الهللع  وقدهلل والدلأ مدو   اا لدهللين الدوهللء و دبإبية األخد   وتغييد  وتدذوي  ال خودية الدويدة طمدس
لا لألفراهللأ االتمإم  تالميهلل الا اهللحت لية الممإرسإع سذه اهللقتوإهلل الف،سطين أ ممإ  نمو وق  وا 

 الخذع ح وميةأ غير تالمعإع الس،ية ف  المواطنين من ال ثير انت إد - الحإالة بح د - نت  مني
 األسإسدية اهللحتيإالدإع الخدهللمإعأ وت،بيدة تمدهلليد فد  الح وميدة السد،طإع بدهللور الميدإد مإتمددإ م،دا

 قهللمتدي بمدإ أقوية   وهللمإمة   ر يوة   الف،سطينية األس،ية المن مإع حعالوب الف،سطين أ حتا ل،مالتمع
 .(3: 2223هللرويشأ ) والخهللمإع الالوان  من العهلليهلل ف  ون إطإع   م إريع   من وتمهللمي

 حإلة   - بإق  من مإع العإلد  - وخإوة ف  قطإت غوة المن مإع األس،ية الف،سطينيةتعيش و 
  بيرة   ومتط،بإع   أ وسذا  ،ي ي ع تحهلليإع  ة وغير مستمرة  أ فإلبيئة الت  تعمل بدإ م طربمتغيرة  

وقهلل الووا المؤتمر األول  أ(3: 2226مروو أ )المإد المهلليرين والمسئولين ف  سذه المن مإع 
د بتواليي اهللستمإد ل،بحوم والهللراسإع ف  مالإل 3939ل،من مإع األس،ية العربية المنعمهللة مإد 
 أسذا المطإت المدد والم   ع والتحهلليإع الت  تواالدي العمل األس،  العرب أ ل،    من م م 

 .بدهلل  التطوير



3 
 

أ (32: 2223لهللاهللوةأ )تنإولع هللراسإع مخت،فة بنإء سذه المن مإع و ب ة م قإتدإ وتموي،دإ و 
الا بع  التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية من الوان   سذه الهللراسإع الحيإنإ   وتطرقع
بع  الهللراسإع السإبمة  ن   مإ اأ ف  الحيإن الخرى مو وت التحهلليإع لد تتطر  الا بينمإمعينةأ 

 الت  تطرقع الا مو وت التحهلليإع و عع بع  الح،ولأ والبع  اآلخر لد ي ع الية ح،ول  
 .لدذه التحهلليإع

 
 :مشكلة الدراسة: أوال  

أ ومن الالل إ  ومإلمي المن مإع األس،ية مح،يإ   ت،عبيالمدد الذى  ل،هللور م،ا مإ سب أ ون را   وتسسيسإ  
ابراو التحهلليإع المخت،فة سواء الهللاخ،ية الد الخإرالية الت  تواالي المن مإع األس،يدة فد  قطدإت غدوةأ 

 سي لواقعددإأ ومدإ تعإنيدي مدن  دع أ واست دعإرا  ومن خبرة البإحم ومم،ي ف  سذه المن مإعأ وت،م  
يمإنإ  ل،مسئ وهللمدد ودموهلله ائحيأ إتدي و در بدهللورسإ الفإمدل فد  تنميدة المالتمدع ب إفدة فئ ولية تالإسدإأ وا 

الهللراسددة التدد  أ  إنددع ف ددرة سددذه المت ددررة (ادسددرائي،ية)والحوددإر واهللمتددهللاءاع  فدد  والددي اهللحددت ل
الح،دول المنإسدبة ل،تغ،د   واقتدراحالتحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية فد  قطدإت غدوةأ ت خص 

 : م،يدإأ وذلك ف  سذه الهللراسة الت  بعنوان
 ".جه المنظمات األهلية في قطاع غزة وسبل التغلب عليهاالتحديات التي توا"

 :يم ن تحهلليهلل م  ،ة الهللراسة ف  السؤال الرئيس التإل و 
 في قطاع غزة، وما سبل التغلب عليها؟ المنظمات األهليةما مستوى التحديات التي تواجه 

 
 :متغيرات الدراسة: ثانيا  

 :تتمثل متغيراع الهللراسة ف  التإل 
 :ستقلةالمتغيرات الم .3
 (.ال مإلأ غوةأ الوسطاأ خإنيونسأ رف ) :موقع المنظمة -
 -سنواع  32سنواعأ من  32القل من  -سنواع  5سنواعأ من  5القل من ) :عمر المنظمة -

 (.سنة فس ثر 22سنةأ من  22القل من 
االتمإم أ ثمإفة وفنونأ طب أ تع،يد وحمو  انسإنأ ورام  وبيئ أ ) :مجال عمل المنظمة -

 (.  بإ  وريإ ةأ معإقين المومة وطفولةأ
 32أ من 32القل من  -22أ من 22القل من  -32أ من 32القل من ) :عدد العاملين -

 (.فس ثر
 



4 
 

 :المتغيرات التابعة .5
الموارهلل الب ريةأ الموارهلل المإلية والمإهلليةأ الن د وال،وائ  : )وتت ون من :التحديات الداخلية -

 (والممإرسإع ادهللاريةأ السإلي  تمهلليد الخهللمة
البيئة السيإسيةأ البيئة اهللقتوإهلليةأ البيئة المإنونيةأ البيئة : )وتت ون من :يات الخارجيةالتحد -

 (اهللالتمإمية
 :(13)شكل رقم 

 يوضح متغيرات الدراسة
 المتغيرات التابعة  المتغيرات المستقلة
  موقع المن مة

 التحهلليإع الهللاخ،ية
  ممر المن مة

  مالإل ممل المن مة
 ةالتحهلليإع الخإرالي

  مهللهلل العإم،ين
 (جرد بواسطة الباحث) 

 
 :الدراسة فرضيات: ا  ثالث

 :السئ،ة الهللراسة منالتإليةأ لإلالإبة  الفر يإعيم ن تحهلليهلل 
التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05) هللهلللة ىمنهلل مستو  احوإئيةتوالهلل فرو  ذاع هللهلللة  هلل .3

: لمتغير موقع المن مةف  قطإت غوة تعوى  المن مإع األس،يةلمستوى التحهلليإع الت  تواالي 
 (.ال مإلأ غوةأ الوسطاأ خإنيونسأ رف )
التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05) هللهلللة ىمنهلل مستو  احوإئيةتوالهلل فرو  ذاع هللهلللة  هلل .2

: لمتغير ممر المن مةف  قطإت غوة تعوى  المن مإع األس،يةلمستوى التحهلليإع الت  تواالي 
 22القل من  -سنواع  32واعأ من سن 32القل من  -سنواع  5سنواعأ من  5القل من )

 (.سنة فس ثر 22 من سنةأ
التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05) هللهلللة ىمنهلل مستو  احوإئيةتوالهلل فرو  ذاع هللهلللة  هلل .3

لمتغير مالإل ممل ف  قطإت غوة تعوى  المن مإع األس،يةلمستوى التحهلليإع الت  تواالي 
إنأ ورام  وبيئ أ المومة وطفولةأ االتمإم أ ثمإفة وفنونأ طب أ تع،يد وحمو  انس: )المن مة

 (.  بإ  وريإ ةأ معإقين
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التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05) هللهلللة ىمنهلل مستو  احوإئيةتوالهلل فرو  ذاع هللهلللة  هلل .4
: لمتغير مهللهلل العإم،ينف  قطإت غوة تعوى  المن مإع األس،يةلمستوى التحهلليإع الت  تواالي 

 (.فس ثر 32 من أ32القل من  -22أ من 22القل من  -32أ من 32القل من )
 

 :أهداف الدراسة: ا  رابع
 :لتحمي  األسهللا  التإلية ةسعا الهللراسة الحإليت
 م،ا مستوى التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة؟التعر   .3
موقع المن مةأ ممر المن مةأ مالإل ممل المن مةأ : )قيإس مهللى تسثير العوامل التن يمية .2

 .التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة م،ا مستوى( مهللهلل العإم،ين
 .لتغ،  م،ا التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةا بيإن سبل .3
 

 : أهمية الدراسة: ا  خامس
 :الهللراسة ف  النمإط التإلية هت من السمية سذ

 :األهمية النظرية .3
فئإع ال ع  الف،سطين أ وتحمي  وهللورسإ البإرو ف  خهللمة  إفة  أالسمية المن مإع األس،ية -

 .الحيإة ال ريمة والرفإسية لي
ف  مالإل المن مإع األس،يةأ وخإوة  واألهلل  السإب الا الهللراسإع  الهللراسة ا إفة   هعتبر سذت -

 .ف  قطإت غوة
 :األهمية العملية .5
تفيهلل سذه الهللراسة المإئمين م،ا المن مإع األس،يةأ ف   وندإ ت خص التحهلليإع الت  تواالددإ  -

 .وتمترح الح،ول المنإسبة لمواالدتدإسذه المن مإعأ 
تفيهلل سذه الهللراسة الح ومة الف،سطينية ف  معرفة السد التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،يةأ  -

 .ف  مواالدتدإ المن مإع األس،يةالميإد بي لمسإمهللة  م،يدإومإ ينبغ  
الا  ل،وقو س،ية ف  خهللمتيأ تفيهلل سذه الهللراسة المالتمع المح،  ف  معرفة هللور المن مإع األ -

 .والمسإسمة ف  انالإح برامالدإ أومسإنهللتدإ أالإنبدإ
الإوتدإأ يحول م،ا هللرالة  - لدذه الهللراسة السمية خإوة ل،بإحمأ حيم بعهلل منإق تدإ وا 

  .ومالتمعية   وم،مية   معنوية   المإالستيرأ ومإ لذلك من السميةأ ومإ يترت  م،يي من امتبإراع  
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 :حدود الدراسة: ا  سادس
 :التإلية الحهللوهلل تمل الهللراسة م،ا ت
 .المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةأ وسبل التغ،  م،يدإالتحهلليإع الت  تواالي  :حد الموضوعال .3
 .قطإت غوة :الحد المكاني .2
 .د2235 – 2234 ينخ ل العإمتد االراء سذه الهللراسة  :الحد الزماني .3
أ والوحإ  الخبرة ( ستبإنةبإلنسبة ل) المن مإع األس،يةرؤسإء ومهللراء  :الحد البشري .4

 .(بإلنسبة ل،ممإب،ة)واهللختوإص ف  ممل المن مإع األس،ية 
 .المن مإع األس،ية :المؤسسيالحد  .5
 

 :مصطلحات الدراسة: سابعا  
 :التحديات .3
 ف أ معدإ ل،تعإمل ت طر الو أادهللارة تحتإالدإ الت  وادم إنيإع والموارهلل ال رو  مالمومة س 
 .(37: 2225خطإ أ ) وسريع   مبإ ر   ب  ل   فيدإ التسثير الو يدإم، السيطرة تستطيع هلل حين
مسيرة  ةامإق الا معي التعإمل  ع  الو تالإس،ي يؤهللى قهلل أموقع الو موق  الو ف رة الىوس  

المن مة العربية ) مستمب    الو حإليإ   اهللستراتيالية رؤاسإ حس  أبدإ األذى الحإ  الوأ المن مة
 .(3: ل،تنمية ادهللاريةأ بهللون

والمشك ت الداخلية أو  ،والصعوبات ،التحديات هي مجموعة العوائق: عريف اإلجرائيالت
 في طريق تحقيق أهدافها الخارجية، التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة، وتكون عقبة  

 .المنشودة
 :المنظمات األهلية .5

نمإ س  سيئإع ذاع  خوية امتبإرية مستم،ةأ هلل تدهلل  لتحمي  رب  من مواولة ن  إطدإأ وا 
أ ومن المث،تدإ المن مإع تنموية   الو اقتوإهللية   الو م،مية   االتمإمية   تدهلل  الا تحمي  الغرا   

 .(24: 2225الالهللي، أ ) مية وادغإثية والوحية والتربويةالخيرية واهللالتمإ
ويعرفدإ البنك الهللول  بسندإ من مإع خإوة تمود بسن طة لهللفع المعإنإةأ والهللفإت من موإل  

 .(62: 2227البو النورأ ) إية البيئة وتحمي  تنمية المالتمعوحم الفمراء
هي المنظمات الخيرية غير الربحية الموجودة في قطاع غزة، والتي تقدم : التعريف اإلجرائي

 .الخدمات المختلاة لكافة شرائح المجتمع، مساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية
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 :الدراسة هيكل: ثامنا  
 :التإل  الدي لحس  تد تمسيد الهللراسة 

 (:15)شكل رقم 
 الدراسة يوضح هيكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 (جرد بواسطة الباحث)

 :ادطإر العإد ل،هللراسة: الفول األول
فر يإع الهللراسةأ  أيراع الهللراسةمتغالممهللمةأ م  ،ة الهللراسةأ : )ويت من

ةأ السمية الهللراسةأ حهللوهلل الهللراسةأ موط،حإع الهللراسةأ     السهللا  الهللراس
 (.الهللراسة سي ل

 
 

 :الهللراسإع السإبمة: الفول الثإن 
       الممهللمةأ الهللراسإع الف،سطينيةأ الهللراسإع العربيةأ : )ويت من

 (.أ التعمي  م،ا الهللراسإع السإبمةاألالنبيةالهللراسإع 
 

 

 : المن مإع األس،ية: الفول الثإلم
      الممهللمةأ مفدود المن مإع األس،يةأ تعريفدإأ ن ستدإأ : )ويت من

       السميتدإأ السهللافدإأ مواوفإتدإأ محهللهللاتدإأ تونيفدإأ الهللوارسإأ 
 (.الم،خصمنإورسإأ مؤ راع نالإحدإأ تموي،دإأ 

 

 

 :المن مإع األس،ية الف،سطينية: الفول الرابع
الممهللمةأ ن سة المن مإع األس،ية الف،سطينية وتطورسإأ السميتدإأ مالإهللع : )ويت من

وهللوافع مم،دإأ العوامل الت  الهللع الا توايهللسإأ سي ،دإ التن يم أ ن إمدإ األسإس أ 
 (.الم،خصمن د لعم،دإأ م قإتدإ الت إب يةأ موإهللر تموي،دإأ ادطإر المإنون  ال

 

 

 :مندالية الهللراسة: الفول الخإمس
مند  الهللراسةأ مالتمع الهللراسةأ خطواع االراء الهللراسةأ الممهللمةأ : )ويت من

 (.ي  ادحوإئية المستخهللمةمينة الهللراسةأ الهللواع الهللراسةأ األسإل
 

 

 :ر الفر يإعتح،يل البيإنإع واختبإ: الفول السإهللس
 تدإأ                        بيإنإع ومنإقالالممهللمةأ تح،يل : )ويت من

 (.اختبإر الفر يإع ومنإق تدإ
 
 

 : عنوان الدراسة
التحديات التي تواجه 

ت األهلية في قطاع المنظما
 اغزة وسبل التغلب عليه
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 الدراسات السابقة: الاصل الثاني

 
 مقدمةال -
 الدراسات الالسطينية: أوال   -
 الدراسات العربية: ثانيا   -
 األجنبيةالدراسات : ثالثا   -
 قةالتعقيب على الدراسات الساب: رابعا   -
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 الدراسات السابقة: الاصل الثاني
 

 :مقدمةال
تد المع العهلليهلل من الهللراسإع السإبمة حول مو وت الهللراسةأ وس  التحهلليإع الت  تواالي المن مإع 

هللراسإع ( 7)هللراسة ف،سطينيةأ و( 39)األس،ية وسبل التغ،  م،يدإأ ثد تد توني  الهللراسإع الا 
ة ادنال،يويةأ ثد تد ت،خيص سذه الهللراسإعأ وا  دإر السد النتإئ  هللراسإع بإل،غ( 5)مربيةأ و

 .والتوويإع الت  توو،ع لدإأ ثد ت،ا ذلك التعمي  م،يدإ
 

 :الدراسات الالسطينية: أوال  
 (:5131زقوت، )دراسة .3

واقع تخطيط الموارد البشرية وع قته بقدرة المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة : بعنوان
 . على األعداد ال زمة من العاملينعلى الحااظ 

أ ف  المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة سهللفع سذه الهللراسة الا معرفة واقع تخطيط الموارهلل الب رية
 .وم قتي بإلمهللرة م،ا الحفإ  م،ا العهللهلل األمثل من المو فين

ف   من العإم،ين( 396)وامتمهلل البإحم المند  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من 
أ (مهللير المن مةأ نإئ  المهلليرأ مهللير هللائرةأ منس  برنإم أ منس  م روت)المن مإع األس،ية 

 . واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة
 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة

 %(.76.2)واقع تخطيط الموارهلل الب رية ف  المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة ب،غ نسبة  -
وا   لتخطيط الموارهلل الب رية م،ا قهللرة المن مإع األس،ية ف   والثر أوالوهلل م قة ايالإبية -

 .قطإت غوة م،ا الحفإ  م،ا األمهللاهلل ال ومة من العإم،ين
ويإهللة ا راك المو فين المعنيين بو ع خطط الموارهلل : والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ

 .خإوة بسن طة الموارهلل الب رية أالب ريةأ وتخويص ميوانية ال بر
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 (:5131شهاب، )دراسة .5
دور المنظمات األهلية في الحد من معدالت الاقر خ ل الحصار االسرائيلي على قطاع : بعنوان
 .غزة

سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا هللور المن مإع األس،ية ف  الحهلل من معهللهللع الفمر خ ل 
 . م،ا قطإت غوة (اهللسرائي، )الحوإر 

من العإم،ين ف  ( 233)وف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من وامتمهلل البإحم المند  الو 
أ واستخهللد (ومهللير الم إريع أوالمهللير التنفيذى أرئيس والم إء مال،س ادهللارة)المن مإع األس،ية 

 . البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة
 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة

م،ا قطإت  (اهللسرائي، )لحوإر هللور المن مإع األس،ية ف  الحهلل من معهللهللع الفمر خ ل ا -
 %(.76.3)غوة ب،غ نسبة 

مهللد  فإية الموارهلل المإلية لهللى المن مإع األس،ية لتنفيذ برامالدإ الت  تحهلل من معهللهللع الفمر  -
 .ف  قطإت غوة

ف  هللور المن مإع األس،ية ف  الحهلل من معهللهللع الفمر  احوإئيةمهللد والوهلل فرو  ذاع هللهلللة  -
 (.سنواع خبرة المن مة)قطإت غوة تعوى لمتغير  خ ل الحوإر ادسرائي،  م،ا

 رورة تفعيل التنسي  وال را ة مإ بين المن مإع : والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ
 .األس،ية والمطإت الح وم 

 (: 5131أبو را ، )دراسة .1
 .انعكا  ضعف إدارة المؤسسات األهلية على تمويل األنشطة في محافظة نابل : بعنوان
أ والثرسإ م،ا تمويل (نإب،س)ع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا واقع اهللارة المن مإع األس،ية ف  سهللف

 .الن طتدإ
أ س،يةمن مة ال( 23)وت ونع مينة الهللراسة من  أالمند  الووف  التح،ي، البإحم  وامتمهلل

 .واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة
 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة

انع س م،ا قهللرة سذه المن مإع ف  الحوول  أرة المن مإع األس،ية والوهلل  ع  ف  اهللا -
 .م،ا تمويل الن طتدإ

أ يدإلهللىهللائمين اهللارة  مهللد والوهلل مو ف  اهللارة المن مإع األس،يةسبإ   ع  الن من ال -
 .وامتمإهللسإ م،ا المتطومين

 روط الممولينأ والميوهلل المفرو ة من قبل الح ومة م،ا خ عع لالن المن مإع األس،ية  -
 .دإحسإبإت
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 . المن مإع األس،يةمو ف  والوهلل  ع  ف  المدإراع ادهللارية لهللى  -
تعويو المدإراع ادهللارية دهللاراع المن مإع األس،ية : والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ

أ لتفعيل هللور وتطوير موإهللر تمويل مح،ية وذاتيةإلةأ الوغيرةأ من خ ل برام  تهللريبية فع  
وتعويو قهللرتدإ م،ا تنفيذ خططدإأ وتم،يل تنإفسدإ م،ا التمويل الخإرال أ المن مإع األس،يةأ 

الراء هللراسإع والبحإم لمنإق ة الم إ ل المترتب  .نو ة م،ا ال روط الت  يفر دإ الممولوا 
 (: 5131زايد، )دراسة .4

 .دراسة مسحية حول تأثير االنقسام على المنظمات األهلية في جنين: بعنوان
الثر اهللنمسإد الف،سطين  الهللاخ،  الذى ت   التعر  م،ا الا  ل رئيس سهللفع سذه الهللراسة ب

دأ م،ا ممل المن مإع األس،ية ف  34/6/2227سيطرة حر ة حمإس م،ا قطإت غوة بتإريخ 
 .(النين)

وت ونع مينة الهللراسة  أهللراسة الحإلةالووف  التح،ي، أ مستخهللمإ الس،و  مند  ال وامتمهلل البإحم
 .النينأ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة من المن مإع األس،ية ف 

 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
تسثرع ب  ل س،ب  من اهللنمسإد الف،سطين   أمن مالموت المن مإع األس،ية%( 73.3)الن  -

 .الهللاخ، 
من مالموت المن مإع األس،ية مإنع من تراالع ف  حالد التمويلأ %( 63.3)الن  -

 .الم إريع والخهللمإع واألن طة الت  تمهللمدإمإنع من تراالع ف  حالد %( 62.7)و
الن السب  الرئيس ف  تراالع التمويل الذى تحول م،يي المن مإع األس،ية ف   ل اهللنمسإدأ  -

 %(.63.6)سو ويإهللة الميوهلل المفرو ة م،ا ممل المن مإع الممولة بنسبة 
ادو ح أ   رورة قيإد المن مإع األس،ية بهللورسإ: والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ

وتعويو الس،د األس، أ ومحإولة ال غط م،ا  ل األطرا  السيإسية المتوإرمة دندإء حإلة 
 .اهللنمسإدأ والرالوت ل،موإل  والثوابع الوطنية ل، ع  الف،سطين 

 (:5131صيام، )دراسة .2
 .زةالمؤسسات األهلية النسوية في قطاع غ ءتطبيق التخطيط االستراتيجي وع قته بأدا: بعنوان

سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا الع قة بين تطبي  التخطيط اهللستراتيال  واألهللاء ف  
 .المن مإع األس،ية النسوية ف  قطإت غوة

من العإم،ين ف  ( 67)البإحثة المند  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من  وامتمهللع
أ واستخهللمع البإحثة اهللستبإنة (س اهللهللارةمهلليرة المن مةأ الم إء مال،)المن مإع األس،ية النسوية 

 . سهللاة ل،هللراسة
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 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
 %(.32.2)مستوى تطبي  التخطيط اهللستراتيال  ف  المن مإع األس،ية النسوية ب،غ نسبة  -
 %(.33.5)مستوى الهللاء المن مإع األس،ية النسوية ب،غ نسبة  -
خطيط اهللستراتيال  والهللاء المن مإع األس،ية بين تطبي  الت احوإئيةتوالهلل م قة ذاع هللهلللة  -

 .النسوية ف  قطإت غوة
العمل م،ا تذليل الوعوبإع والتحهلليإع المإهللية : والووع البإحثة بعهللة توويإعأ من السمدإ

 .والب رية الت  تواالي مم،ية التخطيط اهللستراتيال  ف  المن مإع األس،ية النسوية ب ل مراح،دإ
 :(5131شتات، والكاارنة، )دراسة .6

الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في الحد من نسبة الاقر والبطالة في : بعنوان
 .قطاع غزة من وجهة نظر مديري شبكة المنظمات األهلية

سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا الوعوبإع الت  تواالددإ من مإع المالتمع المهللن  ف  الحهلل 
 .ةمن نسبة الفمر والبطإلة ف  قطإت غو 

وامتمهلل البإحثإن المند  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من مهلليرى  ب ة المن مإع 
 .األس،يةأ واستخهللد البإحثإن اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة

 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
 . لتوثي  تفإويل الفئإع المحتإالة والمدم ة أف  المن مإع األس،يةالدإع مختوة توالهلل  -
 .مإع األس،ية من نمص ف  البرام  والتالديواع الحإسوبيةهلل تعإن  المن  -
ف  التنسي  مإ بين المن مإع األس،ية ف  ت إمل البيإنإع حول الفئإع المحتإالة  سنإك  ع  -

 .والمدم ة
 .تتح د المن مإع األس،ية ف  توويع المن  وف  رؤيتدإأ وليس وف   روط المإنحين -
مإقة حر ة المإد توفير ا  بيرة   المعإبر ممبة  ت  ل  - هللحتيإالإع ل،فئإع المحتإالة والمدم ةأ وا 

 .المسؤولين والمعنيين
تعويو ال فإفيةأ لتح د اهللارة المن مإع األس،ية ف  : والووا البإحثإن بعهللة توويإعأ من السمدإ

 . توويع المن  وف  رؤيتدإ
 (:5112عبد الواحد والحداد، )دراسة .7

 .األهلي في قطاع غزة واقع جودة األداء في مؤسسات العمل: بعنوان
سهللفع سذه الهللراسة الا تس،يط ال وء م،ا معوقإع والسبإ   ع  وتراالع الوهللة األهللاء ف  

 .المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة
وامتمهلل البإحثإن المند  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من المن مإع األس،ية ف  قطإت 

 .،هللراسةغوة أ واستخهللد البإحثإن اهللستبإنة  سهللاة ل
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  :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
الن المن مإع األس،ية تعإن  من مهللد استمرار و يف أ و ع  التحفيو بس  إلي المإهللية  -

والمعنويةأ ومهللد امتمإهلل مندالية التهللري  ف  تسسيل ال إهللر الو يف أ وغيإ  التمييد لألن طة 
 .والمدإد

 لعمليفإع الو يفية وال،وائ  النإ مة توفير التوو: والووا البإحثإن بعهللة توويإعأ من السمدإ
 .المن مإع األس،ية

 (:5112المشهراوي، )دراسة .8
 .التطوير اإلداري لمؤسسات العمل األهلي: بعنوان

سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا واقع البنا التحتية والديإ ل ادهللارية ف  المن مإع األس،ية 
 .من حيم استراتياليتدإ ومالإلس اهللارتدإ أالف،سطينيةأ والتعر  م،ا واقع السس الحو مة

وامتمهلل البإحم المند  الووف  التح،ي، أ والالريع سذه الهللراسة م،ا المن مإع األس،ية المسال،ة 
 .دأ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة33/3/2229والعإم،ة ف  قطإت غوة حتا تإريخ 

 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
ل،من مإع األس،ية ف  قطإت غوة منإسبةأ ولدإ سيإ ل تن يمية الن مع د البنا التحتية  -

 .منإسبة
 .الن المن مإع األس،ية تعإن  من نمص ف  ال فإءاع ادهللارية -
 ستراتيالية وا حةأ قإهللرة م،ا تحمي  السهللا  المن مةأ ول ندإاتوالهلل لهللى المن مإع األس،ية  -

 .ن طة وبرام ستراتيالية المن مة الا الالتحويل  أتفتمر لوالوهلل خطوط وا حة
تطوير الن د واألسإلي  ادهللاريةأ ورفع قهللرة : وقهلل الووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ

 .وبرامالدإ بوورة متطورة الن طتدإميد ن د المع،ومإعأ دهللارة المن مإع األس،ية م،ا انتإج وتو
 (:5118عياش، )دراسة .2

وحل المشك ت لدى المؤسسات األهلية واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار : بعنوان
 .بقطاع غزة

واقع استخهللاد األسإلي  ال مية ف  اتخإذ المرار وحل سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا 
 . األس،ية بمطإت غوة المن مإعالم   ع لهللى 

 من العإم،ين ف ( 363)وامتمهلل البإحم المند  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من 
أ (والمين السر أوالمين الونهللو  أوالمهللير التنفيذى أهللارةرئيس مال،س اد)إع األس،ية المن م

 . واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة
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 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
 %(.66.3) ب،غ نسبة معرفة األسإلي  ال مية ف  اتخإذ المرار وتطبيمدإمهللى  -
 %(63.3) ب،غ نسبة  مية ف  اتخإذ المرارمتوسط األسبإ  الت  تحهلل من تطبي  الطر  ال -
ف  األسإلي  الت  تحهلل من تطبي  الطر  ال مية ف  اتخإذ  احوإئيةوالهلل فرو  ذاع هللهلللة تهلل  -

 (.مهللهلل العإم،ينأ ممر المن مةأ مالإل ممل المن مة: )المرار تعوى لمتغيراع
ف  المن مإع  من السد األسبإ  الت  تحهلل من استخهللاد األسإلي  ال مية ف  اتخإذ المرار -

 .األس،يةأ مهللد توفر األ خإص المتخووين ف  سذه المن مإعأ ومهللد توفر التمويل ال إف 
سسمية وموايإ استخهللاد  األسإلي  ال مية بتنمية الوم  : ن السمدإوالووا البإحم بعهللة توويإعأ م

 .ف  اتخإذ المرار
 (:5118 النباهين،)دراسة .31

 .ة في المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزةتقييم أداء اإلدارة المالي: بعنوان
سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا مهللى والوهلل الو غيإ  ادهللارة المإلية ف  المن مإع األس،ية 
ف  قطإت غوةأ وتحهلليهلل المعوقإع الت  تواالي ممإرسة واستخهللاد ادهللارة المإلية ف  المن مإع 

 .األس،ية ف  قطإت غوة
مهللير مإل  ) إ  مو ف( 552)د  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من وامتمهلل البإحم المن

 .أ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة(الو من يمود بمدإمي ف  المن مة
 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة

 %(.33.3)هللارة المإلية ف  المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة ب،غ نسبة مهللى والوهلل اد -
 األس،ية إعليةأ والن المن مهللارة المإلية تحتإج لت ،فة مإالن ادن مإع األس،ية ل،مالمعو  األول  -

 .غير قإهللرة م،ا هللفعدإ
ف  المعوقإع الت  تواالي ممإرسة واستخهللاد اهللهللارة المإلية  احوإئيةتوالهلل فرو  ذاع هللهلللة  -

حالد المن مةأ ممر المن مةأ نوت المطإت الذى تعمل بي : )تعوى ل،متغيراع التن يمية
 (.لمن مةا

العمل م،ا هللراسة معوقإع ممإرسة واستخهللاد ادهللارة : والووا البإحم بعهللة توويإع من السمدإ
المإلية ف  المن مإعأ حس   رو  وبيئة  ل من مةأ ومن ثد  يفية التغ،  م،ا ت،ك 

 .المعوقإع
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 (:5117عليوة، )دراسة .33
دراسة  -ظاهرة الاقر في قطاع غزة إدارة وتنظيم أموال الزكاة وأثرهما في الحد من : بعنوان

 .تطبيقية على الجمعيات اإلس مية العاملة في مجال الزكاة في قطاع غزة
سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا هللور المن مإع األس،ية ادس مية العإم،ة ف  مالإل الو إة 

وقهللمع الهللراسة من خ ل اهللارتدإ لموإر  الو إةأ  مإ  أف  قطإت غوة ف  الحهلل من  إسرة الفمر
 .ممترحإ  دهللارة وتن يد الموال الو إة ب فإءة

وامتمهلل البإحم المند  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من المن مإع األس،ية ادس مية 
 . العإم،ة ف  مالإل الو إة ف  قطإت غوةأ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة

 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
 مإع األس،ية ادس مية العإم،ة ف  مالإل الو إة ف  قطإت غوة م،ا مستوى اليهلل من الن المن -

 .ال فإءة ادهللارية والتن يمية
تمود المن مإع األس،ية ادس مية العإم،ة ف  مالإل الو إة ف  قطإت غوة بإن إء م إريع  -

نتإاليةأ ل،مسإسمة ف  الحهلل من  إسرة الفمر ف  قطإت غوة  .تنموية وا 
نسي  بين المن مإع األس،ية ادس مية العإم،ة ف  مالإل الو إة ف  قطإت غوة منهلل هلل يوالهلل ت -

 .المع الو إة
 رورة ت  يل هلليوان ل،و إةأ م ون من المن مإع : والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ

من حوي،ة الو إة  الو إة ف  قطإت غوةأ وتخويص الوء  األس،ية ادس مية العإم،ة ف  مالإل 
 إريع تنموية واستثمإريةأ لتوفير فرص ممل ل،فمراء المإهللرين م،ا العملأ والتر يو م،ا دقإمة م

 .اختيإر الم إريع التنموية الت  تسإمهلل الفمراء م،ا اهللمتمإهلل م،ا ذاتدد
 (:5116أبو ندى، )دراسة .35

معوقات استخدام التخطيط االستراتيجي في المنظمات غير الهادفة للربح في قطاع : بعنوان
 .غزة

سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا معوقإع ممإرسة واستخهللاد التخطيط اهللستراتيال  ف  
 .المن مإع األس،ية

الريع الهللراسة م،ا المن مإع األس،ية ف  قطإت وامتمهلل البإحم المند  الووف  التح،ي، أ وال  
 .غوةأ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة
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 :سةو إن من السد نتإئ  الهللرا
 .الن الغإلبية الع ما من المن مإع األس،ية هلل تستخهللد التخطيط اهللستراتيال  الرسم  -
عوقإع ذاع م قة المن مإع األس،ية الت  تستخهللد التخطيط اهللستراتيال  الرسم  لهلليدإ م -

حهللوم بع  األومإعأ قوور ف  مم،ية اهللتوإلأ مهللد : )ستراتياليةأ وس بتنفيذ الخطط اهلل
 (.ن ل،خطط اهللستراتياليةفدد من قبل العإم،ي

استخهللاد التخطيط اهللستراتيال  ف  المن مإع األس،ية : والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ
 . سهللاة من الهللواع ادهللارة الحهلليثة

 (:5112األشقر، )دراسة .31
دراسة واقع التخطيط االستراتيجي لدى مديري المنظمات غير الحكومية المحلية في : بعنوان

 .قطاع غزة
سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا واقع التخطيط اهللستراتيال  لهللى مهلليرى المن مإع األس،ية 

 .ف  قطإت غوة
من مهلليرى ( 329)وامتمهلل البإحم المند  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من 
 .المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةأ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة

 :تإئ  الهللراسةو إن من السد ن
 %(.72.4)ف  المن مإع األس،ية ب،غ نسبة  مهللى ممإرسة التخطيط اهللستراتيال  مم،يإ   -
 .%( 55.6)مستوى المعوقإع الت  تواالي مم،ية التخطيط اهللستراتيال  ب،غ نسبة  -
لعإم،ين بين فترة والخرىأ ونمص تغيير طإقد ا: تواالي المن مإع األس،ية معيمإع مهللةأ مندإ -

 .الح ومةإهلليةأ ومهللد ت،م  المسإنهللة ال إفية من م إنإع الماد
حول المعوقإع الت  قهلل تواالي التخطيط اهللستراتيال   احوإئيةمهللد والوهلل فرو  ذاع هللهلللة  -

 (.ممر المن مةأ مهللهلل العإم،ين الهللائمين: )تعوى ل،خوإئص التن يمية
الهللوراع التهللريبية  ويإهللة استمإد المن مإع األس،ية بعمهلل: والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ

 .المتخووة بإلمدإراع ادهللارية مإمةأ وبإلتخطيط اهللستراتيال  م،ا والي الخووص
 (:5112شرف، )دراسة .34

 -دراسة ميدانية  -أثر الرقابة المالية على استمرار التمويل للمؤسسات األهلية : بعنوان
 .المؤسسات األهلية في قطاع غزة
الرقإبة المإلية م،ا استمرار التمويل ل،من مإع األس،ية ف  قطإت سهللفع سذه الهللراسة الا بيإن الثر 

 .غوة
من  إغ،  المدإد ( 335)حم المند  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من إوامتمهلل الب

 .المإلية ف  المن مإع األس،يةأ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة
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 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
أ وهللرالة توفر الممومإع ف  %(54.5) ع المإل  المن مإع األس،ية ب،غع نسبة تمهلليراع الو  -

أ وهللرالة توفر الممومإع ف  الن إد المحإسب  ب،غع %(53.3)الدي ل التن يم  ب،غع نسبة 
أ وهللرالة اهلللتواد %(53.3)أ وهللرالة توفر الن مة ال بط الهللاخ،  ب،غع نسبة %(67.3)نسبة 

أ ومهللى استخهللاد األهللواع %(72)سإع التهللقي  ب،غع نسبة بمعإيير األالدوة الرقإبية ومؤس
 %(.55.5)الرقإبية ب،غع نسبة 

األس،ية والو ع  المن مإعيوالهلل م قة ارتبإط طرهللية بين توفر السإلي  الرقإبة المإلية ف   -
 .المإل  لدإ

الن الموهللر األ بر من موإهللر هللمد المن مإع األس،ية س  من الهللول األالنبيةأ ت،يدإ ف   -
 الف،سطينية ت  ل الوءا   الح ومةالهللول العربيةأ بينمإ الهللمد المح،  والتبرمإع من  الهللمد
 .من الموارهلل ل،من مإع األس،ية بسيطإ  

ويإهللة فعإلية الرقإبة المإلية الهللاخ،يةأ من خ ل تطوير : والووا البإحم بعهللة توويإع مندإ
ور ف  ت،ك الدي ،يإعأ ا إفة س،ية الت  تعإن  من  ع  وقولدي ،يإع التن يمية ل،من مإع األا

الا تطوير األن مة المحإسبية والن مة ال بط الهللاخ، أ وويإهللة استخهللاد األهللواع الرقإبيةأ وذلك 
 .ف   وء ادم إنيإع المتوفرة

 (:5114القاروط، )دراسة .32
أثر المعوقات الذاتية والبيئية على دور ورؤية المنظمات األهلية العاملة في حقوق : بعنوان

 .نسان والديمقراطية في الضاة والقد اإل 
سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا السد المعيمإع الذاتية والبيئيةأ الت  تؤثر م،ا هللور ورؤية 

أ قطإت غوة وال فة الغربيةالمن مإع األس،ية العإم،ة ف  مالإل حمو  ادنسإن والهلليممراطية ف  
 .مم  قيإد الس،طة الف،سطينية

هللراسة الحإلةأ فد  هللراسة ميهللانيةأ الووف  التح،ي، أ مستخهللمإ الس،و  د  منالوامتمهلل البإحم 
من مة الس،ية متخووةأ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ( 32)وت ونع مينة الهللراسة من 

 .ل،هللراسة
 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة

والسمدإ تؤثر س،بإ  م،ا هللور ورؤية المن مإع األس،يةأ  الت  سنإك بع  المعيمإع الذاتية -
 ع  مإد بإلهللور الرقإب  ل،مرالعيإع العإمة ل،من مإع األس،يةأ وم إر تدإ الفع،ية ف  رسد 

 .السيإسإع
مهللد قهللرة المن مإع األس،ية م،ا اهللنت إر والتغ،غل هللاخل المالتمعأ لنمل رؤيتدإ ب  ل وا    -

 .ووحي 
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استمإمدإ بوالوهلل ن إد  لهللليل ادالراءاع ادهللارية المتبعةأ وتهللن  المن مإع األس،ية  ع  تبن  -
تمييد ل، إهللر الب رىأ واستمرار معإنإة المن مإع األس،ية من النومإع التم،يهللية والفئوية 

 .والعإئ،ية ال يمة
تر يو المن مإع األس،ية م،ا التخطيط طويل األاللأ وتهللن  استمإمدإ بسنمإط التخطيط  -

 .األخرى
السمية وتموية وتعويو البنإء الهلليممراط  التس يهلل م،ا : والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ

 .ل،من مإع األس،ية
 (: 5111أبو خوصة، )دراسة .36

 .المشك ت التي تواجه المؤسسات األهلية في محافظات غزة: بعنوان
تواالي المن مإع األس،ية ف  سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا الم   ع المإلية الت  

 .غوة إعمحإف 
وت ونع مينة الهللراسة  أهللراسة الحإلةالووف  التح،ي، أ مستخهللمإ الس،و  د  منالالبإحم  وامتمهلل

 .من المن مإع األس،ية ف  محإف إع غوةأ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة
 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة

من %( 5)من م   ع المن مإع األس،ية تعوهلل الا العالو ف  التمويلأ بينمإ %( 32)الن  -
تعوهلل الا م إ ل %( 35)أ وإع األس،يةلن رة الس،بية من المالتمع ل،من مبسب  ا الم   ع

 .العمل التطوم 
الن معوقإع الحوول م،ا التمويل ف  المن مإع األس،ية تعوهلل الا تهللخل الالدإع الممولة  -

بنسبة  غيإ  موإهللر التمويلو أ %(55)بنسبة أ ومحهللوهللية التمويل %(32)الخإرالية بنسبة 
(35)%. 
موإهللر %( 35)الدإع الالنبيةأ و%( 72)تمويل المن مإع األس،ية توومع بين موإهللر  -

%( 5)من من مإع هللاخل الخط األخ ر و%( 5)تبرمإع وسبإع مح،يةأ و%( 5)ذاتيةأ و
 .الف،سطينية الح ومةمن 

من المن مإع األس،ية تعإن  من م إ ل مإليةأ بسب  مهللد  فإية التمويلأ %( 65)الن  -
 .بسب  سوء ادهللارة المإلية ل،من مة%( 35)لموارهلل الذاتيةأ وبسب  محهللوهللية ا%( 22)و

مع مويل المن مإع األس،ية بمإ يتف  اهللستمرارية ف  ت: والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ
 ،من مإع األس،يةأ ل،محإف ة م،ا استمرارية تمهلليد خهللمإتدإ ب  ل  إأ وتوفير موإهللر ذاتية لالسهللافد
 .ثإبع  
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 (:5111، درويش)دراسة .37
دور المنظمات األهلية اإلس مية في تربية النشء والمعوقات التي تواجهها من وجهة : بعنوان

 .نظر العاملين فيها بمحافظات غزة
سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا مستوى ممإرسة الهللور التربوى الذى تمود بي المن مإع 

 . األس،ية ادس مية تالإه النشء
من العإم،ين ف  ( 447)د  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من وامتمهلل البإحم المن

المن مإع األس،ية ادس مية بمحإف إع غوةأ بإستثنإء مو ف  الخهللمإع والسإئمينأ واستخهللد 
 .الممإب،ةأ والثإنية س  اهللستبإنةاألولا س  : البإحم الهللاتين

 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
 %(.32.3)المن مإع األس،ية ادس مية ف  تربية الن ك سو  بي تمودمستوى الهللور الذى  -
ال رو  السيإسيةأ والتمويل ب ميي : البرو المعوقإع الت  تواالددإ المن مإع األس،ية سا -

 .الذات  والخإرال أ والو إت النإس اهللقتوإهللية
ألس،ية إلمن مإع ابويإهللة الهللراسإع المإلية المتع،مة : والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ

 . ف  ف،سطين ب  ل مإد وقطإت غوة ب  ل خإص
 (: 5115عبد الكريم، )دراسة .38

 .تقييم استمرارية التمويل طويل األجل للمنظمات غير الحكومية الالسطينية: بعنوان
بإلتر يو م،ا  أسهللفع سذه الهللراسة الا تمييد حإلة استمرارية التمويل ل،من مإع األس،ية الف،سطينية

د وادهللارةأ الا الإن  تمييد بع  المتغيراع  إلميإهللةأ والح  أالتمويل واستخهللامإتيموإهللر سذا 
 .والم إر ة المالتمعية

الريع الهللراسة م،ا وال   أهللراسة الحإلةالووف  التح،ي، أ مستخهللمإ الس،و  مند  الالبإحم  وامتمهلل
 .ةالمن مإع األس،ية ف  ال فة والمطإتأ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراس

 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
 .من المن مإع األس،ية تعإن  من العالو المإل  ف  ميوانيتدإ%( 53)الن مإ يمإر   -
الن المن مإع األس،ية متنومة ف  مالإهللع مم،دإأ وس  تسإنهلل مالمومإع من النإس ف   إفة  -

 .من الرسإهللع واسعة   المنإط  الالغرافيةأ والندإ قهلل الخذع م،ا مإتمدإ مالمومة  
ن البيئة المإنونية الت  تعمل بدإ المن مإع األس،ية س  بيئة ايالإبية ب  ل مإدأ والن سنإك ال -

 .د2222قهلل تد العمل بي منذ ينإير مإد  إ  وليبرالي إ  متمهللم إ  قإنون
السإلي  اهللارة العمل ف  المن مإع األس،يةأ  رتطوي: وويإعأ من السمدإوالووا البإحم بعهللة ت

األس،ية ف  النحإء الوطنأ بمإ يخهللد تبإهللل الخبراع فيمإ بيندإأ و رورة تنسي  ممل المن مإع 
 .ستمرارية التمويلأ وخإوة التمويل طويل األاللار التمويلأ لمإ لي من السمية م،ا وتنوت موإهلل
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 (:5113الشلبي، )دراسة .32
دراسة  -تعداد المنظمات غير الحكومية الالسطينية في الضاة الغربية وقطاع غزة : بعنوان
 .نيةميدا

 .سهللفع سذه الهللراسة الا بيإن تعهللاهلل المن مإع األس،ية الف،سطينية ف  ال فة الغربية وقطإت غوة
الريع الهللراسة م،ا المن مإع األس،ية وامتمهلل البإحم م،ا المند  الووف  التح،ي، أ وال  

 . واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة أالف،سطينية
 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة

السهللا  وبرام  المن مإع األس،يةأ ومهللد تر يو مع مدإ م،ا السهللا  وبرام  محهللهللةأ  ت تع -
وارتفإت ف  نسبة المن مإع الت  تعتمهلل السهللافإ  مإمةأ وانخفإ  نسبة المن مإع الت  ت ع 

 .أ ممإ يعن  غيإ  الرؤية الوا حة لهللى مع د سذه المن مإعمحهللهللة   إ  لنفسدإ السهللاف
االراء هللراسإع معممة من المن مإع األس،يةأ : عأ من السمدإوقهلل الووا البإحم بعهللة توويإ

ت خص وتميد مستويإع الوهللة ادهللارة فيدإأ بدهلل  تطويرسإأ والحإالة الا هللراسإع تسدد ف  
لتوفير موإهللر تمويل ذاتية  إفيةأ لتعويو مهللى استم ليتدإ وتهللميد  أتطوير آليإع خإوة

 .استهللامتدإ
 

 :الدراسات العربية: ثانيا  
 (: 5133أبو بكر، )ة دراس.3

 . دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية والسياسية في الصومال: بعنوان
أ سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا األهللوار الت  تمود بدإ المن مإع األس،ية وموإهللر تموي،دإ

 .لت  تواالديوالسد الم   ع ا أف  تحمي  التنمية المستهللامةالمن مإع األس،ية و ذلك هللور 
وت ونع مينة الهللراسة  أهللراسة الحإلةالووف  التح،ي، أ مستخهللمإ الس،و  مند  الالبإحم  وامتمهلل
أ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة (الوومإل)ف  مهللنية ممهللي و ف  المن مإع األس،ية من 

 .ل،هللراسة
  :و إن من السد نتإئ  الهللراسة

 . ستم لية المن مإع األس،يةر الحيإنإ  م،ا اث  ؤ الن التمويل األالنب  ي   -
الن الغ،  األن طة اهللقتوإهللية الت  تمود بدإ المن مإع األس،ية س  تمهلليد المسإمهللاع المإليةأ  -

 . ثد ممل م رومإع وغيرة
 . وعوبة الووول الا الفئإع المستدهللفة من قبل المن مإع األس،ية ف   ثير من األحيإن -



21 
 

ة م إر ة الفمراء النفسدد ف  اتخإذ المراراع  رور : والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ
المتع،مة بإلبرام  الت  تنفذسإ المن مإع األس،يةأ و رورة تعهلليل األن مة وال،وائ  األسإسية 
ل،من مإع األس،يةأ حس  مستالهللاع الرؤية المح،ية والهللولية لعمل ت،ك المن مإع وهللورسإ ف  

 .المالتمع
 (:5133الزيادي، )دراسة .5

 (.دراسة مقارنة)الجمعيات األهلية في تحقيق التنمية البشرية في مصر  دور: بعنوان
 .(مور)سهللفع سذه  الهللراسة الا معرفة هللور المن مإع األس،ية ف  تحمي  التنمية الب رية ف  

وامتمهلل البإحم المند  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من المسئولين والعإم،ين 
 .س،يةأ واستخهللد البإحم الممإب ع ال خوية  سهللاة ل،هللراسةوالمتطومين ف  المن مإع األ
 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة

 .يوالهلل تسثير لهللور المن مإع األس،ية م،ا تحمي  التنمية الب رية ف  مور -
 .ةوغير  م إريعقإمة دهلل تمهللد المن مإع األس،ية مسإمهللاع  إفية  -

بمعإلالة  المعنيةد المن مإع األس،ية  رورة استمإ: والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ
 .م  ،ة الفمرأ بإلهللم  بين ال ثر من الس،و  من السإلي  استدهللا  الفمر

 (:5131ياسين، )دراسة .1
 .دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم في األردن: بعنوان

 .يد ف  األرهللنسهللفع سذه الهللراسة الا معرفة الهللور الذى تمود بي المن مإع األس،ية ف  هللمد التع،
الريع الهللراسة وال   أالنوم  التح،ي، الووف  التح،ي، أ مستخهللمإ األس،و  مند  الالبإحم  وامتمهلل

م،ا اهللارة المن مإع األس،ية ف  األرهللن والوحإ  المرار فيدإ الو من ينو  منددأ واستخهللد 
 .البإحم الممإب ع ال خوية  سهللاة ل،هللراسة

 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
 مإع األس،ية لدإ تسثير م،ا مم،ية التغيير اديالإب أ ويعتبر التم ين والتنمية الن المن -

ممإ حم  ب  ل ايالإب  تغيير الف ر السإئهلل ف  تمبل  أالمالتمعية من األسهللا  اهللستراتيالية لدإ
 . والوهلل المن مإع األس،ية ف  المنطمة العربية

 . د برامالدإ وم إريعدإ المستمرةالن المن مإع األس،ية تعإن  من م  ،ة نمص التمويل ف  هللم -
وسمإ التمويل الو الهللمد  أتبين والوهلل   ،ين الو نمطين لموإهللر تمويل المن مإع األس،ية -

والتمويل الخإرال  من  أالهللولة المح،ية والم إريع المإئمة ف  الهللولة من مإعالهللاخ،  من قبل 
 . من مإع هللولية خإرالية

 أل،هللخل مهللر ةم إريع  بتنفيذإد المن مإع األس،ية قي: والووع البإحثة بعهللة توويإعأ من السمدإ
ح ل التمويل الذات  بهللل الخإرال  أذلك ألسمية هللمد الم إريع  .  وا 
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 (: 5112عدلي، )دراسة .4
 .دور الجمعيات األهلية في دعم تعليم الاقراء في جمهورية مصر العربية: بعنوان

ة ف  هللمد تع،يد الفمراء ف  مالإل سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  من هللور المن مإع األس،ي
 .(مور)ف   التع،يد الح وم  األسإس 

الهللراسة  ومند  أالنوم  التح،ي، الووف  التح،ي، أ مستخهللمإ األس،و  مند  الالبإحم  وامتمهلل
 .(مور)وت ونع مينة الهللراسة من المن مإع األس،ية ف   أالميهللانية

 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
واستمرار تمويل  أل مإن المالإنية أريعإ   س،ية بتخويص وقفيإع تهللر  استمإد المن مإع األ -

 . التع،يد
 أوالعمل م،ا تعميمي ون ره وتنويع برامالي أبنومية والوهللة التع،يد استمإد المن مإع األس،ية -

هللارك  ألهللى األفراهلل واختيإرسد لطريمة الحيإة الت  يرغبون  فإت نسبة الومممإ يؤهللى الا ارت وا 
 . وادسدإد اهللقتوإهللى واهللالتمإم  أ مإع األس،ية ف  ادنالإواع ادنسإنيةلمنا السمية

تحسين وتطوير ل أ رورة تمهلليد الهللمد المإل  ال إف : والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ
 . دد لعم،ددئمين الثنإء الهللاوتهللري  المع،

 (: 5114الحيدري، )دراسة .2
 .ة جمع التبرعات في المنظمات الخيرية العالميةالعوامل الداخلية المؤثرة في عملي: بعنوان

سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا العوامل الهللاخ،ية المؤثرة ف  مم،ية المع التبرمإع ف  
 (.إلسعوهلليةب)المن مإع األس،ية العإلمية الموالوهللة ف  مهللينة الريإ  

م،ين ف  ادهللارة الع،يإ أ وت ونع مينة الهللراسة من العإالتح،ي،  المند  الووف هلل البإحم وامتم
ة ف  مهللينة الريإ أ لم  الموالوهللإومو ف  المع التبرمإع ف  المن مإع األس،ية ذاع الن إط الع

أ وقهلل ب،غ مهللهلل المن مإع األس،ية الت  يعمل فيدإ مفرهللاع الهللراسة من مة( 92) إوالبإلغ مهللهللس
 .من مإعأ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة( 32)

  :د نتإئ  الهللراسةو إن من الس
تحهلليهلل خمسة موامل مؤثرة ف  مم،ية المع التبرمإع ف  المن مإع األس،ية ذاع الن إط  -

التخطيط لالمع : )العإلم  والموالوهللة ف  مهللينة الريإ أ وس  مرتبة حس  السميتدإ  إلتإل 
التبرمإعأ السمعة الحسنة ل،من مةأ اهللمتنإء بإلعإم،ين ف  المع التبرمإعأ م إر ة 

ف  مم،ية المع  ادنترنعاستخهللاد و مين بطريمة مدنية ف  مم،ية المع التبرمإعأ المتطو 
 (.التبرمإع

السمية تفعيل العمل التطوم  ف  المالتمع السعوهللىأ : والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ
 .والسمية ممإرسة المن مإع األس،ية ل،تخطيط ف  مم،ية المع التبرمإع
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 (:5115البلوي، )دراسة .6
دراسة تطبيقية على المنظمات غير )بناء قدرات المنظمات غير الحكومية السعودية : بعنوان

 (.الحكومية في مدينة جدة
 .(السعوهللية)سهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا بنإء قهللراع المن مإع األس،ية 

ة وامتمهلل البإحم المند  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من المن مإع األس،ية العإم،
 .ف  مهللينة الهللةأ واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة

 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
 .الن المن مإع األس،ية هلل والع تفتمهلل العهلليهلل من الممومإع ادهللارية والتخطيطية -
الن نسبة مرتفعة من قيإهللاع ومو ف  المن مإع األس،ية الت  ينتمون اليدإ غير متخووين ف   -

 .وم العمل األس،  التط
 .ف  مالإل توفير فرص تهللريبية ل،عإم،ين ف  المن مإع األس،ية سنإك قوور -
 .تعإن  نسبة مرتفعة من المن مإع األس،ية من قوور ف  مم،يإع التمويل -
 . بي تإد   مهللد والوهلل م قة مع المن مإع األس،ية األخرى الو الالدإع المإنحة ب  ل   -
 .ن مة لعمل المن مإع األس،يةالحإالة دالراء بع  التعهللي ع ف  الت ريعإع الم -

ومإع والبرام أ من  رورة تنمية قهللراع اهللارة الم ر : والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ
 .التمييدأ الرقإبةأ التنفيذأ التخطيط: حيم

 (:5111أبو صاية، )دراسة .7
 .في األردنمنظمات مختارة : معوقات األداء اإلداري التي تواجه المنظمات غير الحكومية: بعنوان

سهللفع سذه الهللراسة الا معرفة السد المعوقإع ادهللارية الت  تواالي المن مإع األس،يةأ وذلك من 
ر  ل نوت من سذه المن مإع بت،ك سثوالدة ن ر العإم،ين ف  اهللارة ت،ك المن مإعأ ومعرفة مهللى ت

 .المعوقإع
أ (األرهللن)إع األس،ية ف  الريع الهللراسة م،ا المن موامتمهلل البإحم المند  الووف  التح،ي، أ وال  

 .واستخهللد البإحم اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة
 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة

السيإسإعأ ادالراءاعأ الدي ل : )الن األهللاء ادهللارى ل،من مإع األس،ية ممث   بسبعإهلله المخت،فة -
 .يعتبر  عيفإ  الو القل من المتوسط( التن يم أ التنبؤأ البرام  الومنية واهللتوإل

 .بإلترتي  حس  السميتدإأ من السد المعوقإع أالن هللرالة الرسميةأ وهللرالة المر ويةأ وهللرالة التعميهلل -
 .هللرالة التنسي  بين المن مإع األس،ية مرتفعة -

إ ل التن يمية العمل المستمر م،ا تطوير الدي: والووا البإحم بعهللة توويإعأ من السمدإ
 .س،ية،من مإع األل
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 :زيةالدراسات باللغة اإلنجلي: ثالثا  
 (:Systemic Excellence Group, 2009)دراسة .3

Developing the Capacity of Non-Governmental Institutions. 
 .تنمية قدرات المؤسسات غير الحكومية: بعنوان

سهللفع سذه الهللراسة الا است  إ  الممإرسإع الخإوة بتنمية قهللراع المن مإع األس،ية ف  
متبعة لتطوير قهللراع سذه المن مإعأ لموا بة التحهلليإع والمتط،بإع أ وتحهلليهلل اآلليإع ال(اللمإنيإ)

 .المستمب،ية
ن ين الرؤسإء التنفيذيوامتمهللع الهللراسة المند  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة م

 .والم إء مالإلس ادهللارة ف  المن مإع األس،ية ف  اللمإنيإأ وتد استخهللاد الممإب ع  سهللاة ل،هللراسة
 :نتإئ  الهللراسة و إن من السد

 .بإلدي ،ية والعم،يإع الهللاخ،ية الن تطوير المهللراع الخإص بإلمن مإع األس،ية مرتبط   -
الن الممإرسإع هللاخل المن مإع األس،ية ترت و م،ا تحهلليهلل الرؤيإ المستمب،يةأ وتعري  األسهللا   -

 .أ بإد إفة الا التخطيط اهللستراتيال محهللهلل   ب  ل  
تنمية قهللراتدإ ف   م،اتر يو المن مإع األس،ية : من السمدإوقهلل الووع الهللراسة بعهللة توويإعأ 

التخطيط اهللستراتيال أ التمييدأ بنإء المهللراعأ التنسي أ تنمية الموارهلل : خمسة مالإهللع س 
 .الب رية

 (:Ekuri et al., 2008)دراسة .5
Performance Of Non Governmental Organizations' Workers In Rural 
Development IN Cross River State، Nigeria. 

أداء العاملين بالمنظمات غير الحكومية في التنمية الرياية في والية كرو  ريار، : بعنوان
 .نيجيريا

والعوامل الت  من  سندإ تحسين األهللاء ف   أسهللفع سذه الهللراسة الا التعر  م،ا الهللاء العإم،ين
 (.إنياليري)ف  ( Cross River)المن مإع األس،ية ف  وهللية 

من مة الس،يةأ وتد ( 35)وامتمهللع الهللراسة المند  الووف  التح،ي، أ وت ونع مينة الهللراسة من 
 .استخهللاد اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة
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 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
 .من العإم،ين يرون بسن هللخ،دد غير  إ   %( 33.3)الن  -
أ متوسط   م،ين ذوى الهللاء  من العإ%( 55.6)أ ومإل   من العإم،ين ذوى الهللاء  %( 42.2)الن  -

 .س ء   من العإم،ين ذوى الهللاء  %( 2.2)و
 .من العإم،ين غير را ين من الخهللمإع المتوفرة%( 53.3)الن  -
بسن بيئة يرون %( 32)ويرون بسن الع قة اهللالتمإمية بين العإم،ين اليهللةأ %( 34.5)الن  -

 .العمل خإلية من المخإطر
ورة ويإهللة مدإراع العإم،ينأ من خ ل الحإقدد  ر : والووىع الهللراسة بعهللة توويإعأ من السمدإ

بهللوراع تهللريبيةأ لتطوير ال عور بإهلللتواد لهلليددأ وا  سإبدد مدإراع حل الم   عأ و رورة 
 .الم إر ة ف  مم،يإع ونع المرارأ ل مإن التوامدد بتحمي  السهللا  المن مة

 (:Aksel & Baran, 2006)دراسة .1
Regulatory Problems Faced the Civil Society Organizations in 
Turkey. 

 .المشك ت التنظيمية التي تواجه المنظمات األهلية في تركيا: بعنوان
أ (تر يإ)ن إطإع تالنيهلل األموال ف  المن مإع األس،ية ف   التعر  م،االهللراسة الا سذه سهللفع 

اليإع والتووراع ستراتياهللبيإن المن مإعأ و  سذه س  موهللر الم،  ف  والت  ف  الغ،  األحيإن
 .الت  تستخهللد ف  تالنيهلل األموال من العإمة

الريع الهللراسة م،ا المن مإع األس،ية ف  تر يإأ وامتمهللع الهللراسة المند  الووف  التح،ي، أ وال  
 .وتد استخهللاد اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسة

 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
ف  مع د المن مإع  أالنيهلل األموالف  ت مإلية   ا  تالنيهلل ميوانيإع بحالد  بيرأ الدوهلليتط،   -

 .األس،ية
ة ل،تمويل ف  المن مإع األس،ية ت مل رسود الع ويةأ والط،  م،ا ن الموإهللر الرئيسال -

 .والخهللمإع الت  تمهللمدإ سذه المن مإع أالب إئع
 .م،ا هللمد الح ومة السإسية   بع  المن مإع األس،ية بوورة  تعتمهلل  -
محهللوهللية الخبرة المإلية : مل م،اتت األس،ية ف  المن مإع مع د نمإط ال ع  ال إئعة  -

وادهللاريةأ محهللوهللية المهللراع المؤسسإتيةأ انخفإ  مستوى استمرارية طإقد العملأ اهللفتمإر الا 
 .التواول المؤسسإت  الهللاخ، أ واهللفتمإر الا الفدد اهللقتوإهللى واهللالتمإم  ل،بيئة الهللاخ،ية

لتمييد والمتإبعة لعمل المن مإع األس،يةأ التر يو م،ا ا: والووع بعهللة توويإعأ من السمدإ
 .ومطإلبتدإ بإدفوإح ال إمل من  إفة تمإريرسإ المإلية وادهللاريةأ وبمإ يخص الن طتدإ التطومية
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 (:The International Charity Commission in London, 2005)دراسة .4
Characteristics that should be Enjoyed by Non-Governmental 
Organizations Efficiently. 

 .الخصائص التي يجب أن تتمتع بها المنظمات األهلية بكااءة: بعنوان
سهللفع سذه الهللراسة الا تحهلليهلل الوفإع المميوة ل،من مإع األس،ية ذاع ال فإءة العإليةأ والت  لهلليدإ 

 .األمثل المهللرة م،ا اهللارة واستخهللاد موارهللسإأ بحيم ترفع ام إنيإتدإ الا الحهلل  
 .(بريطإنيإ)الريع الهللراسة م،ا المن مإع األس،ية ف  تمهللع الهللراسة المند  الووف  التح،ي، أ وال  وام

 :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
المن مإع األس،ية لهلليدإ خطط دهللارة موارهللسإأ وتسخذ بعين اهللمتبإر السإلي  منإسبة ل،تح د  -

ندإ الن تتعر  م،ا الية م إ ل م بإلت إلي  والمع التبرمإع وتراق  األهللاء الحميم أ بحيم ي  
 .محتم،ة ف  الوقع المنإس أ والن تتخذ ادالراءاع التوحيحية المنإسبة

المن مإع األس،ية لهلليدإ الن مة وإرمة ل،مراقبة المإلية الهللاخ،يةأ ولحمإية األموال المالنهللةأ وس   -
تتس هلل من الن م،ا مورهلل الو مورهللينأ و  ال ودتنوت موارهلل هللخ،دإأ لتخفي  خطر اهللمتمإهلل ال ثر من 

 .لهلليدإ الموارهلل ال إفية قبل الهللخول ف  الى التواد
الن تسخذ المن مإع األس،ية بعين اهللمتبإر التعإون : والووع الهللراسة بعهللة توويإعأ من السمدإ

 .وتحسين تمهلليمدإ ل،معونإع والخهللمإع أوال را ة مع المن مإع األخرىأ من الالل تحسين فعإليتدإ
 (:Rippon, 2002)دراسة .2

A Strategic Approach for Not-For-Profit Organizations. 
 .أسلوب استراتيجي للمنظمات غير الهادفة للربح: بعنوان

أ بدهلل  (النو  الفريميإ)سهللفع سذه الهللراسة الا تطوير األس،و  اهللستراتيال  ل،من مإع األس،ية ف  
مبإهللئ ومنإور ادهللارة لتحويل  أبسهللاة ذى المراراع ف  المن مإع األس،يةتوويهلل المهللراء ومتخ

هللارة مؤسسإتدد بوورة ال ثر فإم،يةاستراتيالية الا تطبي  دنالإح اهلل  .هللارة المن مإع األس،يةأ وا 
 ل مإ تم ن لمحتوى التح،يل الووف  التح،ي، أ مستخهللمة الس،و  مند  الوامتمهللع الهللراسة 

أ يع ذاع م قةة وخطط لبرام  وم إر ستراتيالياوالورا  ممل وخطط  إعم،يي من هللراس الحوول
 .(النو  الفريميإ)الريع الهللراسة م،ا المن مإع األس،ية ف  وال  

  :و إن من السد نتإئ  الهللراسة
هللار من خ ل الفراهلل يستغ،وندإ لموإلحدد ت   أمن األحوال الن المن مإع األس،ية ف   ثير   -

 .ممإ يالع،دد يسيئون اهللارتدإ أال خوية
ة لوالوهلل اطإر لمسإمهللة المهللراء ومتخذى المراراع الحإال: والووع الهللراسة بعهللة توويإعأ من السمدإ

 .ستراتيالية الا تطبي  مم، لتحويل مبإهللئ ومم،ية ادهللارة اهلل لت،ك المن مإع بسهللاةأ
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 :التعقيب على الدراسات السابقة: رابعا  
 :من حيث الموضوع .3

ارهلل المو : تنإولع الهللراسإع السإبمة مو وت المن مإع األس،يةأ ول ن من ووايإ مخت،فةأ مثل
الب ريةأ األهللاء ادهللارىأ الوهللة األهللاءأ ادهللارة والرقإبة المإليةأ الحهلل من نسبة الفمر والبطإلةأ تسثير 
ادنمسإدأ األسإلي  ال ميةأ بنإء المهللراعأ التخطيط اهللستراتيال أ المعوقإع الذاتية والبيئيةأ 

 .التنمية اهللالتمإمية والسيإسيةأ تحمي  التنمية الب ريةأ هللمد التع،يد
 :من حيث الزمان .5

 .د2233د الا 2222أ فمهلل تد االراؤسإ ف  الفترة من نسبيإ   الميع الهللراسإع السإبمة حهلليثة
 :من حيث المكان .1

أ ومندإ العربية (المهللسو غوةأ ال فةأ )تنومع المإ ن تطبي  الهللراسإع السإبمةأ فمندإ الف،سطينية 
تر يإأ بريطإنيإأ النو   إنيإأ نياليريإأاللم) األالنبيةأ ومندإ (الوومإلو مورأ األرهللنأ السعوهلليةأ )

 (.الفريميإ
 :من حيث المنهج .4

( 2232وايهللأ )هللراسة  استخهللمع وقهللالهللراسإع السإبمة المند  الووف  التح،ي، أ  الميعامتمهللع 
هللراسة و ( 2233البو ب رأ )وهللراسة ( 2222مبهلل ال ريدأ )وهللراسة ( 2223البو خووةأ )وهللراسة 

( 2229مهللل أ )وهللراسة ( 2232يإسينأ )حإلةأ المإ هللراسة هللراسة ال الس،و ( 2224المإروطأ )
الس،و   استخهللمع (Rippon, 2002)هللراسة النوم  التح،ي، أ بينمإ  األس،و  استخهللمعفمهلل 

 .تح،يل المحتوى
 :من حيث األدوات .2

( 2233الويإهللىأ )استخهللمع مع د الهللراسإع السإبمة اهللستبإنة  سهللاة ل،هللراسةأ اهلل الن هللراسة 
استخهللمع ( Systemic Excellence Group, 2009)وهللراسة ( 2232أ يإسين)وهللراسة 

أ بينمإ هللراسة فمهلل استخهللمع اهللستبإنة والممإب،ة معإ  ( 2223هللرويشأ )الممإب،ةأ المإ هللراسة 
(Rippon, 2002 ) تح،يل المحتوىبطإقة استخهللمع. 
 :من حيث العينات .6

س،يةأ ول ن تنومع طبيعة ت ونع مينإع الهللراسإع السإبمة من العإم،ين ف  المن مإع األ
رئيس والم إء مال،س ادهللارةأ مهللير المن مةأ نإئ  المهلليرأ مهللير هللائرةأ : )العإم،ينأ فمندد

 (.المتطومونو منس  برنإم أ منس  م روتأ بإق  العإم،ينأ 
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 :من حيث استاادة الباحث منها .7
 :استفإهلل البإحم من الهللراسإع السإبمة من خ ل

 .راسةالهلل يإع ويإغة م  ،ة وفر  -
 .المع مإهللة ادطإر الن رى ل،هللراسة -
 (.اهللستبإنة والممإب،ة)الهللواع الهللراسة  وتوميد اختيإر -
 .منإق ة وتفسير نتإئ  الهللراسة -
 .بيإن الوالي اهللتفإ  واهللخت   مع نتإئ  الهللراسإع السإبمة -
 .ويإغة التوويإع والهللراسإع الممترحة -
 :ما تتميز به الدراسة الحالية .8

 :ية من الهللراسإع السإبمة ف  النمإط التإليةتتميو الهللراسة الحإل
لمإ بهللاله البإحثون  ل،هللراسإع السإبمةأ وتست  است مإهلل   إ  وترا مي إ  معرفي تعتبر سذه الهللراسة بنإء   -

السإبمون ف  مو وت الهللراسةأ فد  تبن  م،ا مإ توو،وا اليي من نتإئ أ ومإ قهللموه من 
 .توويإع واقتراحإع

مو وت التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة من  تر و الهللراسة الحإلية م،ا -
وس  بذلك تعتبر  أوذلك من والدة ن ر العإم،ين فيدإ مخت،  الوانبدإ الهللاخ،ية والخإراليةأ

 .معإ   لتنإولدإ التحهلليإع الهللاخ،ية والخإرالية أال ثر  موهلل  من الهللراسإع السإبمة
م،ا ت،ك التحهلليإعأ وذلك من والدة ن ر الوحإ   ل،تغ،    مم،ية   ت ع الهللراسة الحإلية ح،وهلل   -

 .الخبرة واهللختوإص
استخهللد البإحم الهللاتين ل،هللراسةأ وسمإ اهللستبإنة والممإب،ةأ من الالل التوول الا نتإئ  الهلل   -

 .والف ل
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 :الاجوة البحثية .2
 :(13)جدول رقم 

 يوضح الاجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
 الدراسة الحالية الاجوة البحثية راسات السابقةالد م

3 

 بع دددإ ت ددمن تحددهلل واحددهلل يواالددي المن مددإع األس،يددةأ
التددددد  ( 2229مبدددددهلل الواحدددددهلل والحدددددهللاهللأ )مثدددددل هللراسدددددة 

النبدددددإسينأ )تنإولدددددع معوقدددددإع الدددددوهللة األهللاءأ وهللراسدددددة 
الت  تنإولع معوقإع ادهللارة المإليةأ وهللراسدة ( 2223

معوقددإع التخطدديط التدد  تنإولددع ( 2226البددو نددهللىأ )
الت  تنإولع ( 2224المإروطأ )اهللستراتيال أ وهللراسة 

أ ل،من مددإع األس،يددة العإم،ددة المعوقددإع الذاتيددة والبيئيددة
 .ف  مالإل حمو  ادنسإن والهلليممراطية

لددد تت ددمن الميددع 
 .التحهلليإع

مع ددددددددددددددد تت ددددددددددددددمن 
 .التحهلليإع

2 

بع دددإ ت ددمن سددبل التغ،دد  م،ددا تحددهلل واحددهلل يواالددي 
( 2233الويددددإهللىأ )مثددددل هللراسددددة  المن مددددإع األس،يددددةأ

الب،دوىأ )الت  تنإولع تحمي  التنمية الب دريةأ وهللراسدة 
 .الت  تنإولع بنإء قهللراع المن مإع( 2222

لددددد تت ددددمن سددددبل 
التغ،دددددددددددددد  م،ددددددددددددددا 

 .التحهلليإع

تت دددددددددددددددددمن سدددددددددددددددددبل 
التغ،ددددددددددددددددددد  م،دددددددددددددددددددا 

 .التحهلليإع

3 

التحهلليإع التد  تواالدي  تالإهبينع والدة ن ر العإم،ين 
الت  ( 2233وقوعأ )راسة المن مإع األس،يةأ مثل هلل

التد  ( 2223النبدإسينأ )اسدتدهللفع العدإم،ينأ وهللراسدة 
( 2225األ دمرأ )استدهللفع المهللراء المإليينأ وهللراسة 
 .الت  استدهللفع المهللراء التنفيذيين

لدددددددد تبدددددددين والددددددددة 
ن ددددددددددر الوددددددددددحإ  
الخبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة 

 .واهللختوإص

بينددددددع والدددددددة ن ددددددر 
الوددددددددددددحإ  الخبددددددددددددرة 
واهللختودددددددإص فددددددد  
سدددددبل التغ،ددددد  م،دددددا 

 .التحهلليإع

4 

: و م،دددددا المتغيدددددراع ال خوددددديةأ مثدددددلمع مددددددإ ر  ددددد
أ ... الالنسأ المؤسدل الع،مد أ مدهللهلل سدنواع الخهللمدةأ 

   : إلمتغيراع التن يميددددةأ مثددددلبدددد يدددددتدو ثيددددر مندددددإ لددددد 
موقع المن مةأ ممر المن مةأ مالإل ممل المن مةأ 

 ... .مهللهلل العإم،ينأ 

لددددددددد تر ددددددددو م،ددددددددا 
المتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراع 

 .التن يمية

ر ددددددددددددددددددددوع م،ددددددددددددددددددددا 
 المتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراع

 .التن يمية

 (جرد بواسطة الباحث)
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 المنظمات األهلية: الاصل الثالث
 

 :مقدمةال
ف  خهللمة  م يد   أ ولدإ هللور  ونإع المالتمع المهللن   مإ ذ ر سإبمإ  المن مإع األس،ية من م تعتبر 

المالتمع ب إفة  رائحي وفئإتيأ من خ ل برامالدإ وم إريعدإ المتعهللهللةأ  مإ تدهلل  الا المسإسمة ف  
 .تنمية المالتمع ورقييأ وهللفع مال،ة التنمية الا األمإد

ن المتسمل ف  مالتمعنإ اليود يرى تواالهللا   بيرا  وانت إر و  األس،يةأ ويرى هللورسإ  ل،من مإعا  واسعإ  ا 
الم،حو  ف  التطور اهللالتمإم  واهللقتوإهللى وتهللميد التنميةأ حتا الوبحع ت إرك ف  برام  وخطط 

 ستراتياليةواو ذلك ف  مالإهللع البيئة  أوف  تنفيذ بع  السهللا  وبرام  السيإسة الس إنية أالتنمية
األس،ية ف  ب هللنإ العمل م،ا  إفة  من مإعل،م إفحة الفمر وغيرسإأ ولمهلل الوب  من المتإح 

وفع،  ف  مم،يإع البنإء  مددوالهللخول   ريك  أالمستويإع ادنسإنية واهللالتمإمية واهللقتوإهللية
: 2226مطيةأ ) الحيوية الت  تدد الفراهلل المالتمع والوبحع تعمل ف  مخت،  األن طة أوالتطوير

33). 
 واقتوإهللى   ل ف  و ع االتمإم   عمميد وت  ت   أمع من النسي  المالت الوء   األس،يةالمن مإع تعهلل و 

الو يتغير بع دإ  أ مإ يغي  ويتراالع أيتحرك ويتبهللل وف  تحوي ع المالتمع وتموي،    وسيإس   
وي در مإ سو الهلليهللأ الى الندإ ليسع من مإع الإمهللة من حيم الو إمدإ الهللاخ،يةأ الو و إئفدإأ الو 

طة الس، مع أ الو مع موإهللر تموي،دإأ الواألس،يةم قتدإ مع المدورسإأ الو مع غيرسإ من المن مإع 
 .(332: 2223لهللاهللوةأ ) المر وية

مفدومدإأ تعريفدإأ ن ستدإأ السميتدإأ : وف  سذا الفولأ سيتد تنإول المن مإع األس،يةأ من حيم
 .تموي،دإأ منإور ومؤ راع نالإحدإأ و محهللهللاتدإالسهللافدإأ تونيفدإأ الهللوارسإأ مواوفإتدإأ 

 
 :منظمات األهليةماهوم ال: أوال  
غيرسإ من المن مإع س  رسإلتدإ والغر  من ان إئدإأ من  األس،يةن السد مإ يميو المن مإع ا

ع ل،هللفإت من الب هلل هلل  ال  فإلمن مإع الخإوةأ  إن الغر  من ان إئدإ سو تحمي  الرب أ والح ومية و  
والعمل م،ا تحمي   أالتمعالم هلللتحمي  األمن والعهللالة بين الفرا أوحمإية م تسبإتدإ والمندإ الموم 

بتحمي  النمو اهللقتوإهللىأ والم إء م،ا البطإلةأ ف  حين الن المن مإع  أالرفإسية العإمة ل،مالتمع
اقتوإهللية  أوالهللع غإلبإ  لتمهلليد بع  الخهللمإع وهللمد بع  التوالدإع ف  مالإهللع متعهللهللة األس،ية

الو تمهلليد الرمإية  أاهللالتمإميةتنبيي المالتمع لبع  المخإطر البيئية و  :مثل أواالتمإمية وسيإسية
وغيرسإ من األسبإ  الت  تحمل الطإبع  أالو خهللمإع تع،يمية وتربوية وثمإفية واالتمإمية أالوحية
 .(67: 2222الديت أ ) التمإم  ورفإه المالتمع بوفة مإمةألسمية توفير األمن اهلل أالعإد
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 :المنظمات األهلية تعريف: ثانيا  
مإع األس،ية بحس  الالدإع المعرفة واألومنة واألم نة خت   ف  تعري  المن اهللي در 

 .هللع تعريفإتدإيإتدإ وتعهلل  لذلك تعهللهللع مسم  أ والن ريإع والمنإمإع السيإسية
أ الو (المن مإع الطومية الخإوة)الو  (المن مإع غير الربحية)فإلبع  يط،  موط،  

المن مإع التطومية )ةأ الو  مإ يط،  م،يدإ ف  الوهلليإع المتحهللة األمري ي (المن مإع الوسيطة)
 مإ يط،  م،يدإ ف  الدنهللأ الو  (و إهللع تطومية)الو  أ مإ يط،  م،يدإ ف  بريطإنيإ (الو الخيرية

 .(72: 2229بهللرأ ) مإ يط،  م،يدإ ف  الهللول العربية ومندإ ف،سطين  (الالمعيإع األس،ية)
 :التعريف لغة   .3

وس  المع  أ(المن مإع)أ األولا ف  ال،غة من  ،متين (المن مإع األس،ية)يت ون موط،  
يمإ  الو من مة أ حيم ي ون لدذه ن   ت   د     ن  ي   د     مسخوذة من ن  وس  والت  تعن  تن يدأ  أمن مة

يتمثل ف  االتمإت  أس   يإن (Organization)المن مة ن إد تتسسس بنإء  م،ييأ فإلمن مة 
يستفيهلل مندإ سؤهللء  أع م تر ةلتحمي  نتإئ  ومنإف أل،ميإد بسن طة محهللهللة أمالمومة من الب ر

 .(92: 2223محسنأ )ب  ل مبإ ر الو غير مبإ ر  أالب ر
 أ(األس، )مؤنم  (األس،ية)و أوالو،دإ ف  ال،غة مسخوذ من األسل أ(األس،ية)وال ،مة الثإنية 

فدو الس،  بعإهللاتي وتمإليهلله وم قإتيأ الى  أالمنسو  الا األسلأ والممووهلل سنإ المالتمع المح، 
ت إرك مع بع ي البع  ف  من مة واحهللةأ بحيم هلل يتعإون و يترابط و ي أمن المالتمع ء  الندإ الو 

 .(33: 2227 إسينأ )ل،ح ومة وهلل لألفراهلل  إ  ت ون م، 
  :التعريف اصط حا   .5
ي الس،طة الف،سطينية المن مإع الذى الوهللرت (قإنون الالمعيإع الخيرية والديئإع األس،ية)  مر  

بين مهللهلل هلل يمل من سبعة  أتن س بموال  اتفإ  أمعنوية مستم،ة خوية : م،ا الندإاألس،ية 
 أهللون استدهللا  الن  األربإح المإلية أتدد الوإل  العإد ألتحمي  السهللا  م رومة أال خإص

 .(7 :2222الوقإئع الف،سطينيةأ )الو لتحمي  منفعة  خوية  أبدهلل  اقتسإمي بين األم إء
ح وميةأ وغير سإهللفة ل،رب أ الن ئع من قبل بسندإ مؤسسإع غير ( 9: 2223 أميسا)فدإ ومر  

مالمومة من النإسأ ف  اطإر المالتمع المهللن أ يعم،ون من الالل سهلل  محهللهلل لخهللمة ورفإسية 
 .المالتمع

تدتد بتمهلليد خهللمإتدإ ل،المإمإع واألفراهللأ  أبسندإ من مإع لدإ رؤية محهللهللة أفدإ األمد المتحهللةعر  وت  
هلل مم،دإ ف  ميإهللين الم إريع توالدإع ادنمإئيةأ  مإ يتحهلل  وتحسين الو إت الفئإع الت  تتالإووسإ ال

مإهللة التسسيلأ و ذلك تدتد بثمإفة المالتمع والهللفإت من الحمو  اهللقتوإهللية  ادنمإئية والطوارئ وا 
 .(54: 2223ال سإهللىأ )واهللالتمإمية لألفراهلل 
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والهللفإت من موإل  لهللفع المعإنإةأ  أتمود بسن طة أفدإ البنك الهللول  بسندإ من مإع خإوةعر  وي  
 .(62: 2227البو النورأ ) وتحمي  تنمية المالتمع أوحمإية البيئة أالفمراء

الفنهللىأ : )التإلية إلخوإئصببسندإ مبإرة من من مة تتسد  األس،ية  المن مة عر  يم ن الن ت  و 
2223 :4-5). 

 .  بير   لدإ سي ل رسم  يتسد بإلهللواد الا حهلل   -
 . ل،رب  بإلمعنا العإد سإهللفة   غير   -
ن  إن ا  و  أالني هلل يال  الن ت ون لدإ م قة سي ،ية مؤسسية بإلح ومة: بمعنا أح ومية   غير   -

 .من الح ومةمإلية وفنية بإم إندإ الحوول م،ا مسإمهللاع 
 (.ذاتية الح د)تح د نفسدإ بنفسدإ  -
 . من حيم الن سة الو األن طة سواء   أتمود م،ا السإس الم إر ة التطومية -
مع األحوا  السيإسيةأ رغد مإ ي ون لدإ من مواق  ب سن بع  هلل ي ون لدإ تحإلفإع  -

 .  الم إيإ السيإسية
السإس غير قرابية الو مرقية الو  أ بمعنا الن ت ون الع وية طوميةأ الى قإئمة م،اارثية   غير   -

إع الع إئرية  مإ س  الحإل ف  المن م أى  سر يةأ وهلل ي ون الفرهلل م وا  فيدإ هللنتسإبي األ  و الد
 .يةو الو الالدالو الهللينية 

من حيث جوهر أدائها  ،التعرياات السابقة جميعها تتاق حول ماهوم المنظمات األهليةو 
وطبيعة أهدافها ونطاق عملها وخصائص القائمين عليها، لذا يلخص الباحث تعرياه للمنظمات 

المنظمات الخيرية غير الربحية الموجودة في قطاع غزة، والتي )األهلية على أنها عبارة عن 
 .(في تحقيق التنمية المجتمعية تقدم الخدمات المختلاة لكافة شرائح المجتمع، مساهمة  
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 :نشأة المنظمات األهلية: ثالثا  
منذ مهللة قرون ف  هللول الغر  الرالسمإل أ وذلك ف  اطإر مفدود  األس،يةن سع ف رة المن مإع 

بإل نيسةأ غير الن  المن مإع األس،يةوف   وء الميد الهللينيةأ وارتبطع مع د  أالخير وادحسإن
لتغير ال رو  اهللالتمإمية واهللقتوإهللية والثمإفية ف  سذه  استالإبة   أسذا الم مون قهلل تطور واتسع

ذا ن رنإ و ف  مالتمعإتدإأ  فإم،ية   ال ثر   وهللور   الهلليهلل   الهللولأ بحيم الوب  لدذه المن مإع م مون   ا 
 الي إ   قهلل ارتبطع أالعربية األس،يةخية ل،من مإع ل،منطمة العربية فسنالهلل  ذلكأ الن الن سة التإري

بفعل الخير وادحسإن والهللينأ ثد تهللرالع الا الن طة الرمإية اهللالتمإمية والم إر ة ف  حر إع 
: 2227البو النورأ ) هللالع تع  هللورسإ ادنتإال  والتنموىب حهلليثة   التحرر العرب أ وف  مرح،ة  

32). 
 

 :أهمية المنظمات األهلية: رابعا  
فريوأ ) :من السمدإ مإ ي،  أمهلليهللة   ألسبإ    األس،يةع هللول العإلد المخت،فة تدتد بإلمن مإع الخذ

2222 :53) 
عإهللة مإ تن س هللاخل المالتمعإع المح،يةأ وبذلك ت ون ف :اجتماعية   تنموية   حاجة   كونها تعك    .3

ة من لفئة معينة الو مالمومة الو  ريح أالرهلل الطبيع  الو العفوى لحإالإع تنموية االتمإمية
 . الس إن الو منطمة الغرافية الو مالمومة الو تيإر سيإس  الو ق ية االتمإمية

 أنسبيإ  من المحهللهللاع الح ومية والرسمية ندإ متحررة  احيم  :نسبية   القدرة على التحرك بحرية   .2
 . أ بمإ فيدإ النواح  السيإسية وادهللاريةمهلليهللة   من نواح  

تبعإ  لبنيتدإ وطبيعتدإ غير الرسمية ومنور  كوذل :التواصل واالتصال مع الائات المستهدفة .3
والتواول مع الفئإع  اهللتوإلمإ ت ون القهللر م،ا  غإلبإ  األس،ية التطوميةأ فإن المن مإع 

 . المستدهللفة
تبعإ  ل،هللرالة العإلية وذلك  :أكبر من قبل الائات المستهدفة كونها أكثر تقب   وتحوز على ثقة   .4

مإ تحوو م،ا ثمة  مإهللة   األس،ية المستدهللفةأ فإن المن مإعمن اهللتوإل والتواول مع الفئإع 
 .ال بر بإيالإبية   معدإ وبإلتإل  يتد التعإمل أال بر من قبل سذه الفئإع

 ف  التحركأ وخإوة   مإلية   نسبية   مرونة   األس،يةمإ ي ون ل،من مإع  فغإلبإ   :مرونة الحركة .5
 .ن  مندإ الالدإع الح وميةالت  تعإ أتحررا  من قيوهلل البيروقراطية ل وندإ ال ثر  
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 :المنظمات األهليةووظائف أهداف : خامسا  
 (33-36: 2227البو النورأ ): ف  الندإالمن مإع األس،ية  يم ن بيإن السهللا 

وتحمل مسئولية ادهللارة والتنفيذ والتمويل لم رومإع  أتتي  الفروة لم إر ة المواطنين بحيإتدد .3
 . وبرام  سذه المن مإع

 . واسعإ  ل، را ة الفإم،ة ل،مواطنين ف  الحيإة المهللنية واهللالتمإمية واهللقتوإهلليةتعط  مالإهلل   .2
 . تهللمد الهلليممراطية ف  المالتمع .3
 .من خ ل المسإمهللاع الوحية والتع،يمية والرمإية اهللالتمإمية أت،ع  هللورا   بيرا   .4
 .  إلبطإلة والفمر أتدتد بم إيإ المالتمع ال برى .5
 . غييراع اهللالتمإمية والسيإسية ف  المالتمعف  احهللام الت تسإسد بفإم،ية   .6
 . تسهلل الثغرة ف  الخهللمإع الممهللمة من الح ومة .7

 (2-3: 2223حسنأ : )األس،يةأ ومندإويم ن اد إرة الا مالمومة و إئ  المن مإع 
 .  إلمالإمإع والوهللول والحرو  أتمهلليد امإنإع لألفراهلل ف  حإلة ال وارم .3
الفنية والتع،يمية ل،المإمإع المح،يةأ وحل الم   ع وتمهلليد المسإمهللاع  أتن يد المالتمع .2

 . لتحسين خهللمإتدإ أوالتسثير م،ا المن مإع العإمة أالمح،يةأ وتسسيس ال ر إع المح،ية
 . األخرى العإم،ة ف  مالإهللع التنمية األس،يةتمهلليد المسإمهللاع الفنية والتهللريبية ل،من مإع  .3
 . ذاع الع قةل م تر ة ل،من مإع مم وويإغة خطط أوتنسي  البرام  أتمهلليد الخبراع .4
 . ب سن المسإئل التنموية الرئيسة ألويإهللة وم  الرالى العإد والمإهللة أتطوير التع،يد .5
 . هللمد السيإسإع وبرام  التغيير المؤسس  .6
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 :مواصاات ومحددات المنظمات األهلية التي تنسجم مع القانون: سادسا  
أ الت  تنسالد مع المإنونو  أإلمن مإع األس،يةالخإوة بمحهللهللاع المواوفإع و المن  سنإك مالمومة  

 (33: 2225مبهلل العإط أ : )وس 
د مع طبيعة ومدمإع المن مة األس،ية ءبمإ يت  أيحهللهلله المإنونالن سذا األمر هلل بهلل : المرجعية .3

ي  لتحمي  اهللنسالإد والتنس المختوةأالووارة  هبحيم تحهللهلل أو روط ت  ي،دإ وتموي،دإ ومراقبتدإ
 . الهللولة ومن مإعالعإد بين المن مإع األس،ية 

وبمإ  أوسو مإ يال  الن يحهللهلله الن إد الهللاخ،  ل ل من مة الس،ية ف  اطإر المإنون: التشكيل .5
متع،مة بإلوو  الو يف  ل،عإم،ين ولألسهللا   م،حمةي تمل م،يي سذا الن إد من لوائ  هللاخ،ية 

 . والمبإهللئ والسإلي  العمل
 أوحموقدإ وواالبإتدإ ف  المن مة األس،ية أر  و وح  روط الع ويةوسو مإ يف: العضوية .1

منذ مرح،ة التسسيسأ ومإ يتبع ذلك من م وية الديئإع التنفيذيةأ والت ريعية متمث،ة بإلالمعية 
 . من خ ل اهللنتخإبإع الهللورية أوليةئممإرسة الهلليممراطيةأ وتهللاول المسوطريمة  أالعمومية

ر تمويل المن مإع األس،يةأ موهللرا  م،نيإ  معروفإ أ ومعرفة هللبهلل الن ي ون موهلل: التمويل .4
 هللوافعي والسبإبي لتمويل م إريع المن مة األس،يةأ وهلل ي ون التمويل مهللخ   لفر   روط  

 . تتعإر  مع قإنون المن مإع األس،ية
هللبهلل الن تتمتع المن مإع األس،ية بهللرالة من اهللستم لية ف  ن إطدإ وذلك  من  :االستق ل .2

سواء من الدة التمويل الو من الدة الرقإبة  أوندإئة المإنونأ ف  يالوو التهللخل ف   إهللسي
العإمةأ فمدمة التمويل مرتبطة بإلم روت الممول والسهللافي ب  ل مإدأ المإ الرقإبة فمدمتدإ 

 .من الالل توحي  األخطإء قبل استفحإلدإ أتحهلليهلل الى انحرا  من الخط المرسود ل،م روت
تالعل من  حيم أهللبهلل الن ي ون ل ل من مة الس،ية آلية ل،رقإبة الذاتية :المحاسبة والرقابة .6

م،ا حسن األهللاء وتسهللية الواال أ ويتط،  األمر  ذلك  تس يهلل   الرقإبة العإمة مالرهلل مإمل  
بمإ ي مل تر يهلل الور  م،ا  أالمحإسبة وتحهلليهلل بنوهلل الور  وقيمة المبإلغ المط،وبة

والت   ألنتإئ  ذاع المرهللوهلل العم،  لوإل  الالمإسيرلوإل  ا أالالوان  ادهللارية والم تبية
 . ت  ل المستفيهلل األول من ن إطإع المن مإع األس،ية

ينحور السإسإ  ف  حسن  أان الفر  بين من مة الس،ية نإالحة والخرى فإ ،ة: اإلدارة الاعالة .7
لتحهلليهلل  ادهللارة الو سوئدإأ ولت ف  الف ل هللبهلل من التس يهلل م،ا السمية الممإرسة الهلليممراطية

وت ون  أم،ا مستوى مال،س األمنإء الو الديئة التنفيذية ل،من مة سواء   أادهللاراع المنتالة
نمإ بإلنتإئ   ادهللارة الفعإلة ليس بإالتمإمإتدإ الو مإ يوهللر مندإ من الورا  مطبومة وم،ونةأ وا 

 . م،ا األر  الت  يراسإ النإس متالسهللة  
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غنإء من مبهللال التطوتأ حيم ارتبط ن وء سذه هلل تستطيع المن مإع األس،ية اهللست: التطوعية .8
يالعل المن مة األس،ية  أالمن مإع بمبهللال العمل التطوم أ واهللستغنإء من العمل التطوم 

 . اهلل بتعويو مبهللال المنإمة أالذى هلل يم ن ممإومتي أممإ يويهلل من م إسر الفسإهلل أرسينة التمويل
مع  ل الالدإع الت   أنسي  الهللائد والمستمرم،ا المن مإع األس،ية الميإد بإالراء الت :التنسيق .2

ذاع م قة بإلم روت المنوى  من مةأ بهللءا  بإلووارة المرالعأ ومرورا  بسى ف  المدمإعتتمإطع 
بمإ فيدإ األحوا  والموى  أالالمإسيرية األخرى المن مإعتنفيذهأ ووووهلل  الا م قإع مع 
ويعوو  أالن يند  التالإوواع والت إربإع فإلتنسي  من  سني أوالمن مإع واهللتحإهللاع والنمإبإع

 . الت إمل والتعإون
 

 :تصنيف المنظمات األهلية: سابعا  
 (45-44: 2232ال فإرنةأ : )ف  اتالإسين السإسيين وسمإ األس،يةيم ن توني  المن مإع 

تمهلليد األغذيةأ الم بسأ : ء المبإ رأ مثلوس  الت  تتميو بإلعطإ :خيرية أهليةمنظمات  .3
 . (المن مإع ادغإثية)ويط،  م،يدإ  أاألهللوية ل،محتإاليناألموالأ 

لمسإمهللة النإس  أ  وس  الت  تدتد بإلالإن  التهللريب  والهللمد والمنإورة :تمكينية أهليةمنظمات  .2
م،ا تع،د  يفية مسإمهللة النفسدد ومالتمعدد بوورة الف لأ وتسعا ل،تسثير ف  مم،ية ونع 

 . (لتنمويةالمن مإع ا)ويط،  م،يدإ  أالسيإسإع العإمة
ث ثة النمإط حس  مالإل مم،دإ الا  األس،يةالمن مإع ( 92-39: 2227البو النورأ )  وون  

 :  مإ ي، 
فد  تمهللد الرمإية اهللالتمإمية ف    ل امإنإع  :يةتقليدية أو رعائية أو خدمات أهليةمنظمات  .3

 . ف  مالإل الوحة والتع،يد والثمإفة أخيرية ومسإمهللاع االتمإمية وخهللمإع السإسية
وويإهللة  ألتنمية المالتمعإع المح،ية أوس  تمهللد برام  وم رومإع :تنموية أهليةمنظمات  .2

 . وخإوة الفئإع المدم ة أم إر ة المواطن ف  تم ين س إن المالتمع
لم ،ومة وس  تهللافع من حمو  الالمإمإع والفئإع ا :حقوقية أو مدافعة أهليةمنظمات  .3

المعإقينأ والمسنينأ وتتبنا ق إيإ حمو  ادنسإن  المرالةأ الطفلأ الفمراءأ: والمدم ةأ مثل
 . والبيئة وحمإية المستد،ك
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 :أدوار المنظمات األهلية: ثامنا  
المؤسسة ): والت  يم ن حورسإ فيمإ ي،  أالن تمإرس العهلليهلل من األهللوار األس،يةيم ن ل،من مإع 
 (5-4: 2224األمري ية ل،تنميةأ 

 .تطوير البنية التحتية وت غي،دإ .3
 . هللمد اهللبت إر والم إريع الرائهللة .2
 . التغ،  م،ا بع  الوالي الموور الت  تواالي الح ومإع .3
الم إر ة ف  تنفيذ الم رومإع الح ومية بسرمة ال بر وبيروقراطية القلأ وذلك حس  قهللرتدإ  .4

 .م،ا العمل
 . السرت من الح ومةب  ل اهللتوإل بإلفئإع المستدهللفة  .5
 .المسإمهللة التمنية والتهللري  .6
 . والمتإبعة والتمييدالبحم  .7
 .الهللفإت من الفمراء .3

 :س  األس،يةالن السد األهللوار الت  يم ن الن تمود بدإ المن مإع ( 367: 2229مو أ )ويرى 
حتا تتم ن من التعبير مني وممإ تخهللمي من  أاهللنفتإح م،ا المالتمع والتعإيش المستمر معي .3

 . فئإع
 . من خهللمإعوحول مإ تؤهلليي  أت وين قإمهللة مع،ومإع حول المالتمع .2
حتا ت ون األممإل متم ية  أالوم  بسسهللا  المالتمع وخطط التنمية اهللالتمإمية واهللقتوإهللية .3

 . معدإ
 .لتموية مم،دإ وتهللميمي أالتنسي  مع الالدإع الممإث،ة ذاع الو،ة المبإ رة الو غير المبإ رة .4
الخبراع وتحمي   لتبإهللل أاهللنفتإح م،ا المن مإع ادق،يمية والهللولية الت  تعمل بإلمالإل ذاتي .5

 .التعإون واهللستفإهللة
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 :عناصر ومؤشرات نجا  المنظمات األهلية: تاسعا  
ن منإور العم،يإع التن يمية الت  تؤثر م،ا نالإح الى الالا ( 32: 2232نإورأ ) ال إر

 :  مإ ي،  س  الس،يةمن مة 
أ ومن المدد الي إ  الن ف  نالإح المن مة مدمإ  تعتبر الوهللة العمل مسإسمإ   :الااعلية التنظيمية .3

 . والتنفيذ ستراتياليةاهلل ل مإ ي،ود من الالل سهلل الفالوة بين  تعمل
 : ولي مهللة موامل تحهللهللهأ وس  :األداء الوظياي .5
م إنية اهللمتمإهلل م،يدإ أ فإءة العم،يإع -  . وا 
 . الت ي  المتوامن مع متغيراع البيئة الخإرالية -
 . اهللارة موارهلل ب رية قويةأ وم قإع نإالحة -
الى التحهلليإع التن يمية ال ثر السمية  وت بينم،  وسذه التغيراع ت   :غيرات الظرفية التنظيميةالمت .1

 . ل،من مة ف  الى وقع من األوقإع
 . والذى يؤثر م،ا محهللهللاع األهللاء أمبإ رالغير و س،وك المإئهلل المبإ ر  .4

 :س  األس،ية المن مإعمؤ راع نالإح الن الي إ ( 33-32: 2232نإورأ )ويرى 
أ الدي ل ادهللارىأ هللئحة مملالمن مةأ تن يد العمل هللاخل ): وت مل ،ظيميةمؤشرات تن .3

 (.المن مةالتخطيط المن د هللاخل  أالمن مةتووي  و يف  ل ل  خص هللاخل 
خ،  أ ال مر وية ف  ادهللارةأ المن مةالفدد لطبيعة ممل : )وت مل ،مؤشرات القيادة الاعالة .5

 (.المن مةاليل الهلليهلل هللاخل 
مهللى أ دد البع م قة العإم،ين مع بع : )وت مل المنظمة،لتعاون داخل مؤشرات العمل وا .1

 (.توويع المسئوليإع م،ا الميع العإم،ينأ التعإون المإئد بيندد
أ األخرى المن مإعم قة بين : )وت مل، األخرى المنظماتيجابي مع تااعل اإلالمؤشرات  .4

  (.ممل م ترك وتبإهللل خبراعالمن مإعأ ت بيك بين 
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 :تمويل المنظمات األهلية: عاشرا  
الت  قإمع من  أتحمي  الغرا دإل أتوويهللسإ بإألموال ال ومة أيموهلل بتمويل المن مإع األس،ية

ف  مالإهللع الرمإية والتنمية  ألتحمي  السهللافدإ أالو مإ تحول م،يي من مإل خإص أالال،دإ
 .(54: 2225 ر أ )اهللالتمإمية 

 (329: 2224م،اأ ) :وذلك لألسبإ  التإلية أاألس،يةف  المن مإع   بيرةل،تمويل السمية و 
هللستمرار ممل المن مإع األس،يةأ فبهللون المإل هلل تستطيع  المإل سو العنور األسإس .3

 . وتمهلليد خهللمإتدإ ل،مستفيهللين من ت،ك الخهللمإع أتنفيذ برامالدإ المن مإع األس،ية
مل المسإمهللة ف  ارتفإت مستوى من السد العوا إع األس،يةبر استمرار المر و المإل  ل،من ميعت .2

الذى يسم  لدإ بإلتوسع وتحسين  أخهللمإتدإأ وتطوير الخهللمإع المإئمة لويإهللة مر وسإ المإل 
 . نومية الخهللمإع

هللفع األالور أ تالديوسإأ عااقإمة المن  :مندإ أتستخهللد األموال ف  الغرا  والمور متعهللهللة .3
 . إع األس،ية  المن موتحمي  السهللا ألتوفير الخهللمإع مإ ي،ود راء أ ل،عإم،ين

أ حيم ان الالوء األ بر قهلل تبهللو مدمة التمويل ف  المن مإع األس،ية ال ثر تعميهللا  وال ثر وعوبة  و 
من موإهللر تمويل المن مإع األس،ية يتمثل ف  التبرمإع والدبإع الت  تحول م،يدإ من 

ويؤهللى  أك المن مةالمن مإع المإنحة والمتبرمين اآلخرينأ وسذا بهللوره يؤثر م،ا ممل والهللاء ت،
الذى بهللوره  أن را  ألن مستوى الن إد مرتبط بمستوى التمويل أمن مهللد اهللستمرار الا هللرالة  

 :التإل ويخ ع هللمتبإراع  ثيرة السمدإ  أيخت،  بإخت   ال رو  والمتغيراع الهللاخ،ية والخإرالية
 (55: 2225 ر أ )
 .  مإع األس،يةمن قبل المن مإع المإنحة ل،من ةحالد المواونإع المرووهلل .3
 . مستوى الثمة والموهللاقية الت  تتمتع بدإ المن مإع األس،ية المح،ية لهللى المإنحين .2
 . المن مإع المإنحة اعمع السهللا  وف،سفإع والالنهلل األس،يةتواف  برام  وم إريع المن مإع  .3
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 :الملخص
غير حكومية  من خ ل هذا الاصل، يمكن القول بأن المنظمات األهلية عبارة عن منظمات

وغير أهلية، وأنها تقدم الخدمات المختلاة لكافة شرائح المجتمع، مساهمة في تحقيق التنمية 
المجتمعية، وأن نشأتها ارتبطت باعل الخير واإلحسان، ثم أصبح لها دور انتاجي تنموي، 
وتكمن أهميتها في كونها تعك  حاجة تنموية اجتماعية، وقدرتها على التحرك نسبيا، 

: اصلها مع الائات المستهدفة، وأن لها مواصاات ومحددات تنسجم مع القانون، ومنهاوتو 
المرجعية والتشكيل والعضوية والتمويل واالستق ل والمحاسبة والمراقبة واإلدارة الاعالة 
والتطوعية والتنسيق، وأن منها منظمات أهلية خيرية، ومنظمات أهلية تمكينية، وأن من 

رات القيادة الااعلة، ومؤشرات العمل والتعاون داخل المنظمة، ومؤشرات مؤشرات نجاحها مؤش
التااعل مع المنظمات األخرى، ثم تبين أهمية التمويل في المنظمات األهلية، وأنه العنصر 

 .األسا  الستمرار عملها، وأنه يحافظ على المركز المالي لها
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 طينيةالالسالمنظمات األهلية : الاصل الرابع

 
 مقدمةال -
 األهلية الالسطينيةنشأة المنظمات : أوال   -
 تطور المنظمات األهلية الالسطينية: ثانيا   -
 الالسطينيةأهمية المنظمات األهلية : ثالثا   -
 الالسطينيةمجاالت عمل المنظمات األهلية : رابعا   -
 الالسطينيةدوافع عمل المنظمات األهلية : خامسا   -
 الالسطينية إلى تزايد المنظمات األهليةالعوامل التي أدت : سادسا   -
 الالسطينية للمنظمات األهليةالهيكل التنظيمي : سابعا   -
 للمنظمات األهلية الالسطينيةالنظام األساسي : ثامنا   -
 المنظمات األهلية الالسطينيةاإلطار القانوني المنظم لعمل : تاسعا   -
 نيةالالسطيالتشابكية للمنظمات األهلية  اتالع ق: عاشرا   -
 المنظمات األهلية الالسطينيةمصادر تمويل : حادي عشر -
 الملخص -
 
 
 
 
 

 



43 
 

 الالسطينيةالمنظمات األهلية : الاصل الرابع
 
  :مقدمةال

تنإول الفول السإب  المن مإع األس،ية بوورة مإمةأ وف  سذا الفول سيتد الحهلليم من 
ف   ل  عة مم،دإ المعمهللةألسميتدإأ وطبي المن مإع األس،ية الف،سطينية بوورة خإوةأ ن را  

غ   المعإبر واهللاهللحت ل والعهللوان المت رر وا نمسإد بين النإح  الوطنأ وغيرسإ لحوإر الهللائد وا 
 .ال ثير من ال رو  الوعبة

 فإم   خ ل األمواد المإ ية من تإريخ مالتمعنإ الف،سطين  هللورا   األس،يةلمهلل لعبع المن مإع و 
هلليد خهللمإع ل، ع  الف،سطين  ف   ل اهللحت لأ وطرح وتنفيذ وف  تم أف  خهللمة الم ية الوطنية

بعيهللا  من استدهللافإع الممول الم روطةأ بإد إفة الا م ح ة  أبرام  تنموية الفإهللع المالتمع
من خ ل  ب ة م قإع هللولية وت بيك  أالهللور الفإمل الذى لعبتي ف  تطوير المالتمع الف،سطين 

وتعتبر  أ(4-3: 2229وتريترأ  هلليوفوير)ألمري ية األوروبية وا المن مإعمع  ثير من 
ف  تمهلليد  فإمل   دد ب  ل  لمالتمع المهللن  الف،سطين  الذى يسالمن مإع األس،ية الحهلل م ونإع ا

ف  المالتمعأ  يممراطية والعهللالة اهللالتمإميةالخهللمإع ل،المدورأ وتنفيذ برام  تنمويةأ وتعويو الهلل
 عبإنأ ) ف  حيإة المالتمع الف،سطين  األس،يةالمن مإع حيم بإع من الوا   السمية والوهلل 

2224 :36). 
ولد  أنتيالة ألندإ  درع ف   رو  وعبة ل،غإية أالف،سطينية خوووية األس،يةل،من مإع و 

تتديس لدإ ممومإع الحيإة والهلليمومةأ وهللرتبإطدإ بإلن إل الوطن  الف،سطين  وحر ة التحرر 
ل، فة الغربية  (ادسرائي، )حإ مة ابإن اهللحت ل الف،سطينيةأ وقيإمدإ بهللور ومدإد الس،طة ال

قهلل الت  و  أومواواتدإ الس،طة الف،سطينية حهلليثة العور ف  قهللراتدإ وطإقإتدإ وخبراتدإ أوقطإت غوة
 .(43: 2233بع،و ةأ ) نفسدإ ف  بع  المالإهللع الف،سطينية تفو  خبراع الس،طة

واحهللا  من البرو ال  إل  أالف،سطينية األس،يةع الذى تمود بي المن مإالخيرى األس،  و ويعتبر العمل 
التعإون والت إفل لهللى ال ع  الف،سطين  م،ا مهللار تإريخيأ حيم  رس العمل األس،  والخيرى 
 ل خوإئص ال ع  الف،سطين أ المبنية م،ا روح التعإون وروح الالمإمةأ وذلك من الالل رفع 

اهللالتمإميةأ  مإ لعبع المن مإع وتمهلليد الخهللمإع اهللقتوإهللية والوحية و  أمستوى المعي ة
انسالمع مع األو إت السيإسية واهللالتمإمية الت  مر بدإ  أالهللوارا  مخت،فة   الف،سطينية األس،ية

بإمتبإرسإ الخط  أالمالتمع الف،سطين أ تمث،ع ف  ممإومة الدالرة اليدوهلليةأ وموإهللرة األرا  
إلبة م،ا المطوالخيرى س،  الذى  إن يدهللهلل المالتمع الف،سطين أ وتر و العمل األ األسإس

 .(34: 2225الالهللي، أ ) بإهللستم ل والوحهللة العربية
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ف  مم،ية التنمية اهللالتمإمية الف،سطينية  المن مإع األس،يةالذى ت،عبي  المددوبإد إفة ل،هللور 
  الف،سطين  ف   ل فمهلل لعبع هللورا  وا حإ  ف  ادغإثة وتمهلليد العون ل، ع أواهللقتوإهللية

 .(9: 2223مهللونة س،وك المؤسسإع األس،ية الف،سطينيةأ ) ال رو  الوعبة
ن ستدإأ تطورسإأ السميتدإأ : وف  سذا الفولأ سيتد تنإول المن مإع األس،ية الف،سطينيةأ من حيم

ون  المن د ادطإر المإنمالإهللع وهللوافع مم،دإأ العوامل الت  الهللع الا توايهللسإأ سي ،دإ التن يم أ 
 .وموإهللر تموي،دإ أةم قإتدإ الت إب يلعم،دإأ 

 
 :األهلية الالسطينيةنشأة المنظمات : أوال  

لمإ مإنتي ف،سطين من و ع خإص  أالف،سطينية لد ي ن بإألمر اليسير األس،يةان ن سة المن مإع 
من حيم اهللحت ل واخت   الالدإع ادهللارية الحإ مة لمنإط   أيخت،  من الميع هللول العإلد

 .اهلل ف  العمهللين األخيرين أالس،طة الف،سطينيةلعهللد قيإد  أمتعهللهللة من ف،سطين
 من مإعحيم  إنع مبإرة من  أالف،سطينية منذ العدهلل العثمإن  األس،يةن سع المن مإع  وقهلل

ولح هلل التسييهلل الالمإسيرى ألسهللافدإأ المإ  أل،منإورة من الالل الم إيإ السيإسية أخيرية وثمإفية
عوهلل ل،ح د األرهللن  والمورىأ حيم ن سع السيإسية ت الف،سطينية األس،ية المن مإعالذور 
لسيإسإع  الو معإر ة    م،ة  مالو  امإ مسإمهللة   ألت،بية احتيإالإع الس إن أمدنية وخيرية من مإع
لتمود  أالف،سطينية األس،يةأ وتطورع المن مإع (ادسرائي، )ن س تحع اهللحت ل  مإ مندإو الحإ دأ 

دغإثة  أ مسإنهللة ل،مبإهللراع الهللوليةوليإع الهللولةأ و ئوليإع س  من و،  مسئبمدإد ومس
و إنع تمهللد  أالتنموية والحموقية المن مإعالف،سطينيينأ  ذلك ف  اهللنتفإ ة األولا  درع 

 الف،سطينية الخهللمإع ل،فمراء والمدم ين ف  سيإ  غيإ  العهللالة اهللالتمإميةأ وبعهلل قيإد الس،طة
الذى  إن قإئمإ   أرغد التنإفس أوتسثيرا   ون إطإ   ال ثر حيوية  الف،سطينية  األس،ية من مإعالالوبحع 

 من الس،طة األس،يةمن مإع الالذى الوب  ال ثر تالإوبإ  مع  أم،ا التمويلالف،سطينية مع الس،طة 
 .(22: 2226مر و تطوير المؤسسإع األس،يةأ ) الف،سطينية
توفير  الف،سطينية  درع نتإج الحإالة الا األس،يةالن المن مإع ( 22: 2232الرمح أ )وال هللع 

قبيل تسسيس الس،طة الف،سطينيةأ واستطإمع  أف   ل غيإ  الهللولة الوطنية أالخهللمإع ل،مواطنين
الت  من  سندإ تموية بنية المالتمع الف،سطين  وحمإية  أمن الع قإع والميد سذه المن مإع بنإء اطإر  

لفترة طوي،ة سطينية الف، األس،يةالدوية والتإريخ الف،سطين  ف   ل اهللحت لأ وتمتعع المن مإع 
من خ ل  أبتمهلليد الخهللمإع ل،مالتمع الف،سطين أ واستطإمع الووول الا  رائ  االتمإمية واسعة

الت  نفذتدإ ف  المالإهللع المخت،فةأ  إلوحةأ والتع،يدأ والخهللمإع  أواألن طة التنموية البرام 
إريع الوغيرةأ وحمو  اهللالتمإميةأ وتوفير فرص العملأ والتخفي  من آثإر الفمرأ وتمويل الم 

 .ادنسإن والهلليممراطيةأ بغية تحسين نومية حيإة المواطن الف،سطين 



45 
 

  :تطور المنظمات األهلية الالسطينية: ثانيا  
وسنإ سيمتور الحهلليم من المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة فمطأ  وندإ المستدهللفة من سذه 

 (236-232: 2234 دراوىأ الم: )الهللراسةأ ويم ن تمسيد مراحل تطورسإ الا التإل 
 :م3221ما قبل عام  فترة .3

مع وهللور قإنون  ذلكتوامن أ و د3932مإد  واحهللة من مة الس،ية  دهللع سذه الفترة تساليل
س،ية من مإع األالأ وسذا مإ يفسر سب  اط   البع  م،ا د3923الالمعيإع العثمإنية مإد 

 إ  الحهللاث دهللع  حيم أف  العمل األس،  ا  وقهلل  دهللع سذه الفترة ر وهلل أ(الالمعيإع العثمإنية)مسما 
أ د3937انتدإء الحر  العإلمية األولاأ واحت ل ف،سطين مإد : مثل ومدمة    بيرة ومح،ية   مإلمية  

م ن اهللنتهللا  البريطإن  م،يدإ مإد  وهللار ومهلل ب،فور و  أأ والحر  العإلمية الثإنيةد3922وا  ا 
ولعل سذه  دأ3943مإد  (اسرائيل)لة بتسسيس وطن قوم  ل،يدوهلل م،ا الر  ف،سطينأ وقيإد هللو 

 .تسخر العمل األس،  ف  قطإت غوة ف األحهللام  إن لدإ هللورا  بإروا  
 ":اتالخمسين( "م3222 –م 3221)فترة ما بين عامي  .5

 سذه المرح،ة بهللاية الن إط الرئيستعتبر أ و من مإع الس،ية( 6) دهللع سذه الفترة تساليل 
من مإع الت  الومن السد  دأ3932يس الول من مة مإد بعهلل تسسالف،سطينية  األس،يةل،من مإع 

معدهلل األمل )و (المعية المحإربين المهللمإء و حإيإ الحرو  الف،سطينية)تسسسع ف  سذه الفترة 
 د3943من الم ح  الن سإتين المن متين لدمإ م قة مبإ رة بإحت ل ف،سطين مإد أ و (لأليتإد

نتيالة  أمن خ ل الحإالة دقإمة معدهلل لأليتإد أوم قة غير مبإ رة أونتإئالدإ وتدالير الس،دإ
  .الحر  والت ريهلل

 ":الستينات( "م3262 -م3261)فترة ما بين عامي  .1
قطإت العمل األس،  الف،سطين  ب  ل قهلل تسثر و أ واحهللة من مة الس،ية  دهللع سذه الفترة تساليل

أ حيم د3967 ل، فة الغربية وقطإت غوة والمهللس مإد (ادسرائي، )مبإ ر والوسرى بإهللحت ل 
 . الهللع سذه السيإسة الا انحسإر وت    العمل األس،  الف،سطين  من الهلليهلل
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 ":السبعينات( "م3272 -م3271)فترة ما بين عامي  .4
ثمل األمبإء اهللقتوإهللية ف  سذه الفترة اوهللاهلل قهلل أ و من مة الس،ية( 34) دهللع سذه الفترة تساليل 

تي ومهللد قهللر  أ(ادسرائي، )لف،سطينيين بعهلل اهللحت ل واهللالتمإمية المترتبة م،ا حإالإع ال الئين ا
 سم  أالمإد ادم د  هللولة متح رة وذاع البعإهلل الخ قية ا دإر نفسيف  ي ة  منرغبأ و م،ا تحم،دإ

ت  ،ع و دأ 3967ف  األرا   الف،سطينية المحت،ة مإد  األس،يةمن مإع البتساليل بع  
ذلك   ل المنإ ،ون قوامدإ أ ول(ادسرائي، ) لالو مع مدإ ابإن فترة اهللحت  األس،يةمن مإع ال

ولي هللهللهللع سيإسية ف  سيإ   أال ثر ممإ سو امتيإو أأ حيم  إن العمل بمثإبة ت حيةالرئيس
 .(ادسرائي، ) الن إل  هلل اهللحت ل

 ": الثمانينات( "م3282 -م3281)فترة ما بين عامي  .2
لفترة خروج الممإومة الف،سطينية من  دهللع سذه اأ و من مة الس،ية( 33) دهللع سذه الفترة تساليل 

ممإ انع س م،ا توالي الن إط  أبإلهللاخل الف،سطين  إ  وثيم إ  والت   إنع ترتبط ارتبإط ألبنإن
 من خ ل أ(ادسرائي، )ن ر ثمإفة الوموهلل وممإومة اهللحت ل  الا أاألس،يةاألسإس  ل،من مإع 

تستطيع  أومن مإعالطر ولالإن وسيئإع  م،ا ان إء أتر يو فوإئل الممإومة الف،سطينية المخت،فة
ع ف  سالن من الدة الخرىأ و  وتمهلليد خهللمإع متنومة أمن خ لدإ ممإرسة العمل السيإس  من الدة

الت  سهللفع الا تعويو وموهلل ال ع   أمن مإع ادغإثية واهللالتمإميةالسذه الفترة العهلليهلل من 
وخوووإ   أويإع المخت،فةوالت  استالإبع ب  ل خ   لبع  اهللحتيإالإع واألول أالف،سطين 

 .الحهلل من الفمر
 ":اتالتسعين( "م3222 -م3221)فترة ما بين عامي  .6

 أالهللا    بيرة و مية   نومية    دهللع سذه الفترة طفرة  أ و من مة الس،ية( 494) دهللع سذه الفترة تساليل 
 اتفإقية)توامنع سذه الفترة مع و وتنومع مالإهللع الن طتدإأ  أاألس،ية من مإعالحيم واهلل مهللهلل 

أ ممإ (اسرائيل)من اتفإقيإع بين من مة التحرير الف،سطينية و إأ ومإ تبعدد3993مإد  (الوس،و
الهللى الا خ،  واقع سيإس  واالتمإم  واقتوإهللى الهلليهللأ والوال المعوقإع والعراقيل وال غوطإع 

 فت والمإئمين م،يدإأ و  األس،يةمن مإع ال هلل  (ادسرائي، )الت   إنع تمإرس من قبل اهللحت ل 
 األس،يةأمن مإع الن طع أ و مم،دإوممإرسة  األس،يةمن مإع اللبإ  م،ا موراميي دن إء ا

 .دإوخهللمإت دإون إطإت دإوتنومع ال  إل
 
 
 
 
 



47 
 

 (: م5117 -م5111)فترة ما بين  .7
 أاألس،ية،من مإع لال بر مم،ية تساليل  وس أ من مة الس،ية( 326) دهللع سذه الفترة تساليل 

من مإع ال دهللع سذه الفترة الم،ا معهللهللع لتساليل أ و لي مثيلب  ل لد يسب   سإحيم واهلل مهللهلل
ف  اهللنتخإبإع ( حمإس)ويفسر ذلك بفوو حر ة الممإومة ادس مية  دأ2226مإد  األس،ية

حيم تس،مع ومإد  ثير من الوواراع تدإأ وت  يل الول ح ومة ف،سطينية برئإس أالت ريعية
 .األس،يةة من من  التراخيص ل،من مإع ة الرئيسولئالمس أبمإ فيدإ ووارة الهللاخ،ية أالف،سطينية

 : م5117عد عام الاترة الثامنة ما ب .8
ومإهلل  أالس،ية من مة( 952)حوال   د2232المسال،ة ف  ندإية مإد األس،ية  المن مإعب،غ مهللهلل 

والالهللل حول  رمية  دأ2227الوطن بعهلل اهللنمسإد السيإس  سنة  النإح ر ف  الع قة بين وت  الت  
انمطإت التمويل األالنب  من من وخ ية ت،ك المن مإع  أف  غوة من الدة،سطينية الفالح ومة 
وفإقع ميوانيإتدإ ميوانية الح ومة  أبعهلل ت،ك الفترة ت إم  مهللهلل ت،ك المن مإعو  أالدة الخرى

 .نتيالة تحول الوء  بير من الهللمد الموالي ل،مطإت اليدإ أالف،سطينية ف  قطإت غوة
  :موومة م،ا الفتراع الومنية أف  قطإت غوة ن مإع األس،يةوال  ل التإل  يو   المهللاهلل الم

 (:11)شكل رقم 
 يوضح أعداد المنظمات األهلية موزعة على الاترات الزمنية

 
 (جرد بواسطة الباحث) 
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 :الالسطينيةأهمية المنظمات األهلية : ثالثا  
المالتمع الف،سطين أ فد  ت،ع   األس،ية الف،سطينية هللورا  رئيسيإ  ف  اهللارة وتنمية إلمن مإعبينإط 
من خ ل تمهلليمدإ البرام  ادغإثية  أف  تعويو بمإء ال ع  الف،سطين  م،ا الر ي مدمإ  هللورا  

األس،ية  المن مإع وبحعالتع،يمية والوحية وغيرسإأ وال واهللالتمإمية والتنموية والخهللمإع
فد   أم إر تدإ وطبيعتدإ طرفإ  محوريإ  ف  العم،ية التنمويةأ من حيم حالد ونوت الف،سطينية

الم دراوىأ )اهللالتمإم  من النسي   ا  والوبحع الوء أتغط  الوان  مدمة من احتيإالإع المالتمع
2229 :2). 

 قهلل لعبع المن مإع األس،ية الف،سطينيةأ وم،ا مهللار تإريخدإ المعإور والحهلليم الهللوارا  مخت،فة  و 
إهللية الت  مر بدإ المالتمع انسالمع مع ال رو  واألو إت السيإسية واهللقتو أومتبإينة

أ و ذلك (ادسرائي، )الف،سطين أ ابتهللاء  بفترة الخ فة العثمإنيةأ ومرورا  بإهللستعمإر البريطإن  
 (ادسرائي، )بفترة الح د األرهللن  والمورى ف  ال فة الغربية وقطإت غوةأ وانتدإء  بإهللحت ل 

الهللع  أمرح،ة الهلليهللة د3994طينية مإد طة الف،سولمهلل هلل ن قيإد الس، أد3967لبمية ف،سطين مإد 
 .(3-2: 2229حمإهللأ ) فإسيد والهللوار الهلليهللة ل،عمل األس، الا ب،ورة م إمين وم

ف  التسثير م،ا اتالإسإع العم،ية التنموية ف   الف،سطينية المن مإع األس،يةوسإسد والوهلل 
إسإع  إنع ت ط،ع بهللور  بير ف  تحهلليهلل مسإراع واتال المن مإعف،سطينأ خإوة والن سذه 

 ا   إسر  ا  أ و إن لدإ هللور الف،سطينية قهلل سبمع الس،طة المن مإعن سذه الالعم،ية التنمويةأ حيم 
م،ا وعيهلل تمهلليد الخهللمإع األسإسية ل،مواطنين خ ل والوهلل اهللحت لأ ومإ والع تمهللد  إ  وحيوي

 الي إ  الف،سطينية الس،طة  من مإعوبإلتعإون مع  أالف،سطينية خهللمإتدإ حتا ف   ل والوهلل الس،طة
 .(3: 2229حمإهللأ )
عة لعبع المن مإع األس،ية الف،سطينية خ ل العمهللين المإ يين هللورا  مدمإ  ف  توفير خهللمإع واسو 

أ مرا و البحمأ المرالةأ حمو  ادنسإنأ ادم دأ الوحةأ التع،يدأ التنمية:  م،ع مالإهللع الحيإة
ولالإن الو إةأ  المن مإع األس،يةالتهللري  التنموى والمدن أ ا إفة الا خهللمإع اغإثة قهللمتدإ و 

 .(3: 2223مإسأ )    ع الفمر الت  خ،فدإ اهللحت للتواالي م
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 :الالسطينيةمجاالت عمل المنظمات األهلية : رابعا  
ووارة ) :حس  التإل والخهللمإع الت  تمهللمدإ  أيم ن ت،خيص مالإهللع ممل المن مإع األس،ية

 (3: 2234أ الهللاخ،ية
 .المالإل اهللالتمإم  .3
 .مالإل الثمإفة والفنون .2
 .المالإل الطب  .3
 .مالإل التع،يد وحمو  ادنسإن .4
 .مالإل الورامة والبيئة .5
 .مالإل األمومة والطفولة .6
 .مالإل ال بإ  والريإ ة .7
 .مالإل المعإقين .3
 

 :الالسطينيةدوافع عمل المنظمات األهلية : خامسا  
 (6: 2222بيسإنأ ) :وس  أن سع المن مإع األس،ية لتحمي  مالمومة من األسهللا  النبي،ة

 .تحسين األو إت الحيإتية لألفراهلل ب  ل مإد .3
 .ولية الو استمإد الس،طة التنفيذيةئوتمع خإرج مس أت،بية احتيإالإع مالتمعية ذاع طإبع مهللن  .2
 .العمل م،ا تحسين الو إت فئإع مدم ة الو مسحوقة .3
لت ريعإع الموانين واف  سن من خ ل التسثير  أادسدإد ف  مم،ية التغيير اهللالتمإم  .4

 أاواء مو وت محهللهلل الو مالمومة موا يع تدد المالتمع أوتعبئة الرالى العإد أوالسيإسإع العإمة
 .ومن خ ل مم،ية توموية وتثميفية وتنويرية واسعة

فإن العمل األس،  ف  ف،سطين لع  هللورا  مر ويإ  ف  الحيإة  أوم،ا وعيهلل المستوى الف،سطين 
وب  ل يفو  الهللور الذى ت،عبي ف  الهللول  أ  الف،سطينيةاهللالتمإمية واهللقتوإهللية ف  األرا 

المالإورة والهللول ذاع مستوى التنمية الم إبيأ والحهلل األسبإ  الرئيسة وراء ذلك سو محإولة سهلل 
وتتنوت  أالمإهللرة م،ا توفير الخهللمإع األسإسية ل،المدور ةالهللول من مإعمن غيإ   النإت النمص 

 دإ أ ) :م،ا سبيل الذ رومندإ ووإتدإ والسهللافدإأ األس،ية من حيم اخت   تخ المن مإع
2233 :36) 
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 .وويإهللة الوم  الفإم،ةمن خ ل الم إر ة  أتحمي  رغبإع المواطنين .3
والتسثير ف   أأ ل،م إر ة ف  الحيإة السيإسية العإمة لمالتمعإتددفإم،ةالمواطنين بوورة  هللم  .2

 .مم،يإع ونع المرار
واهللن مإد  المن مإعوت  يل  أس  حرية التعبير وال ،مةتموية احهللى سمإع الهلليممراطيةأ و  .3

 .وتنوت اآلراء وتعهللهللسإ أاليدإ
والرفإسية ف   أوالثمإفية أالوحيةأ و ف  توفير الخهللمإع اهللالتمإمية أل،ح ومة م مل رلع  هللو  .4

 .المالتمع
لها، وفقا  لرؤيتها ورسالتها وأهدافها ومجاالت عم الالسطينيةتختلف دوافع المنظمات األهلية و 

والشرائح المجتمعية التي تشملها برامج تلك المنظمات، لكنها تتاق في مجملها في العمل على 
سد نقص حاجات الائات الاقيرة والمهمشة، وتعمل على تحسين ظروفهم اإلنسانية والحياتية 

أو تكمي   لدور الحكومة  ،القيام بهاالالسطينية والتي لي  بمقدور الحكومة  ،عموما  
 .في بعض األحيانطينية الالس

 
 :الالسطينية العوامل التي أدت إلى تزايد المنظمات األهلية: سادسا  
أ ومندإ الن المالتمع الف،سطينية األس،ية المن مإعسبإ  توايهلل مهللهلل الا ال( 5: 2226 بيرأ )ي ير 

 أسيةالف،سطين  يعإن  ال ثير من الم إ ل اهللالتمإمية واهللقتوإهللية والوحية والتع،يمية والسيإ
الطويل لف،سطينأ و ذلك بسب  ادالراءاع التعسفية الت  تمود بدإ  (ادسرائي، )بسب  اهللحت ل 
وتالري  لألرا    أوالموإل  الح ومية أوالموإنع أمن سهللد ل،بيوع أس،طإع اهللحت ل

 أاألس،ية المن مإعفمهلل انت ر مهللهلل  بير من  أوتهللمير ل ل الممومإع اهللقتوإهلليةأ لدذا أالورامية
 .،مسإسمة ف  حل سذه الم   عل
هللسيمإ ت،ك  أسنإك ثمة موامل الخرى الهللع الا توايهلل مهللهلل المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةو 

الى بعيهلل  أد2226المن مإع العإم،ة ف  المالإهللع الخيرية وادنسإنية ف  الفترة مإ بعهلل مإد 
 :الحوإر الذى فر  م،ا قطإت غوةأ ومن السد العوامل مإ ي، 

 .الهللولة المإهللرة م،ا توفير خهللمإتدإ ل،مواطنين عمن مإغيإ   .3
 .ويإهللة نس  الفمر والبطإلة ف  قطإت غوةأ وتنوت الفئإع المدم ةأ واوهلليإهلل حإالإتدد .2
 .والحإالة لمعإلالة آثإرسمإ أالعهللوان المت رر والحوإر المفرو  م،ا قطإت غوة .3
 . برى التيإراع السيإسية الف،سطينية بينالتالإذبإع السيإسية  .4
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 :الالسطينية للمنظمات األهليةالهيكل التنظيمي : بعا  سا
 :من السد م ونإع المن مإع األس،ية الف،سطينية الالمعية العمومية ومال،س ادهللارةأ وس   إلتإل 

والديئإع  الخيرية الالمعيإع)د الخإص ب دأ3/2222حس  المإنون رقد  :الجمعية العمومية .3
طبيعة ت  يل الالمعية يحهللهلل ل،المعية الو الديئة  الن إد األسإس فإن  أالف،سطينية (األس،ية

العمومية ل،المعية الو الديئةأ بحيم تت ون من الميع األم إء الذين الوفوا التوامإتدد وفمإ  
م،ا األقلأ   ل سنة   واحهللة   ل،ن إد األسإس أ وتعمهلل الالمعية العمومية االتمإمإ  مإهلليإ  مرة  

وتمرير مهللق  الحسإبإع من  أعية الو الديئةل،ن ر ف  تمرير مال،س ادهللارة من ن إطإع الالم
وغير ذلك من المسإئل الت  يرى  أوتعيين مهللق  الحسإبإع أمر وسإ المإل  والموإهللقة م،يي

تختص الالمعية العمومية بو ع السيإسإع والتوالدإع أ و المال،س اهللراالدإ ف  الهللول األممإل
توهللر أ و إ  لن إمدإ األسإس وفم أوانتخإ  الم إء مال،س ادهللارة أالعإمة ل،المعية الو الديئة

 أالمراراع بإألغ،بية المط،مة ألم إء الالمعية العمومية فيمإ يختص بتعهلليل الن إد األسإس 
إهللخإل تعهلليل ف  بحل الالمعية الو الديئة الو بيختص  وبسغ،بية ث،ث  الم إء الالمعية فيمإ

مإ لد  أاهللمإالدإيتع،  بغر  الالمعية الو مول الم إء مال،س ادهللارة الو اتحإهللسإ الو  أن إمدإ
 (33: 2222الوقإئع الف،سطينيةأ . )يرهلل ف  الن إد نص ي ترط الغ،بية ال ثر من ذلك

والديئإع  الخيرية الالمعيإع)د الخإص ب دأ3/2222حس  المإنون رقد  :مجل  اإلدارة .2
وهلل يويهلل  أال خإص (7)ورهلل بسن مهللهلل الم إء مال،س ادهللارة هلل يمل من  أالف،سطينية (س،يةاأل

ا إفة لعهللد والوهلل م قة بين م ويين الو ال ثر تربطدمإ و،ة قرابة من  أوم  (33)من 
الن طة والممإل ولية من الميع ئال،س ادهللارة المسل المإنون محيم حم   أالهللرالة األولا والثإنية

 :وس  أالس،ية من مةواستعر  المإنون بع  اهللختوإوإع لمال،س اهللارة الى المن مةأ 
 (33-32: 2222الوقإئع الف،سطينيةأ )
مهللاهلل ال،وائ  واألن مة والتع،يمإع ال ومة أون الالمعية الو الديئةئاهللارة   -  .وا 
وفمإ  ألح إد  أالو اندإء خهللمإتدد أوتحهلليهلل اختوإوإتدد أن مو ف  الالمعية الو الديئةيتعي -

 .المإنون
 .وتحهلليهلل اختوإوإع  ل مندإ أراسإ هللومة لتحسين العمليت وين ال،الإن الت   -
 .وم روت المواونة ل،سنة الالهلليهللة أسنة المإلية المنتديةالة من امهللاهلل الحسإبإع الختإمي -
 .والية خطط وم إريع مستمب،ية ل،المعية العمومية أتمهلليد التمإرير السنوية ادهللارية والمإلية -
 .وتنفيذ قراراتدإ طبمإ  ل،مإنون أهللموة الالمعية لال،سة مإهللية الو غير مإهللية ل التمإت -
الهللائرة الو الووارة الو الالدإع الرسمية المختوة فيمإ يتع،   وارهللة منالم ح إع المتإبعة السد  -

 . والرهلل م،يدإ أبن إط الالمعية الو الديئة
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 :الدي ل التن يم  ل،من مإع األس،ية الف،سطينية وال  ل التإل  يو   نموذج
 (:14)شكل رقم 

 الالسطينية للمنظمات األهليةلهيكل التنظيمي يوضح نموذج ا

 
 (جرد بواسطة الباحث) 

 
 :الالسطينية للمنظمات األهليةالنظام األساسي : ثامنا  

ممإ هللفع  أبهللور مدد ف  خهللمة المالتمعالف،سطينية  المن مإع األس،يةن ح  قيإد  أممإ تمهللد
من اوهللار  الف،سطينية والذى  إن هلل بهلل م،ا الس،طة أل ستمإد بدذا المطإت الف،سطينية الس،طة

من مة ومنهلل قيإد الف رة بتسسيس  المن مإعأر العمل بت،ك الموانين والت ريعإع المن مة لسي
و إفة المرفمإع  أبتمهلليد الن إد األسإس  نيمومو ( نو المؤسس)فإن الوحإ  الف رة  أالس،ية

ل،حوول  أ وندإ الدة اهللختوإص بإلهللولة أالا هللائرة ال ئون العإم،ة بووارة الهللاخ،ية أالمط،وبة
ويت من الن إد األسإس  مالمومة من الموامهلل الت   أ(ترخيص)م،ا اذن مسب  بمواولة العمل 

السنة أ مال،س ادهللارةأ الالمعية العموميةأ غر  التسسيس) :وس  المن مةأتح د تن يد ممل 
توفية أ ن إد الع وية و روطدإ وحمو  وواالبإع األم إءأ تعيين مهللق  حسإبإع أالمإلية

هللرغإدأ ) (واستخهللامدإ ل،من مةارهلل المإلية المو و أ ال ئحة الهللاخ،ية الت  يمترحدإ المال،سالمن مةأ 
2229 :322-323). 
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 :المنظمات األهلية الالسطينيةاإلطار القانوني المنظم لعمل : تاسعا  
الت  حهللهللع ادطإر  أبم  العمل األس،  الف،سطين  ومنذ انط قتي مح ومإ  بعهللهلل من الت ريعإع

هللرا إ  من الح ومإعو ئعم،ية تسسيس وتساليل وتسيير  ل المن دالمإنون   لمإ  المتعإقبة ندإأ وا 
ومإ تتمتع بي من هللور ف  قيإهللة ال ع  الف،سطين أ وربمإ  إن  أت  ،ي سذه المن مإع من تسثير

 الح ومإعتحع سمع وبور  المن مإعاوهللار سذه الموانين والت ريعإع يرم  الا و ع 
 :س،ية الف،سطينيةاأل من مإعالوفيمإ ي،  استعرا  ل،موانين ذاع الع قة ب سن  أالمتعإقبة

 (64 :2226مروو أ )
 :قانون الجمعيات الخيرية العثماني .3

 المن مإعلي ون الول الت ريعإع الت  ح مع ممل  أ(د3923)ه 3327/رال /29وهللر بتإريخ 
حتا وهللور قإنون الالمعيإع  أوقهلل بم  سذا المإنون سإريإ  ف  قطإت غوة أةالف،سطيني ةاألس،ي

 .د3/2222ألس،ية الف،سطينية رقد الخيرية والديئإع ا
 :قانون الجمعيات الخيرية والهيئات االجتماعية األردني .5

إن اب   أسذا المإنون ف  ال فة الغربيةطب  وقهلل  أ(33)وحمل رقد  دأ3966وهللر ف  ممإن مإد 
الالمعيإع )منهللمإ اللغ  بموال  قإنون  دأ2222و ل سإرى المفعول حتا مإد  أالح د األرهللن 

 .الف،سطين  (لديئإع الخيريةالخيرية وا
 :في منطقة القد  المحتلة (اإلسرائيلي)القانون  .1

 .د3967لمهللينة المهللس مإد  (ادسرائي، )وهللر بعهلل اهللحت ل 
 :لقطاع غزة وشمال سيناء (اإلسرائيلي)األمر العسكري  .4

وق ا بتعهلليل قإنون الالمعيإع العثمإن  سإب   أ(636)وحمل الرقد  دأ3972وقهلل وهللر مإد 
 .ذ رال
 :قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الالسطيني .2

 أ(3)وحمل الرقد  دأ2222/ إنون ثإن /36وهللر من المال،س الت ريع  الف،سطين  بتإريخ 
و  ل منذ ذلك  دأ2222/آذار/33ليوب  نإفذ المفعول امتبإرا  من  أون ر بإلالريهللة الرسمية

م،يي  األس،ية الف،سطينيةأ وبنإء   المن مإعهللة لعمل التإريخ المرالعية الت ريعية الالهلليهللة والوحي
مواهلل  معلتنسالد  أاألس،ية امإهللة توفي  الو إمدإ المن مإعط،بع ووارة الهللاخ،ية الف،سطينية من 

 .المإنونسذا 
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 :الالسطينيةالتشابكية للمنظمات األهلية  اتالع ق: عاشرا  
 :بين المنظمات األهلية الع قة .3

العإم،ة ف  قطإت غوة وال فة الغربية  األس،يةع قإع فيمإ بين المن مإع وقهلل تميوع النمإط ال
بسندإ الخذع الربعة ال  إلأ ابتهللاء  من الت إور الميهللان  والع وائ  بووفي الهللنا ال  إل الع قإع 

الا اقإمة م قإع ثإبتة من خ ل ال ب إع واهللتحإهللاعأ بووفي الرقا ال  إل وووهلل   أفيمإ بيندإ
: 2223مإسأ : )التإل األ  إل حس   تو ي  ت،كيم قوة وتيرة الع قةأ ويم ن الع قإع من ح

46) 
 .وسو والوهلل م قة تتسد بإلهلليمومة واهللنت إد :التشبيك -
 .اهللنت إد ف وسو والوهلل م قة تتسد بإلمعمولية  :التعاون -
 .ول ندإ غير منت مة أوسو والوهلل م قة تعإون :التنسيق -
 .متبإمهللة التعإون ف  الوقإع ووس :التشاور -
 :والسلطة الالسطينيةالع قة بين المنظمات األهلية  .5

فمهلل الثإر سذا أ الف،سطينية بإلس،طة الف،سطينية األس،يةالمإ من طبيعة الع قة بين المن مإع 
المو وت الهللهلل  ونمإ إ  واسعين م،ا السإحة الف،سطينيةأ وقهلل الخذ سذا الالهللل ث ثة اتالإسإع 

 (36 :2225أ ممهللاهلل) :وس 
والس،طة الف،سطينية ف  مالإل  األس،يةة الع قة الت  ينبغ  الن تمود بين المن مإع طبيع -

 .وليإع الس،طة الف،سطينيةئلت  الوبحع الو تحولع الا مالإل ومسا أالخهللمإع
بحيم هلل تؤثر األموال الممهللمة الا المن مإع  أطبيعة الع قة ف  مالإل تن يد ال سن المإل  -

 .من الهللول المإنحةالف،سطينية طة م،ا حوة الو نوي  الس، األس،ية
التساليل رسميإ  والخ وت لرقإبة وتفتيش  األس،ية من سذه المن مإع الف،سطينية ط،  الس،طة -

ف   ل غيإ  قإنون وا  أ ومع قهللود الس،طة  أبوورة الثإرع الريبة أسيئة الرقإبة
 من مإعر  بنإء بغ أومإ راف  ذلك من الهللمد والتمويل المتهللف  ل،مطإت الرسم  أالف،سطينية

 أنالمع حإلة من الورات مإ بين المطإت األس،  والس،طة الف،سطينية أالس،طة الف،سطينية
فإلمن مإع األس،ية الت  سيمنع م،ا  إفة منإح  الحيإة الف،سطينية ف   ل غيإ  الهللولة 

ف  حين  أأ  إن م،يدإ التسق،د مع المعطيإع الالهلليهللة الت  بروع م،ا السإحةومن مإتدإ
النإ ئة الديمنة م،ا سذا المطإت والتهللخل ف  موإهللره التموي،يةأ الف،سطينية لع الس،طة حإو 

 .هلل حإلة من الورات وغيإ  الثمة ومهللد التعإون والت إمل مإ بين سذين المطإمينممإ ول  
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والح ومة  المن مإع األس،يةالن الع قة مإ بين الا ( 36: 2224الدإهللىأ  مبهلل)وت ير هللراسة 
 :تتمثل ب  ،ين سمإ الف،سطينية

م،ا الهللور والمالإلأ وم،ا تمهلليد الخهللمإعأ وسببدإ الرئيس سو الورات م،ا  :ع قة تناف  -
المت،م  األول ل،مسإمهللاعأ  الف،سطينية   ،ع قبل قيإد الس،طة األس،يةفإلمن مإع  أالتمويل

ط التنمية والمن  المإلية العربية والهللوليةأ والالدة الفإم،ة ف  رسد الخطوط األسإسية لخط
تم،ص سذا الهللور الا  الف،سطينية الف،سطينية ف  ال فة الغربية وقطإت غوةأ وبعهلل قيإد الس،طة

 .مستويإع هللنيإأ والوب  تن يد الع قة وترسيمدإ متط،بإ  تنمويإ  ومهللنيإ  
ذاع  األس،ية ذاع طإبع قطإم أ وغإلبإ  مإ تتد مع المن مإع :ع قة شراكة وتنسيق -

بع سذه الع قة من تمهللير  ل نوت لخأا ... أ  ،الإن ادغإثة الورامية والطبية بيرةادم إنإع ال
 أاألن طةو  ن ف  بع  المالإهللعطر  ألسمية هللور اآلخرأ ول رورة التنسي  والتعإو 

أ وتإريخدإأ وادنالإواع الت  األس،يةهلل تستطيع تالإسل هللور المن مإع الف،سطينية فإلس،طة 
والمالتمع  وم قإتدإ التإريخية مع المموليناهللالتمإم  حممتدإ ف  التطور اهللقتوإهللى و 

أ والت  ن رع الا متغير والوهلل الس،طة األس،ية ذلك األمر بإلنسبة ل،من مإع  أالمح، 
والهللور الذى يم ن الن ت،عبي ف  التخطيط والتنفيذ  أ سسإس ف  تم،يص حالد الهللمدالف،سطينية 

 مإ الف،سطينيةأ ل،س،طة  المن مإت من الوالوهلل  فإلسإحة لد تعهلل خإلية ألمالمل البرام  التنموية
 .(73: 2223لهللاوهللة وآخرونأ ) حت ل إن األمر ف   ل اهلل

 :الخارجية الممولة الع قة بين المنظمات األهلية والجهات .1
ف  الوسإط المالتمع الف،سطين أ ين واسعوالهللهلل  المن مإع األس،ية نمإ إ   يثير مو وت تمويل

ثيره يوذلك لمإ  أحيم ي تس  سذا المو وت السمية خإوة أسمية وال عبيةهللسيمإ بين األوسإط الر 
من حسإسية حول م قة المن مإع األس،ية الف،سطينية بمالتمع الممولينأ من حيم  وندإ م قة 

 .(323: 2225سنهللىأ ) يسير فيدإ التسثير ف  اتالإه واحهللالد الندإ م قة  أت إم،ية
تإريخيإ  الا الهللمد الخإرال  سواء  العرب  الو الهللول أ  مإ ة الف،سطينياستنهللع المن مإع األس،ية و 

استنهللع ف   ثير من األحيإن الا هللمد من مة التحرير الف،سطينية وغيرسإ من الالدإع الف،سطينية 
المح،يةأ وبغ  الن ر من النمهلل الموالي لدذا الهللمدأ وخإوة ارتبإطي ف  مع د األحيإن بسالنهللة 

لا حهلل بعيهلل –إن سذا الهللمد قهلل سإسد وا حةأ ف واليهلليولواليةسيإسية  تطوير العمل ف   – وا 
 مبهلل) ف   ل الو إت بإلغة التعميهلل أاألس، أ وتعويو الخهللمإع التنموية ل،مالتمع الف،سطين 

 .(327: 2222الدإهللىأ 
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 :المنظمات األهلية الالسطينيةمصادر تمويل : حادي عشر
 :م،ا النحو التإل ية يم ن تمسيد موإهللر تمويل المن مإع األس،ية الف،سطين

 :المحليةو الخارجية المنح والتبرعات  .3
الت  تتحول م،يدإ المن مإع األس،ية من السد موإهللر  المن  والتبرمإع المح،ية والخإرالية تعتبر

بوورة تفو  مإ يتوفر لدإ من  أحالد نفمإتدإ المترتبة م،ا خهللمإتدإ وبرامالدإ تموي،دإأ ن را  ل بر
بدإ المالتمع  خإوة ف   ل ال رو  الوعبة الت  يمر   أمحهللوهللةموإهللر التمويل األخرى ال

م،ا الف،سطينية األس،ية  المن مإعمن ام إنية امتمإهلل   بيرةوالت  تم،ل بهللرالة  أالف،سطين 
الا  ىن سوء الو ع المإل  ل،س،طة الف،سطينية الهلل  امإع المستفيهللين من خهللمإتدإأ  مإ مسإس

: 2233 دإ أ ) :أ وتنمسد المن  والتبرمإع الاس،يةاألإع ن متم،يص هللممدإ ومسإمهللتدإ ل،م
39-22) 
وس  المن  والتبرمإع الت  تحول م،يدإ المن مإع األس،ية من  :خارجيةالتبرعات المنح و ال -

الالنبية لدإ فروت هللاخل  من مإعخإرج نطإ  األرا   الف،سطينية الو من  أموإهللر متنومة
 .ف،سطين

تد الحوول م،يدإ من المإنحين والمتبرمين هللاخل وس  الت  ي :محليةالتبرعات المنح وال -
 .من مإعسواء   إنوا ال خإوإ  الو  أاألرا   الف،سطينية

 :التمويل الذاتي .5
ايراهللاع المراف  : تعتمهلل المن مة م،ا الدوهللسإ الذاتية لتوفير التمويلأ وي مل التمويل الذات  حيم

يراهللاع الخهللمإع الت  تمهللمدإ ل،مس المهللارس  أريإ  األطفإل :تفيهللين مثلوالم إريع ادنتإاليةأ وا 
نوع م،يي الن د وال،وائ   وف  مإ أالعيإهللاع الوحيةأ ورسود وا ترا إع األم إءأ الخإوة

 .(62: 2225 ر أ ) الف،سطينية الهللاخ،ية ل،من مإع األس،ية
 :المتطوعون .1

لت،ك  دمةالماحهللى موإهللر التمويل  الف،سطينية األس،ية المن مإعتعتبر م إر ة المتطومين ف  
 المن مإع بيرا  من نفمإع وموإري   ال  المن مإعأ وذلك ألن الروات  واألالور تستنو  الوء

األس،ية غإلبإ  مإ تحتإج الا مؤس ع  المن مإعن الم إريع والبرام  الت  تنفذسإ ااألس،يةأ حيم 
ل األس،  لعمف  اأ وتوفر  إسرة المتطومين  بيرةع مإلية وتخووإع مخت،فة تحتإج الا ميوانيإ

 ر أ ) األس،ية المن مإعل،موارهلل الب رية ال ومة دهللارة وتنفيذ برام   را  رخيوإ   بي مالإن موهلل
2225 :65). 
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 :الملخص
من خ ل هذا الاصل يتبين أن نشأة المنظمات األهلية الالسطينية كانت منذ العهد العثماني، 

ن أجل القضايا السياسية، وأن حيث كانت عبارة عن منظمات خيرية وثقافية، للمناصرة م
المنظمات األهلية الالسطينية ظهرت نتاج الحاجة إلى توفير الخدمات للمواطنين في ظل غياب 
الدولة الوطنية قبيل تأسي  السلطة الالسطيني، ولعدم قدرة السلطة الالسطينية بعد ذلك على 

مات األهلية الالسطينية تلبية االحتياجات المجتمعية، ويتبين كذلك أن مجاالت عمل المنظ
متعددة، وتخدم كافة شرائح المجتمع، وأن أهم مكونات الهيكل التنظيمي لها الجمعية العمومية 

، وأن لها نظام (الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية)ومجل  اإلدارة، وذلك حسب قانون 
ين التشبيك أساسي خاص بها ينظم عملها، وأن الع قة بين المنظمات األهلية تتراو  ب

والتعاون والتنسيق والتشاور، وأن مصادر تمويل المنظمات األأهلية الالسطينية المنح 
 .والتبرعات الخارجية والمحلية، والتمويل الذاتي، والمتطوعون
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 منهجية الدراسة: الاصل الخام 

 
 مقدمةال -
 الدراسةإجراء خطوات : أوال   -
 منهج الدراسة: ثانيا   -
 مجتمع الدراسة: ثالثا   -
 الدراسة عينة: رابعا   -
 الدراسة أدوات: خامسا   -
 المستخدمة حصائيةاألساليب اإل: سادسا   -
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 منهجية الدراسة: الاصل الخام 
 
 :مقدمةال

خطواع االراء أ من حيم ف  سذه الهللراسة د اتبإمدإالت  ت المندالية الع،ميةيتنإول سذا الفول 
 حوإئيةاألسإلي  ادو التمع الهللراسةأ مينة الهللراسةأ الهللواع الهللراسةأ مند  الهللراسةأ مالهللراسةأ 
 .المستخهللمة

 
 :الدراسةإجراء خطوات : أوال  

 :ف  االراء الهللراسة الحإلية تد اتبإت الخطواع التإلية
 :(12)شكل رقم 

 يوضح خطوات إجراء الدراسة
 .م،يدإ مي ط ت م،ا الهللراسإع السإبمة ف  مالإل الهللراسةأ وت،خيودإ والتعاهلل .3

 

 .أ وبنإء ادطإر الن رى ل،هللراسةف  مالإل الهللراسة األهلل  الن رى السإب ط ت م،ا اهلل .2
 

 .اهللستبإنة أ والتحم  من وهلل  وثبإع(والممإب،ة اهللستبإنة)الهللراسة  الهللواعبنإء  .3
 

 .اختيإر مالتمع ومينة الهللراسة .4
 ج

 .م،ا مينة الهللراسة والمعدإ اهللستبإنةتوويع  .5
 

 .ومر دإ ف  الهللاول والتعمي  م،يدإ ستبإنةاهلل تح،يل بيإنإع .6
 

 .االراء الممإب ع ال خوية .7
 

 .والهللراسإع الممترحةتفسير النتإئ  ومنإق تدإأ وويإغة التوويإع  .3
 (جرد بواسطة الباحث)

 
 : منهج الدراسة: ثانيا  
تبإت المند  الووف  التح،ي، أ الذى يفيهلل ف  فدد الف ل والهلل  لالوان  والبعإهلل ال إسرة اتد 

 يوفدإ حيم   أ وس  التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةأمو وت الهللراسة
 . أ ويح،ل البيإنإع والمع،ومإع الخإوة بإل إسرةويعبر مندإ  يفيإ  و ميإ   أووفإ  هللقيمإ  
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 :وتنمسد موإهللر البيإنإع ف  سذه الهللراسة الا نومينأ وسمإ
اهللستبإنة )بيإنإع الت  تد المعدإ بإستخهللاد الهللواع الهللراسة وس  ال (:األولية) البيانات الرئيسة  .3

أ والت  تد توميمدإ خويوإ  ل،تعر  م،ا التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية (والممإب،ة
 .ف  قطإت غوةأ وسبل التغ،  م،يدإ

وتتمثل ف  الهللراسإع واألهلل  السإب أ ومإ تحويي الم تبإع من هللراسإع : البيانات الثانوية .2
 .حإم و ت  ومراالع ف  مالإل المن مإع األس،يةوالب

 
 : مجتمع الدراسة: ثالثا  
أ ويب،غ مهللهلل يت ون مالتمع الهللراسة من المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة :بالنسبة ل ستبانة .3

من مةأ بإستثنإء المن مإع األالنبية والمن مإع ( 342)المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة 
سو والتوويع الالغراف  لمالتمع الهللراسة بإلنسبة ل ستبإنة  مإ س،ية فروت ال فة الغربيةأ األ

 : (22)مبين ف  الالهللول رقد 
 :(15)جدول رقم 

 التوزيع الجغرافي لمجتمع الدراسة ونسبتهيوضح 
 النسبة العدد موقع المنظمة م
 36.273 337 ال مإل 3
 52.969 446 غوة 2
 32.572 39 الوسطا 3
 33.639 93 خإنيونس 4
 3.553 72  رف 5

 %311 845 المجموع
 (3: 2234ووارة الهللاخ،ية واألمن الوطن أ : الموهللر)

ممل ف  واهللختوإص الوحإ  الخبرة ن يت ون مالتمع الهللراسة م :بالنسبة للمقابلة .2
 .المن مإع األس،ية
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 : عينة الدراسة: رابعا  
( 168)مهللهللسإ المن مةأ  بنإء  م،ا موقعم وائية  طبميةتد اختيإر مينة  :بالنسبة ل ستبانة .3

 أ ول ن تدمن مالتمع الهللراسة%( 22)سبتي أ الى مإ نمن المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة
نسبتي من مينة الهللراسةأ ومإ %( 32.952)نسبتي أ الى مإ استبإنة( 336)استرهللاهلل مهللهلل 

ومهللراء المن مإع الو أ وقهلل قإد بتعبئة اهللستبإنإع رؤسإء من مالتمع الهللراسة%( 36.352)
 .المستدهللفة س،يةاأل

 أوفمإ  لعهللهلل المن مإع األس،ية ف   ل منطمة أوقهلل توومع مينة الهللراسة م،ا منإط  قطإت غوة
 :(23) مإ سو مبين ف  الالهللول رقد 

 :(11)جدول رقم 
 التوزيع الجغرافي لعينة الدراسة ونسبتهايوضح 

 النسبة العدد المسترد العدد الذي تم توزيعه موقع المنظمة م
 14.706 20 27 إلال م 3
 48.529 66 33 غوة 2
 14.706 20 22 الوسطا 3
 13.235 18 39 خإنيونس 4
 8.824 12 34 رف  5

 %311 316 368 المجموع
المن مإع األس،ية تمع ف  مينة الهللراسة من من %( 48.529: )الن (23)رقد من الالهللول  يتبين

تمع ف  محإف ة ( 14.706%)تمع ف  محإف ة ال مإلأ و( 14.706%)محإف ة غوةأ و
 .تمع ف  محإف ة رف ( 8.824%)تمع ف  محإف ة خإنيونسأ و( 13.235%)الوسطاأ و

يدل على تواجد المنظمات األهلية في جميع محافظات قطاع غزة، وتقديمها الخدمات وهذا 
الباحث زيادة نسبة المنظمات األهلية في محافظة غزة، بسبب  وياسرلجميع سكان القطاع، 

العدد السكاني األكبر في محافظة غزة، وكذلك وجود المناخ الم ئم للعمل األهلي،  تواجد
باإلضافة إلى أن بعض المنظمات األهلية التي تتواجد في محافظة غزة لها فروع أخرى في 

 .بعض المحافظات
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 :(24)وتوومع مينة الهللراسة بإلنسبة لعمر المن مة األس،يةأ  مإ سو مبين ف  الالهللول رقد 
 :(14)جدول رقم 

 الدراسة بالنسبة لعمر المنظمةيوضح خصائص عينة 
 النسبة العدد عمر المنظمة م
 21.324 29 سنواع 5القل من  3
 37.500 51 سنواع 32القل من  -5من  2
 36.029 49 سنة 22القل من  -32من  3
 5.147 7 سنة فس ثر 22من  4

 %311 316 المجموع
 32القل من  -5من المن مإع األس،ية ممرسإ من ( 37.500%: )الن (24)رقد من الالهللول  يتبين

 5ممرسإ القل من %( 21.324)سنةأ و 22القل من  -32ممرسإ من ( 36.029%)سنواعأ و
 .سنة 22ممرسإ ال ثر من ( 5.147%)سنواعأ و

ويرى الباحث أن ذلك يدل على عراقة دور المنظمات األهلية في خدمة المجتمع، وأنها متجذرة في 
في  مميزا   لها دورا   لمجتمع الالسطيني، وليست وليدة مرحلة معينة في التاريخ الالسطيني، وأنا

ها تتمتع بخبرة وكااءة عالية، مما أهلها ل ستمرارية مجاالت التنمية والتطوير واإلغاثة، وأن
 وياسروالديمومة في تقديم خدماتها، رغم ظروف الحصار والعدوان المتكرر على قطاع غزة، 

أن معظم المنظمات سنة فأكثر، ب( 51)التي عمرها من  انخااض نسبة المنظمات األهلية الباحث
 .األهلية في قطاع غزة تم تأسيسها بعد مجيء السلطة الالسطينية

 (:25)وتوومع مينة الهللراسة بإلنسبة لمالإل ممل المن مة األس،يةأ  مإ سو مبين ف  الالهللول رقد 
 (12)جدول رقم 

 الدراسة بالنسبة لمجال عمل المنظمةعينة يوضح خصائص 
 النسبة العدد مجال عمل المنظمة م
 52.941 72 االتمإم  3
 10.294 14 ثمإفة وفنون 2
 6.618 9 طب  3
 6.618 9 تع،يد وحمو  انسإن 4
 6.618 9 ورام  وبيئ  5
 5.882 8 المومة وطفولة 6
 6.618 9  بإ  وريإ ة 7
 4.412 6 معإقين 3

 %311 316 عالمجمو 
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من المن مإع األس،ية تعمل ف  المالإل ( 52.941%: )الن( 25)رقد من الالهللول  يتبين
تعمل ف  المالإل ( 6.618%)تعمل ف  مالإل الثمإفة والفنونأ و( 10.294%)اهللالتمإم أ و

تعمل ف  المالإل ( 6.618%)تعمل ف  مالإل التع،يد وحمو  ادنسإنأ و( 6.618%)الطب أ و
تعمل ف  ( 5.882%)تعمل ف  مالإل ال بإ  والريإ ةأ و( 6.618%)أ والورام  والبيئ 

 .تعمل ف  مالإل المعإقين( 4.412%)مالإل األمومة والطفولةأ و
ويرى الباحث أن ذلك يدل على تنوع واخت ف مجاالت عمل المنظمات األهلية، واألهداف التي 

تمع الالسطيني، واحتياجات تسعى إلى تحقيقها، وأنها تخدم قطاعات وشرائح متنوعة من المج
المجتمع لهذه المنظمات، التي تحاول التخايف من المشاكل المتعددة في المجتمع، وكذلك 

ارتااع نسبة المنظمات األهلية العاملة في  ويعزو الباحثاهتمام الممولين بهذه المجاالت، 
اسية واالقتصادية للظروف السي ، نتيجة  الضرورية احتياجات المجتمع إلىالمجال االجتماعي، 

 .واالجتماعية التي نعيشها، وحااظا  على استمرارية وبقاء تقديم الخدمة للاقراء والمحتاجين
 :(26) مإ سو مبين ف  الالهللول رقد أ بإلنسبة لعهللهلل العإم،ينتوومع مينة الهللراسة و 

 :(16)جدول رقم 
 الدراسة بالنسبة لعدد العاملينيوضح خصائص عينة 

 النسبة عددال عدد العاملين م
 70.588 96 32القل من  3
 13.235 18 22القل من  -32من  2
 5.147 7 32القل من  -22من  3
 11.029 15 فس ثر 32من  4

 %311 316 المجموع
 32من المن مإع األس،ية لهلليدإ القل من ( 70.588%: )الن( 26)رقد من الالهللول  يتبين

 مإم    32لهلليدإ ( 11.029%)لأ ومإم 22القل من  -32لهلليدإ من ( 13.235%)مإم،ينأ و
 .مإمل 32القل من  -22لهلليدإ من %( 5.147)فس ثرأ و

وهذا يدل على تااوت عدد العاملين في المنظمات األهلية، وبالتالي تااوت حجمها ونشاطها، 
حجم  ر  غ  ص   إلىعاملين، ( 31)الباحث زيادة نسبة المنظمات األهلية التي لديها أقل من  ويعزو

من العاملين يستطيع أن ياي بالغرض،  قلي    ا  ات، ومحدودية خدماتها، وأن طاقمهذه المنظم
الواحد، ألن حجم العمل داخل المنظمة األهلية ال يتطلب  للاردوربما يتم إسناد أكثر من مهمة 

احتساب عدد  وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه تمعدد العاملين فيها، من ل ل، مما يقكثيرة   ا  أعداد
ن، مع اإلشارة إلى أن عدد العاملين قد يختلف من الدائمين فقط، ولي  المتطوعي ملينالعا

 .وقت آلخر في المنظمات األهلية، ألن معظمهم يعمل ضمن مشاريع مؤقتة
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المن مإع ف  ممل واهللختوإص الوحإ  الخبرة من ( 5)تد اختيإر مهللهلل  :بالنسبة للمقابلة .2
وقهلل تد اختيإرسد لطبيعة مم،دد المتع،مة أ (5)أ  مإ سو مو   ف  الم،ح  رقد األس،ية

بإلمن مإع األس،يةأ سواء من الإن  الح ومة الف،سطينية الو المن مإع المإنحة الو المن مإع 
 .األس،ية الو  ب ة المن مإع األس،ية

 
 :الدراسة أدوات: خامسا  

 :تد استخهللاد الهللاتينأ وسمإ
 :االستبانة .3

ت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةأ سهللفع اهللستبإنة الا التعر  م،ا التحهلليإع ال
ي  مميإس خمإس  التهللر  وتد استخهللاد أالفمراعالمحإور و مالمومة من وا تم،ع اهللستبإنة م،ا 

أ 5)بحيم تعطا الهللرالإع أ (أ متوسطةأ ق،ي،ةأ ق،ي،ة الهللا   بيرةأ الهللا    بيرة)يحهللهلل هللرالة الموافمة 
 :(27)رقد   مإ سو مبين ف  الالهللولأ م،ا الترتي ( 3أ 2أ 3أ 4

 :(17)جدول رقم 
 يوضح مقيا  خماسي التدريج

 الدرجة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من
 35.99 22.22 3.79 3 قليلة جدا  
 53.99 36.22 2.59 3.3 قليلة

 67.99 52.22 3.39 2.6 متوسطة
 33.99 63.22 4.39 3.4 كبيرة
 322.22 34.22 5 4.2 جدا   كبيرة
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  :وتتكون االستبانة من
 (.موقع المن مةأ ممر المن مةأ مالإل ممل المن مةأ مهللهلل العإم،ين: )المتغيراع التن يمية -
           الا إأ وتد تمسيمدالمن مإع األس،ية ف  قطإت غوةالتحهلليإع الهللاخ،ية الت  تواالي  -

 :أ وس محإور فرمية( 4)
 الموارهلل الب رية. 
 الموارهلل المإلية والمإهللية. 
  اريةهللالممإرسإع ادالن د وال،وائ  و. 
 السإلي  تمهلليد الخهللمة. 
         الا  إأ وتد تمسيمدالمن مإع األس،ية ف  قطإت غوةالتحهلليإع الخإرالية الت  تواالي  -

 :أ وس محإور فرمية( 4)
 البيئة السيإسية. 
 البيئة اهللقتوإهللية. 
 البيئة المإنونية. 
 البيئة اهللالتمإمية. 

 :عداد الباحث، وقد تم صياغة فقراتها من خ لوهذه االستبانة من إ
 .خبرة البإحم ومم،ي ف  المن مإع األس،ية -
 .اهللط ت م،ا الهللراسإع السإبمة ف  مو وت الهللراسة -
 .اهللستعإنة بسوحإ  الخبرة واهللختوإص ف  ممل المن مإع األس،ية -
 :المقابلة .5

 أالمن مإع األس،ية ف  قطإت غوةسهللفع الممإب،ة الا بيإن سبل التغ،  م،ا التحهلليإع الت  تواالي 
المن مإع ف  ممل واهللختوإص الوحإ  الخبرة حيم تد االراء مالمومة من الممإب ع مع 

األس،يةأ وقهلل تد اهللمتمإهلل ف  سذه الممإب ع م،ا نتإئ  اهللستبإنةأ وال ثر التحهلليإع الت  تواالي 
 منإق تدإ معحيم تد  أ والت  حو،ع م،ا الم،ا الووان نسبيةأالمن مإع األس،ية ف  قطإت غوة

المن مإع األس،يةأ ل ستفإهللة من خبرتدد ف  معإلالة سذه ف  ممل واهللختوإص الوحإ  الخبرة 
 .وبيإن  يفية التغ،  م،يدإ أوو ع الح،ول لدإ أالتحهلليإع
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 :(االستبانة) صدق أداة الدراسة
 :صدق المحكمين .3

ف  ممل واهللختوإص خبرة من المح مين من الوحإ  ال( 7)تد مر  اهللستبإنة م،ا مهللهلل 
 مإ سو مو   ف  الم،ح  رقد  أالع،م  البحمومن المختوين ف  منإس   المن مإع األس،ية

انتمإء و و وح تع،يمإع اهللستبإنةأ و من الالل التس هلل من س مة الويإغة ال،غوية ل ستبإنةأ أ (5)
أ الهللراسةتبطة بدذه الفمراع ألبعإهلل اهللستبإنةأ ومهللى و حية سذه األهللاة لميإس األسهللا  المر 

 .وبذلك تد التس هلل من وهلل  المح مين
 :صدق االتساق الداخلي .5

( 34) إقوامد استط مية حسإ  وهلل  اهللتسإ  الهللاخ،  بعهلل تطبي  اهللستبإنة م،ا مينة تد الي إ  
 (معإمل ارتبإط بيرسون)بإستخهللاد  من مالتمع الهللراسةأ ومن خ ل ايالإهلل معإم ع اهللرتبإط

 .ستبإنةومحإور اهلللفمراع 
 :للتحديات الداخلية والخارجيةصدق االتساق الداخلي  -

 مإ سو مبين ف  الالهللول رقد  تد حسإ  وهلل  اهللتسإ  الهللاخ،  ل،تحهلليإع الهللاخ،ية والخإراليةأ
(23): 

 :(18)جدول رقم 
 للتحديات الداخلية والخارجيةيوضح معام ت االرتباط 

 "Sig"قيمة  معامل االرتباط الرئيسي المحور م
 2.222 0.833 التحهلليإع الهللاخ،ية 1
 2.222 0.673 التحهلليإع الخإرالية 2

 (2.25)مستوى الهللهلللة منهلل * 
مع اهللسدتبإنة   دل تتمتدع بمعدإم ع  التحهلليإع الهللاخ،ية والخإراليةالن ( 23)رقد من الالهللول  يتبين

م ع وددهلل  تتمتددع بمعددإ التحددهلليإع الهللاخ،يددة والخإراليددةأ وسددذا يددهللل م،ددا الن احوددإئيإ  ارتبددإط هللالددة 
 .مإلية
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 :صدق االتساق الداخلي لمحاور وفقرات التحديات الداخلية -
ول ا مإ سو مبين ف  الالهلل تد حسإ  وهلل  اهللتسإ  الهللاخ،  لمحإور وفمراع التحهلليإع الهللاخ،يةأ

 :(33أ 32أ 33أ 32أ 9)رقد 
 :(09)جدول رقم 
 لمحاور التحديات الداخليةيوضح معام ت االرتباط 

 "Sig"قيمة  عامل االرتباطم المحور م
 2.222 2.773 الموارهلل الب رية 1
 2.235 2.434 الموارهلل المإلية والمإهللية 2
 2.222 2.626 الن د وال،وائ  والممإرسإع ادهللارية 3
 2.222 2.765 السإلي  تمهلليد الخهللمة 4

 (2.25)مستوى الهللهلللة منهلل * 
  ددل  محددور التحددهلليإع الهللاخ،يددةمددع  خ،يددةمحددإور التحددهلليإع الهللاالن ( 29)رقددد مددن الالددهللول  يتبددين

تتمتدع  محدإور التحدهلليإع الهللاخ،يدةأ وسذا يهللل م،دا الن الميدع احوإئيإ  تتمتع بمعإم ع ارتبإط هللالة 
 .بمعإم ع وهلل  مإلية

 :(31)جدول رقم 
 لاقرات محور الموارد البشريةيوضح معام ت االرتباط 

 "Sig"قيمة  معامل االرتباط الاقرة م
 2.222 2.333 الموارهلل الب رية المتإحةمهللد  فإية  1
 2.225 2.473  ع  الخبراع والمدإراع لهللى العإم،ين 2
 2.233 2.373 ق،ة امت ك العإم،ين مؤس ع م،مية تخووية 3
 2.246 2.344 نمص برام  التهللري  المتخووة ل،عإم،ين 4
 2.222 2.573 مهللد موا بة العإم،ين لتطوير النفسدد 5
 2.225 2.339 ل،عإم،ين عاالور والم إف ع  ن إد األ 6
 2.222 2.573 الم إء مال،س ادهللارة  فإءة ع   7
 2.222 2.367  ثرة المبإء الم إء مال،س ادهللارة 3

 (2.25)مستوى الهللهلللة منهلل * 
  ددل  محددور المددوارهلل الب ددريةمددع  محددور المددوارهلل الب ددرية فمددراعالن ( 32)رقددد مددن الالددهللول  يتبددين

 محددور المددوارهلل الب ددرية فمددراعأ وسددذا يددهللل م،ددا الن الميددع احوددإئيإ  هللالددة  تتمتددع بمعددإم ع ارتبددإط
 .تتمتع بمعإم ع وهلل  مإلية
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 :(33)جدول رقم 
 لاقرات محور الموارد المالية والماديةيوضح معام ت االرتباط 

معامل  الاقرة م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

 2.222 2.336 مهللد التنوت ف  موإهللر التمويل 3
 2.222 2.674 رة م،ا بنإء م قإع اليهللة مع الممولينافتمإهلل المهلل 2
 2.222 2.527 وعوبة التهللقي  المإل  والرقإبة المإلية 3

4 
التبرمإع والدبإع من الخإرج س  الموهللر الوحيهلل ل،موارهلل 

 2.234 2.433 المإلية

 2.232 2.369  ع  والوهلل م إريع لتوفير التمويل الذات  5
 2.222 2.656 ئ ة من الحإالإع الت غي،ية ل،من مةالموارهلل الفإمهللد استثمإر  6
 2.232 2.434 ألن طة المن مة منإس الممر غير  7

الحإسو  وبراماليأ :  ع  استخهللاد الت نولواليإ الحهلليثة مثل 8
 ..أ الفإ سأادنترنع ب إع 

2.672 2.222 

 (2.25)مستوى الهللهلللة منهلل * 
محددور المددوارهلل المإليددة مددع  وارهلل المإليددة والمإهلليددةمحددور المدد فمددراعالن ( 33)رقددد مددن الالددهللول  يتبددين

محدددور  فمدددراعأ وسدددذا يدددهللل م،دددا الن الميدددع احودددإئيإ    دددل تتمتدددع بمعدددإم ع ارتبدددإط هللالدددة  والمإهلليدددة
 .تتمتع بمعإم ع وهلل  مإليةوالمإهللية  الموارهلل المإلية

 :(35)جدول رقم 
 داريةلاقرات محور النظم واللوائح والممارسات اإليوضح معام ت االرتباط 

معامل  الاقرة م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

هللارية/ مهللد  فإية الن د وال،وائ  الهللاخ،ية 3  2.222 2.324 مإلية وا 
 2.222 2.726 مهللد والوهلل مندالية ل،تمييد والمتإبعة وتحسين الن د وال،وائ  2
 2.222 2.727 مهللد والوهلل هللليل يو   االراءاع العمل المخت،فة 3
 2.222 2.627 تن يم  مع طبيعة ممل المن مةمهللد تنإس  الدي ل ال 4
 2.223 2.549 مهللد و وح المدإد والو حيإع ادهللارية ل،عإم،ين 5

6 
غيإ  ال فإفية والممإرسة الهلليممراطية هللاخل المن مإع 

 2.222 2.595 األس،ية
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7 
 ع  األهللاء ف  حإهللع الطوارئ واألومإع واهللمتهللاءاع 

 (ادسرائي،ية)
2.532 2.222 

 2.222 2.597 د فإم،ية مال،س ادهللارة والالمعية العموميةمهلل 8
 2.223 2.527 الالدإع ذاع الع قة معالتنسي   غيإ  9
 2.232 2.424 التروي  ادم م  ألن طة المن مة ع   10
 2.222 2.522  ع  التخطيط ألن طة وموارهلل المن مة 11
 2.225 2.463 التر يو م،ا ادغإثة م،ا حسإ  التنمية 1
 2.222 2.324  ع  األر فة والتوثي  وادحوإء وقوامهلل البيإنإع 13
 (2.25)مستوى الهللهلللة منهلل * 

محور الدن د مع محور الن د وال،وائ  والممإرسإع ادهللارية  فمراعالن ( 32)رقد من الالهللول  يتبين
م،دددا الن  أ وسدددذا يدددهلللاحودددإئيإ    دددل تتمتدددع بمعدددإم ع ارتبدددإط هللالدددة وال،دددوائ  والممإرسدددإع ادهللاريدددة 

 .تتمتع بمعإم ع وهلل  مإليةمحور الن د وال،وائ  والممإرسإع ادهللارية  فمراعالميع 
 :(31)جدول رقم 

 لاقرات محور أساليب تقديم الخدمةيوضح معام ت االرتباط 
 "Sig"قيمة  معامل االرتباط الاقرة م
 2.222 2.345 مهللد التنوت ف  السإلي  تمهلليد الخهللمة 3
 2.222 2.797 بت إر ف  السإلي  تمهلليد الخهللمةمهللد التالهلليهلل واهلل 2
 2.222 2.573 مهللد تطإب  الم إريع مع احتيإالإع الفئإع المستدهللفة 3
 2.222 2.752 مهللد م إر ة الفئإع المستدهللفة ف   إفة مراحل الم إريع 4
 2.229 2.442 مهللد الممهللرة م،ا ت،بية اهللحتيإالإع المالتمعية 5
 2.222 2.727 تمهلليد الخهللمة التمييو ومهللد المسإواة ف  6
 2.222 2.575 وعوبة الووول ل،مستفيهللين من الخهللمة 7
 2.222 2.364  ثرة الوموهلل والتسخر ف  تنفيذسإ 8
 (2.25)مستوى الهللهلللة منهلل * 

محدددور السدددإلي  تمدددهلليد مدددع  محدددور السدددإلي  تمدددهلليد الخهللمدددة فمدددراعالن ( 33)رقدددد مدددن الالدددهللول  يتبدددين
محدددور  فمدددراعأ وسدددذا يدددهللل م،دددا الن الميدددع احودددإئيإ    دددل تتمتدددع بمعدددإم ع ارتبدددإط هللالدددة  الخهللمدددة

 .تتمتع بمعإم ع وهلل  مإليةالسإلي  تمهلليد الخهللمة 
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 :صدق االتساق الداخلي لمحاور وفقرات التحديات الخارجية -
ول ا مإ سو مبين ف  الالهلل تد حسإ  وهلل  اهللتسإ  الهللاخ،  لمحإور وفمراع التحهلليإع الخإراليةأ

 :(33أ 37أ 36أ 35أ 34)رقد 
 :(34)جدول رقم 
 لمحاور التحديات الخارجيةيوضح معام ت االرتباط 

 "Sig"قيمة  معامل االرتباط المحور م
 2.222 2.794 البيئة السيإسية 1
 2.222 2.633 البيئة اهللقتوإهللية 2
 2.223 2.526 البيئة المإنونية 3
 2.222 2.344 البيئة اهللالتمإمية 4

 (2.25)مستوى الهللهلللة منهلل * 
  ددل  محددور التحددهلليإع الخإراليددةمددع  محددإور التحددهلليإع الخإراليددةالن ( 34)رقددد مددن الالددهللول  يتبددين

تتمتدع  محإور التحهلليإع الخإراليدةأ وسذا يهللل م،ا الن الميع احوإئيإ  تتمتع بمعإم ع ارتبإط هللالة 
 .بمعإم ع وهلل  مإلية

 :(32)جدول رقم 
 قرات محور البيئة السياسيةلايوضح معام ت االرتباط 

معامل  الاقرة م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

 2.222 2.327 استمرار اهللحت ل واهللالتيإحإع ادسرائي،ية المت ررة 3
 2.222 2.722 ادغ قإع ادسرائي،ية المت ررة ل،معإبر والحهللوهلل 2
 2.229 2.443 ح ر المن مإع األس،ية بذريعة ادرسإ  3
 2.222 2.536 الهللاخ، أ والورات بين األطرا  السيإسيةمهللد اهللستمرار  4

5 
وانحرافدإ من مسإرسإ  األس،يةأتسييس ممل بع  المن مإع 

 الحميم 
2.426 2.232 

 2.222 2.599 مهللد والوهلل حل سيإس أ والعمل بإتالإه البمإء وليس التطور 6
 2.222 2.356 (غوة وال فة الغربية)استمرار الفول بين النإح  الوطن  7
 (2.25)مستوى الهللهلللة منهلل * 
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  ددل  محددور البيئددة السيإسدديةمددع  محددور البيئددة السيإسددية فمددراعالن ( 35)رقددد مددن الالددهللول  يتبددين
 محددور البيئددة السيإسددية فمددراعأ وسددذا يددهللل م،ددا الن الميددع احوددإئيإ  تتمتددع بمعددإم ع ارتبددإط هللالددة 
 .تتمتع بمعإم ع وهلل  مإلية

 :(16)جدول رقم 
 لاقرات محور البيئة االقتصاديةتباط يوضح معام ت االر 

معامل  الاقرة م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

 2.222 2.756  ع  هللور الح ومة ف  التمويل 3
 2.222 2.639 تراالع الهللمد األس،  المح،  2
 2.235 2.363  ع  هللمد المطإت الخإص 3
 2.222 2.577 استحواذ بع  المن مإع األس،ية ال برى م،ا التمويل 4
 2.234 2.479  ء األسعإرأ وارتفإت مستوى المعي ةغ 5
 2.232 2.435 نهللرة موإهللر التمويل الخإرال  6
 2.223 2.499 مهللد ثبإع موإهللر التمويل الخإرال  7

8 
مهللد تغطية موإهللر التمويل الخإرال  هللحتيإالإع المن مإع 

 األسإسية
2.393 2.222 

 2.233 2.367 وعوبة ال روط الت  تط،بدإ الالدإع المإنحة 9
 2.222 2.926 المنإفسة ال هلليهللة بين المن مإع األس،ية المإد الممولين 10
 (2.25)مستوى الهللهلللة منهلل * 

  دل  محور البيئدة اهللقتودإهلليةمع  محور البيئة اهللقتوإهللية فمراعالن ( 36)رقد من الالهللول  يتبين
 محدور البيئدة اهللقتودإهللية فمدراعأ وسدذا يدهللل م،دا الن الميدع احودإئيإ  تتمتع بمعإم ع ارتبدإط هللالدة 
 .تتمتع بمعإم ع وهلل  مإلية
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 :(37)جدول رقم 
 لاقرات محور البيئة القانونيةيوضح معام ت االرتباط 

معامل  الاقرة م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

3 
مهللد التواد الح ومة بتطبي  الت ريعإع والموانين الخإوة 

 بإلمن مإع األس،ية
2.362 2.222 

2 
راءاع ف  الالدإع الح ومية الت  تتعإمل معدإ تعميهلل ادال
 األس،ية المن مإع

2.732 2.222 

 2.243 2.352  ي  مسإحة الحريإع المتإحة من قبل الح ومة 3

والوهلل م قة سيمنة وتنإفس ومسإءلة من قبل الالدإع  4
 الح ومية 

2.425 2.237 

 2.222 2.524 اد را  المبإ ر من ووارة الهللاخ،ية م،ا المن مإع األس،ية 5

6 
مهللد توفر ادحوإءاع والمع،ومإع الهللقيمة من قبل الالدإع 

 الح ومية
2.492 2.223 

 2.235 2.433 سيإسة تمييو الح ومة بين من مة والخرى 7

نمص اهللمتيإواع والتسدي ع الممنوحة ل،عإم،ين ف  المن مإع  8
 األس،ية

2.435 2.224 

رة لعمل المن مإع مهللد  فإية الموانين والت ريعإع الميس 9
 األس،ية

2.333 2.222 

 (2.25)مستوى الهللهلللة منهلل * 
  ل تتمتدع  محور البيئة المإنونيةمع  محور البيئة المإنونية فمراعالن ( 37)رقد من الالهللول  يتبين

تتمتددع  محددور البيئددة المإنونيددة فمددراعأ وسددذا يددهللل م،ددا الن الميددع احوددإئيإ  بمعددإم ع ارتبددإط هللالددة 
 .إليةبمعإم ع وهلل  م
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 :(38)جدول رقم 
 لاقرات محور البيئة االجتماعيةيوضح معام ت االرتباط 

معامل  الاقرة م
 االرتباط

قيمة 
"Sig" 

3 
بسسمية ممل المن مإع  الوم  الثمإف  المالتمع  ع  
 األس،ية

2.666 2.222 

 2.222 2.532 غيإ  الم إر ة ال عبية ف  برام  المن مإع األس،ية والن طتدإ 2
 2.226 2.332 غيإ  روح التطوت ف  المالتمع 3

4 
الن رة المالتمعية ل،من مإع األس،ية بسندإ تسعا ل، س  

 والمنفعة ال خوية
2.343 2.247 

 2.222 2.562  ع  م إر ة ال بإ  والنسإء ف  العمل األس،  5
 2.222 2.739 ويإهللة معهللهللع الفمر والبطإلة ف  المالتمع 6
 2.222 2.374 العإلية ف  قطإت غوةال ثإفة الس إنية  7
 (2.25)مستوى الهللهلللة منهلل * 

  دل  محور البيئدة اهللالتمإميدةمع  محور البيئة اهللالتمإمية فمراعالن ( 33)رقد من الالهللول  يتبين
محدور البيئدة اهللالتمإميدة  فمدراعأ وسدذا يدهللل م،دا الن الميدع احودإئيإ  تتمتع بمعإم ع ارتبدإط هللالدة 
 .يةتتمتع بمعإم ع وهلل  مإل
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 :(االستبانة) ثبات أداة الدراسة
  :الثبات بطريقة ألاا كرونباخ .3

 مإ سو مبين ف  أ "معام ت ألاا كرونباخ"من خ ل حسإ   اهللستبإنةتد التس هلل من ثبإع 
 :(23أ 22أ 39)رقد ول االالهلل

 :(32)جدول رقم 
 تبانة ككلول س للتحديات الداخلية والخارجيةيوضح معام ت ألاا كرونباخ 

 معامل ألاا كرونباخ التحديات م
 0.950 التحهلليإع الهللاخ،ية 3
 0.926 التحهلليإع الخإرالية 2
 0.957 االستبانة ككل 

ول ستبإنة ل،تحهلليإع الهللاخ،ية والخإرالية الن معإم ع اللفإ  رونبإ  ( 39)رقد من الالهللول  يتبين
 .الهللراسة  ل س  معإم ع ثبإع مإليةأ وتف  بسغرا  

 :(20)ل رقم جدو
 لمحاور التحديات الداخليةيوضح معام ت ألاا كرونباخ 

 معامل ألاا كرونباخ المحور م
 0.866 الموارهلل الب رية 3
 0.637 الموارهلل المإلية والمإهللية 2
 0.929 الن د وال،وائ  والممإرسإع ادهللارية 3
 0.923 السإلي  تمهلليد الخهللمة 4

س  معإم ع  لمحإور التحهلليإع الهللاخ،ية ع اللفإ  رونبإ  الن معإم( 22)رقد من الالهللول  يتبين
 .الهللراسةثبإع مإليةأ وتف  بسغرا  

 :(53)جدول رقم 
 لمحاور التحديات الخارجيةيوضح معام ت ألاا كرونباخ 

 معامل ألاا كرونباخ المحور م
 0.872 البيئة السيإسية 3
 0.887 البيئة اهللقتوإهللية 2
 0.859 البيئة المإنونية 3
 0.782 البيئة اهللالتمإمية 4

س  معإم ع  لمحإور التحهلليإع الخإراليةالن معإم ع اللفإ  رونبإ  ( 23)رقد من الالهللول  يتبين
 .الهللراسةثبإع مإليةأ وتف  بسغرا  
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 :الثبات بطريقة التجزئة النصاية .5
ة اهللرتبإط بطريمة التالوئمن خ ل حسإ  معإم ع  اهللستبإنةوتد التس هلل الي إ من ثبإع 

 مإ سو مبين ف  أ (اختبإر سبيرمإن)وبعهلل التعهلليل ( اختبإر بيرسون)أ وذلك قبل التعهلليل النوفية
 :(24أ 23أ 22)رقد ول االالهلل

 :(55)جدول رقم 
 ول ستبانة ككل للتحديات الداخلية والخارجيةيوضح معام ت االرتباط بطريقة التجزئة النصاية 

 التحديات م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل ديلقبل التع
 0.844 0.730 التحهلليإع الهللاخ،ية 3
 0.715 0.556 التحهلليإع الخإرالية 2
 0.733 0.578 االستبانة ككل 

ول ستبإنة   ل  ل،تحهلليإع الهللاخ،ية والخإراليةالن معإم ع اهللرتبإط ( 22)رقد من الالهللول  يتبين
 .الهللراسةس  معإم ع ارتبإط مإليةأ وتف  بسغرا  

 :(23)جدول رقم 
 لمحاور التحديات الداخليةيوضح معام ت االرتباط بطريقة التجزئة النصاية 

 المحور م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.906 0.828 الموارهلل الب رية 3
 0.467 0.305 الموارهلل المإلية والمإهللية 2
 0.877 0.781 الن د وال،وائ  والممإرسإع ادهللارية 3
 0.850 0.739 تمهلليد الخهللمةالسإلي   4

س  معإم ع  التحهلليإع الهللاخ،يةالن معإم ع اهللرتبإط لمحإور ( 23)رقد من الالهللول  يتبين
 .الهللراسةارتبإط مإليةأ وتف  بسغرا  
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 :(54)جدول رقم 
 لمحاور التحديات الخارجيةيوضح معام ت االرتباط بطريقة التجزئة النصاية 

 المحور م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.770 0.626 البيئة السيإسية 3
 0.842 0.728 البيئة اهللقتوإهللية 2
 0.766 0.620 البيئة المإنونية 3
 0.765 0.619 البيئة اهللالتمإمية 4

س  معإم ع  التحهلليإع الخإراليةالن معإم ع اهللرتبإط لمحإور ( 24)رقد من الالهللول  يتبين
 .الهللراسة  بسغرا  ارتبإط مإليةأ وتف

 
 :المستخدمة حصائيةاألساليب اإل: سادسا  

            ( SPSS) إستخهللاد الرومة ادحوإئية ل،ع،ود اهللالتمإميةب تد تح،يل بيإنإع اهللستبإنة
أ اللفإ  رونبإ أ التالوئة النوفيةأ المتوسط أ معإمل ارتبإط سبيرمإنبيرسون معإمل ارتبإط )

أ (LSDأ اختبإر One-Way ANOVAاختبإر  أأ الوون النسب الحسإب أ اهللنحرا  المعيإرى
 :وس   إلتإل 

 (.اهللستبإنة)هللاة الهللراسة اهللتسإ  الهللاخ،  ألل،تس هلل من وهلل   :بيرسون معامل ارتباط .3
 (.اهللستبإنة)ل،تس هلل من ثبإع الهللاة الهللراسة  :ألاا كرونباخ .2
ثبإع الهللاة الهللراسة ل،تس هلل من  :، ومعاملي ارتباط بيرسون وسبيرمانالتجزئة النصاية .3

 (.اهللستبإنة)
ل،تعر  م،ا مستوى التحهلليإع الت   :المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، الوزن النسبي .4

 .أ وترتي  فمراع اهللستبإنةتواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة
ف  متوسط  ذاع هللهلللة احوإئية فرو الل،    من  :One-Way ANOVAاختبار  .5

 .تحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةلمستوى الالتمهلليراع 
ف  متوسط  احوإئيةذاع هللهلللة  المالمومإع ف  حإل والوهلل فرو ل،ممإرنة بين  :LSDاختبار  .6

 .لمستوى التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةالتمهلليراع 
أ بمإ يعن  الن سةل،هللرا حوإئيةف  اختبإر  ل الفرو  اد%( 95)استخهللاد هللرالة ثمة  تدو 

 .أ وس  النسبة المنإسبة لطبيعة الهللراسة%(5)احتمإل الخطس يسإوى 
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 تحليل البيانات واختبار الارضيات: الاصل الساد 

 
 مقدمةال -
 بيانات ومناقشتهاالتحليل : أوال   -
 اختبار الارضيات ومناقشتها: ثانيا   -
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 الارضيات تحليل البيانات واختبار: الاصل الساد 
 
 :مقدمةال

بيإنإع الت  تدهلل  الا التعر  التح،يل : يتنإول سذا الفول نتإئ  الهللراسة ومنإق تدإأ من حيم
أ (من خ ل اهللستبإنة) ف  قطإت غوة المن مإع األس،يةمستوى التحهلليإع الت  تواالي م،ا 

قيإس تدهلل  الا  أ واختبإر الفر يإع الت (من خ ل الممإب ع)و ذلك بيإن سبل التغ،  م،يدإ 
ف  قطإت  المن مإع األس،يةمستوى التحهلليإع الت  تواالي مهللى تسثير العوامل التن يمية م،ا 

 .غوة
 

 :بيانات ومناقشتهاالتحليل : أوال  
 :ككل التحديات الداخلية والخارجيةتحليل بيانات  .3
واهللنحرا   حسإب ال بإستخهللاد المتوسطل،تحهلليإع الهللاخ،ية والخإرالية  بيإنإع اهللستبإنةتح،يل تد 

 :(25)رقد سو مبين ف  الالهللول  والوون النسب أ  مإ ىالمعيإر 
 :(52)جدول رقم 

 للتحديات الداخلية والخارجيةوالوزن النسبي  يواالنحراف المعيار  الحسابي يوضح المتوسط
 واالستبانة ككل

المتوسط  التحديات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 ق،ي،ة 50.956 0.763 2.548 التحهلليإع الهللاخ،ية 3
 الهللا    بيرة 85.404 0.606 4.270 التحهلليإع الخإرالية 2
 كبيرة 68.180 0.529 3.409 االستبانة ككل 

 :الن( 25)رقد يتبين من الالهللول 
فدددد  قطددددإت غددددوة الددددإء بمتوسددددط حسددددإب   المن مددددإع األس،يددددةمسددددتوى التحددددهلليإع التدددد  تواالددددي  -

 (. بيرة)أ وسو بهللرالة (68.180)  ووون نسب( 3.409)
فد  قطدإت غدوة الدإء بمتوسدط حسدإب   المن مدإع األس،يدةالت  تواالي الهللاخ،ية مستوى التحهلليإع  -

 (.ق،ي،ة)أ وسو بهللرالة (50.956)ووون نسب  ( 2.548)
ف  قطإت غدوة الدإء بمتوسدط حسدإب   المن مإع األس،يةالت  تواالي الخإرالية مستوى التحهلليإع  -

 (.الهللا    بيرة)أ وسو بهللرالة (85.404)  ووون نسب( 4.270)
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ر من المنظمات األهلية في قطاع غزة أكبيدل على أن التحديات الخارجية التي تواجه  وهذا
لظروف السياسية واالقتصادية والقانونية باذلك  وياسر الباحثالتحديات الداخلية بكثير، 

ما تعانيه هذه المنظمات جراء واالجتماعية التي تمر بها المنظمات األهلية في قطاع غزة، و 
غ ق المعابروالحص (اإلسرائيلي)االحت ل  ، وضعف دور الحكومة في التمويل، والمنافسة ار وا 

وشروط الجهات الممولة،  ية أمام الممولين، وسياسات وأجنداتالشديدة بين المنظمات األهل
لكثافة السكانية العالية، وكل وا ،البطالةالاقر، : ني منها قطاع غزة، ومنهاوالمشك ت التي يعا

أمام عمل المنظمات األهلية، وتقف حاجزا  أمام  كبيرةهذه التحديات وغيرها تشكل عقبات 
تحقيق أهدافها، وتقديمها الخدمات لكافة شرائح المجتمع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 

اتها، وتنمية تحاول هذه المنظمات التغلب على هذه التحديات، من خ ل بناء وتعزيز قدر 
 .وتطوير أدائها، والنهوض واالرتقاء بمستوى خدماتها

 :محاور وفقرات التحديات الداخليةتحليل بيانات  .5
والدددوون  ىواهللنحدددرا  المعيدددإر  الحسدددإب  بإسدددتخهللاد المتوسدددطتح،يدددل محدددإور التحدددهلليإع الهللاخ،يدددة تدددد 

 :(26)رقد النسب أ  مإ سو مبين ف  الالهللول 
 :(56)جدول رقم 

 لمحاور التحديات الداخليةوالوزن النسبي  يواالنحراف المعيار الحسابي سط يوضح المتو 

المتوسط  المحور م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
 متوسطة 2 54.118 0.993 2.706 الموارهلل الب رية 3
 متوسطة 3 54.191 0.842 2.710 الموارهلل المإلية والمإهللية 2

3 
 د وال،دددددددددددددددددددددوائ  الدددددددددددددددددددددن

 ق،ي،ة 3 49.706 0.958 2.485 والممإرسإع ادهللارية

 ق،ي،ة 4 47.794 0.988 2.390 السإلي  تمهلليد الخهللمة 4
 قليلة  50.956 0.763 2.548 المجموع 

 :الن( 26)رقد يتبين من الالهللول 
فد  قطدإت غدوة الدإء بمتوسدط حسدإب   المن مدإع األس،يدةالت  تواالي  الهللاخ،ية مستوى التحهلليإع -

 (.ق،ي،ة)أ وسو بهللرالة (50.956)ووون نسب  ( 2.548)
( 2.710)أ الدإء بمتوسددط حسددإب  (المددوارهلل المإليدة والمإهلليددة)الثددإن   المحدورسددو  األولالترتيد   -

 (.متوسطة)أ وسو بهللرالة (54.191)ووون نسب  



81 
 

ووون ( 2.706)أ الددإء بمتوسددط حسددإب  (المددوارهلل الب ددرية)األول  المحددورسددو  الثددإن الترتيدد   -
 (.متوسطة)أ وسو بهللرالة (54.118)نسب  

أ الإء بمتوسدط حسدإب  (الن د وال،وائ  والممإرسإع ادهللارية)الثإلم  المحورسو  الثإلمالترتي   -
 (.ق،ي،ة)أ وسو بهللرالة (49.706)ووون نسب  ( 2.485)
( 2.390)أ الددإء بمتوسددط حسددإب  (السددإلي  تمددهلليد الخهللمددة)الرابددع  المحددورسددو  الرابددعالترتيدد   -

 (.ق،ي،ة)أ وسو بهللرالة (47.794)ووون نسب  
على أن أكثر التحديات الداخلية التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة تتمثل ذلك يدل و 
ذا  ي الموارد المالية والمادية، وهيف نتيجة واقعية، ألن المال هو عصب المنظمة األهلية، وا 

لنظم واللوائح والممارسات توفر المال استطاعت المنظمة تطوير مواردها البشرية، وتحسين ا
 .اإلدارية، وتنوع أساليب تقديم الخدمة

 :محور الموارد البشرية . أ
والددوون  ىواهللنحددرا  المعيددإر  الحسددإب  بإسددتخهللاد المتوسددطتح،يددل فمددراع محددور المددوارهلل الب ددرية تددد 

 :(27)رقد النسب أ  مإ سو مبين ف  الالهللول 
 :(57)جدول رقم 

 لاقرات محور الموارد البشريةوالوزن النسبي  يالمعيار  واالنحراف الحسابي يوضح المتوسط

المتوسط  الاقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة

3 
مددددددددهللد  فإيددددددددة المددددددددوارهلل الب ددددددددرية 

 المتإحة
 متوسطة 5 53.676 1.114 2.684

 ددع  الخبدددراع والمدددإراع لدددهللى  2
 العإم،ين

 ي،ةق، 6 49.412 1.095 2.471

3 
ق،دددددة امدددددت ك العدددددإم،ين مدددددؤس ع 

 م،مية تخووية
 ق،ي،ة 1*3 47.500 1.039 2.375

4 
نمدددددددددددددددددددص بدددددددددددددددددددرام  التدددددددددددددددددددهللري  

 المتخووة ل،عإم،ين
 متوسطة 3 60.000 1.018 3.000

5 
مدددددهللد موا بدددددة العدددددإم،ين لتطددددددوير 

 متوسطة **2 62.059 1.084 3.103 النفسدد

6 
 عا ددع  ن دددإد األالدددور والم إفددد

 ل،عإم،ين
  بيرة 2**3 70.000 1.350 3.500

                                                           
 .ترمو الا القل فمرتين ف  المحور*  1
2
 .ترمو الا الم،ا فمرتين ف  المحور**  
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7 
الم دددددإء مال،دددددس   فدددددإءة دددددع  
 ادهللارة

 ق،ي،ة *7 49.265 1.310 2.463

8 
 ثددددددددرة المبددددددددإء الم ددددددددإء مال،ددددددددس 

 ادهللارة
 متوسطة 4 54.559 1.268 2.728

 متوسطة  54.118 0.993 2.706 المجموع 
 :الن( 27)رقد يتبين من الالهللول 

 (المددوارهلل الب ددرية)فدد  محددور  قطددإت غددوةفدد   المن مددإع األس،يددةالتدد  تواالددي  تحددهلليإعالمسددتوى  -
 (.متوسطة)أ وسو بهللرالة (54.118)ووون نسب  ( 2.706)الإء بمتوسط حسإب  

أ الددإءع (ل،عددإم،ين عا ددع  ن ددإد األالددور والم إفدد)أ وسدد  (6)رقددد فمددرة  :همــا أعلــى فقــرتين -
أ (5)رقدددد فمدددرة أ و ( بيدددرة)أ وسددد  بهللرالدددة (70.000)ووون نسدددب  ( 3.500)بمتوسدددط حسدددإب  

ووون نسدب  ( 3.103)أ الدإءع بمتوسدط حسدإب  (مهللد موا بدة العدإم،ين لتطدوير النفسددد) وس 
 (.متوسطة)أ وس  بهللرالة (62.059)
أ (ق،ددة امددت ك العددإم،ين مددؤس ع م،ميددة تخووددية)أ وسدد  (3)رقددد فمددرة  :أدنــى فقــرتين همــا -

 رقدددفمددرة أ و (ق،ي،ددة)أ وسدد  بهللرالددة (47.500)ووون نسددب  ( 2.375)الددإءع بمتوسددط حسددإب  
ووون ( 2.463)أ الددإءع بمتوسددط حسددإب  (الم ددإء مال،ددس ادهللارة  فددإءة ددع  )أ وسدد  (7)

 (.ق،ي،ة)أ وس  بهللرالة (49.265)نسب  
ل،عدإم،ينأ يعتبدر مدن ال ثدر  عا دع  ن دإد األالدور والم إفدالن  فدد  تدهللل م،دا(: 6)أما فقرة رقم 

 .التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة
وغيــاب نظــام األجــور والمكافــات للعــاملين بســبب شــح المــوارد الماليــة،  ضــعف وياســر الباحــث

االستق ل المالي الذاتي، واعتماد المنظمات األهلية علـى الجهـات المانحـة فـي التمويـل، وعـدم 
ولين عــن ئبقــرار مــن وزارة الداخليــة أو المســوعــدم وجــود ســلم رواتــب  ثبــات مصــادر التمويــل،

بسـبب الوضـع العـام، وقلـة التمويـل، و ، المنظمـات األهليـة ناسـهاأو من قبل  المنظمات األهلية
ويـرى الباحـث أنـه ال يوجـد ، وعدم االلتزام بالحد األدنى لألجور، واخت ل ماهوم العمـل الطـوعي

وتتاــاوت الرواتــب مــن منظمــة ألخــرى، معيــار محــدد لرواتــب العــاملين فــي المنظمــات األهليــة، 
، واألصـل فــي متدنيــةة والـبعض اآلخـر يتقاضــى رواتـب فـبعض العـاملين يتقاضــى رواتـب مرتاعــ

ــه العــاملون عبــارة عــن مكافــات، ولكــن الظــروف  ــي هــو التطــوع، ومــا يحصــل علي العمــل األهل
 .ع باب رزق ووظياة رسمية لصاحبهاالمحيطة جعلت من التطو 
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ن من العإم،ين ف  المن مإع األس،ية يرو %( 33)الن ( Ekuriet al., 2008)وقهلل بينع هللراسة 
من %( 53)الن مإ يمإر   (2222مبهلل ال ريدأ )والو حع هللراسة أ بسن هللخ،دد غير  إ   

مبهلل الواحهلل والحهللاهللأ )المن مإع األس،ية تعإن  من العالو المإل  ف  ميوانيتدإأ وال إرع هللراسة 
الا  ع  التحفيو بس  إلي المإهللية والمعنوية ف  المن مإع األس،يةأ والووع بتوفير ( 2229
( 2233وقوعأ )أ والووع هللراسة المن مإع األس،ية عملو يفية وال،وائ  النإ مة لفإع الالتووي

أ والووع هللراسة ف  المن مإع األس،ية بتخويص ميوانية ال بر خإوة بسن طة الموارهلل الب رية
ب رورة تعهلليل األن مة وال،وائ  األسإسية ل،من مإع األس،يةأ حس  ( 2233البو ب رأ )

 .هللولية لعمل ت،ك المن مإع وهللورسإ ف  المالتمعمستالهللاع الرؤية المح،ية وال
 (الممإب ع) :من خ ل يم ن التغ،  م،ا سذا التحهللىو 
 .متإبعة الوواراع المختوةأ مثل ووارة العمل -
امإهللة العمل بإتالإه حوار الهللى بين مخت،  المطإمإعأ ل،ووول الا الحهلل األهللنا من  -

 .األالورأ و ذلك س،د روات  لدإ
 .طوم  بمفدومي الحميم تل الامإهللة اهللمتبإر ل،عم -
تطوير امتمإهلل الحوافو والم إفاع واألن مة ادهللارية والمإليةأ الت  من  سندإ الن تع س واقعإ   -

 .الف ل ل،عإم،ين
قيإد المن مإع األس،ية بإقتطإت الوء من مواونإع الم إريع لتهللري  العإم،ينأ وقهلل ي ون ذلك  -

 .تحع بنهلل تهللري  العإم،ين
 .ومندإ الروات  أأ تغط  الموإري  الت غي،يةلتوفير تمويل ذات إرية ان إء م إريع استثم -
يغط  األمور المإليةأ الت   تمهلليد الهللمد من قبل الح ومة والمطإت الخإصأ وتوفير رات   -

 .يوع  تغطيتدإأ مثل الموإري  ادهللارية والروات 
أ يعتبدر مدن التحدهلليإع فد  تدهللل م،دا الن مدهللد موا بدة العدإم،ين لتطدوير النفسددد (:2)أما فقرة رقم 

 .الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة  بيرةال
، ورغبتـه فـي تطـوير ناسـه وقدراتـه مـن جهـة وظف ناسـهملـه ع قـة بـال هـذاويرى الباحـث أن 

ضمن مشاريع، يعملون معظم الموظاين ، و ومكانته في العمل، وال يوجد ذلك عند كل الموظاين
ــدهم اســتقرار وظياــي ــي  عن ــدوافع و ، ول ــديهم ال ــة ل لكــن بعــض العــاملين فــي المنظمــات األهلي

لتطوير أناسهم بشكل أفضل من العاملين في الحكومـة، حتـى ال يختـل تـوازن أدائهـم، وبالتـالي 
، بسبب عدم من جهة أخرى تطوير العاملينلقد ال تسعى المنظمة و ياقدون مواقعهم الوظياية، 

د برامج تدريب كثيـرة فـي المنظمـات و وجدر اإلشارة إلى ، وتجالمتاحة لديها توفر الموارد المالية
  .ن مخرجاتها غير واضحةاألهلية، ويأتي لها دعم كبير، ولك
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الن المن مإع األس،ية تعإن  من نمص ف  ال فإءاع ( 2229الم دراوىأ )وقهلل الو حع هللراسة 
التهللري  ف  الا مهللد امتمإهلل مندالية ( 2229مبهلل الواحهلل والحهللاهللأ )ادهللاريةأ وال إرع هللراسة 

( Aksel & Baran, 2006)أ وترى هللراسة األس،يةمن مإع التسسيل ال إهللر الو يف  ف  
محهللوهللية المهللراع المؤسسإتية ف  المن مإع األس،يةأ وانخفإ  مستوى استمرارية طإقد العملأ 

الن سنإك قوورا  ف  مالإل توفير فرص تهللريبية ل،عإم،ين ف  ( 2222الب،وىأ )وبينع هللراسة 
التخطيط : إع األس،يةأ والووع ب رورة تنمية قهللراع اهللارة الم رومإع والبرام أ من حيمالمن م

من العإم،ين %( 55.5)الن ( Ekuri et al., 2008)والتنفيذ والرقإبة والتمييدأ والو حع هللراسة 
ف  المن مإع األس،ية ذوى الهللاء متوسطأ والووع ب رورة ويإهللة مدإراع العإم،ينأ من خ ل 

أ وا  سإبدد مدإراع حل الم   عأ وال إرع ال عور بإهلللتواداع تهللريبيةأ لتطوير الحإقدد بهللور 
الا الن تطوير المهللراع الخإص ( Systemic Excellence Group, 2009)هللراسة 

بإلمن مإع األس،ية مرتبط بإلدي ،ية ادهللارية والعم،يإع الهللاخ،يةأ والووع بتر يو المن مإع 
التخطيط اهللستراتيال أ التمييدأ بنإء : خمسة مالإهللع س  األس،ية من الالل تنمية قهللراتدإ ف 

بتعويو المدإراع ( 2232البو راسأ )تنمية الموارهلل الب ريةأ والووع هللراسة و المهللراعأ التنسي أ 
ادهللارية دهللارة المن مإع األس،ية الوغيرةأ من خ ل برام  تهللريبية فعإلةأ والووع هللراسة 

الهللوراع التهللريبية المتخووة بإلمدإراع ادهللارية مإمةأ  بويإهللة اهللستمإد بعمهلل( 2225األ مرأ )
ب رورة تمهلليد ( 2229مهللل أ )وبإلتخطيط اهللسترتيال  م،ا والي الخووصأ والووع هللراسة 

تحسين وتطوير وتهللري  المع،مين ف  المن مإع األس،ية الثنإء الهللائدد ل أالهللمد المإل  ال إف 
ك المو فين المعنيين بو ع خطط الموارهلل بويإهللة ا را( 2233وقوعأ )لعم،ددأ والووع هللراسة 

 .أ وتخويص ميوانية ال بر خإوة بسن طة الموارهلل الب ريةف  المن مإع األس،ية الب رية
 (الممإب ع) :من خ ل يم ن مواالدة سذا التحهللىو 
تطوير ل ل العإم،ين تسسيل و استمإد المن مإع األس،ية بتطوير العإم،ين فيدإأ من خ ل خطط  -

 .م،ا اهللحتيإالإع التهللريبية الحميمية ل ل منددفيدإأ مبنية 
وفمإ   أت من استمرارية تطورسإ ألموارهللسإ الب رية ستراتيالية  ا إ  تبن  المن مإع األس،ية خطط -

 .ل،مستالهللاع المحتم،ة
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 :محور الموارد المالية والمادية . ب
 ىواهللنحددرا  المعيددإر  الحسددإب  بإسددتخهللاد المتوسددط اهللليددة والمإهلليددةتح،يددل فمددراع محددور المددوارهلل تددد 

 :(23)رقد والوون النسب أ  مإ سو مبين ف  الالهللول 
 :(28)جدول رقم 

لاقرات محور الموارد المالية والوزن النسبي  يواالنحراف المعيار الحسابي يوضح المتوسط 
 والمادية

المتوسط  الاقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
  بيرة 3 69.853 1.277 3.493 د التنوت ف  موإهللر التمويلمهلل 3

2 
افتمإهلل المهللرة م،ا بنإء م قإع اليهللة مع 

 الممولين
 متوسطة 4 58.824 1.210 2.941

 ق،ي،ة 5 50.294 1.247 2.515 وعوبة التهللقي  المإل  والرقإبة المإلية 3

4 
التبرمددددددإع والدبددددددإع مددددددن الخددددددإرج سدددددد  

 مإليةالموهللر الوحيهلل ل،موارهلل ال
  بيرة **2 70.735 1.355 3.537

5 
 ددددع  والددددوهلل م ددددإريع لتددددوفير التمويددددل 

 الذات 
  بيرة **3 76.912 1.067 3.846

المددددددوارهلل الفإئ ددددددة مددددددن مددددددهللد اسددددددتثمإر  6
 الحإالإع الت غي،ية ل،من مة

 متوسطة 6 53.971 1.070 2.699

 ق،ي،ة *7 47.794 1.143 2.390 ألن طة المن مة منإس الممر غير  7

8 
 دددددع  اسدددددتخهللاد الت نولواليدددددإ الحهلليثدددددة 

الحإسددددددددو  وبرامالدددددددديأ  ددددددددب إع : مثددددددددل
 ..أ الفإ سأادنترنع

 ق،ي،ة *3 38.529 0.924 1.926

 متوسطة  54.191 0.842 2.710 المجموع 
 :الن( 23)رقد يتبين من الالهللول 

 المدددوارهلل المإليدددة)فددد  محددور فدد  قطدددإت غددوة  المن مددإع األس،يدددةالتدد  تواالدددي  تحدددهلليإعالمسددتوى  -
 (.متوسطة)أ وسو بهللرالة (54.191)ووون نسب  ( 2.710)الإء بمتوسط حسإب   (والمإهللية

أ الدإءع ( ع  والوهلل م إريع لتدوفير التمويدل الدذات )أ وس  (5)رقد فمرة  :هما أعلى فقرتين -
أ (4)رقدددد فمدددرة أ و ( بيدددرة)أ وسددد  بهللرالدددة (76.912)ووون نسدددب  ( 3.846)بمتوسدددط حسدددإب  

أ الددإءع بمتوسددط (الخددإرج سدد  الموددهللر الوحيددهلل ل،مددوارهلل المإليددة التبرمددإع والدبددإع مددن)وسدد  
 (. بيرة)أ وس  بهللرالة (70.735)ووون نسب  ( 3.537)حسإب  
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الحإسددو  :  ددع  اسددتخهللاد الت نولواليددإ الحهلليثددة مثددل)أ وسدد  (3)رقددد فمددرة  :همــا أدنــى فقــرتين -
ن نسدددددب  ووو ( 1.926)أ الدددددإءع بمتوسدددددط حسدددددإب  (..أ الفدددددإ سأادنترندددددعوبرامالددددديأ  دددددب إع 

أ (ألن دطة المن مددة منإسدد الممددر غيدر )أ وسد  (7)رقددد فمدرة أ و (ق،ي،ددة)أ وسد  بهللرالدة (38.529)
 (.ق،ي،ة)أ وس  بهللرالة (47.794)ووون نسب  ( 2.390)الإءع بمتوسط حسإب  

فد  تهللل م،ا الن  ع  والوهلل م إريع لتوفير التمويل الذات أ يعتبر من ال ثر (: 2)أما فقرة رقم 
فد  تهللل م،ا الن التبرمإع (: 4)، وفقرة رقم االي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةالتحهلليإع الت  تو 

الت  تواالي   بيرةال والدبإع من الخإرج س  الموهللر الوحيهلل ل،موارهلل المإليةأ تعتبر من التحهلليإع
 .المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة

متابعة إلى تحتاج ألنها و  ،قليلة في عملية االستثمارالالتجربة والخبرة ذلك إلى الباحث  ويعزو
، د موارد طبيعية أو بنية اقتصاديةيوج والوالوضع الداخلي في قطاع غزة ضعيف، ، وجهد كبير

نسبة المخاطرة ن أل ، و باإلضافة إلى طبيعة المنظمات األهلية غير الربحية بعك  القطاع الخاص
منها منع و عوقات كثيرة، في ظل االحت ل هناك م، و ال يوجد رؤو  أموالو ، تؤثر على المنظمة

تدعم بعض المنظمات  وألن المنظمات المانحة األجنبية، التصدير، ومنع استيراد المواد الخام
املين فيها معتمدة على هذا الدعم، ويرى ، وتكون رواتب العبهاحقق أجندة خاصة األهلية، لت

بعض و ية ذاتية، هناك بعض المنظمات األهلية نجحت في إقامة مشاريع استثمار الباحث أن 
 .في ذلكفشلت  المنظمات األهلية
من م   ع المن مإع األس،ية تعوهلل الا العالو ف  %( 32)الن ( 2223البو خووةأ )وقهلل بينع هللراسة 

أ ومن الموإهللر %(72)التمويلأ والن موإهللر تمويل المن مإع األس،ية من الالدإع األالنبية ب،غع 
أ %(5)أ ومن من مإع هللاخل الخط األخ ر %(5)،ية أ ومن التبرمإع والدبإع المح%(35)الذاتية 

أ والووع بتوفير موإهللر ذاتية ل،محإف ة م،ا استمرارية تمهلليد خهللمإتدإ %(5)ومن الس،طة الف،سطينية 
قإمة دالن المن مإع األس،ية هلل تمهللد مسإمهللاع  إفية ( 2233الويإهللىأ )ب  ل ثإبعأ والو حع هللراسة 

الا الن التمويل األالنب  يؤثر الحيإنإ  م،ا استم لية ( 2233 رأ البو ب)أ وال إرع هللراسة ةوغير  م إريع
أ لتفعيل هللور بتطوير موإهللر تمويل مح،ية وذاتية( 2232البو راسأ )المن مة األس،يةأ والووع هللراسة 

أ وال إرع المن مإع األس،يةأ وتعويو قهللراتدإ م،ا تنفيذ خططدإأ وتم،يل تنإفسدإ م،ا التمويل الخإرال 
الا الن نسبة مرتفعة من المن مإع األس،ية تعإن  من قوور ف  مم،يإع ( 2222 الب،وىأ)هللراسة 
بتنوت موإهللر التمويلأ لمإ لدإ من السمية م،ا استمرارية ( 2222مبهلل ال ريدأ )أ والووع هللراسة التمويل

بإلحإالة الا هللراسإع تسدد ( 2223ال ،ب أ )التمويلأ وخإوة التمويل طويل األاللأ والووع هللراسة 
آليإع خإوة لتوفير موإهللر تمويل ذاتية  إفيةأ لتعويو مهللى استم ليتدإ وتهللميد استهللامتدإأ  ف  تطوير

بسسمية ممإرسة المن مإع األس،ية ل،تخطيط ف  مم،ية المع ( 2224الحيهللرىأ )والووع هللراسة 
بميإد المن مإع األس،ية بفت  م إريع تهللر الهللخلأ ذلك ( 2232يإسينأ )التبرمإعأ والووع هللراسة 

ح ل التمويل الذات  بهللل الخإرال ألسمي  .ة هللمد الم إريعأ وا 
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الن المن مإع األس،ية ادس مية العإم،ة ف  مالإل الو إة ف  ( 2227م،يوةأ )بينمإ ترى هللراسة 
نتإاليةأ ل،مسإسمة ف  الحهلل من  إسرة الفمر ف  قطإ ت قطإت غوة تمود بإن إء م إريع تنموية وا 

حوي،ة الو إةأ دقإمة م إريع تنموية واستثمإريةأ من  غوةأ والووع الهللراسة بتخويص الوء  
بإستمإد المن مإع ( 2229مهللل أ )لتوفير فرص ممل ل،فمراء المإهللرين م،ا العملأ وبينع هللراسة 

ريعإ أ ل مإن المالإنية واستمرار تمويل التع،يدأ والو حع هللراسة  األس،ية بتخويص وقفيإع تهللر  
(Aksel & Baran, 2006 )يسة ل،تمويل ف  المن مإع األس،ية ت مل رسود الن الموإهللر الرئ

أ ول ن سذه الهللراسة ط بمع الع ويةأ والط،  م،ا الب إئع والخهللمإع الت  تمهللمدإ سذه المن مإع
 .م،ا المن مإع األس،ية ف  تر يإ

 (الممإب ع) :من خ ل يم ن مواالدة سذين التحهلليينو 
 .فيدإ النالإح تنفيذ م إريع تحم  هللخ   ب  ل تهللريال أ وبحيم يترا د -
تمويل الم إريع الت  تنفذسإ ورالإل األممإل واألغنيإءأ ل،مسإسمة ف  تحفيو المطإت الخإص  -

المن مإع األس،ية سو طري  الخ ص من التمويل الخإرال أ حيم يوب  التمويل وطن  
بإمتيإوأ وهلل ت ون المن مإع األس،ية تحع سطوة المإن أ وامتمإهلل خطة وطنية دلواد سؤهللء 

 .وليإتددأ وتحهللهلل من خ لدإ احتيإالإع النإسئحمل مسبت
 .ان إء م إريع حس  مذسبية الوق  ادس م  -
 .المإنحين اعممل تحإلفإع وطنية لم إفحة الالنهلل -
تخويص المن مإع األس،ية الوء من طإقمدإ ل،عمل ف  استثمإر األموالأ والتواول مع  -

 .لت،بية احتيإالإع المالتمعالخيرين والمإنحين ف  الهللاخل والخإرج لال،  األموالأ 
 :محور النظم واللوائح والممارسات اإلدارية. ج  
واهللنحرا   الحسإب  بإستخهللاد المتوسط تح،يل فمراع محور الن د وال،وائ  والممإرسإع ادهللاريةتد 

 :(29)رقد والوون النسب أ  مإ سو مبين ف  الالهللول  ىالمعيإر 
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 :(52)جدول رقم 
لاقرات محور النظم واللوائح والوزن النسبي  يواالنحراف المعيار  حسابيال يوضح المتوسط

 والممارسات اإلدارية

المتوسط  الاقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة

3 
/ مدددهللد  فإيدددة الدددن د وال،دددوائ  الهللاخ،يدددة

هللارية  مإلية وا 
 ق،ي،ة 33 48.088 1.144 2.404

2 
منداليددة ل،تميدديد والمتإبعددة مددهللد والددوهلل 

 وتحسين الن د وال،وائ 
 متوسطة 7 52.206 1.110 2.610

3 
مددددهللد والددددوهلل هللليددددل يو دددد  االددددراءاع 

 العمل المخت،فة
 ق،ي،ة 3 51.765 1.164 2.588

4 
مددددهللد تنإسدددد  الدي ددددل التن يمدددد  مددددع 

 طبيعة ممل المن مة
 ق،ي،ة *33 46.471 1.167 2.324

مدددددهللد و دددددوح المددددددإد والوددددد حيإع  5
 ادهللارية ل،عإم،ين

 ق،ي،ة 9 51.471 1.297 2.574

6 
غيدددددددددددددددددإ  ال دددددددددددددددددفإفية والممإرسدددددددددددددددددة 
 الهلليممراطية هللاخل المن مإع األس،ية

 ق،ي،ة *32 47.353 1.234 2.368

7 
 ددددع  األهللاء فدددد  حددددإهللع الطددددوارئ 

 (ادسرائي،ية)واألومإع واهللمتهللاءاع 
 متوسطة 6 52.500 1.122 2.625

 متوسطة **2 57.353 1.222 2.868 ميةمهللد فإم،ية الالمعية العمو  8

9 
الالدددددددإع ذاع  مددددددعالتنسددددددي   غيددددددإ 
 متوسطة 3 55.588 1.073 2.779 الع قة

10 
التددددروي  ادم مدددد  ألن ددددطة  دددع  
 المن مة

 متوسطة **3 59.118 1.338 2.956

11 
 دددددع  التخطدددددديط ألن ددددددطة ومددددددوارهلل 

 المن مة
 متوسطة 4 55.147 1.262 2.757

1 
ثدددة م،دددا حسدددإ  التر يدددو م،دددا ادغإ

 التنمية
 متوسطة 5 52.647 1.304 2.632

 ددع  األر ددفة والتوثيدد  وادحوددإء  13
 وقوامهلل البيإنإع

 متوسطة 32 51.324 1.153 2.566

 قليلة  49.706 0.958 2.485 المجموع 
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 :الن( 29)رقد يتبين من الالهللول 
الدددن د وال،دددوائ  )ر فددد  محدددو  فددد  قطدددإت غدددوة المن مدددإع األس،يدددةالتددد  تواالدددي  تحدددهلليإعالمسدددتوى  -

أ وسددو بهللرالددة (49.706)ووون نسددب  ( 2.485)الددإء بمتوسددط حسددإب   (والممإرسدإع ادهللاريددة
 (.ق،ي،ة)
أ (التدددروي  ادم مددد  ألن دددطة المن مدددة دددع  )أ وسددد  (32)رقدددد فمدددرة  :همـــا أعلـــى فقـــرتين -

فمددرة أ و (متوسددطة)أ وسدد  بهللرالددة (59.118)ووون نسددب  ( 2.956)الددإءع بمتوسددط حسددإب  
ووون ( 2.868)أ الدددإءع بمتوسدددط حسدددإب  (مدددهللد فإم،يدددة الالمعيدددة العموميدددة)أ وسددد  (3)رقدددد 

 (.متوسطة)أ وس  بهللرالة (57.353)نسب  
مدددهللد تنإسددد  الدي دددل التن يمددد  مدددع طبيعدددة ممدددل )أ وسددد  (4)رقدددد فمدددرة  :همـــا أدنـــى فقـــرتين -

أ (ق،ي،دة)أ وسد  بهللرالدة (46.471)ووون نسدب  ( 2.324)أ الدإءع بمتوسدط حسدإب  (المن مة
أ الدإءع (غيإ  ال فإفية والممإرسة الهلليممراطية هللاخل المن مدإع األس،يدة)أ وس  (6)رقد مرة فو 

 (.ق،ي،ة)أ وس  بهللرالة (47.353)ووون نسب  ( 2.368)بمتوسط حسإب  
التروي  ادم م  ألن طة المن مإع األس،يةأ  ع  الن  فد  تهللل م،ا(: 31)أما فقرة رقم 

 .س،ية ف  قطإت غوةواالي المن مإع األيعتبر تحهللى  بير ي
اإلع مي ال  هاجهدألن ، ع مبعض المنظمات األهلية أهملت أهمية اإل ويعزو الباحث أن

قلة إمكانيات وموارد ل، و رييالسياسات العامة، بل هو في اإلطار الخ علىالتأثير  فيينصب 
مها ال على توجيهات من المانح، ومعظ بعض المشاريع تكون بناء  ألن المنظمات األهلية، و 

لضعف و ، يه مع المانحيوجد فيها إع م، وتلتزم المنظمة األهلية بما هو منصوص عل
الكااءات، وأحيانا  ال يوجد دائرة مستقلة لإلع م، وتكون ملحقة بدوائر أخرى، مثل دائرة 

قلة من المنظمات األهلية مبدعة جدا  في العمل الترويجي واإلع مي ألنشطة المشاريع، و 
ولكن ال تهتم  ،ضمن منظومة إع مية راقية، وقد يكون هناك منظمات تعمل كثيرا  المنظمة، 

 .بالترويج اإلع مي
الا مهللد قهللرة المن مإع األس،ية م،ا اهللنت إر والتغ،غل ( 2224المإروطأ )وقهلل الو حع هللراسة 

الا مهللد توفر ( 2223ميإشأ )هللاخل المالتمعأ لنمل رؤيتدإ ب  ل وا  أ وبينع هللراسة 
الا الن ( 2229الم دراوىأ )إص المتخووين ف  المن مإع األس،يةأ وال إرع هللراسة األ خ

مع د المن مإع األس،ية تعإن  من نمص ف  ال فإءاع ادهللاريةأ والووع برفع قهللرة سذه 
( Ekuri et al., 2008)المن مإع م،ا انتإج وتوميد ن د المع،ومإعأ والووع هللراسة 

 .لمن مإع األس،يةب رورة ويإهللة مدإراع العإم،ين ف  ا
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 (الممإب ع) :من خ ل يم ن التغ،  م،ا سذا التحهللىو 
 أادم مية والوحفية الح ومية و بي الح ومية والخإوة بإلمن مإعربط المن مإع األس،ية  -

 . ط ت بهللورسإ ادم م  والترويال  التطوم أ خهللمة ل،مالتمعل 
ن سنإك مر وية لإلم دأ وقهلل قإمع بنإء تحإلفإع تروي  ألن طة المن مإع األس،يةأ وت و  -

ل ترون  موحهلل يروج ألن طة المن مإعأ وين ر ويستمبل األخبإر اووارة الهللاخ،ية بعمل حسإ  
 .ذاع الع قة

 . اهللستمإد بإلتروي  ادل ترون  من خ ل المواقع ادل ترونية ل،من مإع األس،ية -
 .ع ام ميةتو ي  اهللارة المن مإع األس،ية ل إهللر مؤسلأ ولهلليي مدإرا -
 .استغ ل الى الوء ف  الم إريع لإلم د والتسوي  -
اوهللار برو وراعأ بوستراعأ ام نإعأ ممإب ع اذاميةأ اسطوانإع تعريفيةأ مال عأ تمإرير  -

 ... .سنويةأ 
الن مهللد فإم،ية الالمعية العمومية ف  المن مإع األس،يةأ يعتبر  فد  تهللل م،ا(: 8)أما فقرة رقم 

 .المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةالي يوا ا   بير  إ  تحهللي
؟، واألصل ، ومن هم أعضاء الجمعية العموميةأن هذا له ع قة بمجل  اإلدارة ويرى الباحث

ك  من ، وأن سب مجل  اإلدارة وكذلك العاملينفي الجمعية العمومية أنها هي التي تحا
ويرجع السبب  ،نوطة بهمادورهما أو المهام الم نمجل  اإلدارة والجمعية العمومية ال يمارسا

، وغياب ثقافة الدور ةالمنظمات األهلي بعضفي ذلك لعدم كااءة أعضاء مجل  اإلدارة في 
تستخدم ما غالبا  و  شكلية، ، وأن الجمعية العموميةالااعل للجمعيات العمومية بشكل عام

 .لتمرير التقارير واالنتخابات
األس،ية ف   ثير من األحوال تهللار من الن المن مإع  (Rippon, 2002)وقهلل ال إرع هللراسة 

خ ل الفراهلل يستغ،وندإ لموإلحدد ال خويةأ ممإ يالع،دد يسيئون اهللارتدإأ والووع الهللراسة 
بإلحإالة لوالوهلل اطإر لمسإمهللة المهللراء ومتخذى المراراع لت،ك المن مإع بسهللاةأ لتحويل مبإهللئ 

الن سنإك بع  ( 2224المإروطأ )ومم،ية ادهللارة اهللستراتيالية الا تطبي  مم، أ وترى هللراسة 
المعيمإع الذاتيةأ الت  تؤثر س،بإ  م،ا هللور ورؤية المن مإع األس،يةأ والسمدإ  ع  مإد بإلهللور 
الرقإب  ل،مرالعيإع العإمة ل،من مإع األس،ية وم إر تدإ الفع،ية ف  رسد السيإسإعأ وال إرع 

المن مإع األس،ية ب،غع  الا الن هللرالة توفر الن مة ال بط الهللاخ،  ف ( 2225 ر أ )هللراسة 
أ والووع بتطوير %(55.5)أ ومهللى استخهللاد األهللواع الرقإبية ب،غع نسبة %(53.3)نسبة 

الن مة ال بط الهللاخ، أ وويإهللة استخهللاد األهللواع الرقإبيةأ وذلك ف   وء ادم إنيإع الرقإبية 
،ية متمث   ف  الن األهللاء ادهللارى ل،من مإع األس( 2226البو وفيةأ )المتوفرةأ والو حع هللراسة 
   (Kksel & Baran, 2006)الو القل من المتوسطأ وبينع هللراسة اهللتوإلأ يعتبر  عيفإ  
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افتمإر المن مإع األس،ية الا التواول المؤسسإت  الهللاخ، أ والووع بويإهللة التر يو م،ا التمييد 
المإلية والمتإبعة لعمل المن مإع األس،يةأ ومطإلبتدإ بإدفوإح ال إمل من  إفة تمإريرسإ 

 .اريةأ وبمإ يخص الن طتدإ التطوميةوادهلل
( The International Charity Commission in London, 2005) بينمإ ال إرع هللراسة

الن المن مإع األس،ية لهلليدإ خطط دهللارة موارهللسإأ وتسخذ بعين اهللمتبإر السإلي  منإسبة الا 
بحيم يم ندإ الن تتعر  م،ا الية  ل،تح د بإلت إلي  والمع التبرمإع وتراق  األهللاء الحميم أ

 .م إ ل محتم،ة ف  الوقع المنإس أ والن تتخذ ادالراءاع التوحيحية المنإسبة
 (الممإب ع) :من خ ل يم ن التغ،  م،ا سذا التحهللىو 
من خ ل البرام   أن ر الوم  حول الهللور الحميم  ل،المعيإع العموميةأ و يفية ممإرستي -

 .إع وغيرسإالتثميفية والمطبومإع من مطوي
وخإوة من الوحإ  الرالى والف ر  رفهلل الالمعية العمومية بإل بإ  والنسإء والفئإع المدم ةأ -

 .الوام 
 .ارتبإط  روط الع وية بسسهللا  تسسيس المن مة األس،ية -
أ ار إهللى يو   طبيعة هللور الالمعيإع العمومية ف  تطوير المن مإع األس،يةامهللاهلل هللليل  -

 .ميةحتا نند  بهللور الالمعية العمو 
الم ددإء الالمعيددة العموميددة فدد   إفددة ا ددراك  م،دداحددم مالددإلس ادهللارة فدد  المن مددإع األس،يددة  -

 .فعإليإع المن مة
لواد الع و بهللفع رسود الع وية -  .تعويو انتمإء الم إء الالمعية العمومية ل،من مة األس،يةأ وا 
 :محور أساليب تقديم الخدمة. د   
 ىواهللنحددرا  المعيددإر  الحسددإب  بإسددتخهللاد المتوسددط تح،يددل فمددراع محددور السددإلي  تمددهلليد الخهللمددةتددد 

 :(32)رقد والوون النسب أ  مإ سو مبين ف  الالهللول 
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 :(11)جدول رقم 
لاقرات محور أساليب تقديم والوزن النسبي  يواالنحراف المعيار  الحسابي يوضح المتوسط

 الخدمة

المتوسط  الاقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب بيالنس

 الموافقة

3 
مدددددددهللد التندددددددوت فددددددد  السدددددددإلي  تمدددددددهلليد 

 الخهللمة
 ق،ي،ة 3 48.971 1.121 2.449

2 
مددهللد التالهلليددهلل واهللبت ددإر فدد  السددإلي  

 تمهلليد الخهللمة
 ق،ي،ة **2 51.618 1.353 2.581

3 
مددددددددددددهللد تطددددددددددددإب  الم ددددددددددددإريع مددددددددددددع 

 احتيإالإع الفئإع المستدهللفة
 ق،ي،ة 6 46.176 1.183 2.309

4 
ة الفئدإع المسدتدهللفة فد  مهللد م دإر 

  إفة مراحل الم إريع
 ق،ي،ة 4 47.206 1.030 2.360

مهللد الممهللرة م،ا ت،بيدة اهللحتيإالدإع  5
 المالتمعية

 متوسطة **3 57.206 1.200 2.860

6 
التمييددددو ومددددهللد المسددددإواة فدددد  تمددددهلليد 

 الخهللمة
 ق،ي،ة *7 44.706 1.169 2.235

7 
وددددعوبة الووددددول ل،مسددددتفيهللين مددددن 

 الخهللمة
 ق،ي،ة *3 43.824 1.085 2.191

 ق،ي،ة 5 46.618 1.205 2.331  ثرة الوموهلل والتسخر ف  تنفيذسإ 8
 قليلة  47.794 0.988 2.390 المجموع 

 :الن( 32)رقد يتبين من الالهللول 
السدددإلي  تمدددهلليد )فددد  محدددور فددد  قطدددإت غدددوة  المن مدددإع األس،يدددةالتددد  تواالدددي  تحدددهلليإعالمسدددتوى  -

 (.ق،ي،ة)أ وسو بهللرالة (47.794)ووون نسب  ( 2.390)الإء بمتوسط حسإب   (الخهللمة
ــى فقــرتين همــا - أ (مددهللد الممددهللرة م،ددا ت،بيددة اهللحتيإالددإع المالتمعيددة)أ وسدد  (5)رقددد فمددرة  :أعل

فمددرة أ و (متوسددطة)أ وسدد  بهللرالددة (57.206)ووون نسددب  ( 2.860)الددإءع بمتوسددط حسددإب  
الددإءع بمتوسددط حسددإب   أ(مددهللد التالهلليددهلل واهللبت ددإر فدد  السددإلي  تمددهلليد الخهللمددة)أ وسدد  (2)رقددد 
 (.ق،ي،ة)أ وس  بهللرالة (51.618)ووون نسب  ( 2.581)
أ الددإءع (وددعوبة الووددول ل،مسددتفيهللين مددن الخهللمددة)أ وسدد  (7)رقددد فمددرة  :أدنــى فقــرتين همــا -

أ (6)رقدددد فمدددرة أ و (ق،ي،دددة)أ وسددد  بهللرالدددة (43.824)ووون نسدددب  ( 2.191)بمتوسدددط حسدددإب  
ووون ( 2.235)أ الدددإءع بمتوسدددط حسدددإب  (خهللمدددةالتمييدددو ومدددهللد المسدددإواة فددد  تمدددهلليد ال)وسددد  
 (.ق،ي،ة)أ وس  بهللرالة (44.706)نسب  

 عدم



92 
 

فدد  تدهللل م،دا الن مدهللد الممدهللرة م،دا ت،بيدة اهللحتيإالدإع المالتمعيدةأ يعتبدر مدن  (:2)أما فقرة رقم 
 .ال ثر التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة

تــدخل الــوزارات ذات ل ا  ، وهنــاك غيابــاللمــفــي توجيــه ا هنــاك مشــكلة   وياســر الباحــث ذلــك بــأن
أحيانـا  بـين  ضاالختصاص، إلعادة ترتيب منظمات قوية، لخدمة المجتمع المحلي، وهنـاك تنـاق

، حيــث مــا بــين اإلغاثــة والتنميــةاألهليــة عمــل المنظمــات  شــكالية فــي، وهنــاك إالدولــة منظمــات
ايا ليست احتياجات، بل هي إغاثية في توجيه التمويل نحو قض المانحين أحيانا   تتداخل أجندات
ونقص خبرات العاملين في تحديد االحتياجات الحقيقية للمجتمع،  ضعفسبب بو ولي  تنموية، 

، ويرى الكااءات البشرية، وغياب المهارات المختلاة في إدارة وتخطيط أعمال المنظمات األهلية
حكومــة ومنظمــات أهليــة  ولية الكــل، مــنلبيــة االحتياجــات المجتمعيــة هــي مســئالباحــث أن ت

وغيرها، وتكون تلبيتها نسبيا ، ومن الممكن تلبية االحتياجات لائات معينة مثل المعاقين، وعدم 
ية كثيرة، وتحتاج إلى تمويل المقدرة على تلبيتها لائات أخرى مثل العمال، واالحتياجات المجتمع

 .كبير
فئإع المستدهللفة ل،من مإع وعوبة الووول الا ال( 2233البو ب رأ )وقهلل الو حع هللراسة 

األس،ية ف   ثير من األحيإنأ والووع ب رورة م إر ة الفمراء النفسدد ف  اتخإذ المراراع 
الا مهللد  فإية ( 2233 دإ أ )المتع،مة بإلبرام  الت  تنفذسإ سذه المن مإعأ وال إرع هللراسة 

هللع الفمر ف  قطإت غوةأ الموارهلل المإلية لهللى المن مإع األس،ية لتنفيذ برامالدإ الت  تحهلل من معهلل
من المن مإع األس،ية مإنع من تراالع ف  حالد %( 62.7)الن ( 2232وايهللأ )والو حع هللراسة 

الن سنإك ( 2232ع وال فإرنةأ  تإ)الم إريع والخهللمإع واألن طة الت  تمهللمدإأ وترى هللراسة 
إالة ف  التنسي  مإ بين المن مإع األس،ية ف  ت إمل البيإنإع حول الفئإع المحت  ع 

الني هلل يوالهلل  تنسي  بين المن مإع األس،ية العإم،ة ف  ( 2227م،يوةأ )والمدم ةأ وبينع هللراسة 
ب رورة تفعيل ( 2233  دإ أ)مالإل الو إة ف  قطإت غوة منهلل المع الو إةأ والووع هللراسة 

                التنسي  وال را ة مإ بين المن مإع األس،ية والمطإت الح وم أ والووع هللراسة
(The International Charity Commission in London, 2005 ) بسن تسخذ المن مإع

األس،ية بعين اهللمتبإر التعإون وال را ة مع المن مإع األخرىأ من الالل تحسين فعإليتدإ وتحسين 
 .تمهلليمدإ ل،معونإع والخهللمإع

مالإهللع مم،دإأ  الا الن المن مإع األس،ية متنومة ف ( 2222مبهلل ال ريدأ )بينمإ ال إرع هللراسة 
وس  تسإمهلل مالمومإع من النإس ف   إفة المنإط  الالغرافيةأ والندإ الخذع م،ا مإتمدإ مالمومة 

 .واسعة من الرسإهللع
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 (الممإب ع) :من خ ل يم ن مواالدة سذا التحهللىو 
م إنيإع  ل ابنإء  را ة حميمية بين المن مإع األس،ية مع اخت   مالإهللتدإأ ل ستفإهللة من  -

 .تت إر  الموإل هلل و خ،  ت إمل فيمإ بيندإأ حتا هلل تتبعثر الالدو مندإأ ول
 .امتمإهلل التخطيط الس،يدأ وتوفير الموارهلل المإليةأ والتهللري  م،ا اهللارة الموارهلل المإلية -
 .ت اليع اهللستثمإر -
 .ل ترون  الموحهللمن خ ل الحسإ  اد أايالإهلل من ومة مت إم،ةأ لمنع اوهللواالية تمهلليد الخهللمإع -
 .إهلل ب ل قوةم إفحة الفس -
 .المإنحين اعبنإء من ومة مت إم،ةأ تم  ف  والي الالنهلل -
 .ف  تحهلليهلل اهللحتيإالإع المالتمعية تطوير قهللراع العإم،ين -
الوهلل  بسولأ وتمهلليد م إريع ل،حوول م،ا تمويل لت،بية سذه  يةحتيإالإع المالتمعاهللهللراسة  -

 .اهللحتيإالإع
ت إر ف  السإلي  تمدهلليد الخهللمدةأ يعتبدر مدن فد  تهللل م،ا الن مهللد التالهلليهلل واهللب (:5)أما فقرة رقم 

 .الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة  بيرةال التحهلليإع
المنظمــات األهليــة ال يقتصــر دورهــا علــى تقــديم خدمــة فقــط، بــل يتعــداه إلــى ويــرى الباحــث أن 

ــرادا  وجماعــات، وأن معظــم  ــه أف ــدفاع عن ــالمشــاريع تمكــين المجتمــع وال ة فــي المنظمــات األهلي
، وذلــك بســبب ضــعف اإلمكانــات، وال يوجــد فيهــا أفكــار جديــدة ،وفيهــا تكــرار ،تقليديــة ونمطيــة

ــذي ال يســمح للناشــئين  ــل، ال ــرا  مــن التموي ــر كثي ــي تحتك والســيطرة مــن جماعــات المصــالح الت
يكـــون هـــذا فـــي المنظمـــات اإلغاثيـــة، ولكـــن فـــي قـــد  وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن هـــذابـــالنهوض، 
ة هناك ارتقاء في دراسة الظواهر والحاجات االجتماعيـة، وكـذلك المشـاريع االجتماعي المنظمات
 .التنموية

الا وعوبة الووول الا الفئإع المستدهللفة من قبل ( 2233البو ب رأ )وقهلل ال إرع هللراسة 
ب رورة استمإد ( 2233الويإهللىأ )المن مإع األس،ية ف   ثير من األحيإنأ والووع هللراسة 

دتد بمعإلالة م  ،ة الفمرأ بإلهللم  بين ال ثر من الس،و  من السإلي  المن مإع األس،ية الت  ت
بإلعمل م،ا تطوير السإلي  اهللارة العمل ( 2222مبهلل ال ريدأ )استدهللا  الفمرأ والووع هللراسة 

 .ف  المن مإع األس،ية
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 (الممإب ع) :من خ ل يم ن التغ،  م،ا سذا التحهللىو 
 .ع األس،يةواقع تمهلليد الخهللمإع من قبل المن مإهللراسة  -
موا بة تالإر  اآلخرينأ والتنسي  والت بيك بين المن مإع األس،يةأ من خ ل الربط  -

 .ادل ترون  لبيإنإع قطإمإع المستفيهللين
 .تطوير طبيعة األهللاء والخهللمإعأ وتبن  اهللاريإع الهلليهللة ف  المن مإع األس،ية -
ن سنإك االهللاخ،يةأ حيم مهللتي ووارة الالذى  (البرنإم  الوطن ) من  المن مإعامتمإهلل تمييد  -

مؤ راع تميل لوإل  الالمعيإع النإ ئة لت برأ وف  ن إد اهللنتخإبإع هلل يسم  لع و مال،س 
 .اهللارة الن يستمر ف  منوبي أل ثر من ث م هللوراع متتإلية

 .تطوير  إهللر مبت ر ألف إر الهلليهللة -
 :محاور وفقرات التحديات الخارجيةتحليل بيانات  .1
والدددوون  ىواهللنحددرا  المعيددإر  الحسدددإب  بإسددتخهللاد المتوسددط لخإراليددةتح،يددل محددإور التحدددهلليإع اتددد 

 :(33)رقد النسب أ  مإ سو مبين ف  الالهللول 
 :(13)جدول رقم 

 لمحاور التحديات الخارجيةوالوزن النسبي  يواالنحراف المعيار الحسابي يوضح المتوسط 

المتوسط  المحور م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
 الهللا    بيرة 3 87.794 0.750 4.390 البيئة السيإسية 3
  بيرة 2 83.088 0.783 4.154 البيئة اهللقتوإهللية 2
  بيرة 4 69.412 0.805 3.471 البيئة المإنونية 3
  بيرة 3 83.015 0.746 4.151 البيئة اهللالتمإمية 4
 جدا   كبيرة  85.404 0.606 4.270 المجموع 

 :الن( 33)رقد من الالهللول  يتبين
ف  قطإت غدوة الدإء بمتوسدط حسدإب   المن مإع األس،يةالت  تواالي  الخإرالية مستوى التحهلليإع -

 (.الهللا    بيرة)أ وسو بهللرالة (85.404)ووون نسب  ( 4.270)
ووون ( 4.390)أ الدددإء بمتوسدددط حسدددإب  (البيئدددة السيإسدددية)األول  المحدددورسدددو  األولالترتيددد   -

 (.الهللا    بيرة)هللرالة أ وسو ب(87.794)نسب  
ووون ( 4.154)أ الدإء بمتوسدط حسدإب  (البيئدة اهللقتودإهللية)الثإن   المحورسو  الثإن الترتي   -

 (. بيرة)أ وسو بهللرالة (83.088)نسب  
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ووون ( 4.151)أ الدإء بمتوسدط حسدإب  (البيئدة اهللالتمإميدة)الرابدع  المحورسو  الثإلمالترتي   -
 (. بيرة)أ وسو بهللرالة (83.015)نسب  

ووون ( 3.471)أ الددإء بمتوسددط حسددإب  (البيئددة المإنونيددة)الثإلددم  المحددورسددو  الرابددعرتيدد  الت -
 (. بيرة)أ وسو بهللرالة (69.412)نسب  

وهذا يدل على أن أكثر التحديات الخارجية التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة تتمثل 
ن البيئة السياسية هي التي أل ويعزو الباحث ذلك في البيئة السياسية، وهذه نتيجة واقعية، 

بيئة اجتماعية، تتحكم في باقي البيئات المحيطة بالمنظمة، من بيئة اقتصادية وبيئة قانونية و 
تلقي بظ لها على مختلف البيئات، فإذا تحسنت البيئة السياسية تحسنت والبيئة السياسية 

ذا ساءت البيئة السياسية ساءت باقي البيئات  .باقي البيئات، وا 
 :ور البيئة السياسيةمح . أ
والددوون  ىواهللنحددرا  المعيددإر  الحسددإب  بإسددتخهللاد المتوسددط تح،يددل فمددراع محددور البيئددة السيإسدديةتددد 

 :(32)رقد النسب أ  مإ سو مبين ف  الالهللول 
 :(15)جدول رقم 

 لاقرات محور البيئة السياسيةوالوزن النسبي  يواالنحراف المعيار الحسابي يوضح المتوسط 

توسط الم الاقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

3 
اسدددددددددددتمرار اهللحدددددددددددت ل واهللمتدددددددددددهللاءاع 

 المت ررة (ادسرائي،ية)
 الهللا    بيرة **3 88.382 0.923 4.419

2 
ادغ قددددددددددددإع ادسددددددددددددرائي،ية المت ددددددددددددررة 

 الهللا    بيرة 3 87.059 1.058 4.353 ل،معإبر والحهللوهلل

3 
س،يددددددددة بذريعددددددددة ح ددددددددر المن مددددددددإع األ

 ادرسإ 
  بيرة *6 79.118 1.108 3.956

4 
مهللد اهللستمرار الهللاخ، أ والورات بدين 

 األطرا  السيإسية
  بيرة 5 83.529 0.885 4.176

5 
تسدددددددددييس ممدددددددددل بعددددددددد  المن مدددددددددإع 

وانحرافددددددددددإ مدددددددددن مسدددددددددإرسإ  األس،يدددددددددةأ
 الحميم 

  بيرة *7 78.088 1.173 3.904

6 
مددددددهللد والددددددوهلل حددددددل سيإسدددددد أ والعمددددددل 

 البمإء وليس التطور بإتالإه
  بيرة 4 83.676 0.960 4.184

7 
اسدددتمرار الفودددل بدددين الندددإح  الدددوطن 

 (غوة وال فة الغربية)
 الهللا    بيرة **2 87.206 0.858 4.360

 جدا   كبيرة  87.794 0.750 4.390 المجموع 
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 :الن( 32)رقد يتبين من الالهللول 
 (البيئددة السيإسددية)فدد  محددور  غددوة فدد  قطددإت المن مددإع األس،يددةالتدد  تواالددي  تحددهلليإعالمسددتوى  -

 (.الهللا    بيرة)أ وسو بهللرالة (87.794)ووون نسب  ( 4.390)الإء بمتوسط حسإب  
ــــرتين - ــــى فق  (ادسددددرائي،ية)اسددددتمرار اهللحددددت ل واهللمتددددهللاءاع )أ وسدددد  (3)رقددددد فمددددرة  :همــــا أعل

  بيددرة)أ وسدد  بهللرالددة (88.382)ووون نسددب  ( 4.419)أ الددإءع بمتوسددط حسددإب  (المت ددررة
أ ((غدددوة وال دددفة الغربيدددة)اسدددتمرار الفودددل بدددين الندددإح  الدددوطن )أ وسددد  (7)رقدددد فمدددرة أ و (الددهللا  

 (.الهللا    بيرة)أ وس  بهللرالة (87.206)ووون نسب  ( 4.360)الإءع بمتوسط حسإب  
وانحرافددإ مدن  األس،يدةأتسييس ممل بع  المن مدإع )أ وس  (5)رقد فمرة  :هما أدنى فقرتين -

أ وسدد  بهللرالددة (78.088)ووون نسددب  ( 3.904)حسددإب   أ الددإءع بمتوسددط(مسددإرسإ الحميمدد 
أ الددإءع بمتوسددط (ح ددر المن مددإع األس،يددة بذريعددة ادرسددإ )أ وسدد  (3)رقددد فمددرة أ و ( بيددرة)

 (. بيرة)أ وس  بهللرالة (79.118)ووون نسب  ( 3.956)حسإب  
ت ررةأ يعتبر الم (ادسرائي،ية)فد  تهللل م،ا الن استمرار اهللحت ل واهللمتهللاءاع  (:3)أما فقرة رقم 

 .من ال ثر التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة
حاول االحت ل على مدار سنوات التحريض ضد المنظمات األهلية، لدورها الـوطني، وأنشـأ وقد 

 ســـواء   ،والتحـــريض عليهـــا بشـــكل واضـــحاألهليـــة المنظمـــات  متابعـــة عمـــلل ا  لكترونيـــإ رصـــدا  م
ويـرى الباحـث أن ، (ال يوجـد تنميـة مـع االحـت ل: )، وكما يقـالي ناسهالمانحين أو العمل األهل
عاقة إدخـال بعـض ومشاريعها األهلية رات المنظماتفي استهداف مق هذه الممارسات تتمثل ، وا 

المعدات الخارجية لبعض المشاريع، إذا كانت نوعا  من المنتجات التي يصدرها االحت ل و المواد 
مع اإلس ميين، وعدم دعم المنظمات األهلية التي يـدعون بأنهـا تـدعم  لنا، وأيضا  عدم التعامل

عــدم المقــدرة و الســار والحركــة إلــى الخــارج للعـاملين فــي المنظمــات األهليــة،  وتقييــد، (اإلرهـاب)
، ومطاردة الحسابات في البنـوك، الضاة الغربيةاألهلية في على التواصل الحقيقي مع منظمات 

خصوصـا  فــي ها، تنايـذ إفشـال، أو هاأو تـدمير  المشــاريع أخير تنايـذتـوتحويـل بعـض األمـوال، و 
ن الجهـات المانحـة أو الممولـة لـبعض المشـروعات، تتوقـف كمـا إالقطاع الزراعـي والصـناعي، 

 األهليـة أثـر الحصـار علـى المنظمـات، وقـد عن تمويلها، خشية أن يتم تدمير تلـك المشـروعات
 ،مــث    العــدوانبعــد ، فتوافــق مــع االحتياجــات الجديــدةفــي تحولهــا إلنشــاء بــرامج إغاثيــة، كــي ت

، ولكـن وجـود أولـى مـن العمـل مـع ضـعاف السـمع مـث    يصبحاألولويات، فإيواء النا   تختلف
 .االحت ل يجب أن يشكل فرصة للمنظمات األهلية لجلب التمويل

إع األس،ية س  الا الن البرو المعوقإع الت  تواالددإ المن م( 2223هللرويشأ )وقهلل ال إرع هللراسة 
  بيرةالن المعإبر ت  ل ممبة ( 2232 تإع وال فإرنةأ )ال رو  السيإسيةأ والو حع هللراسة 

مإقة حر ة المسئالمحالمإد توفير اهللحتيإالإع ل،فئإع   .ولين والمعنيينتإالة والمدم ةأ وا 
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 (الممإب ع) :من خ ل يم ن التغ،  م،ا سذا التحهللىو 
 .ف  الحم ع الوطنيةدإ نخراطهللغط والمنإورةأ تعويو هللور المن مإع األس،يةأ وال  -
تومية المواطن بإلهللور الوطن  ل،من مإع األس،يةأ والعمل بإتالإه ربط هللورسإ بإلالمدور م،ا  -

 .المستوى الهللول أ لممإطعة وف   اهللحت ل
أ (غدوة وال دفة الغربيدة)فد  تهللل م،ا الن استمرار الفول بين الندإح  الدوطن  (:7)أما فقرة رقم 

 .الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة  بيرةال من التحهلليإع يعتبر
عاقــةغــ ق بعــض المنظمــات األهليــة إ فــيذلــك يتمثــل ويــرى الباحــث أن  ومصــادرة ، عملهــا وا 

، والتعـدي ت فـي بعـض األحيـان لجمعيات الخيرية والهيئـات األهليـةا، وانتهاك قانون هامحتويات
ل ئحـة التنايذيـة، والقيـود التـي تضـعها األجهـزة األمنيـة، على الوضع القانوني، وخاصة علـى ا
للمنظمــات  ، ومحاولــة فــرض نظــام مــالي موحــداألهليــة وتــدخلها المباشــر فــي عمــل المنظمــات

نقسـام والاصـل بـين جنـاحي كانت أن تكون، لو لم تكـن حالـة اال ، كل هذه التداعيات ما األهلية
لمعوقــات فـي ظــل المصـالحة الحاليــة، وتشــكيل الـوطن قائمــة، ويأمـل الباحــث أن تت شـي هــذه ا

 .حكومة التوافق الوطني التي تشكلت أثناء إعداد هذه الدراسة
من مالمومة المن مإع األس،ية تسثرع ب  ل س،ب  %( 73.3)الن ( 2232وايهللأ )وال إرع هللراسة 

سذه من اهللنمسإد الف،سطين  الهللاخ، أ والن السب  الرئيس ف  تراالع التمويل الذى تحول م،يي 
المن مإع ف   ل اهللنمسإدأ سو ويإهللة الميوهلل المفرو ة م،ا ممل المن مإع الممولة بنسبة 

أ والووع ب رورة قيإد المن مإع األس،ية بهللورسإ ادو ح أ وتعويو الس،د األس، أ %(63.3)
ومحإولة ال غط م،ا  ل األطرا  السيإسية المتوإرمةأ دندإء حإلة اهللنمسإدأ والرالوت 

ب رورة ( 2222مبهلل ال ريدأ )لثوابع الوطنية ل، ع  الف،سطين أ والووع هللراسة ل،موإل  وا
 .تنسي  ممل المن مإع األس،ية ف  النحإء الوطن

 (الممإب ع) :من خ ل يم ن مواالدة سذا التحهللىو 
 .هللولة واحهللةأ وتوحيهلل ال فة وغوةالعمل ف   ل اندإء اهللنمسإدأ و  -
 .أ والن ت ون التعهللي ع ف  اطإر المإنون(األس،ية لالمعيإع الخيرية والديئإعا) تعهلليل قإنون -

 :محور البيئة االقتصادية . ب
والدوون  ىواهللنحدرا  المعيدإر  الحسإب  بإستخهللاد المتوسط تح،يل فمراع محور البيئة اهللقتوإهلليةتد 

 :(33)رقد النسب أ  مإ سو مبين ف  الالهللول 
 
 
 
 



98 
 

 :(11)جدول رقم 
 لاقرات محور البيئة االقتصاديةوالوزن النسبي  ير واالنحراف المعيا الحسابي يوضح المتوسط

المتوسط  الاقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
 الهللا    بيرة **3 87.353 0.778 4.368  ع  هللور الح ومة ف  التمويل 3
  بيرة 6 81.324 0.975 4.066 تراالع الهللمد األس،  المح،  2
 الهللا    بيرة 4 84.412 0.948 4.221 المطإت الخإص ع  هللمد  3

اسددددددددتحواذ بعدددددددد  المن مددددددددإع األس،يددددددددة  4
 ال برى م،ا التمويل

 الهللا    بيرة 3 86.324 1.009 4.316

  بيرة 5 83.235 1.005 4.162 غ ء األسعإرأ وارتفإت مستوى المعي ة 5
  بيرة 3 79.265 0.938 3.963 نهللرة موإهللر التمويل الخإرال  6

7 
منإفسة ال هلليهللة بين المن مدإع األس،يدة ال

 المإد الممولين
 الهللا    بيرة **2 86.765 0.854 4.338

8 
مددهللد تغطيددة موددإهللر التمويددل الخددإرال  

 هللحتيإالإع المن مإع األسإسية
  بيرة *32 78.529 1.030 3.926

ودددعوبة ال دددروط التددد  تط،بددددإ الالددددإع  9
 المإنحة

  بيرة 7 79.853 0.977 3.993

  بيرة *9 78.824 1.066 3.941 إع موإهللر التمويل الخإرال مهللد ثب 10
 كبيرة  83.088 0.783 4.154 المجموع 

 :الن( 33)رقد يتبين من الالهللول 
( البيئدة اهللقتودإهللية)فد  محدور فد  قطدإت غدوة  المن مإع األس،يةالت  تواالي  تحهلليإعالمستوى  -

 (. بيرة) أ وسو بهللرالة(83.088)ووون نسب  ( 4.154)الإء بمتوسط حسإب  
أ الدإءع بمتوسدط ( دع  هللور الح ومدة فد  التمويدل)أ وسد  (3)رقدد فمدرة  :همـا أعلى فقرتين -

أ وسدد  (7)رقددد فمددرة أ و (الددهللا    بيددرة)أ وسدد  بهللرالددة (87.353)ووون نسددب  ( 4.368)حسددإب  
( 4.338)أ الدإءع بمتوسدط حسدإب  (المنإفسدة ال دهلليهللة بدين المن مدإع األس،يدة المدإد الممدولين)

 (.الهللا    بيرة)أ وس  بهللرالة (86.765)ووون نسب  
مددهللد تغطيددة موددإهللر التمويددل الخددإرال  هللحتيإالددإع )أ وسدد  (3)رقددد فمددرة  :همــا أدنــى فقــرتين -

أ وسدددد  (78.529)ووون نسددددب  ( 3.926)أ الددددإءع بمتوسددددط حسددددإب  (المن مددددإع األسإسددددية
توسدط أ الدإءع بم(مدهللد ثبدإع مودإهللر التمويدل الخدإرال )أ وسد  (9)رقد فمرة أ و ( بيرة)بهللرالة 
 (. بيرة)أ وس  بهللرالة (78.824)ووون نسب  ( 3.941)حسإب  

فد  تهللل م،ا الن  ع  هللور الح ومة ف  التمويلأ يعتبر من ال ثر التحهلليإع  (:3)أما فقرة رقم 
 .الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة
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المنظمـات دة لجمعيـات الخيريـة والهيئـات األهليـة يعطـى الحـق فـي اسـتاااقـانون  ويرى الباحـث أن
مــن قبــل مــن ضــرائب القطــاع الخــاص، ولكــن حتــى اللحظــة ال يوجــد بــرامج دعــم واضــحة األهليــة 
هـي مــن مـن الخــدمات التـي  ريـالكثالمنظمـات األهليـة تغطــي ، مــع أن للمنظمـات األهليـةالحكومـة 

ت، مكانـامحاصـرة وال تمتلـك اإلفي قطـاع غـزة الحكومة  ويعزو الباحث ذلك ألن، الحكومة وليةمسئ
، وال تكاي حتى لتغطية رواتب موظايها ضعياة، ، ومصادرهاوتعتمد على القليل من المنح والهبات

يوجد دور على الرغم من ذلك و وحينما يتوفر المال للحكومة قد تمنح المنظمات جزء ا من التمويل، 
ارة الشـباب ، فـوزارة االقتصـاد مـث   تمـول مشـاريع صـغيرة، ووز في دعم المنظمات األهليـة للحكومة

، واألصــل أن ال تقبــل المنظمــات األهليــة تمويــل والرياضــة تمــول مشــارع شــبابية وثقافيــة ورياضــية
 .الحكومة، ألنه يخضعها لقراراتها، ولكن قد يكون هناك تمويل في حدود متاق عليها

الن موإهللر تمويل المن مإع األس،ية من قبل الح ومة ( 2223البو خووةأ )وقهلل الو حع هللراسة 
الا الن المن مإع األس،ية تواالي معيمإع مهللةأ ( 2225األ مرأ )أ وال إرع هللراسة %(5)ة بنسب

الن المن مإع ( 2232البو راسأ )ومندإ مهللد ت،م  المسإنهللة ال إفية من الح ومةأ وترى هللراسة 
( 2233 دإ أ )،ميوهلل المفرو ة من قبل الح ومة م،ا حسإبإتدإأ والووع هللراسة األس،ية خ عع ل
 .التنسي  وال را ة بين المن مإع األس،ية والمطإت الح وم  ب رورة تفعيل

بع  المن مإع األس،ية تعتمهلل بوورة السإسية الن ( Aksel & Baran, 2006)بينمإ بينع هللراسة 
م،ا هللمد الح ومةأ وذلك ف  تر يإأ وقهلل يعوهلل ذلك الا الند ة والنمو اهللقتوإهللى الذى تحيإه هللولة 

 .تر يإ
 (الممإب ع) :من خ ل لتحهللىيم ن التغ،  م،ا سذه او 
 وت  يلالهللى بين الطرفينأ الحوار الأ و الف،سطينية  را ة بين المن مإع األس،ية والح ومةال -

 . ل العمبإع ولتالإو  إ  مالمومإع مملأ ت ع خطط
 .المن مإع األس،يةأ ب  ل مإهللى والخ ق  معنوى ت ريف  لهللورسإ ف تفدد الح ومة  -
 .أ حتا تتم ن من الهللاء واالبإتدإإتبن  الح ومة لتطوير استثمإراتد -

فد  تهللل م،دا الن المنإفسدة ال دهلليهللة بدين المن مدإع األس،يدة المدإد الممدولينأ تعتبدر  (:7)أما فقرة رقم 
 .الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة  بيرةالتحهلليإع المن 

العمـل األهلـي فهـو ، أمـا ات األهليـةالتمويل هو أداة من أجل تنايذ بـرامج المنظمـويرى الباحث أن 
بين المنظمات األهلية التناف  اإليجابي و ، لتمويل أس  ومااهيم وارتباط بحاجات النا ، ولرسالة

تتمثل في عدم شاافية معايير اختيار شـركائهم جيد ومطلوب، وهناك مشكلة لدى بعض المانحين، 
شـكالية فـي التنـاف  أيضـا إهنـاك ، و جنـدات خاصـةاألو ، وأنها تخضع للع قات الشخصية المحليين

ضــ ،التــي تنــاف  ،المانحــة والجهــاتبــين المنظمــات األهليــة  افها علتأخــذ دور المنظمــات األهليــة وا 
 .المانح أحيانا  يناذ المشاريع بناسهن ، حيث إأحيانا  
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 روط الممولينأ خ عع لالن المن مإع األس،ية  الا( 2232البو راسأ )ال إرع هللراسة وقهلل 
الا الن معوقإع الحوول م،ا التمويل تعوهلل الا الالدإع ( 2223البو خووةأ )وبينع هللراسة 

 %(. 32)الممولة الخإرالية بنسبة 
بسن المن مإع األس،ية تتح د ف  توويع المن  ( 2232 تإع وال فإرنةأ )بينمإ الو حع هللراسة 

وف  رؤيتدإأ وليس وف   روط المإنحينأ والووع بتعويو ال فإفيةأ لتح د اهللارة المن مإع 
 .ف  توويع المن  وف  رؤيتدإ األس،ية

 (الممإب ع) :من خ ل يم ن التغ،  م،ا سذا التحهللىو 
 .رف  التمويل السيإس  الم روط -
 .تبن   را ة حميمية بين المن مإع األس،ية والمإنحة -
 .تبن   را ة بين المن مإع األس،ية الوغيرة وال بيرةأ لتعميد التالربة والخبرة -
 .نهللمإالدإ ف   يإنإع  بيرة متعهللهللة األغرا االو  ة الوغيرةأبنإء حإ نإع ل،من مإع األس،ي -
اوهللار ت ريعإع تن د تساليل المن مإع األس،يةأ حس  الحإالة المالتمعية لدإأ ومهللد ت رار  -

 .تساليل من مإع م إبدة
 .ولة من متإبعتددئتن يد مالإهللع ممل المن مإع األس،ية من قبل ووارة الهللاخ،يةأ  وندإ المس -
الوطنيةأ وتعويو هللورسإأ وال را ة و س،ية الت  تتسد بإل فإفية والنواسة هللمد المن مإع األ -

 .والتنسي  معدإ
 .هللم  المن مإع األس،ية الوغيرةأ الو هللم  بع  برامالدإ -
 .مع بع دإ البع  التنسي  بين المن مإع األس،ية -
 .تفعيل التنسي  واستمراريتي بين المن مإع األس،ية والالدإع المإنحة -
 .م تر ةالم إريع الطرح و المن مإع األس،يةأ  بينإبية المنإفسة اديال -
 .لال،  ل،تمويل أالبحم من من مإع مإنحة الهلليهللة -

 :محور البيئة القانونية . ج
والددوون  ىواهللنحددرا  المعيددإر  الحسددإب  بإسددتخهللاد المتوسددط تح،يددل فمددراع محددور البيئددة المإنونيددةتددد 

 :(34)رقد النسب أ  مإ سو مبين ف  الالهللول 
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 :(14)رقم جدول 
 لاقرات محور البيئة القانونيةوالوزن النسبي  يواالنحراف المعيار الحسابي يوضح المتوسط 

المتوسط  الاقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة

3 
مهللد التواد الح ومة بتطبي  الت دريعإع 
 والموانين الخإوة بإلمن مإع األس،ية

 متوسطة 7 67.794 0.888 3.390

مددددهللد تددددوفر ادحوددددإءاع والمع،ومدددددإع  2
 الهللقيمة من قبل الالدإع الح ومية

 متوسطة *3 67.500 0.788 3.375

3 
 ددددي  مسددددإحة الحريددددإع المتإحددددة مددددن 

 قبل الح ومة
  بيرة 5 68.824 0.957 3.441

4 
والدددوهلل م قدددة سيمندددة وتندددإفس ومسدددإءلة 

 من قبل الالدإع الح ومية 
  بيرة 4 68.971 1.087 3.449

5 
اد ددددرا  المبإ ددددر مددددن ووارة الهللاخ،يددددة 

  بيرة 3 70.441 1.095 3.522 م،ا المن مإع األس،ية

6 
تعميهلل ادالراءاع ف  الالدإع الح ومية 

 األس،ية الت  تتعإمل معدإ المن مإع
  بيرة 5 68.824 1.107 3.441

7 
سيإسدددددة تمييدددددو الح ومدددددة بدددددين من مدددددة 

 والخرى
 متوسطة *9 65.735 1.088 3.287

8 
نمص اهللمتيإواع والتسدي ع الممنوحدة 

 ل،عإم،ين ف  المن مإع األس،ية
  بيرة **3 76.029 0.917 3.801

9 
مهللد  فإية الموانين والت ريعإع الميسدرة 

 لعمل المن مإع األس،ية
  بيرة **2 71.029 0.957 3.551

 كبيرة  69.412 0.805 3.471 المجموع 
 :الن (34)رقد يتبين من الالهللول 

الإء  (البيئة المإنونية)ف  محور ف  قطإت غوة  المن مإع األس،يةالت  تواالي  تحهلليإعالمستوى  -
 (. بيرة)أ وسو بهللرالة (69.412)ووون نسب  ( 3.471)بمتوسط حسإب  

نمدص اهللمتيدإواع والتسددي ع الممنوحدة ل،عدإم،ين فد  )أ وسد  (3)رقدد فمدرة  :أعلى فقرتين هما -
أ وسد  بهللرالدة (76.029)ووون نسب  ( 3.801)ع بمتوسط حسإب  أ الإء(المن مإع األس،ية

مددددهللد  فإيددددة المددددوانين والت ددددريعإع الميسددددرة لعمددددل المن مددددإع )أ وسدددد  (9)رقددددد فمددددرة أ ( بيددددرة)
 (. بيرة)أ وس  بهللرالة (71.029)ووون نسب  ( 3.551)أ الإءع بمتوسط حسإب  (األس،ية
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أ الددإءع (الح ومدة بددين من مدة والخدرى سيإسدة تمييدو)أ وسدد  (7)رقدد فمدرة  :أدنـى فقـرتين همــا -
أ (2)رقدد فمرة أ و (متوسطة)أ وس  بهللرالة (65.735)ووون نسب  ( 3.287)بمتوسط حسإب  

أ الإءع بمتوسدط (مهللد توفر ادحوإءاع والمع،ومإع الهللقيمة من قبل الالدإع الح ومية)وس  
 (.متوسطة)أ وس  بهللرالة (67.500)ووون نسب  ( 3.375)حسإب  

ـــم  ـــرة رق فدددد  تدددهللل م،دددا الن نمدددص اهللمتيدددإواع والتسددددي ع الممنوحدددة ل،عدددإم،ين فددد   (:8)أمـــا فق
 .المن مإع األس،يةأ يعتبر من ال ثر التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة

وياســر الباحــث ذلــك بضــعف مــوارد المنظمــات األهليــة، والتــي تــؤثر فــي عــدم تقــديم المكافــات 
إضـافة إلـى وجد نظام لإلجازات فـي كثيـر مـن المنظمـات األهليـة، التشجيعية للعاملين، وأنه ال ي

ــي  ــاملين ف ــازات والتســهي ت الممنوحــة للع ــة االمتي ــا بأهمي ــل اإلدارة العلي ــام مــن قب عــدم االهتم
 .المنظمات األهلية
الن المن مإع األس،ية تعإن  من مهللد استمرار ( 2229مبهلل الواحهلل والحهللاهللأ )وبينع هللراسة 

الن ( 2225األ مرأ )فيو بس  إلي المإهللية والمعنويةأ والو حع هللراسة و يف أ و ع  التح
المن مإع األس،ية تواالي معيمإع مهللةأ ومندإ تغيير طإقد العإم،ين بين فترة والخرىأ وترى هللراسة 

(Ekuri et al., 2008 ) من العإم،ين ف  المن مإع األس،ية يرون بسن هللخ،دد %( 33.3)الن
يرون %( 34.5)ين غير را ين من الخهللمإع المتوفرةأ ومن العإم،%( 53.3)غير  إ أ و

ئة العمل خإلية من المخإطرأ بسن بي%( 32)بسن الع قإع اهللالتمإمية بين العإم،ين اليهللةأ و
 .بويإهللة ا راك المو فين المعنيين بو ع خطط الموارهلل الب رية( 2233وقوعأ )ع هللراسة والوو

 (الممإب ع) :من خ ل يم ن مواالدة سذا التحهللىو 
 .من خ ل  رائدإ ل،خهللمإع الت  تمهللمدإ سذه المن مإع أت اليع الح ومة ل،من مإع األس،ية -
 .التخطيط والتنفيذ والمتإبعة والتمييد: ال را ة ف  و ع الخطط الوطنيةأ ف   ل مراح،دإ -
ال را ة بين الح ومة والمن مإع األس،يةأ وتحميمدإ  من رؤية وا حةأ والتنسي  الم ترك  -

 .بيندمإ
 .تمثل ف  مهللد هللفع ال رائ ت أهلليد تسدي ع من قبل الح ومةتم -
 .الوطنية وغيرسإ األس،ية تمييو الح ومة بين المن مإع -
 ةورهلليف ةتبن  هللور ت إم،  وت إورى بين الح ومة والمن مإع األس،يةأ والمن مإع األس،ية تإبع -

 .يال  الن ت ون منبثمة من برام  الح ومةدإ لالسد الح ومةأ وبرامال
 .لمن مإع األس،يةأ ثد تمهلليد  إمل التسدي عافمة من قبل الح ومة م،ا م إريع الموا -
 .توفير الح ومة الهللمد الفن  وال واهللر الفنية واهللست إرع والفحووإع وغيرسإ -
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فددد  تددهللل م،ددا الن مددهللد  فإيددة المددوانين والت ددريعإع الميسددرة لعمددل المن مددإع  (:2)أمــا فقــرة رقــم 
 .ي المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةالت  تواال  بيرةال التحهلليإعاألس،يةأ يعتبر من 
، جيـد، ولكـن بحاجـة إلـى تحسـينات لجمعيات الخيرية والهيئات األهليةاقانون  ويرى الباحث أن

 ، ولكـــنال ئحــة التنايذيـــة توضـــح الحـــق فـــي إنشــاء المنظمـــات األهليـــة واالنضـــمام إليهـــاوأن 
فضـل أن تكـون وزارة العـدل األنظمات األهليـة، و المتحاول الهيمنة والسيطرة على دور  الحكومة

 .الداخليةوزارة ولي   ،ولة عن عمل المنظماتئهي المسأو الوزارات ذات االختصاص 
ميوهلل المفرو ة من قبل خ عع ل،الن المن مإع األس،ية ( 2232البو راسأ )وقهلل ال إرع هللراسة 

 .الح ومة م،ا حسإبإتدإ
ن البيئة المإنونية الت  تعمل بدإ المن مإع األس،ية س  ال( 2222مبهلل ال ريدأ )بينمإ ترى هللراسة 

 .د2222قهلل تد العمل بي منذ ينإير مإد  إ  وليبرالي إ  متمهللم إ  بيئة ايالإبية ب  ل مإدأ والن سنإك قإنون
 (الممإب ع) :من خ ل يم ن التغ،  م،ا سذا التحهللىو 
 .احتراد الح ومة ل،مإنون -
قوانين وت ريعإعأ والعمل مع الالدإع المختوة تحهلليهلل احتيإالإع المن مإع األس،ية من  -

هللستوهللارسإأ م،ا الن ت ون ال،سإع النمإ إع لويإغة سذه الموانين بإلتعإون مع المن مإع 
 .األس،ية نفسدإأ وليس بسيإسة ادم ء الفوق 

 مسبوقة   غير    إم،ة   الذى يتي  العمل بحرية   أ(لالمعيإع الخيرية والديئإع األس،يةا)سنإك قإنون  -
 .ل،من مإع األس،ية

 :محور البيئة االجتماعية . د
والدوون  ىواهللنحدرا  المعيدإر  الحسإب  بإستخهللاد المتوسط تح،يل فمراع محور البيئة اهللالتمإميةتد 

 :(35)رقد النسب أ  مإ سو مبين ف  الالهللول 
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 :(12)جدول رقم 
 محور البيئة االجتماعية لاقراتوالوزن النسبي  يواالنحراف المعيار الحسابي يوضح المتوسط 

المتوسط  الاقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة

3 
 الدددددددوم  الثمدددددددإف  المالتمعددددددد  دددددددع  

 األس،يةبسسمية ممل المن مإع 
  بيرة 3 81.176 0.758 4.059

غيددددإ  الم ددددإر ة ال ددددعبية فدددد  بددددرام   2
 المن مإع األس،ية والن طتدإ

  بيرة 5 71.765 1.092 3.588

 متوسطة *6 67.647 1.155 3.382 غيإ  روح التطوت ف  المالتمع 3

4 
الن دددرة المالتمعيددددة ل،من مددددإع األس،يددددة 
بسندددددددددددددإ تسددددددددددددعا ل، سدددددددددددد  والمنفعددددددددددددة 

 ال خوية
 متوسطة 4 77.794 0.956 3.890

5 
 دددع  م دددإر ة ال دددبإ  والنسدددإء فددد  

 متوسطة *7 64.412 1.146 3.221 العمل األس، 

6 
هللة معددددددهللهللع الفمددددددر والبطإلددددددة فدددددد  ويددددددإ

 المالتمع
 الهللا    بيرة **3 86.176 0.962 4.309

 الهللا    بيرة **2 84.853 1.145 4.243 ال ثإفة الس إنية العإلية ف  قطإت غوة 7
 كبيرة  83.015 0.746 4.151 المجموع 

 :الن( 35)رقد يتبين من الالهللول 
 (البيئدة اهللالتمإميدة)فد  محدور قطدإت غدوة فد   المن مإع األس،يةالت  تواالي  تحهلليإعالمستوى  -

 (. بيرة)أ وسو بهللرالة (83.015)ووون نسب  ( 4.151)الإء بمتوسط حسإب  
أ الدإءع (ويدإهللة معدهللهللع الفمدر والبطإلدة فد  المالتمدع)أ وسد  (6)رقدد فمدرة  :همـا أعلـى فقـرتين -

د رقدددفمدددرة أ و (الدددهللا    بيدددرة)أ وسددد  بهللرالدددة (86.176)ووون نسدددب  ( 4.309)بمتوسدددط حسدددإب  
ووون ( 4.243)أ الدإءع بمتوسدط حسدإب  (ال ثإفة الس إنية العإلية ف  قطإت غدوة)أ وس  (7)

 (.الهللا    بيرة)أ وس  بهللرالة (84.853)نسب  
أ ( دع  م دإر ة ال دبإ  والنسدإء فد  العمدل األس،د )أ وسد  (5)رقدد فمدرة  :همـا أدنى فقرتين -

فمددرة أ و (متوسددطة) أ وسدد  بهللرالددة(64.412)ووون نسددب  ( 3.221)الددإءع بمتوسددط حسددإب  
ووون ( 3.382)أ الددإءع بمتوسددط حسددإب  (غيددإ  روح التطددوت فدد  المالتمددع)أ وسدد  (3)رقددد 

 (.متوسطة)أ وس  بهللرالة (67.647)نسب  
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فد  تهللل م،ا الن ويإهللة معدهللهللع الفمدر والبطإلدة فد  المالتمدعأ تعتبدر مدن ال ثدر  (:6)أما فقرة رقم 
فد  تهللل م،ا الن ال ثإفة  (:7)فقرة رقم طإت غوةأ والتحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  ق
التدد  تواالددي المن مددإع األس،يددة فدد    بيددرةالتحددهلليإع الالسدد إنية العإليددة فدد  قطددإت غددوةأ تعتبددر مددن 

 .قطإت غوة
ويرى الباحث أن هـذه التحـديات المتمثلـة فـي الاقـر والبطالـة والكثافـة السـكانية وغيرهـا، يعـاني 

حصـار، واإلنقسـام بـين جنـاحي الـوطن، ، وال(اإلسـرائيلي)الحت ل منها قطاع غزة بسبب وجود ا
كمــا أن العــدوان المتكــرر علــى قطــاع غــزة يزيــد مــن هــذه التحــديات، ولمواجهــة هــذه التحــديات 

 .نحتاج إلى خطة وطنية شاملة، وتنسيق وتعاون مشترك بين كافة القطاعات
لمإلية لهللى المن مإع األس،ية ف  الا مهللد  فإية الموارهلل ا( 2233 دإ أ )وقهلل ال إرع هللراسة 

الن من البرو المعوقإع ( 2223هللرويشأ )الحهلل من معهللهللع الفمر ف  قطإت غوةأ وبينع هللراسة 
البو ب رأ )الت  تواالددإ المن مإع األس،ية س  الو إت النإس اهللقتوإهلليةأ وال إرع هللراسة 

ية ف   ثير من الا وعوبة الووول الا الفئإع المستدهللفة من قبل المن مإع األس،( 2233
األحيإنأ والووع ب رورة م إر ة الفمراء النفسدد ف  اتخإذ المراراع المتع،مة بإلبرام  الت  تنفذسإ 

بتوفير فرص ممل ل،فمراء المإهللرين م،ا العملأ ( 2227م،يوةأ )سذه المن مإعأ والووع هللراسة 
 .والتر يو م،ا اختيإر الم إريع التنموية الت  تسإمهلل الفمراء م،ا ذاتدد

 (الممإب ع) :من خ ل إعالتحهللي يم ن مواالدة سذهو 
يتد  اعأ وامتمإهلل الالنهللسذه التحهلليإعتوحيهلل الالدوهللأ والتحرك الم ترك تالإه التخفي  من  -

توقيعدإ مع الممولينأ وال غط بإتالإه فت  المعإبرأ وفت  فرص مملأ وتنفيذ م إريع وغيرةأ 
 .واستثمإر الرا   المحرراع

 .مطإمإع إفة ال  تراك معبإهللامتمإهلل خطة وطنيةأ  -
نفإ  ف  الم إريعأ واهللتفإ  م،ا قوائد المحتإالين ايالإهلل موإهللر تمويلأ وتر يهلل مم،ية اد -

أ ومهللد الت إر  ف  توويع المعونإعأ والتنسي  المتبإهللل (النواسة ف  ت  يل قوائد المحتإالين)
يواألس،ية بين المن مإع  .إل المعونة ل،مستحمينأ لتوحيهلل الالدوهللأ بمإ يمنع مهللد الت رارأ وا 

ت وين  ب ة تنسي  واسعة بين الح ومة والمن مإع األس،ية وذوى الع قةأ وتحهلليهلل الهللوار  ل  -
 .تمهلليد الخهللمةف  وهللواالية اهللمهللد أ لتحمي  الحسإ  اهللل ترون  الموحهللتفعيل الدةأ و 

 ين األسر الهللخل م،ا النإسأ وتم ويإهللة الم إريع التنموية والم إريع الوغيرةأ الت  تهللر   -
 .الفميرة والمدم ةأ وبإلتإل  التم،يل من معهللهللع الفمر والبطإلة

 .ف  حل سذه الم إ لمن قبل المن مإع األس،ية مسإسمة الم إريع الممهللمة  -
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 :اختبار الارضيات ومناقشتها: ثانيا  
 (:لمتغير موقع المنظمةتعزى )الارضية األولى  .3
لمستوى التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05) هللهلللة ىو منهلل مست احوإئيةتوالهلل فرو  ذاع هللهلللة  هلل

ال مإلأ : )لمتغير موقع المن مةف  قطإت غوة تعوى  المن مإع األس،يةالتحهلليإع الت  تواالي 
 (.غوةأ الوسطاأ خإنيونسأ رف 

أ  مإ سو مبين ف  One-Way ANOVAسذه الفر ية بإستخهللاد اختبإر  اختبإرولمهلل تد 
 :الالهللول التإل 

 :(16)جدول رقم 
وقيمة " ف"يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

"Sig. " تعزى لمتغير موقع المنظمةومستوى الداللة 

 مجموع مصدر التباين المحور
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة 

التحهلليإع 
 الهللاخ،ية

 2.612 4 10.449 ومإعبين المالم
 0.521 131 68.240 هللاخل المالمومإع *هللالة 0.001 5.015

  135 78.689 المالموت

التحهلليإع 
 الخإرالية

 0.678 4 2.711 بين المالمومإع
1.897 0.115 

غير 
 هللالة

 0.357 131 46.796 هللاخل المالمومإع
  135 49.507 المالموت

 2.45( = 0.05)ومنهلل مستوى هللهلللة ( 131 أ4)رالة حرية الالهللولية منهلل هلل"  "قيمة * 
 :الن( 36)رقد يتبين من الالهللول 

أ وسذا يهللل محور التحهلليإع الهللاخ،يةالالهللولية ف  "  "المحسوبة ال بر من قيمة "  "قيمة  -
التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05)منهلل مستوى هللهلللة  احوإئيةم،ا والوهلل فرو  ذاع هللهلللة 

لمتغير موقع  ف  قطإت غوة تعوى المن مإع األس،يةالت  تواالي  يةالتحهلليإع الهللاخ،لمستوى 
 .المن مة

أ وسذا يهللل م،ا محور التحهلليإع الخإراليةالالهللولية ف  "  "من قيمة  القلالمحسوبة "  "قيمة  -
التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05)منهلل مستوى هللهلللة  احوإئيةوالوهلل فرو  ذاع هللهلللة مهللد 

لمتغير موقع  ف  قطإت غوة تعوى المن مإع األس،ية  تواالي الت التحهلليإع الخإراليةلمستوى 
 .المن مة
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أ  مإ (LSD)وديالإهلل الفروقإع بين المالمومإع تعوى لمتغير موقع المن مةأ تد استخهللاد اختبإر 
 :سو مبين ف  الالهللول التإل 

 :(73)جدول رقم 
 موقع المنظمةيوضح الاروقات بين المجموعات في محور التحديات الداخلية تعزى لمتغير 

 رفح خانيون  الوسطى غزة الشمال موقع المنظمة
     1 الشمال
    1 *06.0. غزة

   1- 01.0. ..04. الوسطى
  1 0.80. .000. *08.0. خانيون 
 1 0181. *.0.6. ..04. *.10.1 رفح

 :يالن( 37)رقد يتبين من الالهللول 
 (.غوة)وإل  مالمومة أ ول(ال مإل)ومالمومة ( غوة)يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -
 (.خإنيونس)أ ولوإل  مالمومة (ال مإل)ومالمومة ( خإنيونس)يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -
 (.رف )أ ولوإل  مالمومة (ال مإل)ومالمومة ( رف )يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -
 (.رف )أ ولوإل  مالمومة (الوسطا)ومالمومة ( رف )يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -

الداخلية التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة مختلاة من وهذا يدل على أن التحديات 
خرى، ويتضح من النتائج أن المنظمات األهلية في محافظتي رفح وخانيون  ألمحافظة 

تواجهان تحديات أكثر من غيرهما من المحافظات، ويرى الباحث أن ذلك قد يكون لبعد هاتين 
 .امولين بهوكذلك قلة اهتمام المسئ ،(غزة محافظة) المحافظتين عن مركز الثقل والقرار

أكثر منها في محافظة الشمال، وقد  من تحديات تعاني المنظمات األهلية في محافظة غزة كما
تعرضت أكثر من غيرها  كونهاالمنظمات األهلية في محافظة الشمال،  لطبيعة عمليعود ذلك 
 أنشطتها،يها مراجعة أدائها وزيادة م علمتكررة، مما حت   (إسرائيلية)واعتداءات  الجتياحات

 .لمواجهة هذه التحديات
أما التحديات الخارجية التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة في مختلف المحافظات 

الباحث ذلك ألن قطاع غزة ككتلة واحدة يتعرض ل حت ل  وياسرما،  الخم  متشابهة إلى حد  
غ ق المعابر، ويعيش نا  ال ظروف السياسية واالقتصادية والقانونية والحصار وا 

 .واالجتماعية
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 (:لمتغير عمر المنظمةتعزى )الارضية الثانية  .5
لمستوى التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05) هللهلللة ىفرو  ذاع هللهلللة احوإئية منهلل مستو توالهلل  هلل

 5من القل : )لمتغير ممر المن مةف  قطإت غوة تعوى  المن مإع األس،يةالتحهلليإع الت  تواالي 
 (.سنة فس ثر 22سنةأ من  22القل من  -32سنواعأ من  32القل من  -5سنواعأ من 

أ  مإ سو مبين ف  One-Way ANOVAسذه الفر ية بإستخهللاد اختبإر  اختبإرولمهلل تد 
 :الالهللول التإل 

 :(18)جدول رقم 
ة وقيم" ف"يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

"Sig. " تعزى لمتغير عمر المنظمةومستوى الداللة 

 مجموع مصدر التباين المحور
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة 

التحهلليإع 
 الهللاخ،ية

 0.201 3 0.602 بين المالمومإع
0.339 0.797 

غير 
 0.592 132 78.087 هللاخل المالمومإع هللالة

  135 78.689 الموتالم

التحهلليإع 
 الخإرالية

 1.258 3 3.775 بين المالمومإع
 0.346 132 45.732 هللاخل المالمومإع *هللالة 0.015 3.632

  135 49.507 المالموت
 2.68( = 0.05)ومنهلل مستوى هللهلللة ( 132 أ3)الالهللولية منهلل هللرالة حرية "  "قيمة * 

 :الن( 33)رقد يتبين من الالهللول 
أ وسذا يهللل م،ا محور التحهلليإع الهللاخ،يةالالهللولية ف  "  "من قيمة  القلالمحسوبة "  "قيمة  -

التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05)منهلل مستوى هللهلللة  احوإئيةوالوهلل فرو  ذاع هللهلللة مهللد 
لمتغير ممر  ف  قطإت غوة تعوى المن مإع األس،يةالت  تواالي  التحهلليإع الهللاخ،يةلمستوى 
 .المن مة

أ وسذا يهللل محور التحهلليإع الخإراليةالالهللولية ف  "  "حسوبة ال بر من قيمة الم"  "قيمة  -
التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05)منهلل مستوى هللهلللة  احوإئيةم،ا والوهلل فرو  ذاع هللهلللة 

لمتغير ممر  ف  قطإت غوة تعوى المن مإع األس،يةالت  تواالي  التحهلليإع الخإراليةلمستوى 
 .المن مة
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أ  مإ (LSD)المالمومإع تعوى لمتغير ممر المن مةأ تد استخهللاد اختبإر وديالإهلل الفروقإع بين 
 :سو مبين ف  الالهللول التإل 

 :(73)جدول رقم 
 يوضح الاروقات بين المجموعات في محور التحديات الخارجية تعزى لمتغير عمر المنظمة

 5أقل من  عمر المنظمة
 سنوات

إلى أقل من  5من 
 سنوات 01

أقل من  -01من 
 سنة 01

 01من 
 سنة فأكثر

    1 سنوات 5أقل من 
إلى أقل من  5من 

   1 0.01. سنوات 01

أقل من  -01من 
  1- *0.41.- *.0.0. سنة 01

 1 0440. 01.8. 0100. سنة فأكثر 01من 
 :يالن( 39)رقد يتبين من الالهللول 

أ (سددنواع .القددل مددن )ومالمومددة ( سددنة .0القددل مددن  -.1مددن )يوالددهلل فروقددإع بددين مالمومددة  -
 (.سنواع .القل من )وإل  مالمومة ول
 .1الدا القدل مدن  .مدن )ومالمومدة ( سدنة .0القدل مدن  -.1مدن )يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -

 (.سنواع .1الا القل من  .من )أ ولوإل  مالمومة (سنواع
وهذا يدل على أن التحديات الداخلية التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة لمختلف 

ة متشابهة إلى حد ما، ويرى الباحث أن ذلك قد يعود إلى ثقافة اإلدارة أعمار المنظمات األهلي
 .العليا للمنظمات األهلية، بغض النظر عن العمر الزمني لها

( 31)أما التحديات الخارجية التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة التي يقل عمرها عن 
سنوات، ( 31)ية التي يزيد عمرها عن سنوات، أكثر من التحديات التي تواجه المنظمات األهل

إلى ضعف البنية اإلدارية والمالية للمنظمات التي تأسست خ ل فترة  ويعزو الباحث ذلك
، وكذلك بسبب طبيعة تعامل المانحين مع المنظمات األهلية حديثة الحصار على قطاع غزة

 .التأسي 
ف  المعوقإع الت   احوإئيةلة الا والوهلل فرو  ذاع هللهلل( 2223النبإسينأ )وقهلل ال إرع هللراسة 

 .تواالي ممإرسة واستخهللاد ادهللارة المإليةأ تعوى لمتغير ممر المن مة
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ف  هللور المن مإع  احوإئيةمهللد والوهلل فرو  ذاع هللهلللة ( 2233 دإ أ )بينمإ بينع هللراسة 
م،ا قطإت غوةأ تعوى لمتغير   (ادسرائي، )األس،ية ف  الحهلل من معهللهللع الفمر خ ل الحوإر 

الا مهللد والوهلل فرو  ذاع هللهلللة ( 2223ميإشأ )نواع خبرة المن مةأ والو حع هللراسة س
ف  األسإلي  الت  تحهلل من تطبي  الطر  ال مية ف  اتخإذ المرارأ تعوى لمتغير ممر  احوإئية

حول المعوقإع  مهللد والوهلل فرو  ذاع هللهلللة احوإئية( 2225 األ مرأ)المن مةأ وترى هللراسة 
 .اهللستراتيال أ تعوى لمتغير ممر المن مةالت  تواالي التخطيط 

 (:لمتغير مجال عمل المنظمةتعزى )الارضية الثالثة  .1
لمستوى التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05) هللهلللة ىفرو  ذاع هللهلللة احوإئية منهلل مستو توالهلل  هلل

: لمتغير مالإل ممل المن مةف  قطإت غوة تعوى  المن مإع األس،يةالتحهلليإع الت  تواالي 
ثمإفة وفنونأ طب أ تع،يد وحمو  انسإنأ ورام  وبيئ أ المومة وطفولةأ  بإ   االتمإم أ)

 (. وريإ ةأ معإقين
أ  مإ سو مبين ف  One-Way ANOVAسذه الفر ية بإستخهللاد اختبإر  اختبإرولمهلل تد 

 :الالهللول التإل 
 :(41)جدول رقم 

وقيمة " ف"قيمة يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات و 
"Sig. " تعزى لمتغير مجال عمل المنظمةومستوى الداللة 

 مجموع مصدر التباين المحور
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 الداللة

التحهلليإع 
 الهللاخ،ية

 3.472 7 24.306 بين المالمومإع
 0.425 128 54.384 هللاخل المالمومإع *هللالة 0.000 8.172

  135 78.689 المالموت

التحهلليإع 
 الخإرالية

 2.819 7 19.730 بين المالمومإع
 0.233 128 29.777 هللاخل المالمومإع *هللالة 0.000 12.116

  135 49.507 المالموت
 2.00( = 0.05)ومنهلل مستوى هللهلللة ( 128 أ7)الالهللولية منهلل هللرالة حرية "  "قيمة * 
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 :الن( 42)رقد ول يتبين من الالهلل
أ وسذا يهللل محور التحهلليإع الهللاخ،يةالالهللولية ف  "  "المحسوبة ال بر من قيمة "  "قيمة  -

التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05)منهلل مستوى هللهلللة  احوإئيةم،ا والوهلل فرو  ذاع هللهلللة 
لمتغير مالإل  ف  قطإت غوة تعوى المن مإع األس،يةالت  تواالي  التحهلليإع الهللاخ،يةلمستوى 

 .ل المن مةمم
أ وسذا يهللل محور التحهلليإع الخإراليةالالهللولية ف  "  "المحسوبة ال بر من قيمة "  "قيمة  -

التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05)منهلل مستوى هللهلللة  احوإئيةم،ا والوهلل فرو  ذاع هللهلللة 
لمتغير مالإل  ف  قطإت غوة تعوى المن مإع األس،يةالت  تواالي  التحهلليإع الخإراليةلمستوى 
 .ن مةممل الم

وديالإهلل الفروقإع بين المالمومإع تعوى لمتغير مالإل ممل المن مةأ تد استخهللاد اختبإر 
(LSD)أ  مإ سو مبين ف  الالهللاول التإلية: 

 :(10)جدول رقم 
يوضح الاروقات بين المجموعات في محور التحديات الداخلية تعزى لمتغير مجال عمل 

 المنظمة
مجال عمل 
 اجتماعي المنظمة

ثقافة 
 طبي ونوفن

تعليم وحقوق 
 إنسان

زراعي 
 وبيئي

أمومة 
 وطاولة

شباب 
 معاقين ورياضة

        1 اجتماعي
       1- *.1010 ثقافة وفنون

      1 *10004 0.40. طبي
تعليم وحقوق 

 إنسان
.046.* 1060.* .0410 1     

    1- ..00. 0160. *.1044 .001. زراعي وبيئي
أمومة 
 وطاولة

.0088 10.1.* .004. .0100 -.0.0. 1   

شباب 
 ورياضة

.01.4 10.00* .0..6 .0.61 -.0111 -.0184 -1  

 1- 0400.- 06.6.- .0.8.- *..08.- 0410. *08.0.- 0.68. معاقين
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 :يالن( 43)رقد يتبين من الالهللول 
 (.االتمإم )أ ولوإل  مالمومة (االتمإم )ومالمومة ( ثمإفة وفنون)يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -
تع،يد )أ ولوإل  مالمومة (االتمإم )ومالمومة ( تع،يد وحمو  انسإن)يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -

 (.وحمو  انسإن
 (.طب )أ ولوإل  مالمومة (ثمإفة وفنون)ومالمومة ( طب )يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -
أ ولوددإل  مالمومددة (ثمإفددة وفنددون)ومالمومددة ( تع،دديد وحمددو  انسددإن)يوالددهلل فروقددإع بددين مالمومددة  -

 (.وحمو  انسإن تع،يد)
ورامد  )أ ولودإل  مالمومدة (ثمإفدة وفندون)ومالمومدة ( ورام  وبيئد )يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -

 (.وبيئ 
المومدة )أ ولودإل  مالمومدة (ثمإفدة وفندون)ومالمومدة ( المومة وطفولة)يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -

 (.وطفولة
 دبإ  )لودإل  مالمومدة أ و (ثمإفة وفنون)ومالمومة (  بإ  وريإ ة)يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -

 (.وريإ ة
 (.معإقين)أ ولوإل  مالمومة (ثمإفة وفنون)ومالمومة ( معإقين)يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -
تع،ديد )أ ولودإل  مالمومدة (تع،ديد وحمدو  انسدإن)ومالمومدة ( معإقين)يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -

 (.وحمو  انسإن
 :(10)جدول رقم 
تحديات الخارجية تعزى لمتغير مجال عمل يوضح الاروقات بين المجموعات في محور ال

 المنظمة
مجال عمل 
ثقافة  اجتماعي المنظمة

تعليم وحقوق  طبي وفنون
 إنسان

زراعي 
 وبيئي

أمومة 
 وطاولة

شباب 
 معاقين ورياضة

        1 اجتماعي
       1- *0401. ثقافة وفنون

      1 *.040. 0.60. طبي
تعليم وحقوق 

 إنسان
.0.60 .0..1 .01.0 -1     

    1 0160. 0.08. *0.18. 0.00. زراعي وبيئي
أمومة 
 وطاولة

.0.08 -.0.0. .0.00 -.0.40 .010. -1   

شباب 
 ورياضة

.00.6 -.018. .0..6 -.0160 -.0... -.00.8 -1  

 1- *10.40- *..100- *.1080- *100.8- *10840- *0..10- *10008 معاقين
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 :يالن( 42)رقد يتبين من الالهللول 
أ ولودددددإل  مالمومدددددة (االتمدددددإم )ومالمومدددددة ( ثمإفدددددة وفندددددون)يوالدددددهلل فروقدددددإع بدددددين مالمومدددددة  -

 (.االتمإم )
 (.االتمإم )أ ولوإل  مالمومة (االتمإم )ومالمومة ( معإقين)يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -
 (.طب )أ ولوإل  مالمومة (ثمإفة وفنون)ومالمومة ( طب )يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -
أ ولودددإل  مالمومدددة (ثمإفدددة وفندددون)ومالمومدددة ( امددد  وبيئددد ور )يوالدددهلل فروقدددإع بدددين مالمومدددة  -

 (.ورام  وبيئ )
ثمإفدددة )أ ولودددإل  مالمومدددة (ثمإفدددة وفندددون)ومالمومدددة ( معدددإقين)يوالدددهلل فروقدددإع بدددين مالمومدددة  -

 (.وفنون
 (.طب )أ ولوإل  مالمومة (طب )ومالمومة ( معإقين)يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -
أ ولودددإل  مالمومدددة (تع،دديد وحمدددو  انسددإن)ومالمومدددة ( معددإقين)يوالددهلل فروقدددإع بددين مالمومدددة  -

 (.تع،يد وحمو  انسإن)
ورامدد  )أ ولوددإل  مالمومددة (ورامدد  وبيئدد )ومالمومددة ( معددإقين)يوالددهلل فروقددإع بددين مالمومددة  -

 (.وبيئ 
المومددة )أ ولوددإل  مالمومددة (المومددة وطفولددة)ومالمومددة ( معددإقين)يوالددهلل فروقددإع بددين مالمومددة  -

 (.وطفولة
 دبإ  )أ ولودإل  مالمومدة ( دبإ  وريإ دة)ومالمومدة  (معدإقين)يوالهلل فروقإع بدين مالمومدة  -

 (.وريإ ة
وهذا يدل على أن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة 

كااءة اخت ف األول هو : تختلف من مجال آلخر، ويرى الباحث أن ذلك قد يعود لسببين
متلكها العاملون فيها، والثاني هو اهتمام القائمين على هذه المنظمات والمهارات التي ي

 .الحكومة والجهات الممولة بمنظمات أهلية تعمل في مجاالت على حساب مجاالت أخرى
ف  المعوقإع الت   الا والوهلل فرو  ذاع هللهلللة احوإئية( 2223 النبإسينأ)وقهلل ال إرع هللراسة 

 . إت الذى تعمل بي المن مةتواالي ممإرسة واستخهللاد ادهللارة المإليةأ تعوى لمتغير نوت المط
ف  األسإلي  الت  تحهلل  مهللد والوهلل فرو  ذاع هللهلللة احوإئية( 2223ميإشأ )بينمإ بينع هللراسة 

 .من تطبي  الطر  ال مية ف  اتخإذ المرارأ تعوى لمتغير مالإل ممل المن مة
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 (:لمتغير عدد العاملينتعزى )الارضية الرابعة  .4
لمستوى التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05)هللهلللة  ىمنهلل مستو  احوإئيةتوالهلل فرو  ذاع هللهلللة  هلل

أ 32القل من : )لمتغير مهللهلل العإم،ينف  قطإت غوة تعوى  المن مإع األس،يةالتحهلليإع الت  تواالي 
 (.فس ثر 32أ من 32القل من  -22أ من 22القل من  -32من 

ين ف  أ  مإ سو مبOne-Way ANOVAسذه الفر ية بإستخهللاد اختبإر  اختبإرولمهلل تد 
 :الالهللول التإل 

 :(41)جدول رقم 
وقيمة " ف"يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

"Sig. " تعزى لمتغير عدد العاملينومستوى الداللة 

 مجموع مصدر التباين المحور
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 قيمة
Sig.. 

 مستوى
 لةالدال 

التحهلليإع 
 الهللاخ،ية

 0.267 3 0.801 بين المالمومإع
0.452 0.716 

غير 
 0.590 132 77.888 هللاخل المالمومإع هللالة

  135 78.689 المالموت

التحهلليإع 
 الخإرالية

 2.105 3 6.316 بين المالمومإع
 0.327 132 43.191 هللاخل المالمومإع *هللالة 0.000 6.434

  135 49.507 المالموت
 2.68( = 0.05)ومنهلل مستوى هللهلللة ( 132 أ3)الالهللولية منهلل هللرالة حرية "  "قيمة * 

 :الن( 43)رقد يتبين من الالهللول 
 أ وسذا يهللل م،امحور التحهلليإع الهللاخ،يةالالهللولية ف  "  "من قيمة  القلالمحسوبة "  "قيمة  -

التمهلليراع ط ف  متوس( α≤0.05)منهلل مستوى هللهلللة  احوإئيةوالوهلل فرو  ذاع هللهلللة  مهللد
لمتغير مهللهلل  ف  قطإت غوة تعوى المن مإع األس،يةالت  تواالي  التحهلليإع الهللاخ،يةلمستوى 
 .العإم،ين

أ وسذا يهللل محور التحهلليإع الخإراليةالالهللولية ف  "  "المحسوبة ال بر من قيمة "  "قيمة  -
اع التمهللير ف  متوسط ( α≤0.05)منهلل مستوى هللهلللة  احوإئيةم،ا والوهلل فرو  ذاع هللهلللة 

لمتغير مهللهلل  ف  قطإت غوة تعوى المن مإع األس،يةالت  تواالي  التحهلليإع الخإراليةلمستوى 
 .العإم،ين

أ  مإ (LSD)وديالإهلل الفروقإع بين المالمومإع تعوى لمتغير مهللهلل العإم،ينأ تد استخهللاد اختبإر 
 :سو مبين ف  الالهللول التإل 
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 :(11)جدول رقم 
 التحديات الخارجية تعزى لمتغير عدد العاملين يوضح الاروقات بين المجموعات في محور

أقل من  عدد العاملين
01 

أقل من  – 01من 
01 

أقل من  – 01من 
71 

 71من 
 فأكثر

    1 01أقل من 
   1- *0404. 01أقل من  – 01من 
  1 *04.6. 0100. 71أقل من  – 01من 

 1 0.04. *0860. *0446. فأكثر 71من 
 :يالن( 44)رقد يتبين من الالهللول 

أ ولودددإل  (.1القدددل مدددن )ومالمومدددة ( .0القدددل مدددن  – .1مدددن )يوالدددهلل فروقدددإع بدددين مالمومدددة  -
 (..1القل من )مالمومة 

مدن )أ ولوإل  مالمومدة (.1القل من )ومالمومة ( فس ثر ..من )يوالهلل فروقإع بين مالمومة  -
 (.فس ثر ..

 أ(.0القددل مددن  – .1مددن )ومالمومددة ( ..القددل مددن  – .0مددن )يوالددهلل فروقددإع بددين مالمومددة  -
 (...القل من  – .0من )ولوإل  مالمومة 

أ ولوددإل  (.0القددل مددن  – .1مددن )ومالمومددة ( فددس ثر ..مددن )يوالددهلل فروقددإع بددين مالمومددة  -
 (.فس ثر ..من )مالمومة 

وهذا يدل على أن التحديات الداخلية التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة بالنسبة لعدد 
بأن التحديات قد يكون لها ع قة  ر الباحث ذلكوياسما،  العاملين فيها متشابهة إلى حد  

 .من العاملين فيهابإدارة المنظمة األهلية ناسها، أكثر 
أما التحديات الخارجية التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة تختلف بالنسبة لعدد 

عة الباحث ذلك إلى حجم التمويل المقدم من الجهات المانحة، وطبي ويعزوالعاملين فيها، 
 .المشاريع الممولة، وكم تستوعب من عاملين فيها

ف  المعوقإع الت   احوإئيةالا والوهلل فرو  ذاع هللهلللة ( 2223النبإسينأ )وقهلل ال إرع هللراسة 
 .تواالي ممإرسة واستخهللاد ادهللارة المإليةأ تعوى لمتغير حالد المن مة

  األسإلي  الت  تحهلل ف احوإئيةمهللد والوهلل فرو  ذاع هللهلللة ( 2223ميإشأ )بينمإ ترى هللراسة 
األ مرأ )من تطبي  الطر  ال مية ف  اتخإذ المرارأ تعوى لمتغير مهللهلل العإم،ينأ وال درع هللراسة 

حول المعوقإع الت  تواالي التخطيط اهللستراتيال أ  احوإئيةمهللد والوهلل فرو  ذاع هللهلللة ( 2225
 .تعوى لمتغير مهللهلل العإم،ين الهللائمين



116 
 

 
 مقترحةالنتائج والتوصيات والدراسات ال

 
 النتائج: أوال   -
 التوصيات: ثانيا   -
 الدراسات المقترحة: ثالثا   -
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 :النتائج: أوال  
 

 :خ،وع الهللراسة الا النتإئ  التإلية
 :نتائج تتعلق بالتحديات الداخلية .3

فد  قطدإت غدوة الدإء بمتوسدط حسدإب   المن مدإع األس،يدةالت  تواالي الهللاخ،ية مستوى التحهلليإع  -
 (.ق،ي،ة)أ وسو بهللرالة (50.956)ووون نسب  ( 2.548)
( 2.710)أ الدإء بمتوسددط حسددإب  (المددوارهلل المإليدة والمإهلليددة)الثددإن   المحدورسددو  األولالترتيد   -

 (.متوسطة)أ وسو بهللرالة (54.191)ووون نسب  
ووون ( 2.706)أ الددإء بمتوسددط حسددإب  (المددوارهلل الب ددرية)األول  المحددورسددو  الثددإن الترتيدد   -

 (.متوسطة)أ وسو بهللرالة (54.118)نسب  
أ الإء بمتوسدط حسدإب  (الن د وال،وائ  والممإرسإع ادهللارية)الثإلم  المحورسو  الثإلمالترتي   -

 (.ق،ي،ة)أ وسو بهللرالة (49.706)ووون نسب  ( 2.485)
( 2.390)أ الددإء بمتوسددط حسددإب  (السددإلي  تمددهلليد الخهللمددة)الرابددع  المحددورسددو  الرابددعالترتيدد   -

 (.ق،ي،ة)أ وسو بهللرالة (47.794)ووون نسب  
 دددع  ن دددإد : سددد  فددد  قطدددإت غدددوة المن مدددإع األس،يدددةالتددد  تواالدددي الهللاخ،يدددة التحدددهلليإع ال ثدددر  -

ل،عدددإم،ينأ مدددهللد موا بدددة العدددإم،ين لتطدددوير النفسدددددأ  دددع  والدددوهلل م دددإريع  عااألالدددور والم إفددد
ةأ لتددوفير التمويدددل الدددذات أ التبرمدددإع والدبدددإع مدددن الخدددإرج سددد  المودددهللر الوحيدددهلل ل،مدددوارهلل المإليددد

التروي  ادم م  ألن طة المن مةأ مهللد فإم،ية الالمعية العموميةأ مدهللد الممدهللرة م،دا  ع  
 .ت،بية اهللحتيإالإع المالتمعيةأ مهللد التالهلليهلل واهللبت إر ف  السإلي  تمهلليد الخهللمة

لمسدتوى التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05)والوهلل فرو  ذاع هللهلللة احوإئية منهلل مستوى هللهلللة  -
موقددددع : لمتغيددددراع فدددد  قطددددإت غددددوة تعددددوى المن مددددإع األس،يددددةالتدددد  تواالددددي الهللاخ،يددددة التحددددهلليإع 

 .المن مةأ مالإل ممل المن مة
التمددهلليراع فدد  متوسددط ( α≤0.05)والددوهلل فددرو  ذاع هللهلللددة احوددإئية منددهلل مسددتوى هللهلللددة مددهللد  -

ممدر : لمتغيدراع ف  قطإت غوة تعوى المن مإع األس،يةالت  تواالي الهللاخ،ية لمستوى التحهلليإع 
 .مهللهلل العإم،ينالمن مةأ 
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 :نتائج تتعلق بالتحديات الخارجية .5
ف  قطإت غدوة الدإء بمتوسدط حسدإب   المن مإع األس،يةالت  تواالي الخإرالية مستوى التحهلليإع  -

 (.الهللا    بيرة)أ وسو بهللرالة (85.404)ووون نسب  ( 4.270)
ووون  (4.390)أ الدددإء بمتوسدددط حسدددإب  (البيئدددة السيإسدددية)األول  المحدددورسدددو  األولالترتيددد   -

 (. بيرة الهللا  )أ وسو بهللرالة (87.794)نسب  
ووون ( 4.154)أ الدإء بمتوسدط حسدإب  (البيئدة اهللقتودإهللية)الثإن   المحورسو  الثإن الترتي   -

 (. بيرة)أ وسو بهللرالة (83.088)نسب  
ووون ( 4.151)أ الدإء بمتوسدط حسدإب  (البيئدة اهللالتمإميدة)الرابدع  المحورسو  الثإلمالترتي   -

 (. بيرة)أ وسو بهللرالة (83.015)نسب  
ووون ( 3.471)أ الددإء بمتوسددط حسددإب  (البيئددة المإنونيددة)الثإلددم  المحددورسددو  الرابددعالترتيدد   -

 (. بيرة)أ وسو بهللرالة (69.412)نسب  
اسدتمرار اهللحدت ل : سد  ف  قطدإت غدوة المن مإع األس،يةالت  تواالي الخإرالية التحهلليإع ال ثر  -

ةأ استمرار الفول بين النإح  الوطنأ  ع  هللور الح ومة المت رر  (ادسرائي،ية)واهللمتهللاءاع 
فدددد  التمويددددلأ المنإفسددددة ال ددددهلليهللة بددددين المن مددددإع األس،يددددة المددددإد الممددددولينأ نمددددص اهللمتيددددإواع 
والتسدي ع الممنوحة ل،عإم،ين ف  المن مإع األس،يةأ مهللد  فإيدة المدوانين والت دريعإع الميسدرة 

فمددر والبطإلدة فدد  المالتمددعأ ال ثإفددة السدد إنية العإليددة لعمدل المن مددإع األس،يددةأ ويددإهللة معددهللهللع ال
 .ف  قطإت غوة

لمسدتوى التمهلليراع ف  متوسط ( α≤0.05)منهلل مستوى هللهلللة  احوإئيةوالوهلل فرو  ذاع هللهلللة  -
ممدددر : لمتغيدددراع فددد  قطدددإت غدددوة تعدددوى المن مدددإع األس،يدددةالتددد  تواالدددي الخإراليدددة التحدددهلليإع 

 .ينالمن مةأ مالإل ممل المن مةأ مهللهلل العإم،
التمددهلليراع فدد  متوسددط ( α≤0.05)منددهلل مسددتوى هللهلللددة  احوددإئيةوالددوهلل فددرو  ذاع هللهلللددة مددهللد  -

لمتغيدر موقدع  فد  قطدإت غدوة تعدوى المن مدإع األس،يدةالتد  تواالدي الخإرالية لمستوى التحهلليإع 
 .المن مة
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 :التوصيات: ثانيا  
 

 :ل أ فإن البإحم يوو  بإلتإمن خ ل النتإئ  الت  تد التوول اليدإ
 :توصيات تتعلق بالتحديات الداخلية .3

 .ل،عإم،ين ف  المن مإع األس،ية تطوير الن مة اهللارية ومإلية تع س واقعإ الف ل -
 .استمطإ  المن مإع األس،ية ل،عإم،ين ذوى الخبرة وال فإءة والمدنية -
أ وامتمددإهلل سدد،د رواتدد أ وحددهلل ل،عددإم،ين فدد  المن مددإع األس،يددةتحسددين ن ددإد األالددور والم إفدداع  -

 .نا لدإالهلل
تطويرأ مبنية م،ا تسسيل و استمإد المن مإع األس،ية بتطوير العإم،ين فيدإأ من خ ل خطط  -

 .اهللحتيإالإع التهللريبية الحميمية ل ل مندد
 مدددددإع األس،يددددة لم دددددإريع اسدددددتثمإريةأ وت دددداليع المطدددددإت الخددددإص ورالدددددإل األممدددددإل اقإمددددة المن -

 .ل،مسإسمة ف  تمويل سذه الم إريع
 .م،ا التمويل الخإرال أ وممل تحإلفإع وطنية لم إفحة الالنهللاع المإنحين مهللد اهللمتمإهلل ال ،  -
والتر يو م،ا التروي  ادل ترون  مدن استمإد المن مإع األس،ية بإلتروي  ادم م  ألن طتدإأ  -

 .ن طةألاتروي  لوبنإء تحإلفإع خ ل المواقع ادل ترونيةأ 
رفدهللسإ بإل دبإ  والنسدإء والفئدإع المدم دةأ تفعيل المن مدإع األس،يدة لدهللور الالمعيدة العموميدةأ و  -

 .والي إ الوحإ  الرالى والف ر الوام 
هللراسددة وتحهلليددهلل اهللحتيإالددإع المالتمعيددةأ وذلددك مددن قبددل الح ومددة والمن مددإع األس،يددة والمطددإت  -

 .الخإصأ والمسإسمة ف  ت،بيتدإ
إعأ وتبند  أ وتطدوير طبيعدة األهللاء والخدهللمتو ي  التالهلليهلل واهللبت إر فد  السدإلي  تمدهلليد الخهللمدة -

 .اهللاريإع الهلليهللة ف  المن مإع األس،ية
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 :توصيات تتعلق بالتحديات الخارجية .5
بإلهللور الوطن  ل،من مإع األس،يةأ والعمدل بإتالدإه ربدط هللورسدإ بدإلالمدور م،دا  ينتومية المواطن -

 .المستوى الهللول أ لممإطعة وف   اهللحت ل
لمواالددددة اهللحدددت ل واهللنمسدددإد والالندددهللاع  التعدددإون والتنسدددي  الم دددترك بدددين المن مدددإع األس،يدددةأ -

 .المإنحين
وقدددو  الح ومدددة المدددإد مسدددؤوليإتدإ تالدددإه المن مدددإع األس،يدددةأ مدددن حيدددم هللممددددإ مإليدددإ أ وتمدددهلليد  -

 .التسدي ع ال ومة لدإأ وذلك وفمإ ل،مإنون
 .تبن   را ة بين المن مإع األس،ية الوغيرة وال بيرةأ لتعميد التالربة والخبرة -
المن مدددإع األس،يدددة مدددن قدددوانين وت دددريعإعأ والعمدددل مدددع الالددددإع المختودددة  تحهلليدددهلل احتيإالدددإع -

هللستودهللارسإأ م،دا الن ت دون ال،سدإع النمإ دإع لوديإغة سدذه المدوانين بإلتعدإون مدع المن مدإع 
 .األس،ية نفسدإأ وليس بسيإسة ادم ء الفوق 

 ةورهلليفد ةية تإبعدتبن  هللور ت إم،  وت إورى بين الح ومة والمن مإع األس،يةأ والمن مإع األس، -
 .يال  الن ت ون منبثمة من برام  الح ومةدإ لالسد الح ومةأ وبرامال

امددهللاهلل خطددة وطنيددة تسددإسد فدد  مواالدددة ا دد إليإع الفمددر والبطإلددة وال ثإفددة السدد إنيةأ بم ددإر ة  -
 .فإم،ة من الح ومة والمن مإع األس،ية والمطإت الخإص
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 :الدراسات المقترحة: ثالثا  
 

 :البإحم االراء الهللراسإع التإلية يمترح
 .التحهلليإع الت  تواالي المن مإع األس،ية ف  ال فة الغربية وسبل التغ،  م،يدإ -
 .ومإلميإ   ومربيإ   مح،يإ   –تالإر  نإالحة ف  اهللارة المن مإع األس،ية  -
 .المن مإع األس،ية ف  قطإت غوة( توحيهلل مملالو )توور ممترح لهللم   -
 .طوت ف  قطإت غوةتوور ممترح دن إء بنك الت -
 .المن مإع األس،ية إمة م إريع استثمإرية ت ر  م،يدإتوور ممترح دق -
،يددة فدد  قطددإت غددوة وآليددإع مددهللى مسددإسمة المطددإت الخددإص فدد  تمويددل الن ددطة المن مددإع األس -

 .تفعي،ي
 .واقع  ب إع واتحإهللاع المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةأ وآليإع تفعي،دإ -
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 :المراجع
 

 :المراجع باللغة العربية: أوال  
 :والمج ت والدوريات الكتب .3

دراسة في الجمعيات األهلية  –إدارة منظمات المجتمع المدني (. 2227)البو النورأ مهللحع 
أ المإسرةأ اكة والشاافية والمساءلة والقيادة والتطور والتشبيك والجودةمن منظور التمكين والشر 

 .ايتراك ل،ن ر والتوويع: مور
دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية والسياسية (. 2233)البو ب رأ وإل  

 .مر و ال إسهلل: أ ممهللي يوأ الوومإلفي الصومال
أ تواجه المؤسسات األهلية في محافظات غزة التي المشك ت(. 2223)البو خووةأ السإمة 

 .غوةأ ف،سطين
ضعف إدارة المؤسسات األهلية على تمويل األنشطة في  انعكا (. 2232)البو راسأ مواد 
 .أ نإب،سأ ف،سطين/(http://scholar.najah.edu)أ موقع الإمعة النالإح محافظة نابل 

: تواجه المنظمات غير الحكوميةمعوقات األداء اإلداري التي (. 2222)البو وفيةأ فإئ  
 .أ الالإمعة األرهللنيةأ األرهللنمنظمات مختارة في األردن

المجتمع المدني في العالم العربي ودوره في (. بهللون)المإن / اهللئت   من الالل النواسة والمسإءلة
 .أ ف،سطينمكافحة الاساد
المحتلة وفرص  ياألراض في الحكومية غير المنظمات دور تقييم(. 3999)البب وىأ حإود 

المتحهللةأ قسد ال،النة  لألمد ممهللد أ الس واالالسطينية السلطة إطار في بينها فيما التشابك
 .324: ص أآسيإأ نيويوركأ المري إ لغرب  واهللالتمإمية اهللقتوإهللية

دراسة تطبيقية على  -بناء قدرات المنظمات غير الحكومية السعودية (. 2222)الب،وىأ حنإن 
 .مر و مهللاهلل: أ السعوهلليةحكومية في مدينة جدةالمنظمات غير ال

أ ورقة ممل ممهللمة الا مؤتمر آفاق وتحديات -واقع المؤسسات األهلية (. 2229)حمإهللأ الحمهلل 
 .آفإ  وتحهلليإعأ غوةأ ف،سطين -واقع المؤسسإع األس،ية 

غياب  في السياسة احتراف - الحكومية غير الالسطينية المنظمات(. 3996)حمإم أ ريمإ 
نإب،سأ : والهللراسإع الف،سطين  البحوم أ مر و(32)الف،سطينيةأ العهللهلل  السيإسة أ مال،ةعارضةالم

 .324-92: ف،سطينأ ص ص
 –اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي في قطاع األعمال والخدمات (. 2225)خطإ أ مإيهللة 
 .هللار الف ر العرب : أ السوهللان3أ طسياسات إدارية
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 .م تبة آفإ : أ غوةأ ف،سطين3أ طالمالية المتخصصةالمحاسبة (. 2229)هللرغإدأ مإسر 
تتبع الدعم الخارجي للمنظمات الالسطينية غير (. 2229)هلليفويرأ الووي  وترتيرأ م ء 

أ معدهلل البحإم السيإسإع م5118م إلى 3222الحكومية في الضاة الغربية وقطاع غزة من 
 .راد ااأ ف،سطين مإس ومر و تطوير المؤسسإع األس،يةأ/ اهللقتوإهللية الف،سطين 

تقييم نظام التعليم في فلسطين من منظور المنظمات غير الحكومية (. 2232)الرمح أ اي ن 
مر و : أ راد ااأ ف،سطينالسياق، المشاكل، التحديات والتوصيات الخاصة بسياسة التعليم -

 .ابهللات المع،د
أ منظمات األهلية في جنيندراسة مسحية حول تأثير االنقسام على ال(. 2232)وايهللأ معتود 

 .أ ف،سطين(www.jeningate.com)موقع بوابة النين 
أ المهللسأ 2أ طالوثائق الصادرة عن شبكة المنظمات األهلية(. 2223) ب ة المن مإع األس،ية 

 .ف،سطين
واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة (. 2226) بيرأ رحإ  
ورقة ممل ممهللمة الا مؤتمر تنمية وتطوير قطإت غوة بعهلل اهللنسحإ  المنعمهلل أ وسبل تطويره

 .د35/2/2226-33ب ،ية التالإرة ف  الالإمعة ادس مية بتإريخ 
الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في (. 2232) تإعأ ال ل وال فإرنةأ وفإء 

أ مديري شبكة المنظمات األهلية الحد من نسبة الاقر والبطالة في قطاع غزة من وجهة نظر
رؤية تنموية لمواالدة آثإر الحر  والحوإر م،ا قطإت : ورقة ممل ممهللمة الا مؤتمر بعنوان

 .د24/25/2232-23غوةأ  ،ية التالإرة بإلالإمعة ادس ميةأ غوةأ ف،سطينأ بتإريخ 
ة ووع أ مال،أهمية دور المنظمات األهلية في المجتمع الالسطيني(. 2224) عبإنأ ممر 
 .37-36: أ غوةأ ف،سطينأ ص ص(36)ال ميرأ العهللهلل 
تعداد المنظمات غير الحكومية الالسطينية في الضاة الغربية وقطاع (. 2223)ال ،ب أ يإسر 

 .مإسأ راد ااأ ف،سطين/ أ معدهلل البحإم السيإسإع اهللقتوإهللية الف،سطين غزة
ة الالسطينية وبرامج الوزارات تقييم خطط التنمي(. 2223)مبهلل الراو أ ممر وموساأ نإئل 
مإسأ راد / أ معدهلل البحإم السيإسإع اهللقتوإهللية الف،سطين المختلاة من زاوية مكافحة الاقر

 .ااأ ف،سطين
أ ورقة ممل نعم للقانون ال للاوضى -حول المنظمات األهلية (. 2225)مبهلل العإط أ و ح 

 .سطينممهللمة الا الديئة الف،سطينية لحمو  المواطنأ غوةأ ف،
أ تقييم استمرارية التمويل للمنظمات غير الحكومية الالسطينية(. 2222)مبهلل ال ريدأ نإور 

 .ف،سطين
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أ هللراسة  من دور المنظمات األهلية في بناء المجتمع المدني(. 2222)مبهلل الدإهللىأ موع 
يسإن برنإم  البحإم تالمع مؤسسة التعإون دهللارة م روت المؤسسإع األس،ية الف،سطينيةأ مر و ب

 .ل،بحوم وادنمإءأ راد ااأ ف،سطين
واقع جودة األداء في مؤسسات العمل األهلي في (. 2229)مبهلل الواحهللأ مؤمن والحهللاهللأ ممإهلل 

 .آفإ  وتحهلليإعأ غوةأ ف،سطين –ورقة ممل ممهللمة الا مؤتمر المن مإع األس،ية قطاع غزة، 
الاقراء في جمهورية مصر  دور الجمعيات األهلية في دعم تعليم(. 2229)مهللل أ سويهللا 

ق إيإ الفمر والفمراء فا مور : أ المعية المرالة والمالتمعأ ممهللد ل،مؤتمر السنوى التإسعالعربية
 .دأ مور2227/مإيو/22-24

أ الطال الالسطيني تنمية في الالسطينية الوطنية المؤسسات دور(. 3993)موم أ انتوإر 
ل،ن ر  ال رمل هللار: م رأ ممإنأ األرهللن الثإنية أ السنة(36ت)اهللقتوإهللىأ  وإمهللمال،ة 

 .339-323: والتوويعأ ص ص
 .م تبة وسراء ال ر : أ المإسرةأ مور3أ طإدارة المؤسسات االجتماعية(. 2224)م، أ مإسر 

التكامل بين المنظمات غير الحكومية وأثره في تحقيق المشروعات (. 2229)مو أ السمإء 
ى المنظمات غير الحكومية المعنية بتنايذ مشروع دراسة تطبيقية عل -المجتمعية ألهدافها

أ (4)أ الالوء (27)أ مال،ة هللراسإع ف  الخهللمة اهللالتمإميةأ العهللهلل عدالة األسرة بمحافظة الجيزة
 .3762-3677: المإسرةأ مورأ ص ص

أ غوةأ (22)؟أ مال،ة األف أ العهللهلل المنظمات غير الحكومية إلى أين(. 2223)ميساأ مإسر 
 .ف،سطين
إط لة على المؤتمر الثاني  –تطور دراسات العمل األهلي العربي (. 2227)المإن  قنهلليلأ 

مر و هللراسإع : أ المإسرةأ مور(222)العهللهلل  أالمستمبل العرب مال،ة أ للمنظمات األهلية العربية
 .69-56: ص الوحهللة العربيةأ ص
مال،ة ال ؤون أ الدور التنموي للجمعيات التطوعية في اإلمارات(. 2223)ال سإهللىأ مإهللل 

 .أ ادمإراع(24)العإمةأ العهللهلل 
ع قات المنظمات غير الحكومية الالسطينية فيما بينها ومع السلطة (. 2223)لهللاهللوةأ حسن 

راد ااأ : مإس/ أ معدهلل البحإم السيإسإع اهللقتوإهللية الف،سطين الوطنية الالسطينية والممولين
 .ف،سطين

دور مؤسسات المجتمع المدني في (. 2233)تنموية المر و الف،سطين  ل توإل والسيإسإع ال
 .أ الخ،يلأ ف،سطينGIZأ بتمويل من تعزيز مااهيم الحكم الرشيد

استراتيجية تطوير قطاع المؤسسات األهلية (. 2226)مر و تطوير المؤسسإع األس،ية 
 .أ راد ااأ ف،سطينالالسطينية
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أ ورقة ممل ممهللمة الا لعمل األهليالتطوير اإلداري لمؤسسات ا(. 2229)الم دراوىأ الحمهلل 
 .آفإ  وتحهلليإعأ غوةأ ف،سطين -مؤتمر واقع المؤسسإع األس،ية 

 . أ غوةأ ف،سطين2أ طمدخل إلى إدارة منظمات المجتمع المدني(. 2234)الم دراوىأ الحمهلل 
دراسة حالة  -دور الجمعيات الخيرية اإلغاثية في االقتصاد الالسطيني(. 2225)ممهللاهللأ محمهلل 

اهللستثمإر والتمويل ف  ف،سطين بين آفإ  / أ بحم ممهللد الا المؤتمر الع،م  األولع غزةقطا
 .د9/5/2225-3الالإمعة ادس ميةأ بتإريخ / التنمية والتحهلليإع المعإورةأ  ،ية التالإرة

 .أ المإسرةأ مورتحليل الارص والتحديات(. بهللون)المن مة العربية ل،تنمية ادهللارية 
أ س،س،ة األهلللة ادر إهلليةأ مر و خهللمإع اإلدارة بالنتائج(. 2224)ل،تنمية  المؤسسة األمري ية

 .المإسرةأ مور: اهللارة هللمد وتنمية المالتمع المهللن / المن مإع غير الح ومية
 استراتيجية في أوسطية والشرق العربية الحكومية غير المنظمات دور(. 3993)نالوى  مينإأ

 .أ مور(333العهللهلل )يةأ الهللول السيإسة مال،ة أالتنمية الوطنية
أ غوةأ المنظمات األهلية في قطاع غزة بيانات كشف(. 2234)ووارة الهللاخ،ية واألمن الوطن  

 .ف،سطين
 .أ ف،سطين(32)أ العهللهلل م3/5111قانون رقم (. 2222)الوقإئع الف،سطينية 

 .نأ األرهللدور المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم في األردن(. 2232)يإسينأ لبنا 
 

 :الرسائل العلمية .5
معوقات استخدام التخطيط االستراتيجي في المنظمات غير الهادفة (. 2226)البو نهللىأ يونس 

 .أ غوةأ ف،سطين(رسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة ادس مية)أ للربح في قطاع غزة
يـر غ المنظمـات مـديري لـدى االسـتراتيجي التخطـيط واقـع دراسـة(. 2225)األ دمرأ ابدراسيد 

أ غدوةأ (رسدإلة مإالسدتير غيدر من دورةأ الالإمعدة ادسد مية)أ غـزة قطـاع فـي المحليـةالحكوميـة 
 .ف،سطين

واقع الشراكة بين إدارات مدار  المرحلة األساسية والمنظمات غير (. 2233)بع،و ةأ محموهلل 
أ (ةرسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة ادس مي)أ الحكومية في محافظات غزة وسبل تطويره

 .غوةأ ف،سطين
دور الموازنة كأداة تخطيط مالي في المنظمات غير الحكومية في (. 2225)الالهللي، أ محمهلل 

 .أ غوةأ ف،سطين(رسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة ادس مية)أ قطاع غزة
استراتيجيات البناء المؤسسي للمنظمات غير الحكومية في جمهورية (. 2223)حسنأ مسعهلل 
 .أ المإسرةأ مور(رسإلة هلل توراة غير من ورة)أ مصر العربية
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العوامل الداخلية المؤثرة في عملية جمع التبرعات في المنظمات (. 2224)الحيهللرىأ ابراسيد  
 .أ الريإ أ السعوهللية(رسإلة مإالستير غير من ورةأ الإمعة الم،ك سعوهلل)أ الخيرية العالمية
 مية في تربية النشء والمعوقات التي دور المنظمات األهلية اإلس(. 2223)هللرويشأ يوس  

رسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة . )تواجهها من وجهة نظر العاملين فيها بمحافظات غزة
 .أ غوةأ ف،سطين(ادس مية

 الحكومية غير المؤسسات بقدرة وع قته البشرية الموارد تخطيط واقع(. 2233)وقوعأ خ،يل 
رسإلة مإالستير غير من ورةأ )أ ال زمة من العاملين عداداأل على الحااظ على غزة في قطاع

 .أ غوةأ ف،سطين(الالإمعة ادس مية
أثر التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة على (. 2232)ويإهللةأ فدهلل 

 .أ غوةأ ف،سطين(رسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة ادس مية)أ إدارة األزمات
دراسة  -دور الجمعيات األهلية في تحقيق التنمية البشرية في مصر (. 2233)إ الويإهللىأ هللالي

 .أ المإسرةأ مور(رسإلة هلل توراة غير من ورةأ الإمعة مين  مس)أ مقارنة
أ واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األهلية في قطاع غزة(. 2227) إسينأ سمر 

 .أ غوةأ ف،سطين(س ميةرسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة اد)
دراسة –أثر الرقابة المالية على استمرار التمويل للمؤسسات األهلية (. 2225) ر أ الدإهلل 

رسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة )أ المؤسسات األهلية في قطاع غزة - ميدانية
 .أ غوةأ ف،سطين(ادس مية

 الحصار خ ل الاقر معدالت من حدال في األهلية المنظمات دور(. 2233) دإ أ مبهلل الرحيد 
رسإلة مإالستير غير من ورةأ )أ دراسة تطبيقية للمنظمات الخيرية –غزة  قطاع اإلسرائيلي على

 .أ غوةأ ف،سطين(الالإمعة ادس مية
تطبيق التخطيط االستراتيجي وع قته بأداء المؤسسات األهلية النسوية (. 2232)ويإدأ آمإل 
 .أ غوةأ ف،سطين(ستير غير من ورةأ الإمعة األوسررسإلة مإال)أ في قطاع غزة
أ الواقع وآفاق التطوير -البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية (. 2226)مطيةأ محمهلل 

 .أ ونعإءأ اليمن(رسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة الوطنية)
ر في قطاع إدارة وتنظيم أموال الزكاة وأثرهما في الحد من ظاهرة الاق(. 2227)م،يوةأ البر 

 .أ غوةأ ف،سطين(رسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة ادس مية)أ غزة
أثر الرضا الوظياي على االنتماء التنظيمي لدى العاملين في (. 2223)موي ةأ ايدإ  
أ غوةأ (رسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة ادس مية)أ محافظات غزة –المنظمات االهلية 

 .ف،سطين
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واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشك ت لدى (. 2223)ميإشأ الإبر 
أ غوأ (رسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة ادس مية)أ المؤسسات األهلية بقطاع غزة

 .ف،سطين
أثر المعوقات الذاتية والبيئية على دور ورؤية المنظمات األهلية (. 2224)المإروطأ رائهلل 

رسإلة مإالستير غير من ورةأ )إلنسان والديمقراطية في الضاة والقد ، العاملة في حقوق ا
 .أ نإب،سأ ف،سطين(الإمعة النالإح الوطنية

دور المنظمات غير الحكومية الالسطينية في تعزيز خبرة العاملين (. 2232)ال فإرنةأ وفإء 
 .أ غوةأ ف،سطين(رسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة ادس مية)أ فيها

مدى التزام المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة بتجهيز وعرض (. 2223)محمهلل  محسنأ
رسإلة مإالستير غير من ورةأ )أ (3)القوائم المالية وفقا  لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم 

 .أ غوةأ ف،سطين(الالإمعة ادس مية
دراك التغيير ل(. 2226)مروو أ ابتسإد  دى المؤسسات فعالية متطلبات التطوير التنظيمي وا 

 .أ غوةأ ف،سطين(رسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة ادس مية)أ غير الحكومية الالسطينية
أ مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المنظمات األهلية الالسطينية(. 2229)م  أ سإلد 

 .أ غوةأ ف،سطين(الالإمعة ادس مية -رسإلة مإالستير غير من ورة )
األنماط القيادية وع قتها باألداء الوظياي في المنظمات األهلية . (2232)نإورأ حسن 

أ غوةأ (رسإلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة ادس مية)أ الالسطينية من وجهة نظر العاملين
 .ف،سطين

تقييم أداء اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية العاملة في (. 2223)النبإسينأ يوس  
 .أ غوةأ ف،سطين(إلة مإالستير غير من ورةأ الالإمعة ادس ميةرس)أ قطاع غزة
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 الم حق

 
 خطاب التحكيم(: 3)ملحق رقم 
 أسماء المحكمين(: 5)ملحق رقم 
 االستبانة(: 1)ملحق رقم 
 أسئلة المقابلة(: 4)ملحق رقم 
 أسماء من تم مقابلتهم(: 2)ملحق رقم 
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 الم حق
 خطاب التحكيم(: 3)ملحق رقم 

 

 

 

 المشترك بين برنامج الدراسات العليا
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 وجامعـة األقصـى بغــزة
 تخصــص إدارة الدولـــة والحكـــــم الرشــيـــد

 
 

 تحكيم استبانة
 

 المحترمة أأأ/ المحترد.............................. ..........: ...........ة/ الهلل تورح رة 
 ................................................................: ............الهللرالة الع،مية

 ................................................................: ................التخوص
 ..............................................................: ................م إن العمل

 :تحية طيبة وبعهلل
 

التحديات التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة وسبل : "بإالراء هللراسة بعنوان البإحميمود 
الم دترك بدين الهللراسدإع الع،يدإ برندإم   أ وذلدك ل،حودول م،دا هللرالدة المإالسدتير مدن"التغلب عليهـا

لح ددد تخوددص اهللارة الهللولددة وا –ال إهلليميددة ادهللارة والسيإسددة ل،هللراسددإع الع،يددإ والإمعددة األقوددا بغددوة 
 .الر يهلل

ون ددددرا  لمددددإ تتمتعددددون بددددي مددددن خبددددرة وهللرايددددة واسددددعة فدددد  مو ددددوت البحددددم الع،مدددد أ ومنفعددددة الع،ددددد 
مددددن وقددددت د الثمددددينأ وتمددددهللموا لنددددإ  والمتع،مددددينأ فددددإنن  السددددتميح د مددددذرا  بددددسن تتف دددد،وا م،ينددددإ بالددددوء  

هللى  مددإ ترونددي منإسددبإ أ وتو ددي  مدد مددن الالددل تعددهلليلأ الو حددذ أ الو ا ددإفة التواليدددإع وادر ددإهللاع
أ لت دون الهللاة اليدهللةأ وتمديس مدإ ال،غويدة الوديإغة س مة أ وتح يمدإ من حيمإانتمإء الفمرة لمحورس

 .و عع لميإسي
 دددإ رين لسددديإهللت د تف ددد، د بتمدددهلليد المسدددإمهللةأ وتحسدددين وتطدددوير البحدددم الع،مددد أ وتوويدددهلل الط،بدددة 

 دددإهللاع مإليددةأ لخهللمددة ب فددإءاع و  الف،سددطينية بددإلع،دأ وال فإيددإع ال ومددة دمددهللاهلل ال ددواهللر الب ددرية
 .المالتمع وتنميتي

 وتمب،وا فإئ  اهللحتراد والتمهللير أأأ
 1599811174/ الوال –ابراسيد فرج البو مإلة . د/ البإحم
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 أسماء المحكمين(: 5)ملحق رقم 
 

 مكان العمل اسم المحكم م
 ال إهلليمية ادهللارة والسيإسة محمهلل المهللسون. هلل 3
 ة والسيإسةال إهلليمية ادهللار  الحمهلل الواهللية. هلل 2
 ال إهلليمية ادهللارة والسيإسة نبيل ال،وح. هلل 3
  ،ية مالتمع تهللري  غوة فرج البو  مإلة. هلل 4
 ووارة التربية والتع،يد العإل  خ،يل حمإهلل. هلل 5
 الالإمعة ادس مية سمير وإف . هلل 6
 الالإمعة ادس مية نإفذ بر إع. هلل 7
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 االستبانة(: 1)ملحق رقم 
 

 

 

 المشترك بين برنامج الدراسات العليا
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 وجامعـة األقصـى بغــزة
 تخصــص إدارة الدولـــة والحكـــــم الرشــيـــد

 
 

 استبانة تعبئة
 

 ،،،المحترمة / المحترم.................. ..............................: ...........ة/ السيد
 ........................................................................: ......اسم المنظمة

 :تحية طيبة وبعد
 

التحديات التي تواجه المنظمات األهلية في قطاع غزة وسبل : "بإالراء هللراسة بعنوان البإحميمود 
بدين الهللراسدإع الع،يدإ الم دترك  برندإم  أ وذلدك ل،حودول م،دا هللرالدة المإالسدتير مدن"التغلب عليهـا

تخوددص اهللارة الهللولددة والح ددد  –ال إهلليميددة ادهللارة والسيإسددة ل،هللراسددإع الع،يددإ والإمعددة األقوددا بغددوة 
 .الر يهلل

 

وقددهلل المددهلل البإحددم لدددذه الهللراسددة اسددتبإنةأ لتحميدد  السددهللا  الهللراسددة والووددول الددا النتددإئ  المط،وبددةأ 
أ متوسدطةأ  بيدرةأ الدهللا    بيدرة)حس  تهللري  خمإسد  ب م،ا فمراتدإأ هللرالة الموافمةتحهلليهلل من خ ل 

 .م،ا الترتي ( 1أ 2أ 3أ 4أ 5)أ وتعطا الهللرالإع (ق،ي،ةأ ق،ي،ة الهللا
 

المتغيددددراع مددددن سدددديإهللت د تعبئددددة الددددو وقددددهلل تددددد اختيددددإر من مددددت د لت ددددون  ددددمن مينددددة الهللراسددددةأ فنر 
هللرالة موافمت دأ مدع  الفمرةأ وتحع  ل المإد( ×)وو ع م مة  فمراع اهللستبإنةأأ وقراءة التن يمية

 رورة توخ  الهللقة والمو وميةأ اذ الن ذلك لي األثر ال بيدر م،دا واقعيدة النتدإئ أ ومو دوميتدإأ 
 .فمط م،مإ  بسن مع،ومإت د ستحإط بإلسرية التإمةأ وسذه المع،ومإع من الالل البحم الع،م 

 

 .يف ل تعبئة اهللستبإنة من قبل رئيس المن مة الو المهللير التنفيذى :م حظة
 وتمب،وا فإئ  اهللحتراد والتمهللير أأأ

 1599811174/ الوال –ابراسيد فرج البو مإلة . د/ البإحم
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 :المتغيرات التنظيمية: أوال
 :موقع المنظمة .3

 رف    )   ( خإنيونس   )   ( الوسطا   )   ( غوة   )   ( ال مإل   )   ( 
 :عمر المنظمة .5

 سنة فس ثر22من)   ( سنة 22القل من -32من )   ( واع سن32القل من  -5من )   ( سنواع 5القل من )   ( 
 :مجال عمل المنظمة .1

 تع،يد وحمو  انسإن)   ( طب              )   ( ثمإفة وفنون       )   ( االتمإم        )   ( 
 معإقين)   (  بإ  وريإ ة    )   ( المومة وطفولة    )   ( ورام  وبيئ    )   ( 

 :عدد العاملين .4
 فس ثر 32من )   (  32القل من -22من )   (  22القل من -32من )   (  32من  القل)   ( 

***************************************************************** 
 :التحديات الداخلية: ثانيا

 م
 درجة الموافقة محاور التحديات الداخلية

 كبيرة الموارد البشرية: المحور األول
 جدا  

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جدا

      مهللد  فإية الموارهلل الب رية المتإحة 3
       ع  الخبراع والمدإراع لهللى العإم،ين 2
      ق،ة امت ك العإم،ين مؤس ع م،مية تخووية 3
      نمص برام  التهللري  المتخووة ل،عإم،ين 4
      مهللد موا بة العإم،ين لتطوير النفسدد 5
      ل،عإم،ين عاالم إف ع  ن إد األالور و  6
      الم إء مال،س ادهللارة  فإءة ع   7
       ثرة المبإء الم إء مال،س ادهللارة 3
 كبيرة الموارد المالية والمادية: المحور الثاني 

 قليلة متوسطة كبيرة جدا  
قليلة 
 جدا

      مهللد التنوت ف  موإهللر التمويل 3
      الممولين افتمإهلل المهللرة م،ا بنإء م قإع اليهللة مع 2
      وعوبة التهللقي  المإل  والرقإبة المإلية 3
      التبرمإع والدبإع من الخإرج س  الموهللر الوحيهلل ل،موارهلل المإلية 4
       ع  والوهلل م إريع لتوفير التمويل الذات  5
      الموارهلل الفإئ ة من الحإالإع الت غي،ية ل،من مةمهللد استثمإر  6
      ألن طة المن مة س منإالممر غير  7
الحإسو  وبراماليأ  ب إع :  ع  استخهللاد الت نولواليإ الحهلليثة مثل 3

 ..أ الفإ سأادنترنع
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 كبيرة النظم واللوائح والممارسات اإلدارية: المحور الثالث 
 قليلة متوسطة كبيرة جدا  

قليلة 
 جدا

هللارية/ مهللد  فإية الن د وال،وائ  الهللاخ،ية 3       مإلية وا 
      مهللد والوهلل مندالية ل،تمييد والمتإبعة وتحسين الن د وال،وائ  2
      مهللد والوهلل هللليل يو   االراءاع العمل المخت،فة 3
      مهللد تنإس  الدي ل التن يم  مع طبيعة ممل المن مة 4
      مهللد و وح المدإد والو حيإع ادهللارية ل،عإم،ين 5
      يممراطية هللاخل المن مإع األس،يةغيإ  ال فإفية والممإرسة الهلل 6
      (ادسرائي،ية) ع  األهللاء ف  حإهللع الطوارئ واألومإع واهللمتهللاءاع  7
      مهللد فإم،ية الالمعية العمومية 3
      الالدإع ذاع الع قة معالتنسي   غيإ  9
      التروي  ادم م  ألن طة المن مة ع   32
      وارهلل المن مة ع  التخطيط ألن طة وم 33
      التر يو م،ا ادغإثة م،ا حسإ  التنمية 32
       ع  األر فة والتوثي  وادحوإء وقوامهلل البيإنإع 33
 كبيرة أساليب تقديم الخدمة: المحور الرابع 

 قليلة متوسطة كبيرة جدا  
قليلة 
 جدا

      مهللد التنوت ف  السإلي  تمهلليد الخهللمة 3
      بت إر ف  السإلي  تمهلليد الخهللمةمهللد التالهلليهلل واهلل 2
      مهللد تطإب  الم إريع مع احتيإالإع الفئإع المستدهللفة 3
      مهللد م إر ة الفئإع المستدهللفة ف   إفة مراحل الم إريع 4
      مهللد الممهللرة م،ا ت،بية اهللحتيإالإع المالتمعية 5
      التمييو ومهللد المسإواة ف  تمهلليد الخهللمة 6
      الووول ل،مستفيهللين من الخهللمةوعوبة  7
       ثرة الوموهلل والتسخر ف  تنفيذسإ 3

 :التحديات الخارجية: ثالثا

 م
 درجة الموافقة محاور التحديات الخارجية

 كبيرة البيئة السياسية: المحور األول
 قليلة متوسطة كبيرة جدا  

قليلة 
 جدا

      المت ررة (ادسرائي،ية)استمرار اهللحت ل واهللمتهللاءاع  3
      ادغ قإع ادسرائي،ية المت ررة ل،معإبر والحهللوهلل 2
      ح ر المن مإع األس،ية بذريعة ادرسإ  3
      مهللد اهللستمرار الهللاخ، أ والورات بين األطرا  السيإسية 4
      وانحرافدإ من مسإرسإ الحميم  األس،يةأتسييس ممل بع  المن مإع  5
      سيإس أ والعمل بإتالإه البمإء وليس التطور مهللد والوهلل حل 6
      (غوة وال فة الغربية)استمرار الفول بين النإح  الوطن  7
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 كبيرة البيئة االقتصادية: المحور الثاني 
 قليلة متوسطة كبيرة جدا  

قليلة 
 جدا

       ع  هللور الح ومة ف  التمويل 3
      تراالع الهللمد األس،  المح،  2
      هللمد المطإت الخإص ع   3
      استحواذ بع  المن مإع األس،ية ال برى م،ا التمويل 4
      غ ء األسعإرأ وارتفإت مستوى المعي ة 5
      نهللرة موإهللر التمويل الخإرال  6
      المنإفسة ال هلليهللة بين المن مإع األس،ية المإد الممولين 7
      يإالإع المن مإع األسإسيةمهللد تغطية موإهللر التمويل الخإرال  هللحت 3
      وعوبة ال روط الت  تط،بدإ الالدإع المإنحة 9
      مهللد ثبإع موإهللر التمويل الخإرال  32
 كبيرة البيئة القانونية: المحور الثالث 

 قليلة متوسطة كبيرة جدا  
قليلة 
 جدا

      األس،ية مهللد التواد الح ومة بتطبي  الت ريعإع والموانين الخإوة بإلمن مإع 3
      مهللد توفر ادحوإءاع والمع،ومإع الهللقيمة من قبل الالدإع الح ومية 2
       ي  مسإحة الحريإع المتإحة من قبل الح ومة 3
      والوهلل م قة سيمنة وتنإفس ومسإءلة من قبل الالدإع الح ومية  4
      اد را  المبإ ر من ووارة الهللاخ،ية م،ا المن مإع األس،ية 5
      األس،ية تعميهلل ادالراءاع ف  الالدإع الح ومية الت  تتعإمل معدإ المن مإع 6
      سيإسة تمييو الح ومة بين من مة والخرى 7
      نمص اهللمتيإواع والتسدي ع الممنوحة ل،عإم،ين ف  المن مإع األس،ية 3
      يةمهللد  فإية الموانين والت ريعإع الميسرة لعمل المن مإع األس، 9
 كبيرة البيئة االجتماعية: المحور الرابع 

 جدا  
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 جدا

      األس،يةبسسمية ممل المن مإع  الوم  الثمإف  المالتمع  ع   3
      غيإ  الم إر ة ال عبية ف  برام  المن مإع األس،ية والن طتدإ 2
      غيإ  روح التطوت ف  المالتمع 3
      المالتمعية ل،من مإع األس،ية بسندإ تسعا ل، س  والمنفعة ال خويةالن رة  4
       ع  م إر ة ال بإ  والنسإء ف  العمل األس،  5
      ويإهللة معهللهللع الفمر والبطإلة ف  المالتمع 6
      ال ثإفة الس إنية العإلية ف  قطإت غوة 7
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 أسئلة المقابلة(: 4)ملحق رقم 
 

 :أ وس   إلتإل المن مإع األس،ية ف  قطإت غوةم،ا التحهلليإع الت  تواالي مإ سبل التغ،  
 :التحديات الداخلية: أوال

الوزن  الاقرة المحور م
 النسبي

 الموارهلل الب رية 3
 70.000 ل،عإم،ين عا ع  ن إد األالور والم إف

 62.059 مهللد موا بة العإم،ين لتطوير النفسدد

المدددددددددددددددددددوارهلل المإليدددددددددددددددددددة  2
 والمإهللية

 76.912   والوهلل م إريع لتوفير التمويل الذات  ع
التبرمددددإع والدبددددإع مدددددن الخددددإرج سددددد  الموددددهللر الوحيدددددهلل 

 ل،موارهلل المإلية
70.735 

3 
الددددددددددددددددددددن د وال،ددددددددددددددددددددوائ  
 والممإرسإع ادهللارية

 59.118 التروي  ادم م  ألن طة المن مة ع  
 57.353 مهللد فإم،ية الالمعية العمومية

 السإلي  تمهلليد الخهللمة 4
 57.206 هللد الممهللرة م،ا ت،بية اهللحتيإالإع المالتمعيةم

 51.618 مهللد التالهلليهلل واهللبت إر ف  السإلي  تمهلليد الخهللمة
 :التحديات الخارجية: ثانيا

الوزن  الاقرة المحور م
 النسبي

 البيئة السيإسية 3
 88.382 المت ررة (ادسرائي،ية)استمرار اهللحت ل واهللمتهللاءاع 

غوة وال فة )ين النإح  الوطن استمرار الفول ب
 (الغربية

87.206 

 البيئة اهللقتوإهللية 2
 87.353  ع  هللور الح ومة ف  التمويل

 86.765 المنإفسة ال هلليهللة بين المن مإع األس،ية المإد الممولين

 البيئة المإنونية 3

نمص اهللمتيإواع والتسدي ع الممنوحة ل،عإم،ين ف  
 المن مإع األس،ية

76.029 

د  فإية الموانين والت ريعإع الميسرة لعمل المن مإع مهلل
 األس،ية

71.029 

 البيئة اهللالتمإمية 4
 86.176 ويإهللة معهللهللع الفمر والبطإلة ف  المالتمع

 84.853 ال ثإفة الس إنية العإلية ف  قطإت غوة
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 أسماء من تم مقابلتهم(: 2)ملحق رقم 
 

 الساعة والتاريخاليوم  المسمى الوظياي مكان العمل االسم م

3 
نعيد . هلل

 الغ،بإن
المعية الوهللاهلل 
 ل،تسسيل المالتمع 

 المين الونهللو 
 األربعإء

 د3/32/2234
32- 3:32 

2 
مبهلل . د

المإالهلل 
 العإلول

 ووارة الهللاخ،ية

مهللير البرنإم  الوطن  لمؤ راع 
األهللاء ل،المعيإع الخيرية والديئإع 
األس،ية ومهللير هللائرة الهللراسإع 

 واألبحإم

 اهللثنين
 د29/9/2234

3:32- 32 

3 
منذر . د

مبهلل 
 الدإهللى

مر و تطوير 
المؤسسإع األس،ية 

 الف،سطينية
 ول البرام مسئ

 األربعإء
 33:32 -32 د3/32/2234

4 
المالهلل .ال

 ال وا
 ب ة المن مإع 
 األس،ية الف،سطينية

 مهللير ال ب ة
 الخميس

 د2/32/2234
9- 32:32 

5 
محمهلل .ال

 غنيد
ون ووارة ال ئ

 اهللالتمإمية
مإد ادهللارة العإمة ل،تنمية مهللير 

 والتخطيط
 الث ثإء

 د32/9/2234
2- 3:32 

 
 


