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 شكر وتقدير

 قال تعالى:

 ألزيدنكم()وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت 
 صدق اهلل العظيم

 (7)سورة إبراىيم:
أعرؼ فوؽ الشكر منزلًة ألتيتيا، ولكف ثناء الناس عمى جميميـ عرفاف، لذلؾ أتقدـ بالشكر لو كنت 

خراجيا إلى حيز الوجود وذلؾ مف باب العرفاف  واالمتناف إلى كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذه الدراسة وا 
 بالجميؿ لما بذلوه مف جيود طيبة.

 
وأخص بالذكر الدكتور الفاضؿ/ سامي عمي أبو الروس الذي لـ يبخؿ عمي بالنصح واإلرشاد، فجزاه اهلل 

 كؿ خير.
 

لتفضميما  لمدكتور/يوسؼ بحر مناقشًا داخميًا والدكتور/خميؿ النمروطي مناقشًا خارجياً كما أتقدـ بالشكر 
تحميؿ االستبانة، كما وأشكر المحكميف بقبوؿ مناقشة ىذه الدراسة، ولمدكتور/ نافذ بركات الذي قاـ ب

 لالستبانة لما أضافوه إلييا مف قيمة ساعدت عمى إخراجيا بالشكؿ السميـ.
 كما أشكر جميع العامميف في الجمعيات غير الحكومية لما أبدوه مف مساعدة واىتماـ في تعبئة االستبانة.

مية األستاذ/ أمجد ياسر الشوا،  لما قدمو لي كما أنو حقًا عمي أف ال أنسى الخبير في مجاؿ الجمعيات األى
 مف نصيحة وسداد رأى.

وأخيرًا، أشكر كؿ مف كاف عونًا لي في دراستي وال يتسع المجاؿ لذكرىـ ولكنيـ دومًا في الذاكرة والقمب، 
 أتقدـ بأسمى آيات الشكر والتقدير ليـ جميعًا وأدعو اهلل العمي القدير أف يجزييـ عني خير الجزاء وأف

 يجعؿ جيدىـ في ميزاف حسناتيـ.
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 ممخص الدراسة

القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية والتي  الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى أثر ىدفت ىذه
تساعد العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ، وتوضح الدور الذي تمعبو في تحقيؽ أىداؼ المنظمات األىمية 

ة في تجنيد األمواؿ مف خالؿ تحميؿ مياراتيا واختصاصاتيا، كذلؾ التعرؼ عمى بعض العوامؿ المؤثر 
ت العممية، التدريب، وحدة مختصة بتجنيد االمواؿ، خطط واضحة ومحددة، نظـ والمتمثمة في المؤىال

وآليات، شبكة عالقات، طبيعة عمؿ المنظمة في المنظمات غير الحكومية ومدى قدرتيا عمى تحقيؽ 
 أىداؼ تمؾ المنظمات.

غير حكومية في قطاع غزة تعمؿ  منظمة 49عينة مكونة مف ولتحقيؽ ىذه األىداؼ أجريت الدراسة عمى 
في مجاالت متنوعة، حيث تـ تطوير بعض الفرضيات وتصميـ استبانة الستطالع أراء القائميف عمى وحدة 

 تجنيد األمواؿ وكتابة مقترحات المشاريع في المنظمات غير الحكومية.

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 .دييا المقدرة عمى كتابة مقترحات المشاريعوحدة تجنيد األمواؿ لأف  .1
 .يمتمؾ طاقـ تجنيد األمواؿ المؤىالت المينية لمعمؿ في الجمعية .2
 .اإلدارة العميا بعممية اإلرشاد والتوجيو لمعامميف في وحدة تجنيد األمواؿقياـ  .3
 .إستراتيجية مكتوبة يوجد لدى الجمعيات خطط .4
متكامؿ مع ضرورة تخصيص مبمغ مف الموازنة السنوية أف الموظفيف بحاجة إلى برنامج تدريبي  .5

 لمجمعية الستثماره في تدريب الموظفيف.
 .تتابع وحدة تجنيد األمواؿ إعالنات المموليف بشكؿ دوري ومستمر  .6
 .وحدة تجنيد األمواؿ لدييا شبكة عالقات محمية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ .7
يسيؿ في عممية مما القدرة عمى تقديـ خدماتيا في مختمؼ الظروؼ واألوقات تمتمؾ  أف الجمعيات .8

 .تجنيد األمواؿ
 .تعتبر ثقة المموليف بالجمعية عامؿ أساسي يساعد في عممية تجنيد األمواؿ .9
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 ولقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا:
 .كافي مف العامميف المؤىميف في وحدة تجنيد األمواؿ العمؿ عمى إستقطاب أكبر عدد .1
 .لرفع كفاءة العامميف في وحدة تجنيد األمواؿضرورة إعتماد برنامج تدريبي متكامؿ  .2
 في العمؿ عمى تخصيص جزء مف الموازنة السنوية لتدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿضرورة  .3

 .الجمعية
دارة الجمعية مع وسائؿ اإلعالـ المختمفة لربطيا مع المموليف ضرورة تعاوف وحدة تجنيد األمواؿ  .4 وا 

نجازات الجمعية  .وتعريفيـ بمشاريع وا 
 .دليؿ سياسات لوحدة تجنيد األمواؿ كي يساعد ويرشد العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ صياغة .5
أجؿ ية مف ضرورة البحث عف مصادر تمويؿ متنوعة وثابتة أو حتى مف خالؿ مشاريع تدر عوائد ذات .6

 .أف يكوف لدى الجمعية استقرار في حجـ التمويؿ
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Abstract 

This study aimed to shed the light on the most important technical capabilities 

to manage non-governmental organizations, which helps employees in the 

Fundraising unit, and clarifies the role they play in achieving the goals of Non 

Governmental organizations through the analysis of skills and competencies, as 

well as to identify some of the factors affecting the recruitment of funds, such as 

qualifications, training, specialized unit, clear and specific plans, systems and 

mechanisms, a network of relations, the nature of NGO work, and/in addition to 

Fundraising in the non-governmental organizations and the extent of their 

ability to achieve the overall objectives of those organizations. 

To achieve these objectives the study was conducted on a sample of 49 non-

governmental organizations in the Gaza Strip, where researcher developed 

some hypotheses and designed a questionnaire to solicit opinions based in 

their work in the fundraising unit and whom are participating in proposals 

writing in the NGO's. 

Some of the main findings of the study include: 

1.Fundraising units have the ability to write proposals. 

2. Fundraising staff has professional qualifications to work in the unit. 

3. The Senior management process provide a guidance and direction to 
employees in the fundraising unit. 

4.The NGO's have a written strategic plan. 

5. Fundraising unit periodically and continuously tracking the advertising of 
donors. 

6. Fundraisers have a relationships network to help in fundraising process. 

7. The fundraising unit has the ability to provide services in different 
circumstances and times therefore this will help easing the process of 
fundraising. 

8. Donor confidence is an essential factor in the fundraising process. 

 
The study found a set of recommendations including: 

1. Attract and recruitment the largest number of sufficient qualified staff in the 
Fundraising unit. 
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2.Formulate  an integrated training program to increase the efficiency of 
workers in the Fundraising unit. 

3. Allocate part of the annual budget for the training of employees in the 
Fundraising unit. 

4. The need for cooperation and unity of Fundraising and association with 
various media to link them with donors and introduce them to their programs 
and achievements. 

5. Formulate Policies to guide the fundraising unit to assist and guide 
employees. 

6. looking for self-sources of funding for a variety of fixed or even through self-
generating projects revenues for the NGO to have stability in the funding 
statues. 
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 مقدمة:ال -1
تعتبر القدرات الفنية عامال ميمًا وحيويًا في صياغة مقترحات المشاريع الستقطاب المنح وتجنيد األمواؿ، 
لذا فالمنظمات غير الحكومية )األىمية( تسعى إلى تحصيؿ األمواؿ كي تضطمع بدورىا وتحقؽ األىداؼ التي 

فمفيـو القدرات الفنية تعني  المجتمعشرائح  أنشأت مف أجميا، وفي مقدمتيا أىدافيا الرامية لخدمة شريحة ىامة مف
كؿ ما يحتاجو العامؿ في تجنيد األمواؿ لكى يقـو بعممية تجنيد األمواؿ مف خبرة خاصة احترافية كالقدرة عمى 
سرعة التقييـ وميارات متنوعة وقدرة عالية عمى االتصاؿ والتواصؿ والتشبيؾ وسيولة إستقطاب اآلخريف باإلضافة 

تعميـ والتدريب والخبرة والمينية، كؿ ىذه وغيرىا بحاجة إلييا كي يقـو مجند االمواؿ إلى المؤىالت األساسية كال
 بدوره عمى أكمؿ وجو.

تزويػدىا بػاألمواؿ الالزمػة لتحقيػؽ أغراضػيا التػي قامػت مػف أجميػا أو " ويقصد بتجنيد األمواؿ فػي المؤسسػات األىميػة
، 2000)بــــدوي، "رعايػػػػة والػػػػػتنمية االجػػػػػتماعيةمػػػػا تحصػػػػؿ عميػػػػو مػػػػف مػػػػاؿ خػػػػاص لتحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا فػػػػي مجػػػػػاالت ال

    .(265ص
مسػتوى ونوعيػة الخػدمات التػي تقػدميا المنظمػات  يعتبر عنصر التمويؿ عنصر لو أىمية قصوى وتػأثير خػاص عمػى

أورد تقريػػر ولقػد  ،حيػػاة الفمسػطينييف خاصػة فػي قطػػاع غػزة نظػرًا لحساسػية الظػػروؼ االقتصػادية غيػر الحكوميػة عمػى
البنػػؾ الػػدولي، أف زيػػادة معانػػاة الشػػعب الفمسػػطيني أدت إلػػى زيػػادة أىميػػة الػػدور الػػذي تمعبػػو المؤسسػػات األىميػػة فػػي 
مجاالت الصحة والشئوف االجتماعية واإلغاثية وفي خمؽ فرص عمؿ لمعاطميف عػف العمػؿ نتيجػة الظػروؼ السياسػية 

 .(54: ص 2001)لدادوة، الصعبة 

ة مف دورىا في عممية التمويؿ تجاه المنظمات غير الحكومية سواًء كاف مف خالؿ إعفاءات وال نعفي الحكوم
تعتبر اإلعانات الحكومية التي تقدميا الدولة أحيانا جزء حكومية أو تقديـ دعـ عيني ونقدي لتمؾ المنظمات، كما و 

ف كانت ىذه اإلعانات تعتبر ضئيمة بالنسبة الحتياجات ى ذه المؤسسات كما أنيا تقدـ بصورة مف مصادر التمويؿ وا 
عينية، وتعتبر اإلعفاءات الجمركية التي تحصؿ عمييا المؤسسات األىمية المحمية بمثابة تبرعات غير مباشرة حيث 
تعفى المركبات التابعة ليذه المؤسسات مف الرسـو الجمركية وكذلؾ كافة التبرعات التي ترد مف الخارج ليذه 

تضطمع بدور  باعتبارىالمؤسسات غير الحكومية باخاص  اىتماـكومات في العالـ تبدي المؤسسات، وقد بدأت الح
ميـ في التنمية المجتمعية وتشارؾ الدولة في كثير مف المياـ لذلؾ فمف الميـ أف تنظر المؤسسات األىمية 

ة مف جيات الحكومة جية ىام باعتبارلمحكومات ال عمى أنيا مصدر تشريع أو رقابة فحسب بؿ نظرة شراكة 
 (.2: ص1997)قرشي، التمويؿ ليذه المؤسسات

 
الفمسػػطيني)ماس(، تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف  الػػداعـ  االقتصػػاديةإلػػى دراسػػة أجراىػػا معيػػد أبحػػاث السياسػػات  وباإلشػػارة

% مػف إجمػالي المسػاعدات 6778الرئيسي لتمويػؿ المنظمػات غيػر الحكوميػة ىػو اإلتحػاد األوروبػي، بنسػبة تقػدر ب 
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% تقريبػًا، وذلػؾ 5% ويمييػا الواليػات المتحػدة األمريكيػة بنسػبة تقػدر ب 11المساعدات العربية بنسبة تقدر ب ويمييا 
 (.41، ص2119)معيد ماس، عمى أنشطة المنظمات الفمسطينية غير الحكومية التنموية واإلغاثية

 
 :الدراسةمشكمة  -2
 المساعدات وتمعب نشاطيا، مف وتقمؿ حكوميةال غير المنظمات عمؿ تعرقؿ التي العوامؿ أىـ مف التمويؿ مشكمة تعتبر

 بنوعية التمويؿ عمى الحصوؿ فرصة وتتأثر الحكومية، غير المنظمات عمؿ اتجاىات تحديد في محورياً  وراً د ةاليالم

 إلى باإلضافة دولية، أو محمية جية مف التمويؿ كاف سواء المنظمات ىذه قبؿ مف المعمنة واألىداؼ والتوجييات النشاط

، التمويؿ عمى الحصوؿ في يراً كب عائقاً  يشكؿ ذاتيا التمويؿ مصادر عمى التنافس فإف لؾ،ذ  مف الكثير وفي الالـز
 الكادر وجود ومنيا تنفيذىا، مكانيةا  و  تقنياً  والمدروسة المقدمة المشاريع جودة منيا عديدة بشروط ذلؾ يرتبط األحياف

 أىداؼ مع والمقترحة المقدمة األنشطة مطابقة ومنيا التمويؿ جيات إلى المقدمة المشاريع تمؾ لتنفيذ الالـز البشري

 .(2003)مرصد، الممولة الجية وأولويات
 

كما وأف تجنيد األمواؿ يحقؽ ىدؼ إنساني لممنظمات األىمية مف خالؿ توفير حياة كريمة ألفراد المجتمع كوف 
تمحورت غزة، حيث  قطاعالمنظمات األىمية تمعب دور تكاممي مع الدور الحكومي في تمبية إحتياجات األفراد مف 

غزة بالقدرة عمى  قطاعع المنظمات األىمية في إلى أي مدى تتمت مشكمة البحث في اإلجابة عمى السؤال التالي:
 تجنيد األمواؿ لتحقيؽ أىدافيا؟

 
 الفرضيات: -3

 لقد تـ صياغة الفرضيات لكي تتالءـ ومتغيرات الدراسة وذلؾ كالتالي: في ضوء ما سبؽ
( بيف وجود وحدة متخصصة بتجنيد األمواؿ وبيف 1715ذات داللة إحصائية عند مستوى) تأثيريوجد - أ

 تجنيد األمواؿ.

معػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ تجنيػػػد ل( بػػػيف المػػػؤىالت العمميػػة 1715ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػػتوى) تػػػأثيريوجػػد - ب
 األمواؿ وبيف تجنيد األمواؿ.

تػػدريب العػػامميف فػػي مجػػاؿ تجنيػػد األمػػواؿ وبػػيف  ( بػػيف1715ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى) تػػأثيريوجػػد - ت
 تجنيد األمواؿ.

( بػػػيف وجػػػود خطػػػط واضػػػحة ومحػػػددة وبػػػيف تجنيػػػد 1715ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى) تػػػأثيريوجػػػد - ث
 األمواؿ.

وبػػيف تجنيػػد  األمػػواؿ( بػػيف وجػػود نظػػـ وآليػػات تجنيػػد 1715ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى) تػػأثيريوجػػد - ج
 األمواؿ.
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( بػيف وجػػود شػبكة عالقػػات محميػة ودوليػػة وبػيف تجنيػػد 1715ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػػتوى) يرتػػأثيوجػد - ح
 األمواؿ.

 ( بيف طبيعة عمؿ المنظمة وبيف تجنيد األمواؿ.1715ذات داللة إحصائية عند مستوى) تأثيريوجد - خ

التاليػػة)الجنس، يوجػد فروقػػات ذات داللػة إحصػػائية فػي اسػػتجابة المبحػػوثيف تعػزي إلػػى المتغيػرات الشخصػػية - د
العمر، المؤىؿ العممي، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا فػي مجػاؿ كتابػة مقترحػات المشػاريع وتجنيػد 
األمواؿ، عدد سنوات الخبرة في مجاؿ كتابػة مقترحػات المشػاريع وتجنيػد األمػواؿ، عػدد سػنوات الخبػرة داخػؿ 

لػوظيفي الحػالي داخػؿ الجمعيػة، وأخيػرًا مجػاؿ عمػؿ الجمعية، عدد سػنوات الخبػرة خػارج الجمعيػة، المسػمى ا
 الجمعية(

 
 المتغيرات: -4
 تجنيد األمواؿ. التابع- أ

 

 :وتشمؿ المتغيرات التالية المستقمة- ب
 المؤىالت العممية.  -1

 التدريب.   -2

 .مختصة وحدةوجود   -3

  خطط واضحة ومحددة.  -4

 وجود نظـ وآليات.  -5

 وجود شبكة عالقات.  -6

 طبيعة عمؿ المنظمة. -7
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 )الذىنية( لمدراسة لخارطة الفكريةا (1رقم ) شكل

 
 بواسطة الباحث جردالمصدر:

 أىداف الدراسة:  -5

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي: 
i.  غزة عمى تجنيد األمواؿ. ة المنظمات غير الحكومية في قطاعتقييـ قدر 

ii.  في قطاع غزة المنظمات غير الحكوميةالتعرؼ عمى نظـ وآليات تجنيد األمواؿ في. 

iii. فػي قطػاع نيػد األمػواؿ فػي المؤسسػات األىميػة توفير معمومات ومعطيات حوؿ طبيعة وآلية تج
مما يسػاىـ فػي بمػورة السياسػات الماليػة العامػة لوضػع أسػػس رشػيدة لتحقيػؽ مبػدأ المسػائمة  غزة

 والشفافية المالية.

iv.  واإلدارة الماليػػػة التػػػي رصػػػد نقػػػاط الضػػػعؼ والمعوقػػػات والمشػػػاكؿ فػػػي عمميػػػة تجنيػػػد األمػػػواؿ
 واقتراح الحموؿ المناسبة ليا. جييا المؤسسات األىمية في قطاع غزةتوا

v. .تقديـ التوصيات المناسبة التي تساعد المؤسسات األىمية عمى تطوير أدائيا المالي 

 
 
 
 

تجنيد 
 األموال

المؤهالت 
 العلمية

 التدريب

وجود 
وحدة 

 مختصة 

طبيعة 
عمل 
 المنظمة

خطط 
واضحة 
 ومحددة

شبكة 
 عالقات

نظم 
 وآليات
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 أىمية الدراسة: -6
 ترجع أىمية الدراسة إلى مجموعة مف العوامؿ، وىي:  

i.  مسػػػاىمة فػػػي تطػػػوير طػػػرؽ تجنيػػػد األمػػػواؿ لممنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة بمػػػا ينسػػػجـ مػػػع تشػػػكؿ ىػػػذه الدراسػػػة
 التوجيات الفمسطينية.

ii.  تساعد وترشد المنظمات غير الحكومية عمى أىميػة العمػؿ نحػو إسػتقطاب وتطػوير طػاقـ متخصػص بتجنيػد
ة لتحقيػػؽ أىػػداؼ األمػػواؿ تكػػوف لديػػو القػػدرة عمػػى كتابػػة مقترحػػات المشػػاريع ومػػف ثػػـ تػػوفير األمػػواؿ الالزمػػ

 المنظمة.

iii.  تعتبػػر نتػػائج الدراسػػة ذو أىميػػة كبػػرى بالنسػػبة لمباحػػث كونيػػا تسػػاىـ وتسػػاعد الباحػػث فػػي تطػػوير مسػػتقبمو
 الميني في مجاؿ المنظمات غير الحكومية. 

iv. تعتبػرث حيػ ،العممػي البحػث ميداف في الواضح النقص لسد جادة محاولة كونيا مف سةراالد ىذه أىمية برز 

 غيػرت المنظمػاتػأثير القػدرات الفنيػة لػدى إدارة  عمػى التعػرؼ تحػاوؿ التػي سػاتراالد أولػي مػف سػةراالد ىػذه

 تسػيـ أف يؤمػؿ وبالتػالي واضػحة، عمميػة ومنيجيػة أسس وفؽ ،عمى تجنيد األمواؿ غزة في قطاع الحكومية

 الحكوميػة غيػر منظماتفي أنشطة ال النوعية النقمة تحقيؽ في وتوصياتيا سةراالد ىذه ستحققيا التي النتائج

 .غزة في قطاع
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 الفصـــــــــــــــل الثانــــــــــــــي

 

 غير الحكومية المنظماتتجنيد األموال في 

 

 

 المبحث األول

 تجنيــــــــــــــــــد األمــــــــــــــــــــوال

 

 المبحث الثاني

 المنظمات غير الحكومية
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 ولاأل  المبحث

 تجنيـــــــــــــــــــــــــــــد األمــــــــــــــــــــــــــــــــوال  

 

 مقدمة .1

 نشأة وتاريخ التمويل الدولي .2

 إستراتيجيات تجنيد األموال في المنظمات غير الحكومية .3

 عممية تجنيد األموال .4

 أىمية التمويل بالنسبة لممنظمات غير الحكومية .5

 ة الفمسطينيةتمويل المنظمات غير الحكومي .6

 آلية ومتطمبات تجنيد األموال .7
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 مقدمة: -1
لقد باتت المنظمات غير الحكومية تمعب دورًا فاعال ميما وبات ليا دور أساسي في أمور وطنية ودولية 
عديدة، األمر الذي أدي إلى نموىا عمى مستوى العدد والقوة والبنياف، وفي بعض الحاالت اكتسبت ىذه 

أصبحت الوريث الشرعي المنظمات شرعية مع الضغوط التي عانت منيا الميزانيات الحكومية لدرجة أنيا 
لكثير مف المسئوليات الحكومية التقميدية، مف ناحية أخرى فإف انشغاؿ القطاع الخاص في عالمو والذي ال 
مكاف فيو لمفقراء والميمشيف، جعؿ األنظار كميا تتجو نحو ىذا القطاع سواء في تحقيؽ اآلماؿ أو سد 

 . (1:ص2007)أفندي، يد مف اإليجابية والفعالية االحتياجات أو حتى في الضغط عمى الحكومات نحو المز 
كؿ ذلؾ ما كاف ليحصؿ لوال وجود قدرة مالية تساعد عمى تنفيذ تمؾ األنشطة والبرامج، لذا فإف المقصود 
مف عممية تدبير)تجنيد التمويؿ( ىو إيجاد الماؿ الالـز لإلنفاؽ عمى جميع العمميات اإلدارية وعمى مختمؼ 

التي تقـو بيا المنظمة، ومف ثـ يمكف وصؼ تمويؿ المنظمات غير الحكومية أنو ذلؾ األنشطة والبرامج 
الماؿ الذي تحصؿ عميو ىذه المنظمات مف مصادره الخاصة والعامة، طبقًا لموائح والقوانيف المنظمة ليكوف 

تيا وتكويف أصوليا موردًا ثابتًا ومستمرًا لمصرؼ منو عمى أجيزة المنظمة وعممياتيا اإلدارية وبرامجيا وأنشط
الثابتة والمتداولة، ويزداد االىتماـ في اآلونة األخيرة بضرورة زيادة الموارد المالية لممنظمات غير الحكومية، 
وذلؾ مف أجؿ تفعيؿ الدور الذي يمكف أف تقـو بو في إحداث عممية التنمية وتحسيف جودة الخدمات التي 

عمى تحقيؽ األىداؼ التي أنشئت مف أجميا، إال أنو يجدر اإلشارة  تقوـ بتقديميا باإلضافة إلى زيادة قدرتيا
ىنا إلى أف زيادة التمويؿ ليست المعيار األساسي لتقدـ أداء المنظمة وقدرتيا عمى البقاء واالستمرارية، 
فيناؾ مف المنظمات مف تعمؿ بموارد مالية قميمة ولكف إنجازاتيا كثيرة ويرجع ذلؾ إلى كفاءة وميارة 

ئميف عمى إدارتيا، ومف ىنا يجب التأكيد عمى ضرورة حرص المنظمة عمى بناء قاعدة مف الموظفيف القا
والمؤمنيف برسالتيا مما يعود عمييا بموارد مالية ضخمة، وذلؾ بداًل مف التركيز عمى طمب األمواؿ فقط 

 (.3: ص2007أفندي، والقياـ بحمالت إعالنية لجمعيا)
 

 :يالدول التمويل وتاريخ نشأة -2
لقد بدأت قضية المعونات الدولية تظير عمي السطح في القرف التاسع عشر وبدايات القرف العشريف حيف 

مستعمراتيا والبمداف الفقيرة، ففي بريطانيا كاف قرار تنمية المستعمرات  االعتبارأخذت القوي الغربية بعيف 
لممستعمرات  االقتصاديةالعمميات  ىو الذروة لعممية طويمة مف التحرؾ مف سياسة عدـ التدخؿ في 1929

إلي المساعدة، ولكف كاف ذلؾ بقيود محددة، أما الواليات المتحدة األمريكية فوجيت معونتيا في ثالثينيات 
ة الرئيس روزفمت، ر دالجيد إلوأربعينات القرف الماضي إلي بمداف أمريكا الالتينية تحت إطار سياسة الجوار ا
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مرر قانونًا إلغاثة  1819وفي الحقيقة إف ىذه السياسة ىي قديمة تعود إلي القرف التاسع عشر ففي عاـ 
 (.3: صKanbur ،2003)مواطنيف في فنزويال

في أعقاب الحرب العالمية الثانية خرجت مبادرتيف ىامتيف في مجاؿ التمويؿ وتقديـ المعونة عمى المستوي و 
البنؾ الدولي الذي بدأ إعمالو بالمساعدة في أعادة بناء أوروبا بعد الحرب الدولي، كانت أوليما، إنشاء 

العالمية الثانية وىي الفكرة التي تبمورت خالؿ الحرب في بريتوف وودز بوالية نيو ىابشي األمريكية، وكاف 
وقد خصص القرض  1947مميوف دوالر في عاـ  250قرض البنؾ األوؿ مف نصيب فرنسا بقيمة تبمغ 

ستمرت جيود األعمار موضع تركيز ىاـ لعمؿ لمجي ودات إعادة أعمار فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية وا 
حتياجات إعادة التأىيؿ في ما بعد النزاعات  البنؾ وذلؾ في ظؿ الكوارث الطبيعية والطوارئ اإلنسانية وا 

حوؿ، فيما كانت المبادرة الثانية، والتي دائمًا ما تؤثر عمي إقتصاديات البمداف النامية والتي تمر بمرحمة ت
التي تضررت مف جراء  وروبيةمشروع مارشاؿ الذي مولتو الواليات المتحدة بغرض إعادة إعمار الدوؿ األ

بميوف دوالر أمريكي آنذاؾ وتـ توفيرىا مف الميزانية األمريكية  13الحرب العالمية الثانية، وتكمؼ حوالي 
بروز األمريكييف المترنح في الحرب العالمية األولي كقوة عالمية، فقد  الفيدرالية. وتأتي ىذه الخطة بعد

ستراتيجية عامة  تتالءـ مع مسؤولياتيـ الجديدة كأكبر دائف وأكبر "طوروا في النياية سياسات خارجية وا 
 كما منحوا أنفسيـ صورة قومية جديدة ألمريكا كقوة تستطيع أف يف"،ر منتج وأكبر  مستيمؾ في القرف العش

تجمع بيف الزعامة العسكرية والسياسية واإلقتصادية عمي صعيد عالمي، وىي صورة ال بد أف تعود إلي 
أي جورنال يو اس أيد، )الظيور كمما خرجت دوؿ مف الحرب والبؤس لتتطمع قدمًا نحو مستقبؿ جديد وواعد

 (.11: ص2006

الشعب  1947الخارجية األمريكي األسبؽ جورج مارشاؿ، والرئيس ىاري تروماف سنة  وزير جند لقد
األمريكي في برنامج مثير إلعادة بناء أوروبا التي خرجت مدمرة مف الحرب العالمية الثانية، وأوشكت عمي 

ساعدة الوقوع في قبضة الشيوعية، فقد أدت ثالثة تطورات طارئة إلي إنشاء مشروع أميركي جديد خاص لم
الوضع الطبيعي عمي األرض في القارة  إعادة، وكاف التطور األوؿ 1947أوروبا الغربية في ربيع العاـ 

ص لمعاميف ر األوروبية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بعد النكسات الناجمة عف موجة البرد القا
 عمي وتركيا اليوناف لمساعدة جريئة خطة وىو -تروماف مبدأ فشؿ يالثان التطور وكاف ،1946-1947
 التجربة الثالث التطور وكاف ـ،األما إلي يسير بناء طريؽ إلي يشير أف في -السوفيتية الضغوط مقاومة
 مستقبؿ لبحث كرس الذي الخارجية لوزراء موسكو مؤتمر في مارشاؿ جورج الخارجية لوزير المرىقة
بريؿ مارس شيري في ألمانيا،  (.76: ص 2003 شمالي،)1947 العاـ مف وا 
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 الدوؿ، بيف الثنائية المساعدات توسعت فقد الباردة الحرب خالؿ الماضي القرف وسبعينات ستينيات في أما
 مصادر إنتياء أعقاب في وذلؾ الدولي، البنؾ وبخاصة األطراؼ المتعددة المؤسسات بيف األمر كذلؾ

 لمدوؿ كبير بشكؿ األطراؼ متعددة المعونات توجيو وتـ الستينات، في والياباف أوروبا عمارإ
 .(4: صKanbur، 2003)النامية

 عمي طرأت التي العريضة التغييرات مع التنموية الغربية المساعدة تشكيؿ أعيد األخيريف العقديف خالؿ
رتبطت الباردة، الحرب نياية مع الجديد العالمي النظاـ  بعد ما البناء إعادة بعممية تاريخيا التنمية صناعة وا 
 بزماـ االميريكية المتحدة الواليات أمسكت حيث الجديد، العالمي النظاـ وبداية الثانية العالمية الحرب
 سبتمبر مف عشر الحادي أحداث أعقبت التي السنوات خالؿ وفي (.47: ص2006، طبرحنفي و )األمور
 الشرؽ بمداف في باإلصالح المنادية الدعوات مف االبف بوش جورج الرئيس برئاسة األمريكية اإلدارة كثفت

 لمواليات الوطني األمف مصالح إلي بالنسبة المدى بعيدة إستراتيجية أىمية ذا يعد الذي األمر األوسط
 فأ يمكف التي المزايا مف االستفادة مف المنطقة شعوب لتمكيف األمريكي المسعى والي األمريكية المتحدة
 مف سبتمبر 00 بعد االميريكية الخارجية السياسة مقتضيات زادت كما والفرص الحرية مف بمزيد تتحقؽ
 : موقع الكتروني(.2004ون، ا)دالبرامج تمؾ مف الكثير أىمية

وبالنسبة إلى أىمية التمويؿ فيمكف القوؿ أنو يتوقؼ عميو كؿ مف حجـ النشاط، ونوعو، ومستواه، وأثره عمى 
البيئة، والمساعدة عمى وضع السياسات العامة لممنظمة والحفاظ عمى ثباتيا واستمراريتيا، وزيادة الخدمات 

يديف مف خدماتيا، وتقديـ وسائؿ فعالة المقدمة، أو تطويرىا وتحسيف مستوى جودتيا، أو زيادة عدد المستف
لتسويؽ رسالة المنظمة وأىدافيا في مجاؿ أوسع، وأخيرًا تحقيؽ االكتفاء الذاتي، واالستقاللية، ومف حيث 

وتمويؿ خارجي محمى وأجنبي، أما  داخميتقسيمات التمويؿ، فتنقسـ مف حيث المصدر إلى تمويؿ ذاتي أو 
ة تقوـ بيا المنظمة وحدىا، وعممية جماعية تشترؾ فييا أكثر مف منظمة مف حيث التنفيذ فإنيا عممية فردي
 (.4: ص2007أفندي، وتوزع الحصص حسب االتفاؽ)

 

 إستراتيجيات تجنيد األموال في المنظمات غير الحكومية: -3
ىي مجموعة  تساعد في تحديد االحتياجات المالية لممنظمة أو ةخط بأنياتجنيد األمواؿ  اتإستراتيجيتعرؼ 

أف تعمؿ عمى تخطيط  لإلستراتيجيةينبغي و  ،مؿ مف أجؿ تسيير أعماليا وتنفيذ أىدافياعمف األىداؼ التي ت
الجداوؿ الزمنية التي سيتـ تنفيذىا لمتأكد مف القدرة عمى تمويؿ و وتحديد الموارد  اإلجراءات العممية،

 .إنجازىاالتي ينبغي  لألنشطة االحتياجات
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ألمواؿ أداة أساسية ناجحة ألنيا ستعمؿ عمى التركيز وتحديد األولويات وكذلؾ وتعتبر استراتيجية تجنيد ا
تساعد في منع  فاإلستراتيجيةتنويع أنشطة جمع األمواؿ، وىذا بالنياية يساعد عمى تحديد األىداؼ، 

إضاعة الوقت والجيد والموارد، وىناؾ عدد مف األسباب التي توضح أىمية استراتيجية التمويؿ لألسباب 
 .(41-: ص 2008)برايس،  التالية:

 قد تساعد مجمس اإلدارة لمنظر في المخاطر المرتبطة بأي أعماؿ متعمقة بتجنيد األمواؿ. -1
 تفيد في دعـ متطمبات بياف السموؾ المطموب كأىـ المتطمبات. -2
قد تتـ الحاجة ليا أيضا في دعـ طمب المنح، وسيمكف المموليف المحتمميف مف تحديد قدرة  -3

 وما إذا كانت أمواليـ ستساعد في تحقيؽ اليدؼ المطموب. المنظمة
 

وليس ىناؾ صيغة محددة لكتابة إستراتيجية لتجنيد األمواؿ، وعمى الرغـ مف أف المحتويات األكثر 
 .(43-: ص 2008)برايس،  استخدامًا ىي كما يمي:

اؼ المنظمة، ما ىذا القسـ مف اإلستراتيجية يقدـ موجزًا لممنظمة، كما ويوضح أىد لرسالة:ا -1
تقدمو لممجتمع، طبيعة الخدمات التي تمبييا لسداد احتياجات أفراد المجتمع، وأخيرًا توضح القيـ 

 األساسية وماىيتيا.
يشرح بشكؿ كامؿ ويصؼ المنظمة مف حيث النقطة التي ىي عمييا  الحالي لممنظمة: الوضع -2

 (SWOT)في الوقت الراىف وذلؾ فيما يتعمؽ باليدؼ العاـ، وىي تتضمف أيضا مصفوفة تحميؿ
وذلؾ إلظيار نقاط القوة ونقاط الضعؼ، وكيفية تحميميما، جنبًا إلى جنب مع الفرص والتيديدات 

ينبغي أف توضح كيؼ يمكف استغالؿ نقاط القوة  (SWOT)ؿالخارجية، إف نتائج مصفوفة التحمي
 وتنميتيا وتوضح أيضا نقاط الضعؼ وكيؼ يمكف تجنبيا وتحويميا إلى نقاط قوة.

إف استراتيجية تجنيد األمواؿ بحاجة إلى أنواع متعددة ومختمفة مف مراحؿ  التخطيط المؤسسي: -3
وىذا يساعد المموليف المحتمميف ويوفر ليـ  التخطيط االستراتيجي :التخطيط والتي تشتمؿ عمى أوالً 

تخطيط  :نظرة عامة عف المنظمة، بحيث يركز عمى أنشطة المنظمة الرئيسية وأىدافيا العامة، ثانياً 
األعماؿ وىذا النوع مف التخطيط يساعد في توفير معمومات إضافية حوؿ أىداؼ المنظمة 

عتبر ىذه اإلستراتيجية موضع اىتماـ المموليف اإلستراتيجية مف خالؿ تحديد كيؼ سيتـ تنفيذىا، وت
ويعتبر مف أكثر أنواع التخطيط تفصياًل وذلؾ بما يتعمؽ بتنفيذ األىداؼ  :المحتمميف، ثالثاً 

المنصوص عمييا في الخطة ويقدـ وصفا أكثر تفصيال لكيفية تحقيؽ كؿ ىدؼ، وآليات التنفيذ، 
ده، كتعييف الموظفيف، وأخيرًا تعمؿ عمى تقييـ وتحدد المياـ لجميع األقساـ في كؿ مشروع عمى ح



13 

 

التقدـ المحرز في كؿ ميمة بحيث يمكف تسجيؿ النجاحات واإلخفاقات وكيؼ يمكف االستفادة مف 
 .ذلؾ عمى التخطيط لممستقبؿ

مف خاللو يتـ تحديد الخطوط العريضة لمصادر التمويؿ السابقة  :الدخؿ الحالي لممنظمة -4
والحالية والمستقبمية، بحيث يتـ تحديد كؿ مصادر التمويؿ والمبمغ الذي حصمت عميو المؤسسة أو 
ما تعيد بو الممولوف، وتحديد درجة االحتماؿ لكؿ مصدر مف مصادر التمويؿ، وأخيرًا نحدد إجمالي 

 تج دخؿ محتمؿ مف خالؿ النشاط الذاتي لممشاريع داخؿ المنظمة.قيمة التمويؿ، و قد ين
يصؼ كيؼ سيتـ جمع األمواؿ لتغطية تكاليؼ المشروع المحددة في التخطيط  جمع األمواؿ: -5

يجب أف توضع تفاصيؿ مخططة بالضبط لكؿ مصروؼ محتمؿ وكيفية تمويمو  يأالتنظيمي، 
ويحدد في ىذا اإلطار قائمة المموليف الذيف مف شأنيـ تمويؿ األنشطة التي سيتـ تنفيذىا، كما 
ويجب تحديد المدة التي سيتـ الحصوؿ عمى التمويؿ خالليا وذلؾ لزيادة فرص النجاح ويفضؿ 

در التمويؿ، فكمما تنوعت مصادر تجنيد األمواؿ كمما كانت النتائج البحث عف والتنويع في مصا
 أفضؿ.

تعتبر ىذه اإلستراتيجية وسيمة تخطيط لمطوارئ في حاؿ لـ تتـ  سياسة تخفيض التكاليؼ: -6
االستجابة ألىداؼ تجنيد األمواؿ مف قبؿ المموليف، وىذا التخطيط يساعد في تقييـ المخاطر ويثبت 

تعداد لألسوأ وتخطط جيدًا لما قد يحدث في المستقبؿ، عمى الرغـ مف أف أف المنظمة لدييا اس
خفض التكاليؼ واآلثار المترتبة عميو قد يؤثر عمى أداء المنظمة وعمى الخدمات التي تقدميا، إال 

 إنو قد يكوف الخيار الوحيد لضماف استمرار العمؿ عمى المدى القصير.
يد األمواؿ يجب أف ترافقيا استراتيجية لمراجعة ومراقبة إف عممية تجن اقبة التمويؿ:مراجعة ومر  -7

منتظمة حتى يمكف تعديؿ أي تغييرات قد تحدث، وقد يكوف ىذا عمى مستوى أنشطة التمويؿ 
المحتممة أو فيما يتعمؽ باألنشطة الحالية المؤسسة، وينبغي رصد جميع األنشطة لتجنيد األمواؿ في 

 .قارنًة بمعايير النجاح الموضوعةكؿ مرحمة بحيث يمكف قياس نتائجيا م
تعتبر ىذه اإلستراتيجية مف أنواع التخطيط المبكر، وىذا الجزء مف  استراتيجيات الخروج: -8

القرارات  اتخاذاإلستراتيجية سوؼ يبرىف ويعبر عف قدرة الخطط التي وضعتيا المنظمة مف إمكانية 
ة الخروج يجب أف يكوف مبكرًا ويعتمد ذلؾ التمويؿ، إف التخطيط إلستراتيجي انتياءالمناسبة في حاؿ 

 استراتيجيات الخروج عمى سبيؿ المثاؿ: تشتمؿعمى طبيعة األنشطة والمشاريع المنفذة، وربما 
مقترحات خطط لطمب المزيد مف التمويؿ بناء عمى قصص النجاح والحاجة المحددة - أ

 لممشروعات المنفذة.
 تفاصيؿ عف المنظمة التي ستتولى المشروع.- ب
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 لضماف إستمرارية وبقاء المشروع، مف خالؿ تجنيد أمواؿ. خطط- ت
ىذه اإلستراتيجية تسمح لممموليف لإلطالع عمى  ة واالستمرارية عمى المدى الطويؿ:االستدام -9

أنشطتيا عمى المدى البعيد، ومف أمثمة ذلؾ، اإلطالع  استدامةخطط المنظمة التي توضح كيفية 
ؿ مناطؽ أخرى، أومف خالؿ تطوير الشراكات مع عمى كيفية توسيع خدمات المنظمة لتشم

 المنظمات األخرى.
في الختاـ يجب اعتبار إستراتيجيات تجنيد األمواؿ كأحد أىـ المبادئ التي ترتكز عمييا المنظمة بحيث 
تساعد في تحقيؽ النتائج المرجوة، وىي مفيدة وقادرة عمى التصرؼ واالستجابة لكافة المتغيرات التي قد 

مؿ الرئيسية في نجاح ىي مف العوا باختصارتحدث داخؿ المؤسسة وخارجيا)بما يتعمؽ بالمموليف(، 
 .واستدامة أي منظمة

 

 :األموالعممية تجنيد  -4
مف  االحتياجاتتحديد  أيىي عممية متكاممة تبدأ مف حيث معرفة "مف أيف تبدأ  األمواؿإف عممية تجنيد 

والدواعي التي دفعت إلى تحقيقيا وتعطى صورة واضحة عف  األىداؼ ىيوما  األمواؿوراء تجنيد 
الخطوات المراد تنفيذىا لمعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة مف خالؿ إستراتيجيات قابمة لمتنفيذ ويمكف 

: WSPA Magazine ،2009) وأىميا: (2تقييميا والتعديؿ عمييا وىذه الخطوات موضحة في شكؿ رقـ)
 (14-13ص

بدقة مف خالؿ تحويميا إلى أىداؼ وتمخص بتحديد رؤية المنظمة ورسالتيا  االحتياجاتتحديد  -1
 بشكؿ واضح.

القياـ بتحديد دقيؽ لمموليف المحتمميف، ويتـ ذلؾ بعد مرحمة بحث معمؽ عف ذلؾ المموؿ  -2
 ، اإلعالنات، شبكة العالقات، أو اإلعالـ بكافة أنواعو وأشكالو.االنترنتالمحتمؿ مف خالؿ 

بيـ وتعريفيـ  االتصاؿوبناء العالقات مع المموليف المحتمميف، مف خالؿ العمؿ عمى نسج  -3
بطبيعة عمؿ المنظمة وأىمية الخدمات التي تقدميا ويصاحب ذلؾ تقديـ أوراؽ عمؿ وممؼ تعريفي 

 مكتوب عف المنظمة.
تبدأ خطوات التقديـ لممنح مف خالؿ المموليف المحتمميف مف خالؿ مراسمتيـ أو طمب تمويؿ  -4

(، أو مف خالؿ لقاء وجيًا لوجو، أو مراسمتيـ مف Request for Proposalح مشروع ما)مقتر 
 خالؿ وسائؿ االتصاؿ المتعددة.

إذا نجحت الخطوات السابقة، فيجب المحافظة عمى عالقة متينة وقوية مع المموليف، والبقاء  -5
 عمى عالقة مستمرة.
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وكذلؾ حفظ الممفات الخاصة بكؿ منحة  العمؿ عمى تقديـ كافة المعمومات إلى الجيات الممولة -6
 أدى إلى حصولؾ عمى المنحة. الذيإدارية أو مالية والتي حصمت عمييا، وتوثيؽ الحافز 

ىي عممية متكاممة وال يمكف تجزئتيا إذ أف مف يقوـ بيا ىـ  األمواؿأخيرًا نود التأكيد عمى أف عممية تجنيد 
 مجموعة أفراد وال يمكف لشخص واحد أف يقـو بكافة خطواتيا.

 

 ( يوضح عممية تجنيد األموال2شكل رقم )

 

عدد ،  World Society for the Protection of Animalمجمة(، 2009مقدمة عن تجنيد األموال) المصدر:
 .14، ص (www.wspa-international.orgإلكتروني )، موقع خاص

 
 أىمية التمويل بالنسبة لممنظمات غير الحكومية: -5

المؤسسػات  حجػـ نفقػات لكبػر نظػراً  ،المنظمػات غيػر الحكوميػة تمويػؿ مصػادر أىػـ مػف والتبرعػات المػنح تعتبػر
 األخرى، خاصػة التمويؿ مصادر مف تمؾ النفقات تغطية إمكانية تفوؽ بصورة وبرامجيا، خدماتيا عمى األىمية

 األىمية إعتماد المؤسسات إمكانية مف كبيرة بدرجة تقمؿ الفمسطيني بيا المجتمع يمر التي الصعبة الظروؼ وأف

الحاجة  -1
 إلى التمويل

تلبية االحتياجات  -2
ضمن إستراتجية )التمويلية

 (المنظمة

المصادر  -3
 المطلوبة

إستراتيجية  -4
 تجنيد األموال

تنفيذ  -5
 اإلستراتيجية

 مراجعة ومراقبة -6

 تقييم األداء -7
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 تقميص إلى أدي الوطنية الفمسطينية لمسمطة المالي الوضع سوء أف كما خدماتيا، مف المستفيديف عمى مساىمة

 المحمية.  لممؤسسات ومساعدتيا دعميا
وليػذا  العػالـ، الحكوميػة فػي غيػر لممنظمػات التبرعػات مصػادر وأكبػر أىػـ مػف والتبرعػات المػنح كمػا وتعتبػر
 متعػددة  وال ونظريػات وقواعػد وأصػوؿ ليػا فنػوف وأصػبح متعػددة أشػكاالً  تأخػذ التبرعػات جمػع عمميػة أصػبحت

 األراضػي الفمسػطينية، األىميػة عمػى المنظمػات تمويػؿ مصػادر مػف مصػدر كػأىـ التبرعات جمع عممية تقتصر

 العالـ. أنحاء شتى في غير الحكومية لممنظمات تمويمياً  مصدراً  تشكؿ التبرعات أف حيث

إف تنمية التمويؿ ىي إحداث نوع مف التطابؽ بيف رسالة وأىداؼ المنظمة مف جانب األفراد الراغبوف في 
فراد تساعد مجموعة أخرى، ويمكف القوؿ أف تدبير المساعدة، وبالتالي تتمثؿ تنمية التمويؿ في مجموعة أ

التمويؿ ال يتعدى مجرد طمب "تجنيد األمواؿ"، بينما نجد أف تنمية الموارد تيدؼ في األساس إلى بناء 
قاعدة مف األصدقاء تدعـ رسالة المنظمة وأىدافيا، بحيث يصبحوا مؤمنوف تماما بأف ما يفعموه بأمواليـ 

ثؿ ىذه األمواؿ القياـ بو، وبالتالي فإنيـ لف يترددوا لحظة في تقديـ أي ماؿ أو أقؿ أىمية مما تستطيع م
جيد لدعـ األنشطة التي تقوـ بيا المنظمة، فالجمعيات بحاجة إلى تمويؿ والحكومة غير مستعدة لتحمؿ 

مف جية أخرى، مع  أىميأعبائو نظرا لمحدودية مواردىا مف جية وألف نشاط تمؾ الجمعيات ىو نشاط 
ذاتيا تعتمد العمـ بأف المجتمع يعزؼ عف تمويؿ مثؿ ىذه األنشطة في كثير مف األحياف، كما أف الحكومة 

عمى التمويؿ األجنبي، عمما بأف المخاطر التي تتعرض إلييا الحكومة في ىذا الشأف أقؿ بكثير مف تمؾ 
 (.5، ص2007أفندي، التي تتعرض ليا الجمعيات )

 في المؤسسات قدرة تمؾ مف يزيد أف شانو مف ذلؾ الف الفمسطينية األىمية المؤسسات تمويؿ أىمية وتبرز

 األخيرة السنوات في كبير بشكؿ تضرر الذي الفمسطيني لممجتمع والتنمية اإلغاثة عمميات في المساىمة

 حيث لمفمسطينييف والمعيشية االقتصادية األوضاع تردي أدى إلى الذي المتواصؿ اإلسرائيمي العدواف بسبب

ف الفقر، خط تحت يعيشوف الفمسطينييف نصؼ مف أكثر أف الدولي، البنؾ تقرير أظير  مف %16 وا 

 اقتناء الحد عمى قادريف رغي ـ1967 عاـ المحتمة األراضي في فمسطيني ألؼ 600 قرابة الفمسطينييف، أي

 إلى إضافة العمؿ، عف عاطؿ الفمسطينية العمؿ قوة ربع أف التقرير وأوضح الضرورية، الحاجيات مف األدنى

 (. 12: ص 2000، الدولي تقرير البنك سكستون،) عميو كاف ما بثمث انخفض العامميف دخؿ أف
 ودور أىميػة الفمسػطيني تبػرز المجتمػع شػرائح لكافػة ومصػاعب معانػاة مػف إليػو تشػير ومػا المعطيػات تمؾ إزاء

 السػمطة وقػدرات إمكانيػات واف تضػررا، خاصػة األكثػر الفئػات عػف األعبػاء تخفيػؼ فػي األىميػة المؤسسػات

 فاف ولذلؾ الفمسطيني، المجتمع تجاه بواجبيا القياـ عف تعجز وحدىا المختمفة ومؤسساتيا بأجيزتيا الفمسطينية
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المجتمػع  تجػاه و مسػؤولياتياأ بواجبػو القيػاـ مػف المؤسسػات تمػؾ لتمكػيف األىميػة ضػروري المنظمػات تمويػؿ
 (.309ص  :2004المعاطي، أبو الفمسطيني)

والتنموية عمى  ومشاريعيا اإلغاثية برامجيا لتنفيذ الالـز التمويؿ تجنيد عمى األىمية المؤسسات قدرة تعتمد
مكانية مجتمع وخصائص لطبيعة فيميا  مجتمع المموليف مع التعامؿ عممية ألف نظراً  معو  التعامؿ المموليف وا 

 األىمية إقامة عالقات المؤسسات مف ذلؾ يستمـز حيث لممؤسسات التجارية، التسويقية السياسة مع تتشابو

قناعيـ مع المموليف دبموماسية  اإليجابي عمى تنفيذىا، ودورىا تعمؿ التي البرامج والمشاريع وضرورة بأىمية وا 

 المرافؽ إدارة بقدرتيا وكفاءتيا عمى ثقة المموليف كسب إلى بحاجة أنيا كما الفمسطيني، المجتمع تنمية عمى

 بالمصداقية والشفافية. وتمتعيا الخاصة عف المصالح وبعدىا عمميا ونزاىة الخيرية

 ومراعاة إختالؼ بالحسباف االختالؼ ذلؾ أخذ األىمية المؤسسات عمى يوجب التمويؿ مصادر إختالؼ أف كما

 وعدـ أىدافيا المحددة عف اإلنحراؼ عدـ بعيف اإلعتبار األخذ مع التمويؿ، مصادر وأىداؼ وتوجيات فمسفات

 األىداؼ. تمؾ تحقيؽ بيا عف ؼ ينحر قد تمويؿ وراء اإلنجرار

خالؿ  مف وتطوير القدرات، الفني الدعـ مف أخرى أشكاالً  تشمؿ بؿ المالي، الدعـ عمى العالقة تقتصر وال
دارية ميارات عمى دراسية، وتدريب منح وتوفير األجانب، الخبراء بنشاطات ىذه  مرتبطة مختمفة، فنية وا 

في  المحمية المنظمات في وعامميف مسئوليف مشاركة المانحة فرص الجيات بعض المنظمات، وتسيؿ
 )لداودوة،إقميمية ودولية ومنظمات شبكات عضوية ومؤتمرات، وفي ورش والدولية، وفي اإلقميمية المنتديات

 .(95ص :2001 وآخرين

 لمتبرعات أف إال األىمية، المؤسسات وخدمات أنشطة في الفعاؿ ودورىا التبرعات أىمية مف الرغـ عمى
 التبرعات وخاصة المصدر ىذا الشديد مف والحرص الوعي مف درجة تستوجب كثيرة وسمبيات مخاطر
 وبالتالي المانحة، المؤسسات ىدؼ ىو الخيري يكوف العمؿ ال الحاالت مف العديد في أنو حيث الخارجية

ومعايير  إلشتراطات ووفقا الدعـ مؤسسات وأىداؼ لفمسفة وفقا محددة لمشاريع وبرامج موجيا دعميا يكوف
األىمية  المنظماتبعض  رفضت فقد وليذا الفمسطيني، األىمي العمؿ وغايات أىداؼ تتفؽ مع ال

 تبرميا التي االتفاقياتعقود  مع لمتنمية األمريكية الوكالة ترفقيا التي اإلرىاب وثيقة عمى التوقيع الفمسطينية
 األىمية المنظمات شبكة)وأخالقية سياسية وقانونية ألسباب بإلغائيا وطالبت الفمسطينية المؤسسات مع

 (.45: العدد 2004الفمسطينية، 

 عبر يمر مشاريعيا تمويؿ لجعؿ المنظمات ىذه عمى السيطرة 1999 سنة الفمسطينية السمطة حاولت وقد

 الدولي البنؾ تقديرات حسب دوالر مميوف 200بنحو يقدر المنظمات ليذه السنوي الدخؿ وأف السيما السمطة
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 المنظمات ليذه السمطة جانب مف اتيامات وسط اإلطار، ىذا في األىمية المنظمات وزارة استحداث وجاء

)أبو المشاريع موازنة % مف70جنونية تصؿ أرقاـ إلى تصؿ إدارية رواتب تغريبية، وتحصيؿ أجندة بتمبية
 : موقع الجزيرة اإللكتروني(.2004الييجا، 

 يتطرؽ ولـ التمويؿ األجنبي، مع لمتعامؿ فمسطينية ضوابط بمورة عدـ األجنبي التمويؿ مخاطر مف يزيد ومما

 الساحة عف فغاب ضوابط، أي إلى والييئات المحمية الخيرية بالجمعيات الخاص ـ2000 ( لسنة1رقـ) قانوف

 وحساسة ميمة الخارجي التمويؿ ومسالة األجنبي التمويؿ تضبط عممية عامة أسس عمى االتفاؽ الفمسطينية

محمييف  وكالء شريحة ونفوذ وجود تعزز فيي ككؿ، المجتمع وعمى األىمية عمى المؤسسات تبعاتيا وليا
 الجيات ورغبات لمواقؼ مرتينة وتجعميا األىمية، المنظمات استدامة عمى وتؤثر ،الداعمة الخارجية لمجيات

مكانيات قدرات و مع أداء عكسيا األجنبي التمويؿ مخاطر درجة وتتناسب الممولة  الوطنية السمطة وا 

 . (103: ص2001، وآخرون)لدادوة الفمسطينية

اإلسالمية  كافة البمداف إف بؿ الفمسطينية، المناطؽ عمى الخارجية وخاصة التبرعات مخاطر يقتصر وال
 المانحة الجيات ممثمي مف وعدد حقوؽ اإلنساف وخبراء نشطاء حذر حيث المخاطر، تمؾ مف تعاني والعربية

 (.3: ص2003)مجمة الشرق العربي، قبؿ المانحيف مف لمتمويؿ السياسي التوظيؼ مخاطر مف

أف أىـ مؤشرات فعالية المجتمع المدني ىو استقاللو المالي عف كؿ شكؿ مف أشكاؿ السمطة  فيو الشؾمما 
ة واالقتصػػادية داخميػػة كانػػت أو خارجيػػة. وأي اسػػتفادة لػػو مػػف التمويػػؿ كيفمػػا كػػاف حجمػػو ومصػػدره السياسػػي

أىػػداؼ ىنػػاؾ فأينمػػا يوجػػد تمويػػؿ رسػػمي أو أجنبػػي توجػػد شػػروط يفرضػػيا الممولػػوف و   يسػػيء إلػػى اسػػتقالليتو
عربيػػة مثػػؿ وغالبػػا مػػا نجػػد منظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي بعػػض الػػدوؿ ال ،غيػػر معمنػػة يسػػعوف إلػػى تحقيقيػػا

كمػا أنيػػا أصػبحت تفضػػؿ القيػػاـ  ،المغػرب تخضػػع لتمػؾ الشػػروط بغيػػة الحصػوؿ عمػػى مػوارد ماليػػة ألنشػػطتيا
باألنشػػػطة التػػػي تموليػػػا الجيػػػات الرسػػػمية أو األجنبيػػػة فػػػي مجػػػاالت مثػػػؿ حقػػػوؽ المػػػرأة، ومشػػػاكؿ اليجػػػرة، 

وىو ما يجعػؿ  ،محمية ليذه البمدافاالستجابة لمحاجيات ال إلىواإلرىاب، والشباب، بدؿ القياـ بأنشطة تيدؼ 
وبالتػػالي لػػـ  ،ىػػذه الجمعيػػات مجػػرد آليػػات لتنفيػػذ المخططػػات اإلسػػتراتيجية لألجيػػزة الحكوميػػة والػػدوؿ الغربيػػة

 عمػىالسػمطات العموميػة وحثيػا  تعسػؼيعد المجتمع المدني سمطة مستقمة تقػؼ بػيف الفػرد والدولػة لمحػد مػف 
تسػػتغؿ الػػدوؿ األجنبيػػة إمكانياتيػػا الماليػػة فومػػف الناحيػػة السياسػػية واألمنيػػة،  السػػتجابة لحاجيػػات المػػواطنيفا

القــدس رشــيد، بــن بيــو، )بشػػكؿ عػػاـمنيػػا والناميػػة خاصػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ سياسػػية وثقافيػػة داخػػؿ الػػدوؿ العربيػػة 
 (.8/21/2010 ،العربي
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 غير الحكومية:الفمسطينية  المنظمات تمويل -6
 ديمقراطي تغيير إلحداث األدوات أفضؿ المدني المجتمع منظمات إف المانحيف أوساط في اعتقاد ساد لقد

 في تغيير إحداث عمي المدني لمجتمعا مقدرة أثبتت قد الشواىد بعض تكوف وقد النامية، الدوؿ في حقيقى
 التحوؿ في الحاؿ ىو وكما الماضي، القرف تسعينات مطمع في قصيرة لفترات اإلفريقية الحاالت بعض
 اإلستخداـ عممية في سوية عالقة بإتجاه الدفع ينقصو الفيـ ىذا مثؿ لكف أوروبا وشرؽ وسط في الكبير

 التحوالت إحداث في المدني المجتمع منظمات دور تفعيؿ ويعتبر. (110: ص2003)أبوسيف، األدواتي
 في تأكد ما وىو المتحدة والواليات األوروبي اإلتحاد بيف اإلتفاؽ نقاط مف األوسط الشرؽ في المرغوبة
، كما تـ التأكيد عمى ذلؾ 2002 يونيو في األمريكية المتحدة الواليات في G8 الكبار الثمانية الدوؿ إجتماع
 الذي المشترؾ واإلعالف 2004 العاـ أوائؿ بوش والرئيس شرودر غيرىارد األلماني المستشار لقاء خالؿ
 االقتصادية والفرص القانوف وسيادة اإلنساف وحقوؽ والديمقراطية الحرية دعـ" الطموح اليدؼ عمي فيو اإتفق

 في الناتو قمة في األمريكية األوروبية القمة في بعد فيما تأكد كما ،"الكبير األوسط الشرؽ في واألمف
 .(27: 2005 قاسم،) 2005إستانبوؿ

 نشاطيا حجـ يتوقؼ فعميو األىمية، لممنظمات بالنسبة وحيوية أىمية الجوانب أكثر مف التمويؿ ويعد
 تمويؿ مصادر لطبيعة نتيجة األىمية ىذه اددوتز  تخدمو الذي المجتمع عمي وأثره ومستواه ونوعيتو

 يمثمو عما فضالً  لمبالد، واإلجتماعي السياسي بالمناخ وتأثيرىا والتغيير بالمرونة تتسـ التي المنظمات
 التي والعينية المالية القيـ يمثؿ فيو ككؿ، األىمي لمقطاع اإلقتصادية القيمة في كبيرة مساىمة مف التمويؿ
 تسيـ التي األنشطة بعض تشمؿ والتي ليا، والجارية الثابتة النفقات لتغطية الجمعية ميزانية إلي تدخؿ
 األىمي لمعمؿ بالنسبة وىاماً  حساساً  موضوعاً  التمويؿ يعتبر وكما المستمرة التمويؿ عممية في بدورىا

 في التنمية لعممية الراعية الدولية المؤسسات برعاية الفمسطينية األىمية المنظمات حظيت فقد الفمسطيني
 مثؿ األىمية لممنظمات مميز لدور الترويج في نفوذىا الجيات ىذه وتستخدـ غزة وقطاع الغربية الضفة
 المموؿ تمكيف مشرع أو غزة وقطاع الغربية الضفة في األىمية المنظمات دعـ برنامج" الدولي البنؾ مشروع

 .(81: ص 2001)ماس، األمريكية التنمية وكالة مف

 أو دولية أىمية منظمات مف إما يأتي الفمسطينية األىمية المنظمات تتمقاه الذي الخارجي التمويؿ معظـ إف
 المنظمات إف أخري وبكممات الحكومية الييئات وليس األىمية المنظمات لتمويؿ مخصصة مصادر مف

)البرغوثي، ىأخر  بمداف في أىمية منظمات مع بؿ الفمسطينية السمطة مع ليس تتنافس الفمسطينية األىمية
 .(87: ص 1997
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 المجتمعية المنظمات مف متنامي عدد بيف إعتمادية عالقة والتسعينات الثمانينات عقدي في بدأت لقد
 ىذا في منيا يبرز ىامة نتائج إلي المتزايدة اإلعتمادية ىذه وأدت أجنبية، دعـ مصادر عمي الفمسطينية

 المنظمات ىذه مف الكثير وأىداؼ عمؿ برامج تحديد في الخارجي التأثير زيادة األولي إثنتاف، السياؽ
 نمو والثانية الوجود، لضماف الدعـ ىذا عمي األخر الطرؼ إعتمادية ونمو طرؼ، مف المتوالي الدعـ لتقديـ
 .(34: ص 1995)الجرباوي، المجتمع وسياؽ دينامية عف ومنفصمة التمويؿ بمصادر مرتبطة منتفعة شريحة

لقد نتج عف التعدادات السابقة لممنظمات غير الحكومية الفمسطينية التي أجراىا معيد أبحاث السياسات 
ىذه المنظمات عمي الجيات المانحة  باعتمادنتباه فيما يتعمؽ جوانب مثيرة لإل (ماس)االقتصادية الفمسطيني

 و،فقد تجاوزت المساعدات الخارجية المساعدات المحمية بشكؿ كبير مف حيث الحجـ ونسبة النم ،الخارجية
عمي المساعدات  االعتمادية% في 01زيادة بمقدار  ؾ( كاف ىنا2112و 0111وبيف دراستي التعداد)

 األخرى، عتماد عمي تمويؿ السمطة الفمسطينية وكالىما عمي حساب المصادرالخارجية وزيادة أقؿ في اإل
ومساعدات مف السمطة الفمسطينية ومساعدات ، التي تدر الدخؿ األنشطةتشتمؿ عمي  األخرىوىذه الفئة 

 إيراداتومصادر  ،ومساعدات مف فمسطيني الشتات األخضريف يسكنوف داخؿ الخط ذال الفمسطينييفمف 
 أخري.

لخارجية، إال أف ىذا الرقـ مشتؽ  زيادة مستمرة في االعتمادية عمي المساعدات ا 2112نتائج عاـ  تظير
مف مسح المنظمات الفمسطينية غير الحكومية ولذا فيو متحيز نحو عينة مف تمؾ المنظمات التي تتمقي 

 المبالغ الكبرى مف المساعدات الخارجية.

، فإف ىذه المنظمات 2112و 0111وفي مقارنة بيف ىذا الرقـ وبيف نتائج مسوح معيد ماس في عاـ 
% مف تمويميا مف مصادر خارجية، ونسبة أقؿ بكثير 21ة غير الحكومية الكبرى تتمقي حوالي الفمسطيني

مف المساعدات عبر قنوات إيرادات مف منظمات غير حكومية فمسطينية أخري، ولعؿ الفارؽ األكبر بيف 
وات اإليرادات ىذه المنظمات الكبيرة وبيف مجموع المنظمات الفمسطينية غير الحكومية ككؿ، فيما يتعمؽ بقن

 21.5 %% و  2.5غير المساعدات الخارجية ىو في المعدؿ األقؿ بكثير مف األنشطة المحققة لمربح)
 عمي التوالي(.

( فيما يمي الصورة الكاممة لمصادر إيرادات المنظمات الفمسطينية غير الحكومية، وكما 0يوضح جدوؿ )
لمنظمات الكبرى التي تعتمد بشكؿ كبير عمي منحازة لجية ا 2112ىو في السابؽ، فإف تقديرات عاـ 

 المساعدات الخارجية وبالرغـ مف ىذا اإلنحياز، إال أنو يمكف تحديد عدد مف اإلتجاىات المثيرة لإلىتماـ.
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 ( 2008، 2006، 1999(: مصادر إيرادات المنظمات الفمسطينية غير الحكومية)بنسب مئوية( في األعوام)1جدول)

 2008 2006 1999 السنة-المصدر

 %7863 %6069 %4668 مساعدات خارجية

 %1264 2165 2868 إيرادات ذاتية
 %068 %067 %469 تمويؿ مف السمطة الفمسطينية

 %563 %963 %1068 تبرعات محمية

 %061 %367 %164 8491تبرعات مف فمسطينيو 
 %263 %362 %565 تبرعات مف فمسطيني الشتات

 %068 %067 %168 غيرىا

 %100 %100 %100 المجموع

مسح المنظمات الفمسطينية غير  -2009، 2007، 2001)ماس(الفمسطينية االقتصاديةالمصدر: معيد أبحاث السياسات 
 .39: ص 2009الحكومية، 

 
الناتجة عف استثمار الجمعية في بعض أصوليا مف أجؿ إعادة الصرؼ عمى -تستمر اإليرادات الذاتية
مسح المنظمات الفمسطينية غير الحكومية،  طواؿ فترة دراسة باالنخفاض -الربحأنشطتيا وليست بيدؼ 

عمى المساعدات مف فمسطيني الشتات، أما المساعدات مف  -ولكف إلى حد أقؿ –وينطبؽ ىذا  2111
والسمطة الفمسطينية "وآخروف" فإنيا تتقمب بشكؿ طفيؼ أعمي مف القياسات الثالثة،  0112فمسطينيو 
ي ىامشية وغير ذات شأف بالنسبة لمجمؿ إيرادات المنظمات غير الحكومية الفمسطينية، وتشكؿ ولكنيا تبق

 .(40-39: ص 2009)ديفوير وترتير،% 0عادة أقؿ مف 

الفمسطينية غير الحكومية ارتفعػت بشػكؿ كبيػر  لممنظماتوتشير تقديرات وزارة التخطيط إلى أف المساعدات 
جػديرة بالمالحظػة فػػي التمويػؿ الخػارجي ليػػذه  انخفاضػػات%، وأف 511 فػي السػنوات العشػػر األخيػرة بحػوالي

الثانيػة بتحويػؿ  االنتفاضػةبػدأت  2111. ففي عػاـ 2112، و2111، 2111المنظمات قد حدثت في أعواـ 
لكنػػو كػػاف فػػي ظػػؿ زيػػادة إجماليػػة فػػي المسػػاعدات لمضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة.  الطػػوارئالتمويػػؿ إلػػى قطػػاع 
 ضح تقديرات المساعدات.الجدوؿ التالي يو 
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(: تقديرات تمويل الجيات المانحة لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل 2جدول)
 المبالغ التي جرى مسحيا)مقربة إلى أقرب ألف دوالر أمريكي(

 السنة
المبمغ اإلجمالي الذي تم 
تتبعو في مسح المنظمات 

 الحكوميةالفمسطينية غير 

% إجمالي النسبة 
المئوية من تقديرات 

 وزارة التخطيط

المبمغ اإلجمالي الذي 
تم تتبعو في مسح 
 الجيات المانحة

% إجمالي النسبة 
المئوية من تقديرات وزارة 

 التخطيط

0111 ,10,523111 22% 031223111 00% 
2111 2132523111 ,0% 0132223111 22% 
2110 2231023111 ,0% 21320,3111 22% 
2112 ,231223111 ,5% 1232253111 15% 
211, ,130103111 10% 11،1113111 02% 
2111 1232103111 01% 20،5523111 001% 
2115 5132213111 20% 12،0203111 11% 
2112 021315,3111 22% 01,35203111 5,% 
2110 01235053111 21% 01035103111 21% 
2112 02231,,3111 11% 02531,53111 21% 

 %55 002322,3111 %51 2153,513111 المجموع
 ، نظام رصد المساعدات الدولي.2008-2003المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بيانات التقارير الفصمية 

 
يبيف الجدوؿ نسبة المساعدات لقطاع المنظمات الفمسطينية غير الحكومية والتي تتقمب مف عاـ إلى آخر، 
وفي تقديرات مماثمة لتقديرات وزارة التخطيط والتعاوف الدولي وعند أخذ معدؿ السنوات العشر األخيرة، فإف 

الي المساعدات الخارجية % مف إجم01بما نسبتو  يحظىقطاع المنظمات غير الحكومية الفمسطينية 
 .(35: ص 2009 )ديفوير وترتير،لمضفة الغربية وقطاع غزة

قبػػػؿ النظػػػر إلػػػي القطاعػػػات المحػػػدودة ومجموعػػػات األنشػػػطة الممولػػػة خارجيػػػًا لممنظمػػػات الفمسػػػطينية غيػػػر 
الحكوميػػة تػػـ تقسػػيـ بػػرامج ىػػذه المنظمػػات إلػػي فئػػات واسػػعة منيػػا اإلغاثػػة مقابػػؿ التنميػػة وبمعنػػي أبسػػط يػػتـ 

دة مػػػا تكػػػوف مسػػػاعدات أثػػػر النشػػػاط وأىدافػػػو، وعػػػا اسػػػتدامةالتمييػػػز بػػػيف مسػػػاعدات اإلغاثػػػة والتنميػػػة حسػػػب 
ألزمػػة  كاسػػتجابةاإلغاثػػة عمػػي شػػكؿ مسػػاعدات معونػػة مباشػػرة لألسػػر والمجتمعػػات الميمشػػة، أو إنيػػا تػػأتي 
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حػػادة، وفػػي أي مػػف ىػػذيف الشػػكميف، فػػإف القصػػد ىػػو تمبيػػة حاجػػو فوريػػة، ومػػف جيػػة أخػػرى، فػػإف مسػػاعدات 
ي المػدى الطويػؿ، وتتػألؼ مػف مجموعػة أو سياسية عم اقتصادية، اجتماعيةالتنمية تيدؼ إلي خمؽ تحوالت 

 واسعة مف األنشطة التي تتراوح بيف تطوير البني التحتية إلي تمكيف المرأة.

مقارنػة  0:2المنظمػات الفمسػطينية غيػر الحكوميػة أنيػا تنخػرط فػي أنشػطة تنمويػة بواقػع  وتظير نتػائج مسػح
الثانيػػة، بشػػكؿ طفيػػؼ  االنتفاضػػةة، وقػػد زادت األنشػػطة التػػي تسػػتيدؼ اإلغاثػػة، إبػػاف فتػػرة يػػنشػػطة اإلغاثاألب

% مػػف أنشػػطة المنظمػػات الفمسػػطينية غيػػر الحكوميػػة 01قبػػؿ أف تتراجػػع ثانيػػة فػػي الفتػػرة الثالثػػة حػػيف ركػػزت 
 عمي التنمية.

ية غيػر الحكوميػة مفيومػػة وتصػبح ىيمنػة بػرامج التنميػة عمػي بػرامج اإلغاثػة فػي أنشػطة المنظمػات الفمسػطين
الػدور المحػدود لممنظمػات الفمسػطينية غيػر الحكوميػة فػي بػرامج اإلغاثػة الممولػة  االعتبػارعندما نأخذ بعػيف 

مف الخػارج، وبػالرغـ مػف أف ىنػاؾ عػددًا مػف ىػذه المنظمػات تعمػؿ فػي مجػاؿ اإلغاثػة، إال أف القسػـ األكبػر 
غيػػػر الحكوميػػػة الدوليػػػة مثػػػؿ منظمػػػة كيػػػر، وىيئػػػات األمػػػـ  مػػػف أعمػػػاؿ اإلغاثػػػة موازناتيػػػا تمتقطػػػو المنظمػػػات

 المتحدة، مثؿ األونروا.

وليػذا السػبب وفػي سػػياؽ الزيػادة اإلجماليػة فػي المسػػاعدات لمضػفة الغربيػة وقطػاع غػػزة، والتحػوؿ الكبيػر فػػي 
ينية غير ىذه المساعدات مف التنمية إلي اإلغاثة، فإف ىناؾ زيادة طفيفة في نسبة أنشطة المنظمات الفمسط

 الحكومية في قطاع اإلغاثة.

، ومػع زيػادة 2110السياسػية، كمػا كػاف الحػاؿ عػاـ  االضػطراباتفػي أوقػات  -بشكؿ خاص –وىذا صحيح 
أف توجػو الكثيػر مػف تمويميػا عبػر  اختػارتالعنؼ والحاجة لممساعدات الخارجية، قد تكػوف الجيػات المانحػة 

لية بداًل مف الدخوؿ في مجاؿ التسييس مع المنظمات  غيػر قطاع المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدو 
الحكوميػػػػة الفمسػػػػطينية، حيػػػػث يمكػػػػف إسػػػػاءة تفسػػػػير الػػػػدعـ مػػػػف الجيػػػػات المانحػػػػة وكأنػػػػو دعػػػػـ السػػػػتمرارية 
االنتفاضػػػة، أو أف تػػػػذىب األمػػػػواؿ إلػػػػي السػػػػمطة الفمسػػػػطينية وىػػػو مػػػػا ال يرغػػػػب فيػػػػو الكثيػػػػروف فػػػػي مجتمػػػػع 

 المانحيف.

عػػة اإلحصػائية لممسػاعدات لمضػػفة الغربيػة وقطػػاع غػزة مػدي اخػػتالؼ مجموعػات الػػدوؿ ىػذا وأظيػرت المراج
المانحة مف حيث كمية نوع المساعدات المقدمة لفمسطيف عمػي مػدار السػنوات العشػر التػي تػـ دراسػتيا، كمػا 
تظيػػػر كيفيػػػة تفاعػػػؿ ىػػػذه المجموعػػػات مػػػع البيئػػػة السياسػػػية، وقػػػد أظيػػػر مسػػػح لممنظمػػػات الفمسػػػطينية غيػػػر 

بػيف مجموعػات المػانحيف أيضػا مػف حيػث تمويميػا لممنظمػات الفمسػطينية غيػر  اختالفاتحكومية أف ىناؾ ال
 (.43-41: ص 2009)ديفوير، وترتير، الحكومية وفقًا لمتالي: 
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المساعدات األوروبية لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية وفقًا لمسح لممنظمات الفمسطينية غير  -0
أكبر الجيات المانحة لقطاع المنظمات -اآلف حتى-انحة األوروبية ىيالحكومية، فإف الدوؿ الم

 .2112% مف إجمالي التمويؿ في عاـ 2002الفمسطينية غير الحكومية بنسبة 
حسب  –مساعدة الواليات المتحدة لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية مف المثير لمدىشة -2

المساعدات الخارجية لممنظمات الفمسطينية  % فقط مف,10 ػأف الواليات المتحدة ساىمت بػ -المسح
 . 2112غير الحكومية في عاـ 

المساعدات متعددة األطراؼ )األممية( لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية، فيبدو أف التمويؿ  -,
متعدد األطراؼ) األممية(، الذي يوزع أساسًا عف طريؽ منظمات األمـ المتحدة والبنؾ الدولي، يرتبط 

فيو  انخفضت، ففي الوقت الذي وانخفاضا ارتفاعات األوروبية في عالقة سمبية مع المساعدا
، فإف المساعدات االنتفاضةالمساعدات األوروبية لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية خالؿ 

السياسي واألزمات في  االضطراب، ومثمما ذكرنا سابقًا، فقد تسبب ازدادتالخارجية متعددة األطراؼ 
حدوث تحوالت في المساعدات الخارجية بعيدًا عف التنمية والمنظمات غير الحكومية الفمسطينية 

البرامج اإلغاثية التي تنفذىا منظمات حكومية وغير حكومية دولية كوسيمة لمعالجة األزمة في  باتجاه
 .االنتفاضةفمسطيف، دوف الدخوؿ في سياسة 

أو  األوروبييفربية لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية، عمي عكس مساعدات الدوؿ الع -1
، فإف المساعدات العربية لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية زادت بشكؿ كبير أباف األمريكييف
إلي ذروة بمغت  ازدادت% مف إجمالي المساعدات، إال أنيا 105، حيث كانت تشكؿ حوالي االنتفاضة
بالتراجع تراجعت معيا المساعدات  االنتفاضةوعندما بدأت حدة  ,211% في العاـ 0205حوالي 

 .2112% مف إجمالي المساعدات عاـ 01العربية إلي 
الجيات المانحة الحكومية وغير الحكومية، لقد سعي مسح المنظمات غير الحكومية الفمسطينية  -5

لمؤسسات متعددة إلي فرز المانحيف في مجموعتيف حكومية وغير حكومية، وفيما يمي فإف ا
 اتجاىاتاألطراؼ)األممية( مدرجو في الفئة الحكومية ويتـ فصميا فقط مف أجؿ تسميط الضوء عمي 

، ومع بداية االنتفاضة الثانية زاد التمويؿ 2110مساىماتيا في عاـ  انخفضت، ثـ 0111معينو عاـ 
بقيت مساعدات  2110% ومنذ 22% إلي 11مف الجيات المانحة غير الحكومية بشكؿ كبير مف 

الجيات المانحة غير الحكومية أعمي مف المساعدات الحكومية، ووفقًا لمسح المنظمات غير 
بشكؿ كبير مع بداية  انخفضتالحكومية الفمسطينية فإف مساىمات الجيات المانحة الحكومية 

 % ويظير المسح أف الحكومات المانحة فضمت العمؿ مع المنظمات2,% إلي 20مف  االنتفاضة
 غير الحكومية الفمسطينية المحمية مف خالؿ المنظمات. 
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الجيات المانحة غير الحكومية، كانت الجيات المانحة الخارجية غير الحكومية تقدـ أقؿ مف  -2
المنظمات وفي المحمية النصؼ بقميؿ مف المساعدات الخارجية لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية 

ذا تـ قياس المنظمات متعددة األطراؼ منفصمة  2110الحكومية منذ العاـ غير الدولية  فصاعدًا، وا 
% في مجموع المساعدات لممنظمات غير الحكومية 0202عف المساعدات الحكومية)فإنيا تساىـ بػ 

(، وتساىـ الشراكات المباشرة الحكومية مع المنظمات غير الحكومية الفمسطينية 2112الفمسطينية في 
 بثمث إجمالي المساعدات.

جيات المانحة الحكومية، وكما ورد في الفقرات السابقة، فإف التناقص في المساعدات الحكومية ال -0
لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية يسير بالتوازي مع زيادة في الشراكات بيف ىذه المنظمات 

 ، شكمت المساعدات متعددةاالنتفاضةوالييئات متعددة األطراؼ، فعمي سبيؿ المثاؿ، خالؿ فترة 
% فقط 25مجموع المساعدات الحكومية مقابؿ  %75األطراؼ لممنظمات غير الحكومية الفمسطينية 

 .2112في عاـ 

 

 آليات ومتطمبات تجنيد األموال: -7

 بد مف ال التبرعات عمى األىمية، ولمحصوؿ المؤسسات تمويؿ مصادر مف العظمى النسبة التبرعات تشكؿ

 أىـ تمؾ ومف المطموبة، التبرعات تقديـ في تقنع المانحيف التي المناسبة والوسائؿ األساليباآلليات و  إتباع

 .(2011إبريل،  25)مقابمة مع: الشوا، غزة:  الوسائؿ:
 المؤسسة ورسالتيا. أىداؼ مع يتناسب وبما وسميـ عممي بشكؿ والبرامج المشاريع إعداد -0

رفاؽ وبرامج مشاريع مجاؿ ضمف العاممة المانحة بالمؤسسات االتصاؿ -2 منشورات  المؤسسة وا 
مف  المستفيدة الفئات وعدد التي نفذتيا، والمشاريع وأىدافيا عمميا المؤسسة ومجاؿ عف وتقارير

 ومصداقيتيا. وكفاءتيا المانحة بجديتيا المؤسسات إلقناع خدماتيا، وذلؾ

المؤسسة  أىداؼ ونشاطات توضح اإلنترنت شبكة عمى األىمية بالمؤسسات خاصة مواقع إقامة -,
 أىدافيا ومشاريعيا. لنشر األخرى اإلعالـ وسائؿ استغالؿ وكذلؾ األىمية،

 دورىا بشكؿ يظير المؤسسة وفعاليات أنشطة إلبراز والدينية الوطنية المناسبات استغالؿ -1

 جمع التبرعات. حمالت في ذلؾ استغالؿ وبالتالي المجتمع، خدمة اإليجابي في

 وفي التبرعات، حمالت جمع في والمصداقية السمعة ذات ميةواإلسال الوطنية الشخصيات إشراؾ -5

 األىمية. بالمؤسسة المموليف مف ثقة تزيد الشخصيات تمؾ كوف المانحة، بالمؤسسات االتصاؿ

 المموليف بمصداقيتيا،  ثقة المنفذة لكسب وبرامجيا ألنشطتيا توثيؽ المنظمة وسائؿ إستخداـ -2

 لدعـ برامج أخرى. معيـ عالقات لبناء المؤسسة تسعي آخريف مموليف ثقة ولكسب
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 رمضاف شير خالؿ أو العاـ كنياية المانحيف، تبرعات فييا تزيد التي والظروؼ المواسـ استغالؿ -0

 المجتمع مع الشعبي التعاطؼ تزيد مف أحداث حدوث لدى أو والزكاة، الصدقات إخراج يتـ حيث

 الفمسطيني.

 .(5: ص2008)ىايز وأخرون،  ليذه اآللية مف خالؿ:كما وأنو البد مف اإلعداد الجيد 
 القادمة. (,-2)العمؿ عمى تقدير التمويؿ المراد الحصوؿ عميو عمى مدى السنوات -0
جراءات لوائح تجنيد األمواؿ -2  .إعداد وتطوير سياسات وا 
 التمويؿ.لتقييـ الحاجة إلى عقد ورش عمؿ  -,
بناء القدرات في جمع التبرعات وتنمية  تقييـ القدرات في مجاؿ جمع التبرعات إلجراء وكيفية -1

 الموارد البشرية والتطوير التنظيمي.
 .كيفية استيداؼ الجيات المانحة، عمى الصعيديف المحمي والدولي وما ىي متطمباتيا -5

 كيفية كتابة مقترح لتمويؿ المشروع. -2
 مخطط إلعداد التقارير المالية.إعداد  -0
جي لجمع التبرعات مف خالؿ تنفيذ رصد دوري لجميع وضع خطة لكتابة وثيقة التخطيط االستراتي -2

 .أنشطة جمع األمواؿ

 ( لسنة1رقـ) أجاز القانوف فقد فمسطيف في األىمية المؤسسات تمويؿ مصادر كأىـ التبرعات ألىمية ونظراً 
 مف األسواؽ أو الحفالت إقامة مف خالؿ أو الجميور مف التبرعات حؽ جمع األىمية لمجمعيات ـ 2000
 مف التي أنشئت ةاإلجتماعي لألغراض األمواؿ وسائؿ جمع مف ذلؾ غير أو الرياضية والمباريات الخيرية
 .والثالثون( الثاني العددالوقائع الفمسطينية،  : 2000لسنة (1) رقم )قانونالوزارة المختصة إشعار بعد وذلؾ أجميا

لو كمسببات لمنجاح وإلتماـ إنجاز ىذا العمؿ إف المبادرة لمقياـ بأى عمؿ يجب أف يكوف لو متطمبات تتوفر 
ف حتى يحقؽ أىدافو وفؽ ما خطط، و  ىتماـ المموليف بتطبيؽ سياساتيـ التمويمية التي تفرضيا عمييـ إا 

التي يأخذىا الممولوف  متطمبات والشروطأىـ ال  ومف ترح المشروعمقفي تحديد مصير  ىاماً  تمعب دوراً 
 (15ص  :2006طية، )ع وىي كالتالي: عتباربعيف اإل
البناء التنظيمي السميـ، الذي يوضح تقسيـ النشاطات واألعماؿ والواجبات واألقساـ واإلدارات وأف  -0

 يعمؿ عمى تحديد أىداؼ المنظمة.

 فاعمية المنظمة في استخداـ مواردىا المتاحة بشكؿ أمثؿ. أيالكفاءة المؤسسية،  -2
 ومدى قدرة المنظمة التي تحصؿ عمى المنحة عمى تطبيقيا. سياساتيـ التمويمية -,
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ووضع  األىداؼالرؤى البعيدة، وصياغة  ابتكارالقيادة الفاعمة، وىي قدرة القيادة عمى  -1
 االستراتيجيات وتحقيؽ التعاوف وتحفيز الطاقات مف أجؿ العمؿ.

 درجة الثقة والمصداقية التي تتمتع بيا المنظمات األىمية. -5

 عممية توظيؼ وقيادة العامميف لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة. أيإدارة الموارد البشرية،  -2

الكفاءة التسويقية، وتيدؼ إلى وجود خطط تسويقية وترويجية ألنشطة المنظمة ومشروعاتيا ولمعمؿ  -0
 عمى إستقطاب الفئات المستفيدة.

 التي تحكـ نشاط المنظمة.أنظمة وأساليب العمؿ، وىي مجموعة السياسات واألساليب واإلجراءات  -2
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 :قدمةمال -1
 في الممحوظ دورىا ويرى، األىمية لممؤسسات واسعاً  وانتشارا كبيراً  تواجداً  يرى اليوـ مجتمعنا في المتأمؿ إف

 تنفيذ وفي التنمية وخطط برامج في تشارؾ أصبحت حتى ,التنمية وتدعيـ واالقتصادي االجتماعي التطور
 قدلو ، وغيرىا الفقر ةمكافح ةستراتيجيا  و  البيئة مجاالت في وكذلؾ السكانية السياسة وبرامج أىداؼ بعض
 واالجتماعية اإلنسانية المستويات كافو عمي العمؿ بالدنا في األىمية مؤسساتمل المتاح مف أصبح

 االنشطو مختمؼ في تعمؿ وأصبحت والتطوير البناء عمميات في وفعمي ىاـ كشريؾ والدخوؿ واالقتصادية
 .(38: ص2006، عطية)المجتمع أفراد تيـ التي الحيوية

 وسياسي واقتصادي اجتماعي وضع في وتفعؿ ـتقي   المجتمعي نسيجال مف جزء الحكومية غير المنظماتو 
 أي ،جديد ىو ما ويظير بعضيا يتغير أو ويتراجع يغيب كما المجتمع تحوالت وفؽ ويتبدؿ يتحرؾ وتمويمي

 غيرىا مع أو ،جميورىا مع أوعالقتيا ،وظائفيا أو، الداخمية أوضاعيا حيث مف جامدة منظمات ليست أنيا
 .(112: ص2001 ،وةادلد)المركزية السمطة أو، تمويميا مصادر مع أو، الحكومية غير المنظمات مف

 واسعة خدمات توفير في ميما دوراً  تمعب الحكومية غير المنظمات أف إلي الدارسات مف كثير أشارت وقد
 ومراكز والمرأة اإلنساف وحقوؽ واإلعالـ والصحة والتعميـ التنميةمنيا  المدنية الحياة مجاالت شممت
: 2001، شمبي) الخيرية الجمعيات قدمتيا إغاثة خدمات إلي ةً ضاف، إوالميني التنموي والتدريب ،البحث

 .(83ص
 

 غير الحكومية: المنظمات تعريف -2
، وغيرىا ىميواأل والمنظمات الربحية غير كالمنظمات الحكومية غير المنظمات عمي مصطمحات ةدع تطمؽ

 كما الوسيطة المنظمات أو، الخاصة الطوعية المنظمات أو ربحيو غير منظمات مصطمح يطمؽ فالبعض
 في عمييا يطمؽ كما الخيرية أو التطوعية المنظمات أو، كيوياالمر  المتحدة الواليات في عمييا يطمؽ

 الدوؿ في عمييا يطمؽ كما األىمية الجمعيات و، أاليند في عمييا يطمؽ كما تطوعيو وكاالت أو ،بريطانيا
 .(72: ص2007أبو الجديان، )فمسطيف ومنيا العربية
 التعريفات بعضل اً سرد يمي فيما ونقدـ ،المعنى نفس إلي تؤدي المصطمحات ىذه كؿ أف القوؿ ويمكف
 مف كبيرة مجموعو إلي الحكومية غير المنظمات مصطمح يشير حيث ،المصطمح ليذا والعممية الرسمية

 تعاونيو أو وإنساني أىدافاً  ليا فأب رئيسيو بصورة وتتسـ الحكومات عف كبير حد إلي المستقمة المنظمات
 والفئات الفقراء مصالح تعزيز أو، المعاناة تخفيؼ إلي ةعام صورهب وتسعى، تجاريو أىدافاً  كونيا مف أكثر

 بتنمية االضطالع أو األساسية االجتماعية الخدمات توفير أو البيئة حماية أو، األخرى المستضعفة
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 ومنشأة رسمياً  المنظمة الييئات إلي الحكومية غير المنظمات مصطمح يشير كما، المحمية المجتمعات
 تنشأ الذي القانوني النظاـ في اعتبارييف أو( قانونييف) معنوييف كأشخاص بيا المعترؼ الييئات أي، قانونياً 
 .(23: ص2007، العزيز عبد)إطاره في

 صمو ال ربحيو وغير اجتماعيو مؤسسات أو منظمات" بأنيا الحكومية غير المؤسسات عرؼ فقد يمدن أما
 الطبيعية الحريات مف قوتيا وتستمد المجموعات أو األفراد مؤسسات أو، الرسمية الدولة بمؤسسات ليا

 تسعي المؤسسات ىذه كانت وسواء، خرآ إلي مكاف مف الحريات ىذه فيو تقيد أو تتاح الذي بالقدر لإلنساف
 عمي بالنفع أو معينو أىداؼ ةلخدم أو، واالقتصادية السياسة الحقوؽ لحماية مدني مجتمع ةقامإل

، شبير)ذلؾ ونحو الفقر ومحاربو البيئة وحماية والثقافة الصحة مجاالت في كالعمؿ عامو بصفو المواطنيف

 .(33: ص2004

 ةأمثم ومف ،استثناء بال المجتمع فئات جميع بمصالح ترتبط بأنيا األىمية المؤسسات يميز ما أىـ ومف
، الطالبية االتحادات، األىمية الجمعيات، والمينية العمالية النقابات، التعاونية الجمعيات، األىمية المؤسسات
 واألطباء والعماؿ الميندسيف نقابات الجمعيات ىذه ةوأمثم ،والثقافية األدبية واألندية الرياضية النوادي

 األسري العنؼ مكافحة وجمعيات اإلنساف حقوؽ وجمعيات والمعمميف كبري شركة أو مؤسسة في والموظفيف
 الدفاع وجمعيات القراف تحفيظ وجمعيات المرضي حقوؽ عف الدفاع وجمعيات المستيمؾ حماية وجمعيات

، والذي قد األمثمة لذكر يتسع ال فالمجاؿ .الخ....النظافة عماؿ وجمعيات األجانب العماؿ حقوؽ عف
 خالؿ مف السمطة عف مستقؿ أىمي نشاط تكويف يستطيع مشتركة مصالح يمثؿ أو عاـ نشاطيشتمؿ عمى 

 الحكومية األجيزة مع والتنسيؽ المختصرة، السميمة بالوسائؿ المصالح عف الدفاع أو الوعي لبث فاعؿ نظاـ
 .) مغازي،الخ...والتجار البنوؾ أو العمؿ أصحاب أو السمطة مقابؿ األنظمة صياغة في المواطف وتمثيؿ

 .(9: ص2005

الجمعية أو الييئة ىي شخصية معنوية مستقمة تنشأ بموجب فإف  ـ0222( لسنة 1قانوف رقـ )أما وفؽ 
جني  استيداؼبيف عدد ال يقؿ عف سبعة أشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشروعة تيـ الصالح العاـ دوف  اتفاؽ

الوقائع  : 2000لسنة (1) رقم )قانونالربح المالي بيدؼ اقتسامو بيف األعضاء أو لتحقيؽ منفعة شخصية
 .والثالثون( الثاني العددالفمسطينية، 
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 :الحكومية غير نظماتالم خصائص -3
دورًا ىامًا في تحديد طبيعة دورىا عف غيرىا غير الحكومية  التي تميز عمؿ المنظماتتمعب الخصائص 

 .(41: ص 2008)ناجي، مف المنظمات ومف أىـ ىذه الخصائص ما يمي:
 مباشػرة غيػر أو مباشرة خدمات بتقديـ تيتـ رسمية تنظيماتالمنظمات غير الحكومية و  الجمعيات -0

 .لممواطف االجتماعية الرفاىية وتحقيؽ المجتمع حتياجاتإ إلشباع

 الميتمػػيف األفػػراد مػػف لجماعػػة التطوعيػػة الجيػػود عمػػي والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة الجمعيػػات تقػػوـ -2
دارتيػػا تنظيميػػػا يتولػػوف العامػػػة بالخدمػػة  تػػػنظـ التػػػي والتشػػريعات القػػػوانيف أو العػػاـ النظػػػاـ إطػػار فػػػي وا 
 .التطوعي االجتماعي العمؿ

 والتنػافس، االقتصادية السوؽ خارج اجتماعية مؤسساتوالمنظمات غير الحكومية  الجمعيات تعد -,
 التػػي الخػػدمات تػػوفير عمػػي وحصػػرىا لموجػػود أساسػػي كغػػرض المػػادي الػػربح إلػػي تسػػعي ال فيػػي لػػذلؾ
 .المواطنيف احتياجات تقابؿ

 ىػػذه وتعػػديؿ المػػوائح تشػػريع حػػؽ ليػػا ،األساسػػي النظػػاـ مػػف سياسػػتيا تسػػتمد فمسػػفة مؤسسػػة لكػػؿ -1
 .الحكومية المؤسسات مف أكثر ويسر سيولة في األمر استمـز طالما الموائح

 كػػأعمى العموميػػة الجمعيػػة فػػي ممثمػػة القمػػة مػػف يبػػدألممنظمػػات غيػػر الحكوميػػة  التنظيمػػي الييكػػؿ -5
 .الخدمات أداء عمي القائـ والفني اإلداري والجياز عنو، المنبثقة والمجاف اإلدارة مجمس ثـ ،سمطة

 وىبػػػات تبرعػػػات مػػػف تجمعػػػو مػػػا عمػػػي تمويميػػػا فػػػي والمنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة الجمعيػػػات تعتمػػػد -2
 بيا، تقوـ التي الخدمات عوائد إلي باإلضافة األعضاء، اشتراكات مف عميو تحصؿ ما وعمي ،ووصايا

 .دولية ىيئات مف أو الحكومية الييئات مف دعـ عمي تحصؿ وقد

 عػػف بعيػػداً  لمدولػػة العامػػة االجتماعيػػة السياسػػة إطػػار فػػي عمميػػا المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة تمػػارس -0
 الخالفػػػػات فػػػػي التػػػػدخؿ مػػػػف القػػػػانوف بحكػػػػـ ممنوعػػػػة ألنيػػػػا الطائفيػػػػة، والصػػػػراعات السياسػػػػية التقمبػػػػات
 .والطائفية والمذىبية السياسية

 فييػا العمؿ وقواعد نظاميا تعديؿ تستطيع حيث بالمرونة يمتاز المؤسسات ىذه في العمؿ أسموب -2
 وبأسػموب المرنة، المالية اإلدارية والقواعد النظاـ لنفسيا تحدد التي فيي ،اإلداري وجيازىا وأىدافيا بؿ

 .المجتمع في يحدث تغير أي متطمبات لتناسب طواعية أكثر

لمػػا  وفقػػاً  يػػايموظف ختيػػارإ حيػػث مػػف أوسػػع بسػػمطة والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة الجمعيػػات تتمتػػع -1
 ستعانةاإل إلي باإلضافة ،مقدمةال الخدمة مجاؿ في المختصيف مف يكونوف بحيث العمؿ قوانيف حددتو
 .المقدمة الخدمات نوعية وجودىـ يتطمب الذيف اآلخريف الفنييف ببعض
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 ،الداخميػػػة كػػوزارة المتخصصػػػة األجيػػزة لػػبعض خضػػػعيالمنظمػػػات غيػػر الحكوميػػة  عمػػي الرقابػػة -01
والتي شػاركت بمػنح التػراخيص وفقػًا لمتخصػص ومنيػا  المتخصصة اإلدارية الجية رقابة إلي باإلضافة
شػػػراؼ ،الجمعيػػػات اإلغاثيػػػة عمػػػي االجتماعيػػػة الشػػػئوف وزارة إشػػػراؼ الجمعيػػػات  عمػػػي الصػػػحة وزارة وا 
 التي تقدـ الخدمات الطبية. لمجمعيات التابعة الطبية والمراكز

 القيػػػاـ ومنيػػػا الدولػػػة عمػػػي يقػػػع قػػػد بمػػػا ركبيػػػ جيػػػد والمنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة الجمعيػػػات رتػػػوف -00
 .الصمة ذات االجتماعية بالمشروعات

 تكػػويف فػػي المػػواطنيف واسػػتمرار المجتمعػػات لكػػؿ ضػػرورة والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة الجمعيػػات -02
 ولكػف فقػط االنتمػاء جانػب تحقػؽ ال فيي ،المجتمعات ةحيا تطور في صحية ظاىرة األىمية الجمعيات

 .حقوقيـ وكذلؾ الحتياجاتيـ والتخطيط المشاركة في مواطف لكؿ كحؽ

 التجديػػد عمػػي قػػدرة وأكثػػر خػػدماتيا فػػي انطالقػػا أكثػػر والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة الجمعيػػات تعػػد -,0
 اإلمكػػاف رقػػد والتقميػػؿ الخػػدمات تقػػديـ فػػي السػػعة وكػػذلؾ بيػػا، العمػػؿ رلتطػػو  التجػػارب اءر جػػا  و  واالبتكػػار

 .الطويمة يةر دااإل اإلجراءات مف
 
 

 :فمسطين في غير الحكومية نظماتالم تطور مراحل  -4
 القرف أوائؿ منذ ،الفمسطينيةالمنظمات غير الحكومية  سطرتو نجازاتباإل مزدىر وسجؿ حافؿ تاريخ  

 ظؿ في دورىا طبيعة حوؿ العديدة والتساؤالت المختمفة بالتحديات مزدحـ روحاض زالت، وال الماضي
 فمسطيف في الربحية غير المؤسسات بيا مرت التي والمراحؿ واالقتصادية واالجتماعية السياسية الظروؼ
 .(37: ص 2006 رمضان، أبو) :يمي فيما  ذكرىا يمكف

 العثماني الحكـ عايشت :0120 فراحزي وحتى العشريف القرف أوائؿ مف امتداد: األولي المرحمة -0
 كما ،0112 عاـ ألراضي إسرائيؿ واحتالؿ اإلسرائيمية العصابات نشاط وذروة البريطاني واالحتالؿ
 نشاطيا واتسـ ،0120 عاـ حزيراف 1 حتى غزة لقطاع والمصري الغربية لمضفة األردني الحكـ شيدت
 جمعيات فظيرت غيرىا دوف المجاالت بعض عمي وركز غاثيواإل الخيري بالطابع الفترة ىذه خالؿ
 .والطفؿ المرأة بشؤوف تعني وجمعيات األمية محو

 أدوارىا بتعدد خالليا األىمية المؤسسات تميزت قدل :0111 عاـ وحتى 0120 عاـ مف :الثانية المرحمة -2
 دورىا إلي أضافو إىماليا االحتالؿ تعمد التي الخدمية الفجوات سد عمي ركزت حيث نشاطاتيا وتنوع

 بالوقود وأمدتو الفمسطيني الشعب صمود وعززت الفمسطينية اليوية عمي بالمحافظة الممحوظ السياسي
 أداء في نوعيا وتحوال تطورا شيدت المرحمة ىذه إف ذكره الجدير ومف حتالؿاال لمقاومة الالـز
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 الفمسطيني األىمي العمؿ تاريخ في فارقة عالمة لتشكؿ 0120 عاـ انتفاضة اندالع بعد المؤسسات
 خالليا أثبتت وخصوصية تميز مف ليا لما جديدة حمةر لم بداية اعتبارىا إلي البعض ذىب التي

 الشعبية المجاف لعبت حيث أشكاؿ بعدة النضاؿ حركة دعـ في الفائقة قدرتيا األىمية المنظمات
 الفمسطيني المجتمع قدرة تعزيز في محوريا دورا السياسية والتنظيمات األىمية المؤسسات مف المدعومة

 جنب إلي جنباً  االنييار مف وحمايتو اقتصاده عمي المحافظة في قدرتو ودعمت والمقاومة الصمود عمي
 .والزراعة والتعميـ الصحة أىميا مف مختمفة قطاعات خدمات عمي المحافظة مع

 الوطنيػػػة السػػػمطة وتأسػػػيس أوسػػػمو اتفاقيػػة بتوقيػػػع بػػػدأت :اآلف يتػػػوح 0111 عػػاـ مػػػف :الثالثـــة المرحمـــة -,
 الرسػػػمية الفمسػػطينية السػػػمطة مؤسسػػات خالليػػػا أصػػبحت حيػػػث الحػػالي وقتنػػػا ىلػػإ رتمسػػػتا  و  الفمسػػطينية

 السػػػمطة قيػػػاـ وبعػػػد األىمػػػي العمػػػؿ، و التنميػػػة معػػػادالت فػػػي ىامػػػاً  جػػػزءاً  تحممػػػت والتػػػي المسػػػئولة الجيػػػة
 متطمبات تفرضيا وىيكمية إدارية بني مف ذلؾ ستمـزإ بما والتخصصي الميني الطابع خذأ قد الفمسطينية

 تمػػؾ تميػػزت حيػػث نشػػاطيا ممارسػػة فػػي األىميػػة المنظمػػات سػػتمرتإ المرحمػػة ىػػذه وخػػالؿ يػػددالج الواقػػع
  :ةالتالي عتباراتلإل نظراً  األىمية لممنظمات متزايد بنشاط الفترة

 ضػػػد اإلسػػػرائيمي االحػػػتالؿ قبػػػؿ مػػػف تمػػػارس كانػػػت التػػػي والضػػػغوطات والعراقيػػػؿ المعوقػػػات اؿزو - أ
 .عمييا والقائميف األىمية المنظمات

 بيػػا تقػػوـ التػػي والتنميػػة اإلغاثػػة بأنشػػطة القيػػاـ عػػف الفمسػػطينية الوطنيػػة السػػمطة وقصػػور ضػػعؼ- ب
 .األىمية المنظمات

 الػدوؿ وتبرعػات مػنح مػف عاليػة نسػبة عمػي الفمسطينية األىمية المنظمات ومشاريع برامج ستحواذإ- ت
  .المانحة والمؤسسات

 
 :فمسطين في غير الحكومية منظماتال تمعبو الذي الدورأىمية  -5

اعترافا بدورىا التنموي، ودورىا لقد حظيت المنظمات غير الحكومية باىتماـ كبير عمى المستوى الدولي، 
في مجاؿ العالقات بيف الدوؿ والشعوب، ويجد ىذا االىتماـ ترجمتو في المؤتمرات الدولية واإلقميمية التي 
تشارؾ فييا ىذه المنظمات، وفي إفراد بنود خاصة بيا في البرامج الدولية واإلقميمية المختمفة، مثؿ مؤتمر 

 اعية، ومؤتمر بكيف المعني بالمرأة، ومؤتمر األمـ المتحدة لمسكاف.القمة العالمي لمتنمية االجتم
وعمى المستوى الفمسطيني فإف ىذه المنظمات تشكؿ جزءا ميما مف النسيج المجتمعي الفمسطيني، ومكونا 
رئيسيا مف مكونات البنية التنظيمية لو، وىي طرؼ ميـ في العممية التنموية الفمسطينية، وقد تجاوزت ىذه 
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ظمات النقاش حوؿ شرعية عمميا بإقرار قانوف المنظمات األىمية والجمعيات الخيرية الذي ينظـ عمميا، المن
وانتقؿ النقاش في الساحة الفمسطينية إلى البحث في تطوير ىذه المنظمات وتعزيز دورىا في المجاالت 

شاعة روح المساءلة في المجتمع  المختمفة، ومف ىذه األدوار قياميا بدور نشط في مجاؿ تعزيز الشفافية وا 
الفمسطيني، وحتى تستطيع تأدية دورىا بكفاءة يفترض أف تتحمى بدرجة كبيرة مف النزاىة والشفافية في 
بنائيا وعمميا، وىذا يعزز مف دورىا في تقديـ خدماتيا لممواطنيف، وفي تأدية رسالتيا، وكذلؾ تعزيز دورىا 

 (.19: ص 2001)لدادوة، حسن وآخرون،  الةفي مجاؿ مساءلة الحكومة، وتشكيؿ رقابة فع
 واسعة خدمات توفير في ميماً  دوراً  الماضييف العقديف خالؿ الفمسطينية األىمية المنظمات لعبتكما و 
 والتدريب البحث ومراكز والمرأة اإلنساف وحقوؽ واإلعالـ والصحة التنمية مثؿ الحياة مجاالت شممت
 رالفق مشكالت لتواجو الزكاة، ولجاف الخيرية الجمعيات قدمتيا إغاثة خدمات إلي إضافة الميني، التنموي
 .(77: ص 2001 ماس،)االحتالؿ اخمفي التي

 جػؿأ مف المواطنيف لتنظيـ تعبوي إطار عف عبارة ىي حكومية غير المنظمات فأب تقوؿ نظر وجية وىناؾ
 وسػػػائط بمثابػػػة عتبارىػػػاإ يمكػػػف كمػػػا البشػػػر، عمػػػي أساسػػػاً  المعتمػػػدة التنمويػػػة العمميػػػة فػػػي الفاعمػػػة المشػػػاركة

 لمتحػػػػػػػوؿ وقاعػػػػػػػدة الدولػػػػػػػة، دور وتراجػػػػػػػع الخصخصػػػػػػػة سياسػػػػػػػات ظػػػػػػػؿ فػػػػػػػي التغييػػػػػػػر حػػػػػػػداثإل جتماعيػػػػػػػةإ
 .(126: ص 1997 )الباز،الديمقراطي

 لوجودىػػا المػدني المجتمػػع لمفيػوـ المعاصػػر ديالتجسػ تعتبػر الحكوميػػة غيػر المنظمػػات فكمػا يمكػف القػػوؿ بػأ
 ولعقالنيػة المشػتركة، المصػمحة أسػاس عمػي شػكؿتت ولكونيا السيطرة، عتباراتإ وخارج الربح عتباراتإ خارج
: ص 1996 )بشـارة،المباشػرة الديمقراطيػة تجسػد إنيػا كمػا المباشػر، الحػوار خػالؿ مػف فييػا القرار تخاذإ عممية
18). 

 وفقا غزة وقطاع الغربية الضفة في السنيف عشرات طيمة الفمسطينية األىمية نظماتالم عممت فمسطيف فيو 
 التي الخدمات تنوعت وقد، والشعبية الرسمية بمؤسساتو الفمسطيني المجتمع عالقة تنظيـ وقوانيف لدستور
 نتيجة أوسع جتماعيةإ قطاعات شممت فقد ،واألفقي العمودي المستوييف عمي األىمية المؤسسات قدمتيا

 في الخدمات ليذه العريضة العناويف تمخيص ويمكف البناء، عممية في لممساىمة ندفاعياا  و  حركتيا يةر ح
 في االقتصادية، التنمية مجاؿ في اإلنساف، حقوؽ مجاؿ في الثقافة، مجاؿ في البيئة، عمي المحافظة مجاؿ
 .(44: ص 2003أبو عمبة، )والطفؿ المرأة مجاؿ في الصحي، مجاؿال في والتأىيؿ، التدريب مجاؿ
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 في قطاع غزة: الحكومية غير اتنظمالم فاتنيتص -6
 الحجـوفقًا لطبيعة النشاط و  لذلؾ، ستخدمتا التي بالمعايير الحكومية غير المنظمات مفيوـ ارتبط لقد

وزارة نوع وفقًا لطبيعة النشاط حسب إحصائيات  01إلى  تصنيفيا تـ أساسيا عمي والتي والوظيفة والعضوية
 :، وذلؾ وفقًا لمجدوؿ التالي2100 دائرة الجمعيات لعاـ -مديرية الشؤوف العامة -الداخمية

 

 يانشاط طبيعة حسبفي قطاع غزة  األىمية المؤسسات تصنيفيوضح  (3) رقم جدول

 العدد نوع الجمعية # العدد نوع الجمعية #

 14 الجمعيات العائمية والعشائرية 11 36 الجمعيات الطبية 1

 12 جمعيات التعميـ 12 3 جمعيات األخوة 2

 55 جمعيات الشباب والرياضة 13 401 االجتماعيةالجمعيات  3

 32 جمعيات المعاقيف 14 42 جمعيات األمومة والطفولة 4

 34 جمعيات إسالمية 15 7 جمعيات حقوؽ اإلنساف 5

 2 جمعيات السياحة واآلثار 16 14 جمعيات التعميـ العالي 6

 12 جمعيات البيئة 17 67 الجمعيات األجنبية 7

 69 جمعيات الثقافة والفنوف 18 39 النقابيةالجمعيات  8

 8 جمعيات الخريجيف 19 37 الجمعيات الزراعية 9

 887 المجموع الكمي لمجمعيات 3 جمعيات الصداقة 10

 .2011دائرة الجمعيات لعام  -مديرية الشؤون العامة -المصدر: وزارة الداخمية

وذلؾ وفؽ الحكومية يختمؼ مف نوع إلى آخر  يالحظ مف الجدوؿ السابؽ باف عدد ونوع المنظمات غير
يعادؿ النصؼ كونيا تقدـ خدماتيا  االجتماعيةاألىمية ووفقًا لطبيعة الحاجة، فنالحظ بأف تعداد الجمعيات 

 السائدة في قطاع غزة. االجتماعيةلشريحة عريضة مف المستفيديف بما يتناسب والحالة 
مناطؽ  5موقعيا الجغرافي في قطاع غزة وتـ تقسيميا إلى كما وتـ تصنيؼ الجمعيات والمؤسسات وفقًا ل

، وذلؾ وفقًا 2100 دائرة الجمعيات لعاـ -مديرية الشؤوف العامة -وزارة الداخميةجغرافية حسب إحصائيات 
 :لمجدوؿ التالي
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 الجغرافي موقعيا حسب غزة قطاع في األىمية المؤسسات تصنيفيوضح  (4) قم جدول
 العدد اسم المحافظة # العدد اسم المحافظة #
 108 محافظة الوسطي 4 84 محافظة رفح 1
 110 محافظة خاف يونس 5 142 محافظة الشماؿ 2
 887 المجموع الكمي لمجمعيات 443 محافظة غزة 3

 2011دائرة الجمعيات لعام  -مديرية الشؤون العامة -المصدر: وزارة الداخمية
 

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ بأف تعداد المنظمات غير الحكومية يعادؿ النصؼ كوف محافظة غزة تعتبر مف 
أخر وىو القرب مف مركز القطاع حيث المؤسسات الحكومية وغير  والعتبارأكثر المناطؽ كثافة لمسكاف 

 الحكومية وتركز المؤسسات الخاصة. 

 
 ير الحكومية:غ المنظمات تواجو التي والتحديات الصعوبات -7

كثير مف الصعوبات تواجو المنظمات غير الحكومية منيا ما ىي داخمية فيمكف السيطرة عمييا ومنيا ما 
 .(41: ص2008)الشوا،  خارجة عف سيطرة المنظمة، ومف أمثمة ذلؾ: أيىي خارجية 

 (نية سوء أو نية بحسف إما) الفمسطيني األىمي العمؿ قيادات لبعض الكافي اإلدراؾ عدـ -0
 ضرورة مف التغيرات ىذه تتطمبو وما الدولي، الصعيد عمي ةالحاصم والتنموية السياسية لمتغيرات
 لعب مف تتمكف لكي ،لممنظمات غير الحكومية الداخمية البني صعيد عمي ىيكمية تغييرات إجراء
 ىذه تدرؾ لـ جماؿباإل ،المحمي لممجتمع ومستدامة ومتميزة نوعية خدمات تقديـ في الجديد دورىا

 .التنمية مخرجات بعض عمي االقتصار مف بدالً  واضح تنموي تأثير إحداث أىمية القيادات
 ،حاليػػاً  الجاريػػة اليامػػة السياسػػية لمتغيػػراتالمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة  لػػبعض الكػػافي اإلدراؾ عػػدـ -2

 مينيػػة تنمويػػة مؤسسػػات إلػػي وفرديػػة ،عائميػػة سياسػػية، فئويػػة غاثيػػة،إ مؤسسػػات مػػف تحوليػػا وضػػرورة
 نظامػا بالضػرورة يستدعي المدني المجتمع وبناء الديمقراطي االنتقاؿ مياـ فإ كما ة،وشفاف وديمقراطية
 .السابقة التقميدية البني عف نوعياً  يختمؼ مؤسساتياً 

حجاميا الديمقراطي، واالنفتاح التغيير ألىمية الفمسطينية المنظمات غير الحكومية بعض إدراؾ -,  وا 
 الحكومػػة سػػيطرة أو المؤسسػػة عمػػي أخػػريسياسػػية  قػػوي سػػيطرة خشػػية مؤسسػػاتية بػػإجراءات القيػػاـ عػػف
 .عمييا
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 مؤسسػػػاتية بإصػػػالحات القيػػػاـ تريػػػد ال التػػػي الفمسػػػطينيةالمنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة  بعػػػض ىنػػػاؾ -1
دارية  ثنايػاه فػي يحمؿ قد الييكمة إعادة فأل دية،ر الف وقيادتيا زعامتيا عمي خوفاً  وديمقراطية تنظيمية وا 
 .شابة قيادات وتدريب وتطوير التقميدية القيادات تغيير

 ،ؿ عػػػاـبشػػػك التغييػػػر تخشػػػى والتػػػي بطبعيػػػا، المحافظػػػة الحكوميػػػة غيػػػر المؤسسػػػات بعػػػض ىنػػػاؾ -5
 أصالً  لدييا توجد ال وبالتالي والحمولة، كالعائمة الطبيعي المجتمع ومنظمات لمؤسسات امتدادا وتعتبر
 .الديمقراطي لمتغيير اتجاىات أو نزعات

 عممية باعتبارىا المؤسسي التطور عمميات إلي الفمسطينية المنظمات غير الحكومية بعض تنظر -2
داري وبرنػامجي فكػري تغييػر حداثإ بيدؼ المانحة، الجيات قبؿ مف وخاصة الخارج، مف مفروضة  وا 

 ضػػػرورة عمػػػي إصػػػرارىـ خػػػالؿ مػػػف المػػػانحيف ليػػػؤالء مشػػػبوىة أىػػػدافاً  ىنػػػاؾ فأو  المؤسسػػػة، عمػػػؿ فػػػي
 عمميػػػة إف الفريػػػؽ، ىػػػذا يعتقػػػدو  ،وأىػػػدافيـ ألعارضػػػيـ ىػػػـ يرونػػػو الػػػذي بػػػالمفيوـ المؤسسػػػي التطػػػوير
 نفسػيا المؤسسػة واحتياجػات أولويات ووفؽ بالتدريج تتـ أف يجب داخمية عممية ىي المؤسسي التطوير

 ووسػػائؿ ومفػػاىيـ رؤيػػة إلػػي تسػػتند أف يجػػب المؤسسػػي البنػػاء عمميػػة فبػػأ يعتقػػد أيضػػاً  الفريػػؽ ىػػذا إف
 .المدني المجتمع لمؤسسات الطبيعي التمقائي التطور إلي تستند أف يجب كما خالصة، محمية

 بػػرامج لتطػػوير سػػعييا عػػدـ وكػػذلؾ المؤسسػػات، تمػػؾ لػػدي البشػػري الكػػادر بتطػػوير االىتمػػاـ عػػدـ -0
 القصػػيرة التنفيذيػػة المشػػاريع عمػػيالمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة  تمػػؾ عتمػػادإ كػػذلؾ ،بيػػا الخاصػػة الحوكمػػة
 لػػدي مػػالي اسػػتقرار وجػػود عػػدـ أيضػػا األمػػد، طويمػػة اإلسػػتراتيجية البػػرامج تػػوفر وعػػدـ الػػزمف محػػدودة
 .مستقر تمويؿ وجود وعدـ المؤسسة

 عمميػػات حػػد، بعػػدأ إلػػي يعيػػؽ قػػد األىميػػة والييئػػات الجمعيػػات لقػػانوف واألمثػػؿ الػػدقيؽ التنفيػػذ عػػدـ -2
 مسػتعدة غير الفمسطينيةالمنظمات غير الحكومية  فوا   األىمية لممنظمات والتنظيمي المؤسسي التطور
 ومحافظػة، رجعيػة قوانيف بوجودوذلؾ  والمحاسبة، والمسائمة والديمقراطية الشفافية مف كبير قدر إلبداء
 عػػف تحجػػـ المؤسسػػات ىػػذه يجعػػؿ ممػػا المركزيػػة، السػػمطات اضػػطياد فمػػ كافيػػة حمايػػة تضػػمف لػػـ مػػا

إلػػى أف مسػػألة التطػػور المؤسسػػي ىػػي مسػػألة شػػاممة  الػػرأيإصػػالحات داخميػػة كبيػػرة ويسػػتند ىػػذا  إجػػراء
: 2004 )عبــد اليــادي،جزئػي أو اختيػػاري أو انتقػائي بشػكؿ تنفيػػذىا أو تطبيقيػا يمكػػف وال جزئيػة، وليسػت

 .(74ص
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 :المقدمة -أوالً 
عالجت المتغيرات التنموية، أو دراسات  دراسات عدة وجدمراجعة الباحث لمدراسات السابقة مف خالؿ  

 عمى إجراؤىا تـ برامج التمويؿ وكيفية إستمراريتيا، بحيث بفعالية أوتقييـ أداء المنظمات األىمية، ب اىتمت
 غير أو التطوعية بالمؤسساتت ىتمي االت الدراسات وبعض أخرى،محمية ودولية  دراسة مجتمعات
، ولقد حاوؿ الباحث خالؿ تناولو لعدد مف الدراسات التركيز عمى أىـ األبحاث أخرىا زواي مف الحكومية

( والدراسات 6( والدراسات العربية وعددىا)12ذات العالقة بموضوع الدراسة وعددىا )والدراسات الفمسطينية 
وقاـ الباحث بترتيب عرض ىذه الدراسات مف األحدث إلى األقدـ وركز الباحث عمى  (،7األجنبية وعددىا)

ف ناحية أىـ ما جاء في تمؾ الدراسات كأىدافيا وأىـ النتائج التي توصمت إلييا وكذلؾ ما أوصت بو، وم
أخرى حاوؿ الباحث االستفادة مف تمؾ الدراسات والبناء عمييا بتجنب القصور مف جية واإلضافة بما يخدـ 

 :الدراسات ىذهأىداؼ الدراسة مف جية أخرى، ومف 
 

 )الفمسطينية(: المحمية الدراسات -ثانياً 

الفمسطينية وأثره عمى  بعنوان "التمويل الدولي لممؤسسات األىمية (2011)دراسة: أبو حماد .1
 دراسة ميدانية". 2010-2000التنمية السياسية في قطاع غزة 

توصيؼ وتحميؿ مدى مساىمة التمويؿ الدولي في إحداث تنمية سياسية في قطاع غزة ىدفت الدراسة إلى 
ئمتيا وعف برامج التنمية السياسية التي نفذتيا المؤسسات األىمية الفمسطينية المتمقية لمدعـ ومدى مال

لبرامجيا التنموية مستخدمة أداة االستبياف عمى مجتمع المؤسسات الدولية وشركاؤىـ مف المؤسسات األىمية 
 وقد خمص الباحث إلى عدد مف النتائج أبرزىا: المحمية التي تبنت برامج تنموية سياسية

ايات سياسية أف التمويؿ الدولي ال يحقؽ أولويات التنمية في فمسطيف بسبب سعيو إلى تحقيؽ غ -1
لمدوؿ المانحة في المجتمع الفمسطيني، والمساعدات التي قدمتيا المنظمات الدولية تمت وفؽ خطة 

 .تنموية تتناسب مع أىدافيا السياسية، وليس مع احتياجات الشعب الفمسطيني
أف المؤسسات األىمية الفمسطينية ليس لدييا أجندة وطنية واضحة تجاه أولويات التمويؿ وىي  -2
جيب بشكؿ مباشر لبرامج وسياسات المانحيف مما انعكس بشكؿ سمبي عمى واقع التنمية تست

 .السياسية
فشؿ سياسات المانحيف التنموية في إحداث تنمية اقتصاديو فمسطينية حقيقية، ألنيا تمت بدوافع  -3

نحة وعمى سياسية إلنعاش العممية السممية وليس لبناء اقتصاد فمسطيني قوي ومستقؿ، وألف الدوؿ الما
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رأسيا االتحاد األوروبي قدمت ىذه المساعدات وفؽ خطة تنموية تتناسب مع أىدافيا السياسية، وليس 
 .مع احتياجات الشعب الفمسطيني، وربطت المساعدات التي قدمت لمتنمية بتقدـ العممية السممية

 قدـ الباحث التوصيات التالية:ىذا وقد 
األىمية لبرامج التمويؿ التي تنسجـ مع أولويات الخطة أوصى الباحث بضرورة تبني المؤسسات  -1

الوطنية، وقياـ المؤسسات األىمية بوضع خطة إستراتيجية واضحة ليـ مبنية عمى دراسة احتياجات 
 .المجتمع الفمسطيني بشكؿ منطقي

توعية المؤسسات حوؿ آليات التخطيط المالي السميـ حسب الخطة اإلستراتيجية، وضرورة بمورة  -2
ير خطة طوارئ واضحة المعالـ ومتفؽ عمييا، بيف جميع األطراؼ المعنية، )الجيات المانحة، وتطو 

 السمطة الوطنية الفمسطينية والمنظمات األىمية(.
يجب أف تستند ىذه الخطة إلى تحديد دقيؽ الحتياجات المجتمع الفمسطيني في المرحمة الراىنة،  -3

يف ، والتأكيد عمى تعديؿ القانوف الصادر عف وزارة وخاصة احتياجات وأولويات الفقراء الفمسطيني
 .الداخمية والخاص بتنظيـ الجانب المالي في المؤسسات االىمية ليكوف أكثر وضوحا وشمولية

العمؿ عمى مساعدة المؤسسات األىمية عمى تنويع وتعزيز مصادر التمويؿ الذاتي مف خالؿ  -4
اجية تممكيا المؤسسات كي تقمؿ مف االعتماد تأسيس وقؼ خاص بالعمؿ األىمي وتأسيس مشاريع إنت
 .عمى التمويؿ الخارجي الذي ىو في معظمو غير مستقر

عداد خطط الطوارئ  -5 أف تعزز المؤسسات المانحة مشاركة المجتمع المحمي في وضع السياسات وا 
ف تطوير والتنمية عف طريؽ إسناد دور أكبر لممجالس المحمية في إدارة المشاريع الممولة، وتمكينيا م

 .مقترحات مشاريع وسبؿ تجنيد األمواؿ

إنعكاس ضعف إدارة المؤسسات االىمية عمى تمويل " بعنوان( 2010دراسة: أبو راس) .2
 األنشطة في محافظة نابمس".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع إدارة المؤسسات األىمية في محافظة نابمس وأثرىا عمى تمويؿ 
الدراسة عمى المؤسسات االىمية في محافظة نابمس الحاصمة عمى ترخيص أنشطتيا حيث شمؿ مجتمع 

مؤسسة،  12وليا مقر تمارس بو عمميا وليا إدارة محددة تمارس إداراتيا، وقد بمغ عدد ىذه المؤسسات 
مؤسسة، وكاف مف مبررات تنفيذ ىذه الدراسة أىمية المؤسسات األىمية في تنمية  20وبمغ عدد عينة البحث 

ع الفمسطيني، ووجود عدد كبير مف المؤسسات االىمية في محافظة نابمس، وضعؼ أنشطة ىذه المجتم
 المؤسسات مقارنة بعددىا.
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لقد تمت دراسة خمسة جوانب رئيسية وىي، واقع إدارة المؤسسات االىمية، أسباب ضعؼ إدارة المؤسسات 
ة، وأخيرًا العقبات التي تواجو تمويؿ األىمية، واقع تمويميا، أثر ضعؼ اإلدارة عمى تمويؿ أنشطة المؤسس

األنشطة، حيث أف الباحث قاـ باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي في حصولو عمى البيانات المطموبة، 
 وكاف مف أىـ نتائج الدراسة ىي التالي:

وجود ضعؼ في إدارة المؤسسات االىمية انعكس عمى قدرة ىذه المؤسسات في الحصوؿ عمى  -0
 تمويؿ أنشطتيا.

أف مف أسباب ضعؼ اإلدارة عدـ وجود موظفيف إدارة لدى ىذه المؤسسات واعتمادىا عمى  -2
 المتطوعيف.

أف المؤسسات تمثمت بشروط المموليف والقيود المفروضة مف قبؿ الحكومية عمى حسابات ىذه  -,
 المؤسسات.

 وجود إجماع وتوافؽ مف قبؿ إدارة المؤسسات عمى وجود ضعؼ في الميارات اإلدارية لدى -1
 المؤسسات االىمية يجب العمؿ عمى تطويرىا وتعزيزىا.

 وكانت أىـ التوصيات التي نادي بيا الباحث ىي:
ضػػػرورة العمػػػؿ عمػػػى تعزيػػػز الميػػػارات اإلداريػػػة إلدارات المؤسسػػػات االىميػػػة الصػػػغيرة مػػػف خػػػالؿ  -0

 برامج تدريبية فعالة.

رة المؤسسػػػػة عمػػػػى تمويػػػػؿ استشػػػػارة المؤسسػػػػات األىميػػػػة بمستشػػػػاريف إداريػػػػيف ومػػػػالييف لتعزيػػػػز قػػػػد -2
 أنشطتيا.

 وضع معايير عممية ومينية لمجالس إدارة المؤسسات. -,

تطػػػوير مصػػػادر تمويػػػؿ محميػػػة وذاتيػػػة فعالػػػة لتفعيػػػؿ دور المؤسسػػػات وتعزيػػػز قػػػدرتيا عمػػػى تنفيػػػذ  -1
 خططتيا، وتقمؿ مف تنافس المؤسسات عمى التمويؿ الخارجي.

 عمى الشروط التي يفرضيا المموليف. إجراء دراسات وأبحاث لمناقشة المشاكؿ المترتبة  -5

 دراسة دور السمطة الوطنية في الرقابة عمى عمؿ المؤسسات األىمية ومعايير ترخيصيا. -2
 

( بعنوان "دراسة مسحية حول تأثير االنقسام عمى المنظمات األىمية في 2010دراسة: زايد) .3
 جنين".

الفمسطيني الداخمي الذي تال سيطرة حركة حماس معرفة أثر االنقساـ نحو رئيسي ت الدراسة بشكؿ ىدف
وتشير الدراسة إلى ،  ـ، عمى عمؿ المؤسسات األىمية في مدينة جنيف2110\2\01عمى قطاع غزة بتاريخ 
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دورًا بارزًا عمى صعيد دعـ صمود الشعب الفمسطيني وحركة التحرر الوطني  المؤسسات األىمية لعبت  أف
 ائيمي عمى مر العقود الماضية ولغاية اآلف.في وجو ممارسات االحتالؿ اإلسر 

وقد بحثت الدراسة في المشاكؿ والمعوقات التي ظيرت في عمؿ المؤسسات األىمية الفمسطينية في مدينة 
جنيف نتيجة االنقساـ الفمسطيني الداخمي وما تبعو مف تداعيات عمى مستوى األداء اإلداري لممؤسسات 

باإلضافة لتأثير ذلؾ االنقساـ عمى حجـ المشاريع والخدمات واألنشطة ومستوى التمويؿ الذي تحصؿ عميو، 
التي تنفذىا المؤسسات األىمية لصالح المجتمع المحمي، وحاولت الدارسة وضع مجموعة مف االقتراحات 
والتوصيات التي مف شانيا مساعدة ىذه المؤسسات عمى تجاوز ىذه المشاكؿ والحد مف تأثيرىا عمى 

 الدراسة التالي:نتائج  أظيرتو ، المؤسسة ككؿ
%( مف مجموع المؤسسات األىمية التي شممتيا الدراسة تأثر بشكؿ سمبي مف االنقساـ ,0,0أف) .0

 .الفمسطيني الداخمي

 .%( مف المؤسسات تأثرت بشكؿ عالي مف ىذا االنقساـ1101أف) .2

نقساـ عانت %( مف المؤسسات المتأثرة باال21%( منيا تأثرت بشكؿ متوسط، كما أف )5100)أف .,
 .مف تراجع األداء اإلداري

%( عانت مف تراجع في حجـ المشاريع 2100%( عانت مف تراجع في حجـ التمويؿ و),2,0)أف .1
 والخدمات واألنشطة التي تقدميا.

وقد عزت الدراسة أسباب التراجع األداء اإلداري لممؤسسات األىمية إلى تغير الييئات اإلدارية ومدراء 
%(، باإلضافة لحالة االستقطاب السياسي الكبيرة في المجتمع الفمسطيني بنسبة 201,المؤسسات بنسبة )

%(، كما أظيرت الدراسة أف السبب الرئيسي في تراجع التمويؿ الذي تحصؿ عميو المؤسسات في ,0,,)
 .%(2,02ظؿ االنقساـ إلى زيادة القيود المفروضة عمى عمؿ المؤسسات الممولة بنسبة )

 :إلى مجموعة مف التوصيات أىمياوخمصت الدراسة 
ضرورة قياـ أصحاب القرار السياسي الفمسطيني مف كؿ األطياؼ بتحييد المؤسسات األىمية  -0

وقؼ االنتياكات الممارسة بحقيا، وتسييؿ ميمتيا اإلنسانية والتنموية و  الفمسطينية مف دائرة الصراع
ة والفقيرة في المجتمع، دوف تميز في مف أجؿ وصوؿ خدماتيا لكافة الشرائح وخاصة الفئات الميمش

 .االنتماء السياسي

كما أوصت الدراسة إلى ضرورة قياـ المؤسسات األىمية بدورىا اإلصالحي، وتعزيز السمـ   -2
األىمي، ومحاولة الضغط عمى كؿ األطراؼ السياسية المتصارعة إلنياء حالة االنقساـ والرجوع 

 ني.لممصالح والثوابت الوطنية لمشعب الفمسطي
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 غزة" بقطاع الحكومية غير المنظمات في المشاريع ( بعنوان "تقييم2010)دراسة: حماد .4

 نظر وجو غزة مف بقطاع الحكومية غير المنظمات فً الوشارٌع جقٍٍن على الحعزف الدراسة إلى ىذه ىدفث
 البيانات خصيصًا لجمع استبانة وصمـ التحميمي، الوصفي المنيج الباحث واستخدـ المشاريع، مديري
 األثر، معيار معيار الفاعمية،، الكفاءة معيار االرتباط، معيار) المشاريع لتقييـ الدولية المعايير عمى اعتماداً 
 أي ، 145واسترد استبانة 160توزيع  تـ حيث المنتظمة العشوائية العينة استخداـ تـ ،(االستدامة ومعيار

 :الدراسة نتائج وأظيرت % 90.6 نسبتو ما
 بنسبة الكفاءة ومعيار ، % 73.9بنسبة االرتباط معيار عمى اعتماداً  المشاريع تقييـ يتـ أنو -1

 االستدامةر ومعيا ، % 70.93بنسبة األثر ، ومعيار%68.23بنسبة  الفاعمية ومعيار ، %69.16
 %. 69.34بنسبة 

 العممي المؤىؿ المتغيرات الشخصية "العمر، الجنس، مف كؿ إلى تعزى فروؽ وجود عدـ -2
 وعنواف المنظمة"، عدد المشاريع "عمرىا، الحكومية غير المنظمات وخصائص ،"الخبرة وسنوات
 الفاعمية. بالنسبة لمعيار المنظمة وعنواف الخبرة سنوات لمتغير تعزى فروؽ ووجود

 :أىميا التوصيات مف مجموعة إلى الدراسة وخمصت
االرتباط، ر معيا تعزيز الحكومية غير المنظمات في المشاريع تراعي إدارة أف الضروري مف أنو -1

 ليا. المخطط المشاريع مخرجات تحقيؽ أجؿ مف الكفاءة بمعيار أكبر بشكؿ واالىتماـ
 التنمية وتحقيؽ ليا المخطط المشاريع أىداؼ جميع تحقيؽ أجؿ مف الفاعمية معيار التركيز عمى -2

 لمفئات المستيدفة.
 معيار يراعى تعزيز وأف لممنظمة، العامة األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف األثر بمعيار االىتماـ زيادة -3

 االستدامة.
 المموليف، طمب بناء عمى وليس المنظمة في ثقافة ليصبح المشاريع بتقييـ االىتماـ ضرورة -4

 ترصد وأف تقييـ المشاريع، عمى المشاريع إدارة في العامؿ الطاقـ تدريب في االستمرار وضرورة
 .لمتقييـ المشاريع موازنة مف جزءاً  المنظمة

 
"اآلثار المترتبة من تمويل وكالة التنمية األمريكية في تطوير  ( بعنوان2009دراسة: قيطة ) .5

 المجتمع الفمسطيني".
ىدفت الدراسة إلى معرفة إذا ما كاف التمويؿ المقدـ مف الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية ساىـ بشكؿ 

ية في المجتمع الفمسطيني ولكنو ال يمبي طموحات وتطمعات أساسي في تمبية متطمبات التنمية البشر 
 الفمسطينييف، قدمت الدراسة بعض النتائج أىميا:
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أف ىذه األمواؿ أدت إلى بعض اإلنجازات، وال سيما في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات  -0
تقرير المصير األساسية، فإنيا لـ تتمكف مف تمكيف المجتمع الفمسطيني مف تحقيؽ االستقالؿ و 

 ووضع األسس الالزمة لتحقيقي التنمية البشرية المستدامة.

أف التمويؿ المقدـ مف الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية لممنظمات غير الحكومية لـ يكف قادر  -2
عمى تطوير االقتصاد الفمسطيني، وعمى توليد فرص عمؿ مستدامة، أو لمحد مف سرعة تأثر 

ى العوامؿ الخارجية، كما وقد فشمت ىذه المساعدة مف خالؿ السياسيات االقتصاد واالعتماد عم
 والممارسات اإلسرائيمية.

وقد خرجت الباحثة بالعديد مف التوصيات إلى كؿ مف المنظمات الفمسطينية غير الحكومية والوكالة 
 تنمية المجتمع الفمسطيني:األمريكية لمتنمية الدولية لتحقيؽ المفيـو لفعالية تمويؿ الوكالة األمريكية في 

ينبغي عمى المنظمات غير الحكومية تمكيف وزيادة قدراتيا الذاتية في مجاؿ اإلدارة الحديثة، مثؿ  -0
جراء تقييـ  تحديد الرؤية وتحديد األىداؼ العامة ووضع االستراتيجيات والبرامج والميزانيات والرصد وا 

واإلبالغ وصنع القرار األثر وتعزيز استخداـ التغذية الراجعة في استعراض االستراتيجيات والبرامج 
 والمساءلة والشفافية. 

ينبغي عمى الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية إقامة روابط بيف جيود اإلغاثة الطارئة والتنمية  -2
 الطويمة األجؿ لمبرامج التي تسيـ في التنمية المستدامة عمى أف تكوف مواءمة لألوليات الفمسطينية.

 

الرقابة المالية عمى إستمرار التمويل لممؤسسات األىمية "أثر بعنوان  (2005دراسة: شرف) .6
 في قطاع غزة".

التمويػؿ لممؤسسػات األىميػة  واسػتمراريةالدراسة إلى التعرؼ عمى مػدى وجػود عالقػة بػيف الرقابػة الماليػة  ىدفت
سػػبية فػػي قطػػاع غػػزة، وتحديػػد درجػػة تػػأثير كػػؿ مػػف المقومػػات الرقابيػػة وأنظمػػة الضػػبط الػػداخمي واألنظمػػة المحا

 :التالي أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسةومف ، واألدوات الرقابية عمى الوضع المالي ليذه المؤسسات

 فػػػي قطػػػاع غػػػزة تمييػػػا المؤسسػػػات األىميػػػة لتمويػػػؿ األكبػػػر المصػػػدر تعتبػػػر ىػػػي األجنبيػػػة الػػػدوؿ أف -0
 .العربية الدعـ مؤسسات

المؤسسات  تمويؿ مستوى وبيف المالية الرقابة ومستوى وجود بيف بالبسيطة ليست عالقة توجدوأنو  -2
 الخمؿ مواطف مف تعاني مف كثير غزة قطاع في أف المؤسسات األىميةو غزة،  قطاع في األىمية

 .وأنظمة الضبط الداخمي المالية الرقابة نواحي في والقصور
 وختاما خمص البحث إلى مجموعة مف التوصيات منيا:
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عمى الجمعيات األىمية في قطاع غزة ، بحيث يزيد مف درجة ثقتيا تقوية وتدعيـ الرقابة المالية  -0
ومصداقيتيا لدى المموليف والمتبرعيف بما يمكنيا مف االستمرار في تمقي التمويؿ الالـز الستمرارىا 
في تقديـ خدماتيا تجاه المجتمع المدني الفمسطيني الذي ىو بأمس الحاجة لتمؾ الخدمات لتعزز 

 و التحديات القائمة واإلحداث العسيرة التي يعيشيا بشكؿ متواصؿ.صموده وثباتو في وج

إضافة إلى ضرورة بياف مدى التزاـ الجمعيات األىمية بتطبيؽ اإلجراءات الرقابية حسب األصوؿ  -2
 العممية.

بياف اثر تطبيؽ اإلجراءات الرقابية عمى الجوانب المالية التي ىي عصب الحياة ووسيمة  -,
لنسبة لمجمعيات األىمية التي تعتمد بنسب كبيرة جدا عمى التبرعات واليبات التي االستمرار والبقاء با

 تحصؿ عمييا مف المؤسسات المانحة والمتبرعيف سواء في الداخؿ أو الخارج .
 
 

بعنوان "أثر المعوقات الذاتية والبيئية عمى دور ورؤية المنظمات  (2004دراسة: القارووط) .7
 ديمقراطية في الضفة الغربية والقدس".العاممة في حقوق اإلنسان وال

ىدفت الدراسة إلى بحث أىـ المعيقات الذاتية والبيئية، التي تؤثر عمى دور ورؤية المنظمات األىمية العاممة 
منظمة متخصصة  2,في مجاؿ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية في فمسطيف. فيي دراسة ميدانية تستيدؼ 

 انات.وتستخدـ المنيج الوصفي في جمع البي
 مف أىـ النتائج التي خمصت بيا الدراسة التالي:

 ضعؼ عاـ بالدور الرقابي لممرجعيات العامة لممنظمات المبحوثة. -0

 غياب دور مجمس اإلدارة لصالح المدير العاـ، وتفرده بمعظـ الصالحيات. -2

ىناؾ ضعؼ عمى مستوى العمؿ اإلداري، ضعؼ في تبني اإلجراءات اإلدارية المتبعة بنسبة  -,
 %.1102% وتدني اىتماميا بوجود نظاـ تقييـ لمكادر البشري بنسبة ,520

 % عمى حساب التخطيط التكتيكي.2205ركزت المؤسسة عمى التخطيط طويؿ األجؿ بنسبة  -1

%، وىذا يقود إلى االعتماد عمى تمويؿ 101تدني قدرة المنظمة عمى تمويؿ نشاطاتيا ذاتيًا بنسبة -5
 الجيات المانحة.

 %.0202لشراكة الكاممة مع الجيات المانحة بنسبة تدني مفيـو ا -2

 وأوصت الدراسة بالتأكيد عمى التالي:
 أىمية تقوية وتعزيز البناء الديمقراطي لقطاع المنظمات األىمية. -0

الدراسة تعتقد أف بناء مجتمع مدني فاعؿ وشفاؼ، ىدؼ تسعى لو منظمات حقوؽ اإلنساف  -2
        بتعزيز البناء الديمقراطي داخميا. والديمقراطية، ولف يتحقؽ ىذا اليدؼ إال
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"المشكالت التي تواجو المؤسسات األىمية في محافظات بعنوان  (2003دراسة: أبو خوصة) .8
 غزة". 

 التي تواجو المنظمات األىمية في محافظة غزة. المالية كالتىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المش
 وكانت نتائج الدراسة كالتالي: 

% مف المشاكؿ بسبب 5مشاكؿ المنظمة تعود إلى العجز في التمويؿ، بينما % مف 21أف  -0
 % مشاكؿ العمؿ التطوعي.05النظرة السمبية مف المجتمع لممنظمة، و

%، 1,كانت معوقات الحصوؿ عمى التمويؿ تعود إلى تدخؿ الجيات الممولة الخارجية بنسبة  -2
ؿ ىو المعيؽ لفرص الحصوؿ عمى % أف غياب مصادر التموي05% ورأى 55محدودية التمويؿ 

 التمويؿ.
% تبرعات 5% مصادر ذاتية، 05% جيات أجنبية،  01مصادر تمويؿ المنظمات توزعت بيف  -,

 % مف السمطة الوطنية الفمسطينية.5% مف منظمات داخؿ الخط األخضر و5وىبات محمية، 
كفاية التمويؿ،  % مف المنظمات تعاني مف مشاكؿ مالية بسبب عدـ25كما أظيرت الدراسة أف  -1

 % بسبب سوء في اإلدارة المالية لممنظمة.05% بسبب محدودية الموارد الذاتية و21

 وأوصت الدراسة بالتالي:
 ضرورة االستمرارية في تمويؿ المنظمات األىمية بما يتفؽ وأىدافيا. -0

 الحيادية في العمؿ وعدـ تأثير التدخالت الخارجية لعمؿ المنظمات االىمية. -2

 ذاتية لدى المنظمات األىمية لممحافظة عمى إستمرارية تقديـ خدماتيا بشكؿ ثابت. خمؽ مصادر -,

 
 ".دور المنظمات األىمية في بناء المجتمع المدنيبعنوان " (2002) عبد الياديدراسة:  .9

معمومات ذات مصداقية, وتحميؿ منيجي لكيفية تقوية وتمكيف المنظمات األىمية  يرييدؼ البحث إلى توف
الفمسطينية, وتحسيف أدائيا, وتعزيز مساىمتيا في تطوير وبمورة السياسات العامة, وزيادة تأثيرىا التنموي 

واء كانت والمجتمعي, وقد ركزت عينة الدراسة عمى المنظمات األىمية التي تقدـ خدمات تنموية مختمفة س
 :يمي اقتصادية أو اجتماعية, وكاف مف نتائج الدراسة ما

 عدـ اإلدراؾ الكافي لبعض قيادات العمؿ االىمى الفمسطيني لمتغيرات السياسية والتنموية -0
لحاصمة عمى الصعيد الدولي, وما تتطمبو ىذه التغيرات مف ضرورة إجراء تغييرات ىيكمية عمى ا

  .الداخمية لممنظمات األىمية الفمسطينية البنيصعيد 

دارية خوفاً  -2 عمى  ىناؾ بعض المنظمات األىمية الفمسطينية ال تريد القياـ بإصالحات مؤسساتية وا 
 ف إعادة الييكمة قد يؤدى إلى تغيير في نمط القيادة واإلدارة.زعماتيا وقيادتيا الفردية أل
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تطوير المؤسسي باعتبارىا عممية مفروضة تنظر بعض المؤسسات األىمية إلى إف عمميات ال -,
 .دخؿ المؤسسة ير ادا  مف الخارج وخاصة مف قبؿ الجيات المانحة, بيدؼ إحداث تغيير فكرى و 

 بالتالي:قد أوصت الدراسة لو 
 .تطوير القدرات المؤسساتية والتنظيمية لممؤسسات األىمية -0
 .تنمية مواردىا البشرية بما يستجيب لمتطمبات األوضاع الجديدة -2
 ف تشمؿ عممية التطوير مسائؿ ىامة كالمعرفة والمعمومات والميارات وأخالقيات العمؿ.أ -,

 
 غير لممنظمات األجل طويل التمويل إستمرارية تقييم" بعنوان (2002دراسة: عبد الكريم) .10

 ."الفمسطينية الحكومية
 عمػىز بػالتركي الفمسػطينية الحكوميػة غيػر لممنظمػات التمويػؿ اسػتمرارية حالػة تقيػيـ إلػى الدراسػة ىػذه ىػدفت

 والمشػاركة، واإلدارة والحكػـ، كالقيػادة، المتغيػرات بعػض جانػب تقيػيـ إلػى واسػتخداماتو التمويػؿ ىػذا مصػادر

 عمػى الدراسػة ىػذه أجريػت، و التمويػؿ ةباسػتمراري المتغيػرات ىػذه أي عالقػة عالقتيػا حػدود فػي ولكف المجتمعية،

 قطػاع منظمػات وأربعػة تمويػؿ منظمػاتث شممت ثال وقد القطاع،و  الضفة في الحكومية غير المنظمات بعض

 . خاص
 :التالي النحو عمى الدراسة ليذه النتائج أىـ جاءت وقد

 .ميزانيتيا في المالي العجز مف تعاني المنظمات ىذه مف % ٣٥ مف يقارب ما ىناؾ أف -0

مجموعات  تساند وىي عمميا، مجاالت في متنوعة والقطاع الضفة في الحكومية غير المنظمات أف -2
 مف واسعة مجموعة عاتقيا عمى أخذت قد وأنيا الجغرافية، المناطؽ كافة في الناس مف

 (missions).الرساالت
ىناؾ  وأف عاـ، بشكؿ إيجابية بيئة ىي الحكومية غير المنظمات بيا تعمؿ التي القانونية البيئة أف -,

 ـ.2111 عاـ يناير منذ بو العمؿ تـ قد وليبرالي متقدـ قانوف

 ومف أىـ توصيات الدراسة ىي التالي:
 العمؿ عمى تطوير أساليب إدارة العمؿ في المنظمات األىمية في قطاع غزة. -0

 تعزيز فكرة العمؿ األىمي وتقديـ الخدمات لشريحة كبيرة مف المحتاجيف. -2

 .ضرورة تنسيؽ عمؿ المنظمات االىمية في أنحاء الوطف بما يخدـ تبادؿ الخبرات فيما بينيا -,

 تنوع مصادر التمويؿ لما لو مف أىمية عمى إستمرارية التمويؿ وخاصة التمويؿ طويؿ األجؿ.  -1
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تعداد المنظمات غير الحكومية الفمسطينية في الضفة " بعنوان (2001) دراسة: شمبي .11
 ".دراسة ميدانية - وقطاع غزة

 122ىو و عدد المنظمات غير الحكومية الفاعمة في الضفة الغربية وقطاع غزة  إلى معرفةالدراسة ىدفت 
 220كتممت بياناتيا بمغ اف عدد المنظمات التي أمنظمة, توزعت عمى القطاعات المختمفة, في حيف 

 ولخصت الدراسة أىـ نتائجيا بالتالي:منظمة, واقتصر التحميؿ في ىذه الدراسة عمى ىذه المنظمات, 

فيا وبرامجيا, لكف النتيجة األىـ ىي اىدأنظمات الفاعمة في الضفة والقطاع مف حيث تنوع الم -0
في تشتت أىداؼ وبرامج ىذه المنظمات, وعدـ تركيز معظميا عمى أىداؼ وبرامج محددة, اى إف 
تخصص معظـ  المنظمات في مجاالت محددة غير موجود, بؿ يسود التنوع واالتساع معظـ أىداؼ 

 نظمات.وبرامج ىذه الم

 المنظمات غير الحكومية تعاني مف نقص في التمويؿ. -2

عامة, وانخفاض نسبة المنظمات التي تضع لنفسيا  اً ىدافأارتفاع في نسبة المنظمات التي تعتمد  -,
 أىداؼ محددة ما يعنى غياب الرؤية الواضحة لدى معظـ ىذه المنظمات.

 .ع المختمفة مف المنظماتتمايز واضح في نوعية الييئات القيادية بيف األنواوجود  -1

فضمية في البناء المؤسسي لدى المنظمات الجديدة مقارنة بالمنظمات األالدراسة إلى  أشارت -5
التقميدية وىو ما ينعكس عمى فاعمية وكفاءة المنظمات المختمفة في تقديـ خدماتيا وتحقيؽ األىداؼ 

 جميا.أالتي أسست مف 

 بالتالي:وقد أوصت الدراسة 
تشخص وتقيـ مستويات جودة اإلدارة فييا  ،معمقة عف المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات -0

 .بيدؼ تطويرىا

ذاتية  ؿكما إف ىناؾ حاجة إلى دراسات تسيـ في تطوير آليات خاصة لتوفير مصادر تموي -2
 .ومحمية كافية لتعزيز مدى استقالليتيا وتدعيـ استدامتيا

 
 ."مجتمعية تنمية نحو – فمسطين في ودورىا األىمية مؤسساتنا" بعنوان (1999نخمة) دراسة: .12

 خالؿ التعريؼ مف الفمسطيني المجتمع تنمية في األىمية المؤسسات بدور التعريؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 وقد التي تواجييا، والصعوبات والمشاكؿ نشأتيا وتاريخ بو تقـو الذي الدور وطبيعة المنظمات ىذه بأنواع

 أىميا: مف النتائج مجموعة إلى خمصت وقد وغزة الضفة في األىمية المؤسسات الدراسة ىذه شممت
 الالزمة لتنفيذ المالية الموارد قمة مثؿ:  األىمية المؤسسات منيا تعاني صعوبات عدة ىناؾ أف -0

 الخدمات. تقديـ واستمرار المشاريع
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 تقدميا. التي الخدمات تنامي حجـ مع يتالءـ بما اإلداري المؤسسات واقع تطوير عدـ -2
 واإلغاثة الصحية والتعميمية كالخدمات الخدمات مف العديد بتقديـ تقـو األىمية المؤسسات وأف -,

 .الفمسطينييف مف لممحتاجيف المختمفة االجتماعية

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا:
اإلدارية, والعمؿ عمى مراجعة وتغيير الييكؿ  العمؿالعمؿ عمى تطوير نظـ وأساليب ضرورة  -0

 بما يتالءـ وطبيعة عمؿ المؤسسة. التنظيمي

 لتجنب المشاكؿ التي تواجو إدارة المؤسسة.صياغة استراتيجيات واضحة  -2

لتحقيؽ أىدافيا  ،العقبات أماـ المؤسسات في الحصوؿ عمى األمواؿ الالزمةإزالة  العمؿ عمى -,
 وأداء دورىا المنوط بيا في خدمة وتنمية المجتمع.

 
 :العربيةثالثًا: الدراسات 

االجتماعية في التنمية المدني "دور مؤسسات المجتمع  ( بعنوان2011)أبو بكردراسة:  -1
 ".والسياسية في الصومال

عنو أىداؼ أخرى، واليدؼ حقيؽ عدد مف األىداؼ منطمقة مف ىدؼ رئيس ويتفرع تيدؼ الدراسة إلى ت
الرئيس ىو التعرؼ عمى حدود الدور الذي تقوـ بو تنظيمات المجتمع أو منظمات المجتمع أو مؤسسات 
المجتمع المدني في المجتمع الصومالي، وبالتالي يتفرع عف ىذا اليدؼ الرئيس مجموعة أخرى مف 

دور ، وكذلؾ حكومية ومصادر تمويميااألدوار التي تقوـ بيا المنظمات غير ال األىداؼ الفرعية، وىي
تسميط الضوء عمى و، وأخيرًا المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية المستدامة، وأىـ المشكالت التي تواجي

استخدـ الباحث منيج دراسة الحالة بشكؿ ، ولقد المعوقات التي تواجو عمؿ مؤسسات المجتمع المدني
وذلؾ مف خالؿ ، المنظمات غير الحكومية في مدينة مقديشورئيس لمتعرؼ عمى الجيود التي تبذليا 

تصميـ استمارة تراعي اليدؼ الرئيس لمدراسة وتساؤالتيا، وقد ضمنت االستمارة مجموعة مف األسئمة ترتبط 
، ولقد خمصت أىـ نتائج الدراسة إلى ارتباطًا وثيقًا بالمتغيرات األساسية ذات الصمة والعالقة بمشكمة الدراسة

 ي:التال
 .اتضح أف التمويؿ األجنبي يؤثر أحيانًا عمى استقاللية المنظمة عف حجـ التمويؿ -1
أف أغمب الشرائح والفئات االجتماعية التي تخاطبيا المشروعات واألنشطة التي تقدميا المنظمة  -2

 .ىي فئات الفقراء وذوي االحتياجات الخاصة
وتدريبية لتنمية الميارات لمعمؿ مف أف المنظمة تقـو في أغمب األحياف بعمؿ دورات تأىيمية  -3

 .أجؿ تحسيف األوضاع االقتصادية والمعيشية لمفقراء



50 

 

أف أغمب األنشطة االقتصادية التي تقـو بيا المؤسسة ىي تقديـ المساعدات المالية ثـ عمؿ  -4
 .مشروعات صغيرة

 صعوبة الوصوؿ إلى الفئات المستيدفة لممنظمة في كثير مف األحياف -5
بعض التوصيات التي يمكف االستفادة منيا في تفعيؿ العمؿ األىمي بدولة الصوماؿ، ولقد قدـ الباحث 

 :وذلؾ عمى النحو التالي
في  إستمراريتياالبد مف إجراء دراسات تقويمية مستمرة لمجمعيات األىمية، وذلؾ لمتأكد مف  -1

ىا في المجتمع والتعرؼ عمى مواطف فيا، وقدرتيا عمى الحفاظ عمى المتطوعيف، وأداء دور اتحقيؽ أىد
 .الخمؿ والضعؼ والقضاء عمييا وتطويرىا

 ال بد مف ضماف إستمرار تمويؿ برامج التنمية المجتمعية.  -2
 .البد مف مشاركة الفقراء أنفسيـ في اتخاذ القرارات المتعمقة بالبرامج التي تنفذىا ىذه المنظمات -3
نظمات األىمية حسب مستجدات الرؤية المحمية ضرورة تعديؿ األنظمة والموائح األساسية لمم -4

 .والدولية لعمؿ تمؾ المنظمات ودورىا في المجتمع
 العمؿ عمى تمويؿ أنشطة مؤسسات المجتمع المدني لكي تساعد عمى استقرار وتواصؿ عمميا. -5

 

 بعنوان "دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعميم في األردن" (2010دراسة: ياسين ) -2
ىدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تقوـ بو المنظمات غير الحكومية في دعـ التعميـ في األردف، وتـ 

جراء المقابالت  إتباعجمع المعمومات عف طريؽ  المنيج النوعي التحميمي، مف خالؿ الزيارة الميدانية، وا 
 يرت الدراسة النتائج التالية:الشخصية مع إدارة المنظمات وأصحاب القرار فييا، أو مف ينوب عنيـ. وأظ

أف المنظمات غير الحكومية ليا تأثير عمى عممية التغيير اإليجابي ويعتبر التمكيف والتنمية  -1
ليا، مما حقؽ بشكؿ إيجابي تغيير الفكرة السائدة في تقبؿ وجود  اإلستراتيجيةالمجتمعية مف األىداؼ 

 المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية.
 عاني مف مشكمة نقص التمويؿ في دعـ برامجيا ومشاريعيا المستمرة.أنيا ت -2
تبيف مف خالؿ النتائج أف لكؿ منظمة محمية كانت أو دولية، رؤية خاصة بيا تسعى إلى  -3

 تحقيقيا مف خالؿ خدماتيا المقدمة عف طريؽ برامجيا ومساعييا.
المحمية، وىما التمويؿ أو  تبيف وجود شكميف أو نمطيف لمصادر تمويؿ المنظمات غير الحكومية -4

الدعـ الداخمي مف قبؿ مؤسسات الدولة المحمية والمشاريع القائمة في الدولة، والتمويؿ الخارجي مف 
 منظمات دولية خارجية، قد يعزى إلى نقص الدعـ الحكومي.
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حيث ، بالنسبة لممنظمات غير الحكومية الدولية فإف تمويميا عمى األغمب مف مصادر خارجية -5
لدعـ مف قبؿ مؤسسات دولية تشترؾ معيا في األىداؼ والمشاريع، بينما تجتيد المنظمات ذاتيا إف ا

مع مؤسسات الدولة الحكومية المحمية مف حيث تسييؿ الميمات مف خالؿ مالئمة وضبط القوانيف 
 والسياسات المتعمقة بنوعية مشاريعيا وأىدافيا.

 

 :وىي كالتاليلصانعي القرار بعض التوصيات والمقترحات وقد قدمت الباحثة 
لقد بينت الدراسة أف ىناؾ مشكمة لنظرة أفراد المجتمع وثقافتو حوؿ مفيوـ المنظمات غير  -1

الحكومية، بالتالي يجب السعي إلى تغيير ثقافة المجتمع، ونظرتو نحو وجود ىذه المنظمات مف 
بالتعاوف مع مؤسسات القطاع خالؿ عقد الندوات والمؤتمرات التي تنظميا المنظمات غير الحكومية 

 الحكومي.
بناًء عمى نتائج تأثير دور المنظمات غير الحكومية في دعـ التعميـ، وارتفاع نسب الممتحقيف  -2

بالمدارس ورياض األطفاؿ فترى الباحثة أنو قد يجب المساىمة في إعداد كوادر مؤىمة ومدربة 
 افيا وتحقيؽ رؤيتيا ورسالتيا.متخصصة في العمؿ ضمف مياـ المنظمات غير الحكومية وأىد

لقد بينت نتائج الدراسة ضعؼ ونقص التمويؿ في دعـ المنظمات، لذا توصي الدراسة قياـ  -3
حالؿ التمويؿ الذاتي بدؿ الخارجي.  المؤسسات بفتح مشاريع تدر لمدخؿ، ذلؾ ألىمية دعـ المشاريع وا 

 

شكـــاليات 2010) ىالليدراسة:  -3 في  األىمية التمويل األجنبي لمجمعيات( بعنوان "قضـــايا وا 
 ".جميورية مصر العربية

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ قضية التمويؿ وتعرؼ الباحث عمى اإلشكاالت التي تخص التمويؿ األجنبي 
ستخدـ  لمجمعيات االىمية في جميورية مصر العربية، ولقد قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي وا 

ووفقًا لدراسة الباحث انة في جمع البيانات ولقد قاـ الباحث بدراسة ثالثة أراء حوؿ التمويؿ الباحث االستب
، ىذا ومف أىـ نتائج فقد انقسمت اآلراء حوؿ ذلؾ إلى ثالث فرؽ، وآخر معارض وثالث يتحفظ ويرشد

 الدراسة التالي:
أما الدعـ الفني فيقصد بو المالي والدعـ الفني،  يجب التفرقة بيف نوعيف مف التمويؿ وىما الدعـ -1

لمساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا بكفاءة وتفعيؿ دورىا في المجتمع، أما  تنمية قدرات الجمعيات األىمية
أمر محفوؼ بالمخاطر وال جداؿ في ذلؾ لعدة أسباب أوليا أف  الدعـ المالي لمجمعيات األىمية فيو

المانحة وتفرضيا عمى الجمعيات بشكؿ غير ومجاالت تستيدفيا الجيات  ىذا الدعـ يوجو نحو قضايا
 األحياف دوف حاجة المجتمع إليو.  مباشر وفى بعض
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بعض األحياف استمرارية المشروعات بعد انتياء  أف الدعـ المالي ليذه الجمعيات ال يضمف في -2
ى، المنح دوف االستفادة مف خبرة تنفيذىا في مشروعات أخر  المنحة نظرًا العتماد الجمعيات عمى ىذه

 جمعيات انتيت تمامًا وتـ حميا بعد انتياء منح التمويؿ.  والمثاؿ عمى ذلؾ أف ىناؾ
 التغيرات االقتصادية العالمية وبروز األزمة التي تعيشيا الدوؿ المانحة، والتي يتوقع ما أفرزتو -3

فمف المتوقع أف األىمية، ا معيا أف تعيد ىذه الدوؿ حساباتيا نحو الدعـ المقدـ لمدوؿ النامية وجمعياتي
الدوؿ والتي طرحتيا األزمة االقتصادية  يتـ استثمار ىذه المنح وتوجيييا نحو قضايا ومشكالت تمؾ

المبالغ التي تتضمنيا المنح داخميا دوف النظر إلى الدوؿ  التي تعيشيا، مما يؤدى إلى استثمار ىذه
 .إلى نقطة الصفر مرة أخرى النامية، وبالتالي سوؼ نعود

 صؿ الباحث إلى مجموعة مف التوصيات أىميا:ولقد تو 
األىمية يجب التعامؿ معو بحذر كما يجب استثماره جيدًا  أف التمويؿ الموجو لمجمعيات -1

 يتأتى إال مف خالؿ وعى ىذه الجمعيات بمخاطر التمويؿ األجنبي. واالستفادة منو، وذلؾ لف
الخارجية فقط،  لف تحؿ بالمنحأف قضايا ومشكالت التمويؿ التي تعانى منيا تمؾ الجمعيات  -2

الخارجي وتمتمؾ قدرات  خاصة أف ىناؾ تجارب لجمعيات أىمية مصرية ال تعتمد عمى التمويؿ
بميزانيات ضخمة، ليس سوى أنيا  وطاقات ىائمة وتقدـ مشروعات وخدمات عالية الجودة وتدار

 .ذلؾ تمتمؾ القدرات المؤسسية والمالية التي تساعدىا عمى
 

( بعنوان "دور الجمعيات األىمية في دعم تعميم الفقراء في جميورية 2009)دراسة: عدلي  -4
 مصر العربية".

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عػػف دور الجمعيػػات األىميػػة فػػي دعػػـ تعمػػيـ الفقػػراء فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ الحكػػومي 
التوصػػؿ إلػػى النتػػائج، التػػي األساسػػي، واسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج النػػوعي، وأسػػموب الدراسػػة الميدانيػػة فػػي 

بدورىا عكست أىـ العوامؿ المسببة لحاجة المجتمعات إلى وجػود المنظمػات غيػر الحكوميػة ودعميػا، حيػث 
 تشير النتائج إلى:

إف اىتمػػاـ الجمعيػػات األىميػػة بتعمػػيـ الفقػػراء فػػي مصػػر مسػػتمر، إذ قامػػت جمعيػػات خيريػػة كبيػػرة  -0
 تعميـ التعميـ ونشره عمى أوسع نطاؽ ممكف.بإنشاء مدارس ابتدائية وثانوية وسعت إلى 

كمػػا الجمعيػػػات األىميػػػة تسػػػعى بتخصػػػيص وقفيػػػات تػػدر ريعػػػًا لضػػػماف المجانيػػػة واسػػػتقرار تمويػػػؿ  -2
 التعميـ.
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السػػعي والتقػػدـ فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ بشػػكؿ خػػاص، ألنػػو يعتبػػر األسػػاس فػػي تطويرىػػا وتنميتيػػا فػػي  -,
التعمػػيـ واالىتمػػاـ بتحسػػينو أدى إلػػى نتػػائج  المجػػاالت األخػػرى  ومػػف خػػالؿ التركيػػز عمػػى دعػػـ قطػػاع

 واضحة، أىميا زيادة االلتحاؽ بالمدارس الذي يعد ىدًفا استراتيجًيا.

االىتماـ بنوعية وجودة التعميـ، والعمؿ عمى تعميمو ونشره وتنويع برامجو، مما يؤدي إلػى ارتفػاع  -1
واإلدراؾ لما لممنظمات غيػر الحكوميػة نسبة الوعي لدى األفراد واختيارىـ لطريقة الحياة التي يرغبوف، 

 مف أىمية في اإلنجازات اإلنسانية، واإلسياـ االقتصادي واالجتماعي.

 وخمصت الدراسة إلى أىـ التوصيات منيا:
خفيض تكاليؼ متطمبات المدارس الخاصة في األحياء الفقيرة في البالد مف خالؿ تقديـ ضرورة ت -0

 التمويؿ لتغطية تمؾ التكاليؼ.
ات غير الحكومية حققت نجاحات ولكف محدودة جدًا فيرجى العمؿ عمى تمويؿ إنشاء المنظم -2

 مدارس خاصة باإلناث.

 يجب تقديـ الدعـ المالي الكافي نحو تحسيف وتطوير وتدريب المعمميف أثناء أداءىـ لعمميـ. -,

الخاصة بناًء يجب تقديـ الدعـ الكافي لمقياـ بتغطية خدمات مراكز تعميـ الطفولة في المدارس  -1
 عمى أولوية التعميـ المبكر كأولوية وفقا لمخطة اإلستراتيجية.

 

(، بعنوان "العوامل الداخمية المؤثرة في عممية جمع التبرعات في 2004دراسة: الحيدري) -5
 المنظمات الخيرية العالمية". 

التبرعات في المنظمات ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العوامؿ الداخمية المؤثرة في عممية جمع 
الخيرية العالمية الموجودة في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية، ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة 
واإلجابة عمى تساؤالتيا استخدـ الباحث المنيج المسحي الوصفي. ويتكوف مجتمع الدراسة مف جميع 

منظمات الخيرية ذات النشاط العالمي الموجودة في العامميف في اإلدارة العميا وموظفي جمع التبرعات في ال
( شخصًا، وقد بمغ عدد المنظمات الخيرية التي يعمؿ فييا مفردات الدراسة 11مدينة الرياض والبالغ عددىـ)

عشر منظمات، ونظرًا لصغر حجـ مجتمع الدراسة فقد تـ إتباع أسموب الحصر الشامؿ، وقد كانت أداة 
 باحث لمحصوؿ عمى البيانات المطموبة.الدراسة استبانة صمميا ال

وكاف مف أىـ نتائج الدراسة التي حصؿ عمييا الباحث تحديد خمسة عوامؿ مؤثرة في عممية جمع التبرعات 
في المنظمات الخيرية ذات النشاط العالمي والموجودة في مدينة الرياض وىي مرتبة حسب أىميتيا 

 كالتالي: 
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 التخطيط لجمع التبرعات. -0

 لحسنة لممنظمة.السمعة ا -2

 االعتناء بالعامميف في جمع التبرعات. -,

 مشاركة المتطوعيف بطريقة مينية في عممية جمع التبرعات. -1

 إستخداـ اإلنترنت في عممية جمع التبرعات. -5

 وأوصت الدراسة بعدد مف التوصيات أىميا:
 أىمية تفعيؿ العمؿ التطوعي في المجتمع السعودي. -0

المنظمات الخيرية في المممكة العربية السعودية وتسييؿ الطريؽ أىمية العمؿ عمى زيادة عدد  -2
 النتشارىا وتنوع خدماتيا.

 أىمية التخصص في عمؿ المنظمات الخيرية العالمية. -,

 أىمية ممارسة المنظمات الخيرية لمتخطيط في عممية جمع التبرعات. -1

ميارات العامميف فييا ضرورة التفات المنظمات الخيرية العالمية إلى أىمية التدريب في صقؿ  -5
 والرفع مف كفاءتيـ.

 ضرورة وجود برامج محددة في المنظمات الخيرية لتكويف سمعة جيدة عنيا والحفاظ عمييا. -2
 
 

 دراسة-السعودية الحكومية غير المنظمات قدرات بناء( بعنوان "2002) البمويدراسة:  -6

 ".جدة مدينة في الحكومية غير المنظمات عمى -تطبيقية
 قضايا دعـ في الحكومية غير المنظمات أداء ضعؼىدفت الدراسة إلى معرفة العوامؿ التي تؤدي إلى 

 بناء مفيـو غياب عف ناتجة عديدة مقومات إلى افتقادىا عف والناتج السعودية، العربية بالمممكة التنمية
 .المممكة داخؿ المنظمات تمؾ عمؿ بيئة عف القدرات

 التالي:ومف أىـ نتائج الدراسة 
% مف قيادات وموظفي المنظمات غير الحكومية التي ينتمػوف  73أشارت الدراسة إلى أف نسبة  -1

إلييػػػا غيػػػر متخصصػػػيف فػػػي العمػػػؿ األىمػػػي التطػػػوعي، وأف مسػػػاىمتيـ فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ تعتمػػػد عمػػػى 
% إلػػى االعتمػػاد عمػػى الخبػػرات  76خبػػراتيـ الذاتيػػة فػػي إنجػػاز األعمػػاؿ األخػػرى  حيػػث أشػػارت نسػػبة 
 الذاتية لمعامميف في تنفيذ مشروعات المنظمات غير الحكومية.

ناؾ قصوٌر واضٌح في مجػاؿ تػوفير فػرص تدريبيػة لمعػامميف فػي الجمعيػات  حيػث أشػارت نسػبة ى -2
% إلػى عػدـ توجيػو  71% إلى عدـ حصوليـ عمى تدريب عمى العمؿ األىمي، كما أشػارت نسػبة 75

ر البشػػػري داخػػػؿ الجمعيػػػة. وأوضػػػحت الباحثػػػة أف ىػػػذه أي جػػػزء مػػػف المػػػوارد نحػػػو بنػػػاء قػػػدرات العنصػػػ
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النسػػب تشػػير إلػػى عػػدـ االىتمػػاـ بالعنصػػر البشػػري وخاصػػة مػػع عػػدـ تػػوافر جيػػات متخصصػػة لتنميػػة 
% إلػػػى عػػػدـ تػػػوافر مؤسسػػػات وطنيػػػة متخصصػػػة فػػػي بنػػػاء قػػػدرات 89قػػػدراتيـ  حيػػػث أشػػػارت نسػػػبة 

 المنظمات غير الحكومية وتقديـ البرامج التدريبية ليـ.
اني نسبة مرتفعة مف الجمعيات مف قصوٍر في عمميات التمويؿ، وىو ما أرجعتو عينة الدراسػة تع -3

% إلػى االفتقػاد إلػى 74لعدة أسباب منيا)عدـ وجود خطة واضحة لتعبئة الموارد  حيػث أشػارت نسػبة 
كمػا أف عمميػات  –مثؿ تمؾ الخطة واالعتماد فقػط عمػى بعػض العالقػات الشخصػية لجػذب المتبػرعيف 

تػػرويج لألنشػػطة وجػػذب المتبػػرعيف تأخػػذ طابعػػا تقميػػديا يقػػـو فػػي األسػػاس عمػػى المجيػػودات المباشػػرة ال
 ألعضاء مجمس اإلدارة والعامميف(.

أشػػارت عينػػة الدراسػػة إلػػى عػػدـ وجػػود عالقػػة مػػع المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة األخػػرى أو الجيػػات  -4
 %. 100لمانح فقط بنسبة المانحة بشكؿ شبو تاـ، في حيف تأخذ العالقة مع الحكومة شكؿ ا

% إلى أف ىناؾ حاجة إلجراء بعض التعديالت فػي التشػريعات المنظمػة لعمػؿ  19أشارت نسبة  -5
المنظمات غير الحكومية أىميا: السماح ليا بتنفيذ مشروعات مشتركة مع الجيػات األجنبيػة المانحػة، 

 والسماح ليا بتمقي مساعدات خارجية.
 :وصيات منيااختتمت الدراسة بالعديد مف الت

 تنمية قدرات إدارة المشروعات والبرامج مف حيث التخطيط والتنفيذ والرقابة والتقييـ. -1
بناء قدرات النظاـ ذاتو مف خالؿ: التركيز عمػى عمميػات صػنع القػرار ووضػع السياسػات، وتعبئػة  -2

 ثقافة التنظيمية.الموارد المالية، وبناء قيادة قادرة عمى المبادرة واتخاذ القرار، إلى جانب تطوير ال
تنميػػة القػػدرات المعموماتيػػة مػػف خػػالؿ: بنػػاء قواعػػد بيانػػات عػػف المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة وفػػرص  -3

التنميػة بيػا، والمػػوارد الماليػة لػػدى كػؿ منظمػػة، ومػدى مسػػاىمتيا فػي التنميػػة، ومشػروعاتيا المسػػتقبمية، 
خػػػدمات معموماتيػػػة أو بحػػػوث والمػػػوارد الماليػػػة التػػػي تحتاجيػػػا، ومػػػا يمكػػػف أف تقدمػػػو مػػػف معونػػػات أو 

 لممنظمات األخرى، وما تطمبو مف دعـ مف البيئة التي تعمؿ فييا.
وضع قائمة بالمشروعات التي يمكف أف تؤدييا المنظمة واإلعالف عنيا لجذب شػركاء فػي العمػؿ  -4

 والتمويؿ، وعدـ حدوث ازدواجية في أنشطة المنظمة مع منظمات أخرى.
 قويـ عمميات المنظمات بشكؿ دوري.نظاـ المساءلة: والذي يتيح ت -5
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 :الدراسات األجنبية -رابعاً 
المنظمات األىمية  محددات تمويلبعنوان " Owens & Fafchamps  (2008)دراسة: -1

 ".األفريقية

اختبار محددات التمويؿ الداخمة والخارجية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في ىدفت الدراسة إلى 
 : وذلؾ يعود إلى األسباب التالية غير قويةالدراسة  ئجنتا وكانت. أوغندا

حجـ العينة صغير وىناؾ الكثير مف األخطاء اإلحصائية في البيانات, التي مف شأنيا أف تجعؿ  -0
 .االستدالؿ واالستنتاج أمرا صعباً 

منحة التمويؿ تعتمد وبشكؿ أساسي عمى عممية التشبيؾ, سواء كانت المؤسسة غير  توفر أف -2
الحكومية عضوا في شبكة منظمات غير حكومية أو في منظمة تعتبر مظمة, سواء كانت فرع 

 .لمؤسسة غير حكومية أجنبية

وقد يكوف بسبب أف المموؿ يجد انو مف الصعب أف يحجب المؤسسات غير الحكومية المحمية  -,
 ويعنى باالعتماد عمى الشبكات لموصوؿ إلى المعمومات المناسبة.

 الخبرة والتجربة أمرا ميما ولكف ال ينظر إلييا إال بعد ثالث سنوات مف وجودىا. -1

متغيرات التفويض بالنسبة ألىمية وكفاءة المدير تعتبر غير ميمة, وخبرة المدير تقمؿ مف  -5
 منحة.الاحتمالية الحصوؿ عمى 

يركزوف مراقبتيـ عمى المنظمات االىمية التي ال تعتمد عمى المصادر المحمية والتي أف المموليف  -2
 تعنى دوما بتوفير المنح بشكؿ متكرر لنفس المؤسسات.

 .يعبر عف ندرة المعمومات عف الجيات الممولةالتمويؿ ضعؼ  -0

عادة ما يتـ إدارتيا مف خالؿ شخص لديو وظيفة منتظمة في و حديثة النشأة,  المؤسساتأف ىذه  -2
 المجانية. األدواتو  المتطوعيف, ويمجأ إلى أخرمكاف 

 تتجسد فقط في تحصيؿ الرسوـ والمنح المحمية. األمواؿيبدو أف تجربة وخبرة المدير في تجنيد  -1

 كثيرة جدا. األدلة إفعند استخدمنا تحميال مقطعيا, نجد  -01

االىمية)غير الحكومية( التي تحصؿ عمى المنح, تجند بعض المصادر  ديةاألوغنالمنظمات  -00
 الداخمية. 

، التي مصادر التمويؿ المحمي الخاصة بيا قميمةالممولوف يختاروف المؤسسات االىمية  -02
تعامؿ المموؿ مع المؤسسات االىمية عمى أنيا ربحية  إذايمكف أف يحدث  الذيىي أنو ما  والحقيقة
ىذه الحقائؽ تتعارض مع السبب الذي لطالما ذكر لتبرير توجيو  ،اطف بكؿ جيودىا التنمويةمف الب
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أكثر إيثارا مف الوكاالت  إنياالتمويؿ الخاص بالتنمية مف خالؿ مؤسسات أىمية غير حكومية, بمعنى 
 المصالح الشخصية.  إلىالحكومية ومع ذلؾ فإنيا أقؿ عرضة في تحويؿ األمواؿ مف البرامج التنموية 

في توجيو المساعدة التنموية مف خالؿ المنظمات غير  اإليثارغير  أخرى أسبابىناؾ  -,0
 .أكثر مما ىو الحاؿ مف خالؿ المنظمات أو الوكاالت الحكومية الحكومية)االىمية(

 ولقد قدـ الباحث مجموعة مف التوصيات أىميا:
 التمويؿ مف قبؿ المانحيف.ضرورة الفصؿ بيف التمويؿ الخاص والعاـ في حاؿ  -0

العمؿ عمى فتح منظمات محمية وفتح أفرع لمنظمات أىمية دولية تساعد في تقديـ المساعدة  -2
 بشكؿ أكثر مما ىو متوفر.

توعية وانفتاح مجندي األمواؿ العامميف في المنظمات االىمية المحمية عمى المانحيف والمؤسسات  -,
 الدولية.

 األىمية المحمية.ضرورة التشبيؾ بيف المنظمات  -1

العمؿ في المنظمات التي تقدـ الخدمات المجانية يتمتع بخبرات خاصة لذا يرجى تطوير ميارات  -5
 اإلفراد العامميف بما يتناسب وطبيعة عمؿ تمؾ المنظمات.

 

 يشيغان.مجامعة  "،األموالاستراتيجيات تجنيد " بعنوان Jablonski  (2006)دراسة: -2

، حيث أف الدراسة (0115تـ تطويره بواسطة )باتيز ووكوليف الذي نموذجي السموب األالدراسة اقتبست مف 
 كالتالي: ثالثة محددات لمكفاءة داخؿ المؤسسات  وىي ىدفت إلى تحديد

 .حجـ المؤسسة  -0

 .منح الحكومة  -2

 معدؿ نسبة تجنيد األمواؿ. -,
صناعة مختمفة في  22في تحتوي عمى منظمات ومؤسسات التي ىذه الدراسة  وأظيرت بيانات ومعمومات

القطاعات غير الربحية, أكبر ىذه القطاعات تشمؿ: الفف, التعميـ, الصحة, الخدمات اإلنسانية, والمنظمات 
وتقاطعت مع القطاعات المختمفة  اختمفت نتائجىذا الجزء الخاص مف البحث قاد إلى ، صانعة المنح

ومع ذلؾ, فإنو مف خالؿ ىذه  ،التي تـ ذكرىا خمس قطاعات األكبراللممنظمات غير الربحية, خاصة في 
عطاء المنظمات القطاعات كؿ العوامؿ التي تـ دراستيا تـ تحديدىا لتكوف ىامة وقيمة إحصائياً  , وا 

، والمؤسسات عبر الواليات المتحدة رؤية جيدة إلدارة استراتيجياتيـ الخاصة, والمنظمات بشكؿ عاـ
 ولخصت نتائج الدراسة في التالي:
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توفير دليؿ يستخدـ في قراءة وصناعة أحداث المستقبؿ المتعمقة بتجنيد إلى ىدؼ ىذا البحث  -0
 .األمواؿ

ستراتيجيات تساعد بشكؿ بناء المؤسسات والمنظمات ليستمروا في ميمتيـ بتجنيد إ ضرورة بناء -2
 لممنظمات غير الربحية عمى مستوى الواليات المتحدة. األمواؿ

 ف التوصيات أىميا:وأوصت الدراسة بمجموعة م
إف العمػػػؿ مػػػف خػػػالؿ تقػػػديـ العػػػوف ليػػػذه القطاعػػػات الكبػػػرى يعتبػػػر مػػػف أىػػػـ األولويػػػات بالنسػػػبة  -0

 لممستفيديف.

 ضرورة التنسيؽ بيف القطاعات العامة والخاصة في مجاؿ دعـ تمؾ القطاعات وتمبية احتياجاتيا. -2

داري لػػػػدييا بمػػػػا يػػػػتالءـ إعػػػػادة ىيكمػػػػة إسػػػػتراتيجيات تمػػػػؾ القطاعػػػػات وتطػػػػوير أسػػػػاليب العمػػػػؿ اإل -,
 والخدمات التي تقدميا.

 .تطوير مسائؿ ىامة كالمعرفة والمعمومات والميارات وأخالقيات العمؿ -1
 
 

 المشكالت التنظيمية التي تواجو المنظمات( بعنوان "2006) ,Aksel & Baranدراسة:  -3
 في تركيا". األىمية

أغمب األحياف ىي مصدر القمؽ في  فيوالتي نشاطات تجنيد األمواؿ ىدفت الدراسة إلى فحص 
لتسوية  ؤديالمؤسسات، اإلستراتيجيات والتصورات التي تستخدـ في تجنيد األمواؿ مف العامة غالبا ما ت

 وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية: طبيعة العمؿ المنجز مف قبؿ أعضاء مف طاقـ العمؿ
األمواؿ في جزء مف معظـ المنظمات  يتطمب جيود عالية في تجنيدكبير تجنيد ميزانيات بحجـ  -1

 األىمية.
المصادر الرئيسية لمتمويؿ في المنظمات األىمية يشمؿ رسوـ العضوية والطمب عمى إف  -2

 التي تقدميا المنظمات. البضائع والخدمات
المنح المقدمة مف المؤسسات الدولية أو الحكومات الوطنية والتبرعات الخاصة وعمى الرغـ إف  -3

عف الحكومة, إال أنو يوجد  االستقالؿلمنظمات األىمية يحمؿ في ثناياه مضموف مف أف مصطمح ا
 ىناؾ بعض المنظمات األىمية التي تعتمد بصورة أساسية عمى دعـ الحكومة.

معظـ نقاط الضعؼ الشائعة في ىذا القطاع تشمؿ عمى: محدودية الخبرة المالية واإلدارية،  -4
مستوى استمرارية طاقـ العمؿ، االفتقار إلى التواصؿ نخفاض امحدودية القدرات المؤسساتية، 

 الفيـ االقتصادي واالجتماعي لمبيئة الداخمية. ىإل واالفتقارالمؤسساتي الداخمي، 

 ولقد قدـ الباحثاف مجموعة مف التوصيات أىميا:
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، بحيث تعمؿ المنظمات عمى إستقطاب أكبر عدد مف مشكمة البناء التنمويإيجاد حموؿ ل -1
 والذيف بدورىـ يعمموف عمى انتخاب مجمس إدارة ذو مصداقية وثقة عالية.األعضاء 

 ، وتحديد مف ىـ األفراد الواجب مسائمتيـ.شاكؿ المحاسبةالعمؿ عمى إيجاد حموؿ لمم -2
لكف و  ،ىذه ىي المشكمة الحقيقة لدي المموليف، بحيث تعتبر التقييـ وضع حموؿ مناسبة لعممية -3

 يجب أف يكوف ىناؾ إدراؾ ليذه المشكمة.ف المنظمات األىمية الفشؿ في حميا يعود عمى تقييـ
زيادة التركيز عمى التقييـ والمتابعة لعمؿ المنظمات األىمية ومطالبتيا باإلفصاح الكامؿ عف  -4

 كافة تقاريرىا المالية واإلدارية وبما يخص أنشطتيا التطوعية.
لعب دور  فيجب العمؿ عمىالمنظمات باختالؼ أشكاليا تثير التساؤؿ حوؿ العديد مف األسباب  -5

 الدائمة والمستمرة لما فيو مصمحة عمى المستفيديف. ميـ في عمميات التطوير
 

 "ثقافات التمويل، إدارة وتعميم عمى الصعيد العالمي".بعنوان  Breston (2005)دراسة:  -4
قػػاـ الباحػػث بدراسػػة التغيػػرات عمػػى مػػدى السػػنوات العشػػروف الماضػػية والتػػي تضػػاعؼ بيػػا جحػػـ المسػػاعدة 
 الدولية لمتنمية البشرية التي شكمت لمتخفيؼ مف حدة الفقر والضعؼ وتـ تحقيؽ نتائج إيجابية منيا التالي: 

مػنخفض وغيػرىـ فػي الدراسة الحظت التشابو الوثيؽ بيف دراسات الحالة فػي الػدوؿ ذات الػدخؿ ال -0
 الدوؿ الرأسمالية المتقدمة والتي تقدـ التمويؿ قصير األجؿ الموجو.

 وتوصمت الدراسة إلى أىـ التوصيات:
 ضرورة دعـ مبادرات المجتمع المدني مف أجؿ تنميتيا. -0
ممػػولي المعونػػات وغيػػرىـ مػػف مقػػدمي الخػػدمات، ال بػػد مػػف أف يكػػوف ىدفػػو  اختصػػاصح يتوضػػ -2

 .الفقر، وتعزز ىياكؿ مؤطرة دولياً  حدةالتخفيؼ مف 

فػوارؽ الميػػارات  االعتبػارفػي تمػؾ المجتمعػػات، مػع األخػذ بعػػيف  واالسػػتقرارتطػوير سػبؿ التنسػيؽ  -,
 في إدارة الموارد المالية والبشرية وغيرىا.

 

(، بعنوان" 2005) The International Charity Commission in Londonدراسة:  -5
 تتمتع بيا المنظمة األىمية بكفاءة".الخصائص التي يجب أن 

البرنامج الدولي لمفوضية المؤسسات الخيرية إلى تحديد الصفات الممّيزة لممؤسسة الخيرية   دراسةىدفت 
عمى إدارة واستخداـ مواردىا بحيث ترفع إمكانياتيا إلى الحد ذات الكفاءة العالية والتي لدييا القدرة 

 ىي أف تقـو المنظمة األىمية بما يمي: الوثيقة األمثؿ،وكانت أىـ نتائج
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وضع خطط الدارة مواردىا)بما في ذلؾ مواردىا المالية ومياراتيا ومعرفتيا وخبرتيا ومجوداتيا(  -0
وتأخذ بعيف االعتبار أساليب مناسبة لمتحكـ بالتكاليؼ وجمع التبرعات وتراقب األداء الحقيقي بحيث 

خذ اإلجراءات التصحيحية الوقت المناسب واف تت يمكنيا أف تتعرؼ عمى أية مشاكؿ محتممة في
 المناسبة.

وىي تنّوع موارد لداخمية ولحماية األمواؿ المجندة المالية اأف يكوف لدييا أنظمة صارمة لممراقبة  -2
دخميا، مثال، لتخفيض خطر االعتماد أكثر مف المزـو عمى مورد أو مورديف وتتأكد مف أف لدييا 

 وؿ في أي عقد ممـز أو التزاـ.الموارد الكافية قبؿ الدخ
وأف يكوف لدييا استراتيجية لجمع التبرعات تقع ضمف إطارات معترؼ بيا وتدرس ماىية أساليب  -,

 جمع التبرعات التي تكوف مناسبة ليا.
وأف يكوف لدييا عمميات إجرائية قوية الدارة كافة نشاطات جمع التبرعات التي تقـو بيا المنظمة  -1

 بالنيابة عنيا وعمميات إجرائية لمتحكـ بتمؾ النشاطات.األىمية أو مف يعمؿ 
أف تأخذ بعيف االعتبار وتخطط الستعماؿ موارد غير نقدية مثؿ المتطوعيف والسمع المتبرع بيا  -5

 والموجودات الطبيعية الستخداميا مف قبؿ المنظمة األىمية أو بمثابة استثمار.
 منيا:بمجموعة مف التوصيات كاف ولقد أوصت الدراسة 

 .وجود مستوى عاليا مف الفعالية والكفاءةتعزيز  -1
أف يكوف لدييا استراتيجية لكؿ مف استثماراتيا ومدخراتيا المالية تأخذ بعيف االعتبار حاجات  -2

 المستفيديف اآلنية والمستقبمية وتخطط ليا.
ماج مع أف تأخذ بعيف االعتبار التعاوف والشراكة مع المنظمات األخرى )باإلضافة إلى االند -,

 المنظمات األىمية األخرى( مف أجؿ تحسيف فعاليتيا وتحسيف تقديميا لممعونات والخدمات.


 بعنوان" تجنيد األموال في القطاع غير الربحي". Beiser (2005) دراسة: -6

المؤسسات الخيرية ألمواؿ التبرعات المخصصة  ىدفت الدراسة إلى تحديد اآللية التي تيتـ بكيفية إنفاؽ
 ، وكانت أىـ نتائج الدراسة ما يمي:األمواؿلتجنيد 
يتعامموف  مف بعض األشخاص نحو التبرع لممنظمات األىمية ولكنيـ  أخالقياأف ىناؾ التزاما  -1

 بحرص شديد مع كؿ فئة قبؿ اتخاذ أي قرار.
مع األخذ مف المساعدة معيف المؤسسات الخيرية احتاجت نوع يبرىنوا أف  أفحاولوا  آخروف -2

, وتـ بالفعؿ تشجيعيـ ليسجموا مالحظات حوؿ أيف وكيؼ يجدوا االعتبار الحجـ في التبرعبعيف 
 التبرعات.
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معظـ المستجيبيف تفحصوا االحتياجات المعموماتية لممموليف الذيف ينفقوف في عالـ يعاني مف  -3
, وغالبا ما ةواإلجابالمعمومات الديموغرافية ) السكانية ( كانت أسيؿ في الحؿ  أفأزمة ثقة, في حيف 
 عمى أنيا: "لقد انتيى الجزء الصعب". المسألةكانوا ينظروا إلى 

ات الخيرية تضيع بأف المؤسس فئة مف المستطمعة أرائيـ االتيامات كانت موجية مف قبؿ أحد -4
ويقولوف بأف معظـ المؤسسات الخيرية ، وغير المجدي الكؼءتجنيد األمواؿ غير  ىأمواال طائمة عم
 .عمى تجنيد األمواؿ إنفاقو% مف دخميا عمى غير جدوى بما فيو ما يتـ 8تنفؽ أكثر مف 

يفيموا بعض مف دوافع المموليف  أفمواؿ ىذه الدراسة جعمت مف المستحيؿ عمى مجندي األ -5
التي يرونيا قيمة ومجدية, في حيف أف الكثير مف الفرضيات لـ تستطع توفير  األفكارحوؿ دعـ 

عالقة بيف المتغيرات, وبعض المعمومات الميمة جدا تطورت عف تمؾ الدليؿ الكافي الذي يوضح ال
 التي كانت تظير عمى أنيا ىامة وقيمة.

 وقد أوصت الدراسة بما يمي:
 .توضع في الحسباف أفيجب  أخذ النقاط السمبية المذكورة في النتائج بعيف االعتبار وأنو  -1
قدرة , العرؽ, مينيةحيث: الحالة, المف أمواؿ األفراد)المتبرعوف( وفؽ أصوؿ توظيؼ أنو يجب  -2

 . المنظمة عمى إدارة ومجوداتيا
 

 

" نجاح مشاريع التنمية الدولية، الثقة بعنوان Duello & Thayer(2004) دراسة:  -7
 من منظور أفريقي".-والتواصل

 :النتائجوخمصت الدراسة إلى مجموعة مف مشاريع التنمية الدولية  ىدفت الدراسة إلى تحديد عوامؿ نجاح
 في تمؾ المشروعات. نجاح المشروعات يرتبط بقوة التواصؿ والتعاوف بيف ذوي العالقةأف  -0

أوضػػح البحػػث الػػذي حجػػـ العالقػػة بػػيف الثقػػة والتواصػػؿ ومػػدى تػػأثير ىػػذه العوامػػؿ عمػػى نجػػاح   -2
 بوجود صمة قوية بيف تمؾ العالقات. المشروع

مػػػػف المؤسسػػػػات المتعػػػػددة األطػػػػراؼ فػػػػي  ؿالممػػػػو معػػػػايير نجػػػػاح مشػػػػاريع التنميػػػػة الدوليػػػػة تحديػػػػد  -,
 ليس أمرًا سياًل كوف العامميف فييا تتنوع وتختمؼ ثقافاتيـ. أفريقيا)جنوب الصحراء الكبرى(

 كما أوصى الباحثاف بالتالي:
 أف كفاءة العمؿ المتواصؿ ال تتـ بدوف الثقة بيف الشركاء الرئيسييف لممنظمة. -0
تقيػػيـ عوامػػؿ الثقػػة لكػػؿ المشػػروعات  بانتظػػاـاألطػػراؼ  ينبغػػي قيػػاـ المؤسسػػات المانحػػة المتعػػددة -2

 الممولة.
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فمػػذا يرجػػى تطػػوير أدوات وعوامػػػؿ  أف توقػػؼ المشػػروعات الناجحػػة سػػببو ضػػعؼ الثقػػة والتنسػػيؽ -,
 .تساعد عمى بناء الثقة وزيادة التنسيؽ لكي تساعد عمى إستمرارية تمؾ المشروعات

 
 المقارنة والتعميق: -خامساً 

الدراسات السابقة والتي تناولت جوانب متعددة ومختمفة مف الدراسة قيد البحث مف خالؿ استعراض 
والمتمثمة بتجنيد األمواؿ مف جية والمنظمات االىمية مف جية أخرى، فإنو ومف خالؿ مراجعة أىـ ما جاء 

 فييا مف نتائج وتوصيات.
 

فإننا نخمص إلى أف الدراسات الفمسطينية في معظميا والتي تناولت جوانب مختمفة مف عمؿ المنظمات 
عمى واقع إدارة المؤسسات االىمية، أسباب ضعؼ إدارة المؤسسات غير الحكومية والتي أكدت بمجمميا 

ي تواجو تمويؿ األىمية، واقع تمويميا، أثر ضعؼ اإلدارة عمى تمويؿ أنشطة المؤسسة، والعقبات الت
 ومدى االستراتيجي التخطيطتأثير  أو بقياسإداري بتقييـ أداء  ىتـا قد بعضيا أف نجد، كما و األنشطة
وأخيرًا يرى  األىمية، المنظمات في التنظيمية والشخصية العوامؿ ببعض الممارسة ىذه وعالقة ممارستو
 حيث المضموف. معيا مف تختمؼ ولكنيا  ،اإلطار العاـ في الدراسة ىذه مع تمتقيبأف الدراسات الباحث 

 

مدى إدراؾ العامميف في المنظمة غير الحكومية لمفيوـ اإلبداع بدراسة  اىتمتالعربية  دراساتالأف  ونجد
في ، ودور المساىمات اإلبداعية لمعامميف ة قدراتيـاإلدارة مع العامميف بيدؼ تنميوكيفية تعامؿ  مؤسسي،ال

ء األدا ومعوقات اإلداريةت بالممارسا المؤسسي، وما ىي أساليب تنمية المورد البشري نجازتحقيؽ اال
ث حي مف الدراسة ىذه مع تمتقيي في بالتالي ،المدنية الخدمةع قطا وفي المنظمات األىمية في اإلداري
 ـعا بشكؿ اإلداري األداء تناولت الدراسات ىذه أف ذلؾ المضموف حيث مف معيا الدراسة وتختمؼ مجتمع

 .بتجنيد األمواؿ القدرات الفنية الخاصةركزت عمى  الدراسة ىذه أف حيف في
 

أغمب في  تعتبروالتي تجنيد األمواؿ  تتعمؽ بموضوع نشاطاتركزت عمى األجنبية  دراساتال كما أف
اإلستراتيجيات والتصورات التي تستخدـ في تجنيد وعرجت عمى مصدر القمؽ في المؤسسات،  األحياف
 عبارة كانت أنيا في معيا اختمفت ولكنيا الموضوع حيث مف الدراسة ىذهع متمؾ الدراسات  تالتقو األمواؿ 

 .خدمية منظمات لمجموعة أو حكوميةال غير المنظمات لقطاع عامة يةدراس تحااللتنموية دراسات  عف
 

تحديد الصفات الممّيزة لممؤسسة الخيرية ذات الكفاءة العالية والتي لدييا القدرة ات ىدفت إلى دراس وىناؾ
 غير بالمنظمات اىتمتوىناؾ دراسات  عمى إدارة واستخداـ مواردىا بحيث ترفع إمكانياتيا إلى الحد األمثؿ
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دور  عمى تركز ولـ المنظمات هالمطموب ليذ القيادة نوعموضوع  عمى انصب موضوعيا ولكف الحكومية
 تجنيد األمواؿ.وأثره عمى  القيادة ىذه ممارسة أىمية ومدى

 
العديد مف أوجو التشابو بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة في تناوليا لممفاىيـ  أشار إلى وجودالباحث 

ات غير المشتركة والقدرات الفنية المؤثرة عمى عممية لتجنيد األمواؿ ولمقدرات الفنية لدى إدارة المنظم
 الحكومية.

ومف جية أخرى فإف التشابو يتمثؿ في إستخداـ تمؾ الدراسات في معظميا لألسموب الوصفي التحميمي 
لمنيج الدراسة، واستخداـ االستبانة كأداة لمبحث، باإلضافة إلى استخداـ األوزاف النسبية والنسب المئوية 

 ات المحمية والعربية واألجنبية.في معظـ الدراس T-testوحساب التبايف األحادي واختيار 
 

وأخيرًا، لقد استفاد الباحث مف الدراسات المحمية والعربية واألجنبية السابقة، مف خالؿ التعرؼ عمى أىـ 
المعيقات التي تواجو عممية تجنيد األمواؿ في المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى المفاىيـ األساسية 

األمواؿ والخصائص والميارات والقدرات التي يتمتع بيا مجند األمواؿ  وأىـ العوامؿ التي تؤثر عمى تجنيد
مف  في المنظمات غير الحكومية، ويرى الباحث أف الدراسة الحالية قد تميزت كونيا أجريت عمى قطاع ىاـ

االزدياد في ب، وذات التأثير في المجتمع والتي أخذ كما أغمب الدراسات قطاعات العمؿ في محافظات غزة
 ـ.2008السنوات األخيرة وخاصة بعد اندالع انتفاضة األقصى وأحداث الحرب األخيرة عمى غزة عاـ 

 

القدرات أثر الدراسات التي تناولت وناقشت  تعد ذو أىمية كونيا مف أوائؿىذا ويعتقد الباحث أف دراستو 
جية لتجنيد األمواؿ يمكف الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى تقديـ رؤى نحو إستراتي

وتوضح تطبيقيا في تمؾ المنظمات، حيث تمثؿ نقطة بداية لمدارسيف نحو بناء إطار إستراتيجي لكيفية 
 تجنيد األمواؿ في المنظمات غير الحكومية.آليات وطرؽ 
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 مقدمة:ال -1
يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج الدراسة، وألفراد مجتمع الدراسة وعينتيا، وكذلؾ أداة الدراسة المستخدمة 
وطرؽ إعدادىا، وصدقيا وثباتيا، كما يتضمف ىذا الفصؿ وصفا لإلجراءات التي قاـ بيا الباحث في تقنيف 

 باحث عمييا في تحميؿ الدراسة.ال اعتمدأدوات الدراسة وتطبيقيا، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي 
 

 منيجية الدراسة: -2
يمكف اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا، ليصؿ في النياية إلى نتائج تتعمؽ 
بالموضوع محؿ الدراسة، وىو األسموب المنظـ المستخدـ لحؿ مشكمة البحث، إضافة إلى أنو العمـ الذي 

الباحث المنيج الوصفي الذي يقوـ عمى وصؼ خصائص  اتبعالعممية، ولقد يعني بكيفية إجراء البحوث 
ظاىرة معينة وجمع معمومات عنيا دوف تحيز أثناء الوصؼ ويتـ مف خالؿ دراسة حالة معينة أو المسح 

 الشامؿ أو مسح العينة.

الدراسات وحيث أف الباحث يعرؼ مسبقًا جوانب وأبعاد الظاىرة موضع الدراسة مف خالؿ إطالعو عمى 
أثر القدرات السابقة المتعمقة بموضوع البحث، ويسعى الباحث لموصوؿ إلى معرفة دقيقة ومفصمة حوؿ 

، وىذا يتوافؽ مع المنيج الوصفي التحميمي الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األمواؿ
لتفسيرىا والوقوؼ عمى دالالتيا، الذي ييدؼ إلى توفير البيانات والحقائؽ عف المشكمة موضوع البحث 

وحيث أف المنيج الوصفي التحميمي يتـ مف خالؿ الرجوع لموثائؽ المختمفة كالكتب والصحؼ والمجالت 
وغيرىا مف المواد التي يثبت صدقيا بيدؼ تحميميا لموصوؿ إلى أىداؼ البحث 

(Saunders,2000,p:84 فإف الباحث .) المعرفة الدقيقة منيج لموصوؿ إلى ىذا السيعتمد عمى
لمظاىرة موضع الدراسة، كما أنو سيستخدـ والتفصيمية حوؿ مشكمة البحث، ولتحقيؽ تصور أفضؿ وأدؽ 

 أسموب العينة العشوائية الطبقية في اختياره لعينة الدراسة، وسيستخدـ االستبانة في جمع البيانات األولية.

  البيانات:أنواع  -3

 وىي: الباحث عمى نوعيف مف البيانات اعتمد
i. :لدراسة بعض مفردات  توذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا البيانات األولية

البحث وحصر وتجميع المعمومات الالزمة في موضوع البحث ومف ثـ تفريغيا وتحميميا 
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اإلحصائي   SPSS (Statistical Package for Social Science)باستخداـ برنامج 
واستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ 

 موضوع الدراسة.
ii. :وتمت مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة والدراسات السابقة  البيانات الثانوية

الشبكة والمراجع العربية واألجنبية والمجالت العممية والمقاالت والوثائؽ عمي 
أثر القدرات العنكبوتية)االنترنت(، أو المتعمقة بالموضوع قيد الدراسة، والتي تتعمؽ بدراسة "

"، وأية مراجع قد يرى الباحث أنيا الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األمواؿ
انوية في تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي، وينوي الباحث مف خالؿ المجوء لممصادر الث

الدراسة، التعرؼ عمى األسس والطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسات، وكذلؾ أخذ تصور 
 عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجاؿ الدراسة.

 

 مجتمع الدراسة: -4
غير حكومية منظمة  887ػػػػػب 2011لعاـ مجتمع الدراسة وفقًا لتقارير وزارة الداخمية الفمسطينية إجمالي قدر 

تحديدًا وفقًا لمعايير تـ وضعيا و  ولقد تـ تحديد مجتمع الدراسة لدى الوزارة في قطاع غزة، مسجمة
مائة ألؼ دوالر أمريكي( سنويًا عمى خمس)دوالر أمريكي 500,000 ػػػالمنظمات التي تقدر نفقاتيا السنوية بػػ

 جمعية. 49ة سنوات سابقة والبالغ عددىـ أنشطتيـ المتنوعة، والحاصمة عمى تراخيص لمدة تزيد عف خمس
 

 عينة الدراسة: -5
تشمؿ العينة كافة الموظفيف في المستويات اإلدارية المختمفة وكذلؾ جميع أعضاء مجمس اإلدارة في 

، والمحددة ( لممعيار أعاله49وعددىا ) مجتمع الدراسة في المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة
تجنيد األمواؿ، ومف يشاركوف بعممية تجنيد األمواؿ وكتابة مقترحات المشاريع مف خارج وظائفيـ بوحدة 

وقد تـ توزيع  ،الدائرة المختصة وتـ تحديدىـ ضمف العينة كونيـ عمى عالقة مباشرة بموضوع الدراسة
ما نسبتو  استبانة(85)، وتـ استرداد 98))الدراسة البالغ حجمو  عينةعمى  جميع أفراد  االستبيانات

لـ يتـ استبعاد أي منيا نظرا لتحقؽ الشروط المطموبة لإلجابة عمى  االستبيانات، وبعد تفحص 86.7%
والجداوؿ التالية تبيف خصائص  استبانة (85)الخاضعة لمدراسة  االستبياناتاالستبياف، وبذلؾ يكوف عدد 

 عينة الدراسة كما يمي.
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 خصائص عينة الدراسة: -6
 الجنس - أ

 (5جدول رقم )

 الجنس توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 النسبة المئوية التكرار الجنس

 58.8 50 ذكر
 41.2 35 أنثي

 100.0 85 المجموع

% مػف عينػة الدراسػة مػف اإلنػاث، 41.2% مف عينة الدراسة  مف الذكور، و58.8( أف 5يبيف جدوؿ رقـ )
الجمعيات غير الحكومية  أفأف نسبة الذكور تزيد عف اإلناث إال أف النتيجة توضح وتفسر ىذه النتيجة إلى 

 .لإلناثتعمؿ عمى إعطاء فرص عمؿ 
 رــــالعم - ب

 (6جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمــــر

 النسبة المئوية التكرار العمــــر

 23.5 20 سنة فأقؿ 25
 50.6 43 سنة 26-35
 21.2 18 سنة 36-45
 4.7 4 سنة فأكثر 46

 100.0 85 المجموع

الفئة العمرية العاممة في الجمعيات غير الحكومية ىي أف  المرفقة أعاله توضح النتائج (6جدوؿ رقـ ) في
شبابية دائمة الحركة لسيولة التواصؿ مع  خبراتمف فئة الشباب كوف العمؿ في المجاؿ األىمي يحتاج 

 المجتمع المحمي.
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 المؤىل العممي - ت
 (7جدول رقم )

  المؤىل العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 2.4 2 دكتوراه      
 14.1 12 ماجستير         

 8.2 7 دبمـو عالي       
 67.1 57 بكالوريوس

 8.2 7 دبمـو فما دوف
 100.0 85 المجموع

معظـ العامميف في الجمعيات غير الحكومية العممية لمؤىالت التوضح ىذه النتيجة بأف ( 7جدوؿ رقـ ) في
حيث أف العمؿ في الجمعيات غير الحكومية قد ال يحتاج إلى  البكالوريوسىـ مف حممة الدرجة العممية 

 .أكثر مف بكالوريوس
 

 المشاريع وتجنيد األموالقترحات في مجال كتابة م عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا - ث
 (8جدول رقم )

 عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا في مجال كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد األموال
عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا في مجال كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد 

 األموال
 النسبة المئوية التكرار

 22.4 19 ال شيء      
 29.4 25 دورة     1-2
 34.1 29 دورات        3-5

 8.2 7 دورات      6-8
 5.9 5 دورات فأكثر 9

 100.0 85 المجموع

مف العامميف في الجمعيات غير %( 51.8ما مجموعو ) توضح نتائج التحميؿ بأف( 8جدوؿ رقـ )في 
وىذا يوضح  (دورة تدريبيو2-1)حصموا عمى بحاجة إلى دورات تدريبية وىناؾ نسبة قميمة نوعًا ما الحكومية 

 تمعبو إدارة الجمعيات في التشجيع عمى الحصوؿ عمى دورات تدريبية لمموظفيف.يجب أف الدور الذي 
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 جنيد األموالعدد سنوات الخبرة في العمل في مجال كتابة مقترحات المشاريع وت - ج
 (9جدول رقم )
 مقترحات المشاريع وتجنيد األموالعدد سنوات الخبرة في العمل في مجال كتابة 

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة في العمل في مجال كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد األموال

 44.7 38 سنوات   3أقؿ مف 
 28.2 24 سنوات       3-5

 10.6 9 سنوات     6-8
 16.5 14 سنوات فأكثر 9

 100.0 85 المجموع

خبرة في العمؿ في  لديومف عينة الدراسة %( 55.3أظيرت النتائج أف ما مجموعو )( 9جدوؿ رقـ) في
مجاؿ كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد األمواؿ ويمكف تفسير نتائج التحميؿ بأف نسبة كبيرة مف العامميف في 

 3تتجاوز الػ  سبةطويمة في ىذا المجاؿ إذ أف ىذه النكتابة مقترحات المشاريع وتجنيد األمواؿ لدييـ خبرة 
 سنوات.

 
 جمعيةعدد سنوات الخبرة داخل ال - ح

 (10جدول رقم )
 عدد سنوات الخبرة داخل الجمعية

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة داخل الجمعية

 37.6 32 سنوات   3أقؿ مف 

 31.8 27 سنوات     3-5

 10.6 9 سنوات      6-8
 20.0 17 سنوات فأكثر 9

 100.0 85 المجموع

تفسر نتائج تحميؿ عدد سنوات الخبرة داخؿ الجمعية بأف أكثر مف ثمثي العامميف في  (10جدوؿ رقـ ) في 
سنوات وىذا يوضح بأف الكادر العامؿ في الجمعيات لديو والء لعممو  3الجمعيات غير الحكومية تزيد عف 

 الجمعية.داخؿ  وقد يكوف عمؿ الموظؼ في أكثر مف قسـويمتمؾ خبرة طويمة 
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 ةجمعيعدد سنوات الخبرة خارج ال - خ
 (11جدول رقم )

 ةجمعيعدد سنوات الخبرة خارج ال
 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة خارج الجمعية

 65.9 56 سنوات   3أقؿ مف 

 17.6 15 سنوات     3-5
 10.6 9 سنوات      6-8
 5.9 5 سنوات فأكثر 9

 100.0 85 المجموع

( تفسر نتائج تحميؿ عدد سنوات الخبرة خارج الجمعية بأف الجمعيات غير الحكومية 11جدوؿ رقـ ) في
 .لمعمؿ لدييا خبرات خارجيةمف ىـ أصحاب تسعى إلى إستقطاب 

 
 جمعيةالمسمى الوظيفي الحالي داخل ال - د

 (12جدول رقم )
 جمعيةالمسمى الوظيفي الحالي داخل ال

 النسبة المئوية التكرار الجمعيةالمسمى الوظيفي الحالي داخل 

 10.6 9 رئيس/عضو مجمس اإلدارة   
 14.1 12 مدير الجمعية   

 11.8 10 مدير المشاريع   

 12.9 11    مدير/منسؽ وحدة تجنيد األمواؿ
 31.8 27 موظؼ وحدة تجنيد األمواؿ   

 18.8 16 أخرى

 100.0 85 المجموع

ىـ مف  االستبانة( وتفسر النتائج بأف النسبة الكبرى لمفئة التي شاركت في تعبئة 12جدوؿ رقـ ) في
وأف ىناؾ إنصاؼ في المسميات الوظيفية داخؿ  العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ كونيـ الفئة المستيدفة

 .الجمعيات
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 :مجال عمل الجمعيات -7

 (13جدول رقم )
 مجال عمل الجمعية

 النسبة المئوية التكرار مجال عمل الجمعية

 18.10 39 اجتماعية
 12.00 26 التعميـ   

 11.60 25 األمومة والطفولة  
 11.10 24 حقوؽ اإلنساف  

 10.30 22 طبية  
 6.90 15 الزراعية  
 6.90 15 المعاقيف  

 6.00 13 الشباب والرياضة  
 6.00 13 الخريجيف

 5.60 12 الثقافة والفنوف
 3.20 7 البيئة  
 1.40 3 إسالمية

 0.90 2 العائمية والعشائرية
 0 0 نقابية  

 0 0 الصداقة   
 0 0 السياحة واآلثار

 100.0 216 المجموع

أف الذيف قاموا بتعبئة اإلستبانة عمموا في جمعيات متعددة المجاالت والخدمات ( 13يبيف جدوؿ رقـ )
تركز في تقدـ خدمات متنوعة و وتعزى نتائج التحميؿ إلى أف ىناؾ نسبة كبيرة مف الجمعيات غير الحكومية 

واألمومة والطفولة وتوضح ىذه النتيجة أيضا إلى  ،الطبيةو التعميمية، و  ،الجتماعيةا التالية: تقديـ الخدمات
 .اىتماـ المموليف بيذه المجاالت
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 :أداة الدراسة -8

 عمى النحو التالي: (االستبانةأداة الدراسة)قد تـ إعداد ل
 إعداد استبانة أولية مف اجؿ استخداميا في جمع البيانات والمعمومات.- أ
 عرض االستبانة عمى المشرؼ مف اجؿ اختبار مدى مالئمتيا لجمع البيانات.- ب
 تعديؿ االستبانة بشكؿ أولي حسب ما يراه المشرؼ.- ت
مجموعة مف المحكميف والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النصح واإلرشاد تـ عرض االستبانة عمى - ث

.  وتعديؿ وحذؼ ما يمـز
 إجراء دراسة اختباريو ميدانية أولية لالستبانة وتعديؿ حسب ما يناسب.- ج
إلى  االستبانةفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة، ولقد تـ تقسيـ أتوزيع االستبانة عمى جميع - ح

 مي: جزأيف كما ي
ويتكوف  اتالبيانات الشخصية لعينة الدراسة وبيانات عن الجمعي : يتكوف مفالجزء األول -

 فقرات. 9مف 
أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد يناقش الجزء الثاني:  -

 وتـ تقسيمو إلى ثمانية محاور كما يمي: األموال

i. فقرات.  8ويتكوف مف  مختصة بتجنيد األموالوجود وحدة : يناقش المحور األول 
ii. ويتكوف مف  وجود موظفين مؤىمين مينيًا في وحدة تجنيد األموال: يناقش المحور الثاني

 فقرة. 14
iii. اتفقر  9ويتكوف مف  تدريب العاممين في وحدة تجنيد األموال: يناقش المحور الثالث. 
iv. ويتكوف مف ي تجنيد األموال وجود خطط واضحة ومحددة تساعد ف: يناقش المحور الرابع

 فقرات. 8
v. ويتكوف مف  وجود نظم وآليات تساعد في عممية تجنيد األموال: يناقش المحور الخامس

 فقرات. 9
vi. وجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية تجنيد : يناقش المحور السادس

 فقرات. 6ويتكوف مف  األموال
vii. المنظمات غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد طبيعة عمل : يناقش المحور السابع

 فقرات. 5ويتكوف مف  األموال
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viii. فقرة 11ويتكوف مف تجنيد األموال: يناقش المحور الثامن. 
 

دخػػاؿ البيانػػات إلػػى الحاسػػب اآللػػي، حسػػب مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي ) ال  2، ال أوافــق بشــدة 0تػػـ ترميػػز وا 

ــد ,، أوافــق ولتحديػػد طػػوؿ فتػػرة مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي )الحػػدود الػػدنيا (، موافــق بشــدة 5، موافــق 1، محاي
(، ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقيػاس 1=0-5والعميا( المستخدـ في محاور الدراسة، تـ حساب المدى)

(، بعػد ذلػؾ تػـ إضػافة ىػذه القيمػة إلػى اقػؿ قيمػة فػي 102=1/5الخمسة لمحصوؿ عمى طوؿ الفقػرة أي )
( 01وىكػػػذا، وجػػػدوؿ رقػػػـ ) وذلػػػؾ لتحديػػػد الحػػػد األعمػػػى لممػػػدى األوؿ (المقيػػػاس )وىػػػي الواحػػػد الصػػػحيح

 كما يمي: يوضح أطواؿ المدى

 (14جدول رقم)
 الترميز حسب مقياس ليكرت

 501-1021 1021-011, 011,-2021 2021-0021 0021-0 مدىال

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة التصنيؼ

 5 4 3 2 1 الوزف

ix.  والنسػػػػب المئويػػػػة لمتعػػػػرؼ عمػػػػى الصػػػػفات الشخصػػػػية لمفػػػػردات الدراسػػػػة وتحديػػػػد  تالتكػػػػراراتػػػػـ حسػػػػاب
 التي تتضمنيا أداة الدراسة. ةاستجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسي

 

 :االستبانة صدق -9
، كما يقصد  (429: ص 1995)العساف، صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو 

بالصدؽ "شموؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ووضوح فقراتيا 
، وقد (179، ص 2001)عبيدات وآخرون ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" 

 قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:

 :داة )صدق المحكمين(الصدق الظاىري لأل - أ

( أعضاء 01قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف )
مف أعضاء الييئة التدريسية في كمية التجارة بالجامعة اإلسالمية متخصصيف في اإلدارة  واإلحصاء، 

جمعيات األىمية ويوضح الممحؽ رقـ وجامعة األزىر وجامعة القدس المفتوحة ومتخصصيف في مجاؿ ال
( أسماء المحكميف الذيف قاموا مشكوريف بتحكيـ أداة الدراسة، وقد طمب الباحث مف المحكميف إبداء 0)
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آرائيـ في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجمو، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة 
العبارات لتغطية كؿ محور مف محاور متغيرات الدراسة ومدى كفاية كؿ عبارة لممحور الذي ينتمي إليو 

األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضروريا مف تعديؿ صياغة العبارات أو حذفيا، أو إضافة 
عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ بالبيانات األولية )الخصائص الشخصية 

المطموبة مف المبحوثيف(، إلى جانب مقياس ليكارت المستخدـ في االستبانة، وتركزت توجييات  ةوالوظيفي
المحكميف عمى انتقاد طوؿ االستبانة حيث كانت تحتوي عمى بعض العبارات المتكررة، كما أف بعض 
ضافة بعض العبارات إلى محاو  ر المحكميف نصحوا بضرورة تقميص بعض العبارات مف بعض المحاور وا 

 أخرى.
واستنادا إلى المالحظات والتوجييات التي أبداىا المحكموف قاـ الباحث بإجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا 

 معظـ المحكيف، حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات وحذؼ أو إضافة البعض اآلخر منيا. 

 :صدق االتساق الداخمي لألداة - ب

مفػردة، وذلػؾ بحسػاب  20ة االسػتطالعية البػالغ حجميػاتـ حساب االتساؽ الػداخمي لػألداة عمػى عينػة الدراسػ
 معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو كما يمي:
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i.  :وجود وحدة مختصة بتجنيد األموال:الصدق الداخمي لفقرات المحور األول 
 (15جدول رقم )

 مختصة بتجنيد األموال الصدق الداخمي لفقرات المحور األول: وجود وحدة

 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.834 تمتمؾ الجمعية وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ ضمف الييكؿ التنظيمي لمجمعية 1
 0.000 0.829 وحدة تجنيد األمواؿ لدييا المقدرة عمى كتابة مقترحات المشاريع 2
 0.000 0.825 المقدرة عمى متابعة تنفيذ الخططوحدة تجنيد األمواؿ لدييا  3
 0.000 0.819 وحدة تجنيد األمواؿ تمتاز بالمينية والكفاءة 4
 0.000 0.669 عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة تتـ عبر االعتماد عمى وحدة تجنيد األمواؿ 5
 0.000 0.709 وحدة تجنيد األمواؿ تعمؿ بالتنسيؽ مع الوحدات األخرى 6
 0.004 0.542 وحدة تجنيد األمواؿ تعمؿ بالتنسيؽ مع اإلدارة العميا 7
 0.001 0.602 وحدة تجنيد األمواؿ لدييا صالحيات اتخاذ القرارات ضمف مجاؿ االختصاص 8
 .10,22" تساوي 21ودرجة حرية " 1015الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

وجود وحدة مختصة )المحور األول ( يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 05جدوؿ رقـ )
( والمعدؿ الكمي لفقراتو، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة بتجنيد األموال

الجدولية  rالمحسوبة اكبر مف قيمة  rوقيمة  1015لكؿ فقرة أقؿ مف  (، حيث إف القيمة االحتمالية 1015)
 صادقة لما وضعت لقياسو.المحور األول ، وبذلؾ تعتبر فقرات 10,22والتي تساوي 
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ii. :الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني: وجود موظفين مؤىمين مينيًا في وحدة تجنيد األموال 
 (16جدول رقم )

 موظفين مؤىمين مينيًا في وحدة تجنيد األموالالصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني: وجود 

 معامل االرتباط  الفقرة مسمسل
القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.722 يوجد عدد كافي مف العامميف المؤىميف في وحدة تجنيد األمواؿ 1
 0.000 0.786 يمتمؾ طاقـ تجنيد األمواؿ المؤىالت المينية لمعمؿ في الجمعية 2
 0.001 0.607 بيف العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ في الجمعية يتـ تبادؿ الخبرات 3

4 
يتـ إختيار الموظفيف باالعتماد عمى أسس مينية مف خالؿ اجتيازىـ لالختبارات 

 والمقابالت واإلجراءات األخرى
0.710 0.000 

5 
التأكد مف مدى توفر الميارات واإلمكانيات خالؿ عممية  عمىتحرص الجمعية 

 التوظيؼ في وحدة تجنيد األمواؿ
0.635 0.000 

6 
تحرص الجمعية مف التأكد مف وجود خبرات سابقة لألفراد المتقدميف لمعمؿ في وحدة 

 تجنيد األمواؿ
0.723 0.000 

7 
يمتمكوف ميارات تسعى الجمعية إلى إستقطاب موظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ 

 االتصاؿ والتواصؿ ولدييـ القدرة عمى سرعة التشبيؾ مع اآلخريف
0.834 0.000 

8 
يعمؿ الموظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ وفقًا لموصؼ الوظيفي والذي يحدد المياـ 

 والمسؤوليات المطموبة منيـ
0.661 0.000 

9 
الداخمي والسياسات المعموؿ بيا يعمؿ الموظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ وفقًا لمنظاـ 

 في الجمعية
0.532 0.005 

 0.000 0.821 يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى إدارة الوقت  10
 0.000 0.892 يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد ميارات التفاوض 11
 0.000 0.779 الواحدلدى العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة لمعمؿ بروح الفريؽ  12
 0.000 0.788 يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى سرعة التعمـ  13

14 
يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى اتخاذ القرارات بما يتناسب 

 ومصمحة الجمعية
0.637 0.000 

 0.001 0.608 يتـ تقييـ أداء العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ 15
 .10,22" تساوي 21ودرجة حرية " 1015الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

وجود موظفين مؤىمين ) المحور الثاني( يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 02جدوؿ رقـ )
( والمعدؿ الكمي لفقراتو، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مينيًا في وحدة تجنيد األموال
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المحسوبة اكبر مف قيمة  rوقيمة  1015لكؿ فقرة أقؿ مف  (، حيث إف القيمة االحتمالية1015مستوى داللة )
r  صادقة لما وضعت لقياسو. المحور الثاني، وبذلؾ تعتبر فقرات 10,22الجدولية والتي تساوي 

iii. صدق الداخمي لفقرات المحور الثالث: تدريب العاممين في وحدة تجنيد األموال:ال 
 (17جدول رقم )

 الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث: تدريب العاممين في وحدة تجنيد األموال

 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.823 العامميف في وحدة تجنيد األمواؿيوجد لدى الجمعية برنامج تدريبي لرفع كفاءة  1

2 
تخصص الجمعية جزء مف الموازنة السنوية لتدريب العامميف في وحدة تجنيد 

 األمواؿ
0.823 0.000 

 0.000 0.866 يتـ تدريب العامميف وفقًا لتحديد االحتياجات التدريبية ليـ 3

4 
بحيث يساىـ في االرتقاء  يستفيد العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ مف التدريب

 ورفع مستوى الموظفيف
0.765 0.000 

5 
تتـ اإلستعانة بمدربيف مف خارج الجمعة ليقوموا بتدريب العامميف في وحدة تجنيد 

 األمواؿ
0.850 0.000 

 0.000 0.840 تيتـ إدارة العميا في الجمعية بتدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ 6

7 
التكنولوجيا الحديثة في تدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ مف تستخدـ 

 خالؿ مصادر التكنولوجيا المتنوعة
0.671 0.000 

 0.000 0.793 تقـو اإلدارة العميا بعممية اإلرشاد والتوجيو لمعامميف في وحدة تجنيد األمواؿ 8
 0.000 0.713 األمواؿيتـ تقييـ البرامج التدريبية لمعامميف في وحدة تجنيد  9
 .10,22" تساوي 21ودرجة حرية " 1015الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

تدريب العاممين في وحدة ) المحور الثالث( يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 17جدوؿ رقـ )
نة دالة عند مستوى داللة ( والمعدؿ الكمي لفقراتو، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبيتجنيد األموال

الجدولية  rالمحسوبة اكبر مف قيمة  rوقيمة  0.05لكؿ فقرة اقؿ مف  حيث إف القيمة االحتمالية (،0.05)
 .صادقة لما وضعت لقياسو المحور الثالث، وبذلؾ تعتبر فقرات 0.388والتي تساوي 
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iv.  تساعد في تجنيد األموال:الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: وجود خطط واضحة ومحددة 
 (18جدول رقم )

 الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األموال

 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.827 يوجد لدى الجمعية خطة إستراتيجية مكتوبة 1
 0.000 0.789 عمؿ واضحة ومحددةيوجد لدى وحدة تجنيد األمواؿ خطة  2

3 
شارؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ إدارة الجمعية في إعداد الخطط ي

 اإلستراتيجية
0.839 0.000 

 0.000 0.870 تساعد الخطط الموضوعة في وحدة تجنيد األمواؿ في تحقيؽ أىداؼ الجمعية 4
 0.000 0.803 بالواقعية والمرونةتتسـ الخطط الموضوعة في وحدة تجنيد األمواؿ  5
 0.001 0.626 تحرص إدارة الجمعية عمى تعريؼ العامميف بوحدة تجنيد األمواؿ برؤيتيا وأىدافيا 6
 0.000 0.800 يساعد التخطيط اإلستراتيجي وحدة تجنيد األمواؿ في تحديد عممية تجنيد األمواؿ 7
 0.000 0.814 اإلستراتيجية بشكؿ دوريتقـو إدارة الجمعية بتقييـ الخطة  8

 .10,22" تساوي 21ودرجة حرية " 1015الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

وجود خطط واضحة ) المحور الرابع( يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 18جدوؿ رقـ )
معامالت االرتباط المبينة دالة  ( والمعدؿ الكمي لفقراتو، والذي يبيف أفومحددة تساعد في تجنيد األموال

المحسوبة اكبر مف  rوقيمة  0.05لكؿ فقرة اقؿ مف  حيث إف القيمة االحتمالية (،0.05عند مستوى داللة )
 .صادقة لما وضعت لقياسو المحور الرابع، وبذلؾ تعتبر فقرات 0.388الجدولية والتي تساوي  rقيمة 
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v.  الخامس: وجود نظم وآليات تساعد في عممية تجنيد األموال:الصدق الداخمي لفقرات المحور 

 (19جدول رقم )
 الصدق الداخمي لفقرات المحور الخامس: وجود نظم وآليات تساعد في عممية تجنيد األموال

 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.903 يوجد لدى الجمعية نظـ وآليات عمؿ واضحة خاصة بتجنيد األمواؿ 1
 0.000 0.874 يوجد لدي وحدة تجنيد األمواؿ نظاـ معمومات يساعد ويسيؿ في تنفيذ الخطط 2
 0.000 0.898 لوائح مكتوبة في وحدة تجنيد األمواؿ يساعد في عممية تجنيد األمواؿ يوجد 3
 0.000 0.927 اإلجراءات المعموؿ بيا في وحدة تجنيد األمواؿ تسيؿ عممية تجنيد األمواؿ 4
 0.000 0.724 آليات العمؿ في وحدة تجنيد األمواؿ مرنة بحيث تتناسب مع كافة المموليف  5
 0.000 0.694 يوجد نظاـ متكامؿ لوحدة تجنيد األمواؿ يساعد في عممية تجنيد األمواؿ 6
 0.000 0.824 تتابع وحدة تجنيد األمواؿ إعالنات المموليف بشكؿ دوري ومستمر 7
 0.000 0.719 تعقد وحدة تجنيد األمواؿ اجتماعات دورية مع الجيات المانحة )المموليف( 8
 0.000 0.691 تصدر وحدة تجنيد األمواؿ نشرة دورية عف عمؿ ونشاطات الجمعية 9
 .10,22" تساوي 21ودرجة حرية " 1015الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

وجود نظم وآليات ) المحور الخامس( يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 19جدوؿ رقـ )
( والمعدؿ الكمي لفقراتو، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند تساعد في عممية تجنيد األموال

وبة اكبر مف المحس rوقيمة  0.05لكؿ فقرة اقؿ مف  حيث إف القيمة االحتمالية (،0.05مستوى داللة )
 .صادقة لما وضعت لقياسو المحور الخامس، وبذلؾ تعتبر فقرات 0.388الجدولية والتي تساوي  rقيمة 
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vi.  الصدق الداخمي لفقرات المحور السادس: وجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية
 تجنيد األموال:

 (20جدول رقم )
 السادس: وجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية تجنيد األموالالصدق الداخمي لفقرات المحور 

 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.660 وحدة تجنيد األمواؿ لدييا شبكة عالقات محمية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ 1
 0.000 0.661 عممية تجنيد األمواؿوحدة تجنيد األمواؿ لدييا شبكة عالقات دولية تساعد في  2

3 
يوجد لدى وحدة تجنيد األمواؿ قاعدة بيانات عف المموليف تساعدىا في عممية 

 تجنيد األمواؿ
0.795 0.000 

4 
تستفيد الجمعية مف خالؿ عضويتيا في تجمعات الجمعيات غير الحكومية 

 بربطيا مع الجمعيات المحمية والدولية
0.674 0.000 

5 
وحدة تجنيد األمواؿ في المؤتمرات و ورش العمؿ لمتعرؼ عمى سياسات تشارؾ 
 المموليف

0.804 0.000 

 0.002 0.587 تستعيف وحدة تجنيد األمواؿ بوسائؿ اإلعالـ المختمفة لربطيا مع المموليف 6
 .10,22" تساوي 21ودرجة حرية " 1015الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

وجود شبكة عالقات ) المحور السادس( يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 21جدوؿ رقـ )
( والمعدؿ الكمي لفقراتو، والذي يبيف أف معامالت االرتباط محمية ودولية تساعد في عممية تجنيد األموال

 rوقيمة  1015لكؿ فقرة اقؿ مف  (، حيث إف القيمة االحتمالية1015المبينة دالة عند مستوى داللة )
صادقة لما  المحور السادس، وبذلؾ تعتبر فقرات 10,22الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر مف قيمة 

 وضعت لقياسو.
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vii.  الصدق الداخمي لفقرات المحور السابع: طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية تساعد في عممية
 تجنيد األموال:

 (21جدول رقم )
 الصدق الداخمي لفقرات المحور السابع: طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد األموال

 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.730 تسيؿ وتساعد طبيعة عمؿ الجمعية في عممية تجنيد األمواؿ 1

 0.000 0.653 العديد مف المموليفمجاؿ العمؿ في الجمعية يتماشى مع سياسات  2

 0.000 0.697 ىناؾ تنوع في الخدمات التي تقدميا الجمعية مما يسيؿ في عممية تجنيد األمواؿ 3

4 
امتالؾ الجمعية القدرة عمى تقديـ خدماتيا في مختمؼ الظروؼ واألوقات يسيؿ 

 في عممية تجنيد األمواؿ
0.599 0.001 

 0.001 0.600 الفروع يسيؿ عممية تجنيد األمواؿامتالؾ الجمعية العديد مف  5

 .10,22" تساوي 21ودرجة حرية " 1015الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

طبيعة عمل المنظمات ) المحور السابع( يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 21جدوؿ رقـ )
الكمي لفقراتو، والذي يبيف أف معامالت االرتباط ( والمعدؿ غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد األموال

 rوقيمة  0.05لكؿ فقرة اقؿ مف  حيث إف القيمة االحتمالية (،0.05المبينة دالة عند مستوى داللة )
صادقة لما  المحور السابع، وبذلؾ تعتبر فقرات 0.388الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر مف قيمة 

 .وضعت لقياسو
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viii.  الداخمي لفقرات المحور الثامن: تجنيد األموال:الصدق 
 (22جدول رقم )

 الصدق الداخمي لفقرات المحور الثامن: تجنيد األموال

 معامل االرتباط الفقرة مسمسل
القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.813 تعتبر ثقة المموليف بالجمعية عامؿ أساسي يساعد في عممية تجنيد األمواؿ 1

 0.018 0.459 الجمعية لدييا استقرار في حجـ التمويؿ  2

 0.020 0.455 تتنوع مصادر التمويؿ لدى الجمعية 3

 0.000 0.635 حجـ التمويؿ في الجمعية في زيادة دائمة 4

 0.000 0.685 حصمت الجمعية عمى تمويؿ طويؿ اآلجؿ لمشاريع استمرت لعدة سنوات 5

 0.000 0.775 استيفاء شروط المموليفالجمعية لدييا القدرة عمى  6

 0.000 0.704 الجمعية لدييا القدرة عمى التعامؿ مع المتطمبات المختمفة لممموليف 7

 0.001 0.629 ىناؾ إنسجاـ بيف برامج الجمعية وسياسات المموليف 8

 0.000 0.715 تمتمؾ الجمعية القدرة التشغيمية عمى تنفيذ مشاريع المموليف 9

 0.000 0.659 الجمعية دليؿ سياسات لوحدة تجنيد األمواؿلدى  10

 0.000 0.705 وحدة تجنيد األمواؿ تساعد الجمعية في تعزيز عالقاتيا بالمجتمع المحمي 11

 .10,22" تساوي 21ودرجة حرية " 1015الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

( والمعدؿ تجنيد األموال) المحور الثامن( يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 22جدوؿ رقـ )
حيث إف القيمة  (،0.05الكمي لفقراتو، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

،  0.388تي تساوي الجدولية وال rالمحسوبة اكبر مف قيمة  rوقيمة  0.05لكؿ فقرة اقؿ مف  االحتمالية
 .صادقة لما وضعت لقياسو المحور الثامنوبذلؾ تعتبر فقرات 
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 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة: - ت
 (23جدول رقم ) 

 معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة

معامل  العنوان المحور
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.760 وجود وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ األول
 0.000 0.870 وجود موظفيف مؤىميف مينيًا في وحدة تجنيد األمواؿ الثاني
 0.002 0.589 تدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ الثالث
 0.000 0.853 وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األمواؿ الرابع

 0.000 0.862 وآليات تساعد في عممية تجنيد األمواؿوجود نظـ  الخامس
 0.001 0.615 وجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ السادس
 0.008 0.510 طبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ السابع
 0.000 0.640 تجنيد األمواؿ الثامن
 .10,22" تساوي 21ودرجة حرية " 1015الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

مػػػع المعػػدؿ الكمػػػي لفقػػػرات معـــدل كـــل محـــور مــن محـــاور الدراســـة ( يبػػيف معػػػامالت االرتبػػػاط بػػيف 23جػػدوؿ رقػػػـ )
، حيػػػػث إف القيمػػػػة 0.05االسػػػػتبانة والػػػػذي يبػػػػيف أف معػػػػامالت االرتبػػػػاط المبينػػػػة دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة 

 .0.388الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر مف قيمة  rوقيمة  0.05لكؿ فقرة اقؿ مف  االحتمالية
 

 ثبات فقرات االستبانة: -10

أما ثبػات أداة الدراسػة فيعنػي التأكػد مػف أف اإلجابػة سػتكوف واحػدة تقريبػا لػو تكػرر تطبيقيػا عمػى األشػخاص 
لباحػػث خطػػوات الثبػػات عمػػى العينػػة وقػػد أجػػرى ا ، (430ص : 1995)العسػػاؼ، مختمفػػة ذاتيػػـ فػػي أوقػػات 

 االستطالعية نفسيا بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.

: تـ إيجاد معامؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف معػدؿ Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية . أ
تصػحيح معػامالت االرتبػاط  األسئمة الفرديػة الرتبػة ومعػدؿ األسػئمة الزوجيػة الرتبػة لكػؿ بعػد وقػد تػـ 

( حسػب Spearman-Brown Coefficientباستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتصػحيح )
 المعادلة التالية: 

معامؿ الثبات = 
1

2

r

r  حيثr .معامؿ االرتباط 
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 (24جدول رقم )
 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(

 عنوان المحور المحور

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 0.0000 0.8543 0.7456 8 وجود وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ األوؿ
 0.0000 0.9342 0.8766 15 وجود موظفيف مؤىميف مينيًا في وحدة تجنيد األمواؿ الثاني
 0.0000 0.8859 0.7952 9 وحدة تجنيد األمواؿتدريب العامميف في  الثالث
 0.0000 0.8264 0.7041 8 وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األمواؿ الرابع

 0.0000 0.9140 0.8416 9 وجود نظـ وآليات تساعد في عممية تجنيد األمواؿ الخامس
وجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية تجنيد  السادس

 األمواؿ
6 0.7539 0.8597 0.0000 

طبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد  السابع
 األمواؿ

5 0.7419 0.8518 0.0000 

 0.0000 0.8461 0.7332 11 تجنيد األمواؿ الثامف
 0.0000 0.9163 0.8456 71 جميع المحاور 
 .10,22" تساوي 21ودرجة حرية " 1015الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

مما يطمئف  (0.8456بمعدؿ) ( أف ىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبياف21وقد بيف جدوؿ رقـ )
 الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة.
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 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  . ب
 طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات.استخدـ الباحث 

 (25جدول رقم )
 لفا كرونباخ(أمعامل الثبات ) طريقة 

 عدد الفقرات عنوان المحور المحور
معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.8693 8 وجود وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ األول

 0.9327 15 تجنيد األمواؿوجود موظفيف مؤىميف مينيًا في وحدة  الثاني

 0.9249 9 تدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ الثالث

 0.8713 8 وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األمواؿ الرابع

 0.9279 9 وجود نظـ وآليات تساعد في عممية تجنيد األمواؿ الخامس

 0.8719 6 تجنيد األمواؿوجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية  السادس

 0.8704 5 طبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ السابع

 0.8549 11 تجنيد األمواؿ الثامن

 0.9629 71 جميع الفقرات 

استخداـ  مما ساعد الباحث عمى(101221بنسبة )( أف معامالت الثبات مرتفعة 25وقد يبيف جدوؿ رقـ )
 االستبانة بكؿ طمأنينة.

 استبانةفي صورتيا النيائية قابمة لمتوزيع بعد أف تأكد الباحث مف صدؽ وثبات  االستبانةوبذلؾ تكوف 
وصالحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة  االستبانةالدراسة مما تجعمو عمى ثقة تامة بصحة 

د مف إمكانية توزيع االستبانة بصورتيا النيائية وعميو تـ استكماؿ باقي واختبار فرضياتيا، وبيذا تـ التأك
 خطوات الدراسة.

 المعالجات اإلحصائية: -11
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا، فقد تـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية 

 )Statistical Package for Social Scienceالمناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 

SPSS) :وفيما يمي مجموعة مف األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات 
دخػػاؿ البيانػػات إلػػى الحاسػػب اآللػػي، حسػػب مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي ) -0 ال  2، ال أوافــق بشــدة 0تػػـ ترميػػز وا 

(، ولتحديد طوؿ فترة مقياس ليكرت الخماسػي )الحػدود الػدنيا والعميػا( موافق بشدة 5، موافق 1، محايد ,، أوافق
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(، ثػـ تقسػيمو عمػى عػدد فتػرات المقيػاس الخمسػة 1=0-5المستخدـ فػي محػاور الدراسػة، تػـ حسػاب المػدى)
(، بعػػد ذلػػؾ تػػـ إضػػافة ىػػذه القيمػػة إلػػى اقػػؿ قيمػػة فػػي المقيػػاس 102=1/5لمحصػػوؿ عمػػى طػػوؿ الفقػػرة أي )

( يوضػػح أطػػواؿ 22وىكػػذا، وجػػدوؿ رقػػـ ) ( وذلػػؾ لتحديػػد الحػػد األعمػػى لممػػدى األوؿيح)وىػػي الواحػػد الصػػح
 كما يمي: المدى

 (26جدول رقم)
 الترميز حسب مقياس ليكرت

 501-1021 1021-011, 011,-2021 2021-0021 0021-0 مدىال

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة التصنيؼ

 5 4 3 2 1 الوزف

والنسػػػػب المئويػػػػة لمتعػػػػرؼ عمػػػػى الصػػػػفات الشخصػػػػية لمفػػػػردات الدراسػػػػة وتحديػػػػد  تحسػػػػاب التكػػػػراراتػػػػـ  -2
 التي تتضمنيا أداة الدراسة. ةاستجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسي

وذلؾ لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عف كؿ عبارة  Meanالمتوسط الحسابي  -,
مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى متوسط حسابي 

 (.21، ص0112)كشؾ، 

جابات أفػراد لمتعرؼ عمى مػدى انحػراؼ اسػت (Standard Deviation)تـ استخداـ االنحراؼ المعياري  -1
الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة ولكؿ محور مف المحاور الرئيسية عف متوسطيا الحسابي، 
ويالحظ أف االنحراؼ المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبػارات متغيػرات 

الصػػفر كممػػا تركػػزت االسػػتجابات وانخفػػض  الدراسػػة إلػػى جانػػب المحػػاور الرئيسػػية، فكممػػا اقتربػػت قيمتػػو مػػف
تشػػػتتيا بػػػيف المقيػػػاس )إذا كػػػاف االنحػػػراؼ المعيػػػاري واحػػػد صػػػحيحا فػػػأعمى فيعنػػػي عػػػدـ تركػػػز االسػػػتجابات 

 وتشتتيا(.

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -5

 معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات. -2

 معادلة سبيرماف براوف لمثبات. -0
-Sample K -1سػمرنوؼ لمعرفػة نػوع البيانػات ىػؿ تتبػع التوزيػع الطبيعػي أـ ال )-ار كولومجروؼاختب -2

S.) 

لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػط الفقػػرة والمتوسػػط  One sample T testلمتوسػػط عينػػة واحػػدة  tاختبػػار  -1
 ".,الحيادي"
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 لمفروؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف. tاختبار  -01

 بيف ثالث متوسطات فأكثر.تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ  -00

 اختبار شيفيو. -02

 تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد. -,0
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا

 
 المقدمة -1

 اختبار التوزيع الطبيعي -2

 تحميل فقرات وفرضيات الدراسة -3
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 المقدمة:-1
ت أجري التي اإلحصائية المعالجات خالؿ مف لمنتائج وعرضاً  لمبيانات تفصيمياً  تحميالً  الفصؿ ىذا يتضمف
 .اإلحصائية الداللة مدى وتحديد بيانات والفرضياتال ومناقشة تحميؿ ثـ ومف الدراسة، عينة عمى

 
 :((Sample K-S-1)سمرنوف  -اختبار كولمجروف)اختبار التوزيع الطبيعي-2

التوزيع الطبيعي أـ ال وىو اختبار سمرنوؼ لمعرفة ىؿ البيانات تتبع -سنعرض اختبار كولمجروؼ
 ضروري في حالة اختبار الفرضيات الف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يكوف توزيع البيانات طبيعياً 

 (27جدول رقم )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي)

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات

القيمة  Zقيمة 
 االحتمالية

 0.247 1.023 8 وجود وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ األول
 0.490 0.834 15 وجود موظفيف مؤىميف مينيًا في وحدة تجنيد األمواؿ الثاني
 0.124 1.179 9 تدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ الثالث
 0.178 1.099 8 وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األمواؿ الرابع

 0.126 1.176 9 وجود نظـ وآليات تساعد في عممية تجنيد األمواؿ الخامس
 0.519 0.815 6 وجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ السادس
 0.288 0.984 5 طبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ السابع
 0.702 0.705 11 تجنيد األمواؿ الثامن

 0.368 0.918 71 جميع الفقرات 

)0.05( نتائج االختبار حيث أف قيمة مستوى الداللة لكؿ محور اكبر مف 27ويوضح الجدوؿ رقـ )
05.0.sig المعممية( وىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخداـ االختبارات. 
 

 الدراسة:تحميل فقرات -3
( لتحميػػؿ فقػرات االسػػتبانة، وتكػوف الفقػػرة One Sample T testلمعينػة الواحػػدة ) Tتػـ اسػتخداـ اختبػػار 

الجدوليػة   tالمحسػوبة اكبػر مػف قيمػة  tايجابية بمعنى أف أفػراد العينػة يوافقػوف عمػى محتواىػا إذا كانػت قيمػة 
%(، وتكوف الفقرة سمبية  60نسبي اكبر مف والوزف ال 0.05)أو مستوى الداللة اقؿ مف 1.99والتي تساوي 
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الجدولية والتي  tالمحسوبة أصغر مف قيمة  tبمعنى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة 
%(، وتكػوف آراء العينػة فػي  60والػوزف النسػبي اقػؿ مػف  0.05)أو مستوى الداللػة اقػؿ مػف 1.99 -تساوي

 .0.05الداللة ليا اكبر مف  الفقرة محايدة إذا كاف مستوى

 وجود وحدة مختصة بتجنيد األموال:تحميل فقرات المحور األول:  - أ

( والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة 28لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
  .وجود وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ(المحور األوؿ )في 

 (28جدول رقم )
 تحميل الفقرات المحور األول )وجود وحدة مختصة بتجنيد األموال(

 المؤشـــــــــــر #
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

يب
لترت

ا
 

تمتمؾ الجمعية وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ  1
 ضمف الييكؿ التنظيمي لمجمعية

4.09 0.734 81.88 13.744 0.000 4 

وحدة تجنيد األمواؿ لدييا المقدرة عمى كتابة  2
 مقترحات المشاريع

4.16 0.769 83.29 13.961 0.000 2 

وحدة تجنيد األمواؿ لدييا المقدرة عمى متابعة تنفيذ  3
 الخطط

4.13 0.813 82.59 12.801 0.000 3 

 5 0.000 11.547 81.19 0.841 4.06 وحدة تجنيد األمواؿ تمتاز بالمينية والكفاءة 4

عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة تتـ عبر  5
 االعتماد عمى وحدة تجنيد األمواؿ

3.85 0.866 76.94 9.017 0.000 7 

وحدة تجنيد األمواؿ تعمؿ بالتنسيؽ مع الوحدات  6
 األخرى

4.09 0.840 81.88 12.011 0.000 4 

وحدة تجنيد األمواؿ تعمؿ بالتنسيؽ مع اإلدارة  7
 العميا

4.32 0.676 86.35 17.962 0.000 1 

وحدة تجنيد األمواؿ لدييا صالحيات اتخاذ  8
 القرارات ضمف مجاؿ االختصاص

3.88 0.851 77.65 9.560 0.000 6 

  0.000 17.033 81.44 0.580 4.07 جميع الفقرات 

 0011" تساوي 21ودرجة حرية " 1015الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:وتبيف 

" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "86.35بمغ الوزف النسبي " حيث " 7الفقرة  رقـ " .1
 مما يدؿ عمى أف" وحدة تجنيد األمواؿ تعمؿ بالتنسيؽ مع اإلدارة العميا". 0.05

" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "83.29بمغ الوزف النسبي "حيث " 2الفقرة رقـ " .2
 مما يدؿ عمى أف" وحدة تجنيد األمواؿ لدييا المقدرة عمى كتابة مقترحات المشاريع". 0.05

 

 كما تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
" وىي أقؿ مف 0.000لية تساوي "%" والقيمة االحتما77.65بمغ الوزف النسبي "حيث " 8الفقرة رقـ " .1

مما يدؿ عمى أف "وحدة تجنيد األمواؿ لدييا صالحيات اتخاذ القرارات ضمف مجاؿ  0.05
 االختصاص".

وىي أقؿ مف  "0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "76.94بمغ الوزف النسبي "حيث " 5الفقرة رقـ "  .2
ظمة تتـ عبر االعتماد عمى وحدة تجنيد "عممية تجنيد األمواؿ في المن مما يدؿ عمى أف 0.05

 األمواؿ".
 

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول )وجود وحدة مختصة بتجنيد 
%" 60% وىي اكبر من الوزن النسبي المحايد "81.44 ، والوزن النسبي يساوي4.07األموال( تساوي 

، والقيمة 1.99الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  17.033المحسوبة تساوي  tوقيمة 
 .مما يدل عمى وجود وحدة مختصة بتجنيد األموال 0.05وىي اقل من  0.000االحتمالية تساوي 

ويعزو الباحث ضرورة امتالؾ الجمعيات وحدة خاصة بتجنيد األمواؿ ضمف الييكؿ التنظيمي لمجمعية إلى 
عاتقيا في توفير األمواؿ التي مف خالليا تموؿ الجمعيات أنشطتيا المختمفة  األىمية الكبرى التي تقع عمى

ومف جانب أخر إف امتالؾ وحدة تجنيد األمواؿ  (2115)شرؼالدراسة مع دراسة ىذه اتفقت نتائج حيث 
د فعممية التنسيؽ تساعيساعد في توفير الجيود المتكررة، وعمى إنسجاـ العمؿ داخؿ الجمعية لصالح الجمعية 

، (2115بريستوف)كؿ مف الدراسة مع دراسة ىذه قد اتفقت نتائج و عمى توفير الوقت والجيد والماؿ لمجمعية 
 .(2111دايممو و ثولير)ودراسة 

 
 



92 

 

 : وجود موظفين مؤىمين مينيًا في وحدة تجنيد األموال:تحميل فقرات المحور الثاني - ب
( والػػذي يبػػيف آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػػي 29لمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج مبينػػة فػػػي جػػدوؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 وجود موظفيف مؤىميف مينيًا في وحدة تجنيد األمواؿ(. المحور الثاني )
 (29جدول رقم )

 تحميل الفقرات المحور الثاني )وجود موظفين مؤىمين مينيًا في وحدة تجنيد األموال(

 ــــــرالمؤشـــــ #

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

يب
ترت
ال

 

 13 0.000 3.739 68.24 1.015 3.41 يوجد عدد كافي مف العامميف المؤىميف في وحدة تجنيد األمواؿ 9
 4 0.000 13.353 80.47 0.707 4.02 يمتمؾ طاقـ تجنيد األمواؿ المؤىالت المينية لمعمؿ في الجمعية 10
 7 0.000 9.069 78.12 0.921 3.91 يتـ تبادؿ الخبرات بيف العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ في الجمعية 11

يتـ إختيار الموظفيف باالعتماد عمى أسس مينية مف خالؿ اجتيازىـ  12
 10 0.000 8.578 77.38 0.929 3.87 لالختبارات والمقابالت واإلجراءات األخرى

التأكد مف مدى توفر الميارات واإلمكانيات  عمىتحرص الجمعية  13
 9 0.000 8.145 77.41 0.985 3.87 خالؿ عممية التوظيؼ في وحدة تجنيد األمواؿ

تحرص الجمعية مف التأكد مف وجود خبرات سابقة لألفراد المتقدميف  14
 12 0.000 7.964 76.47 0.953 3.82 لمعمؿ في وحدة تجنيد األمواؿ

15 
تسعى الجمعية إلى إستقطاب موظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ 
يمتمكوف ميارات االتصاؿ والتواصؿ ولدييـ القدرة عمى سرعة 

 التشبيؾ مع اآلخريف
3.94 0.956 78.82 9.080 0.000 6 

يعمؿ الموظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ وفقًا لموصؼ الوظيفي والذي  16
 6 0.000 10.752 78.82 0.807 3.94 المطموبة منيـيحدد المياـ والمسؤوليات 

يعمؿ الموظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ وفقًا لمنظاـ الداخمي  17
 5 0.000 10.279 79.29 0.865 3.96 والسياسات المعموؿ بيا في الجمعية

 2 0.000 10.990 81.90 0.913 4.10 يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى إدارة الوقت  18
 8 0.000 7.823 77.80 1.030 3.89 يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد ميارات التفاوض 19
 1 0.000 13.823 83.33 0.774 4.17 لدى العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة لمعمؿ بروح الفريؽ الواحد 20
 3 0.000 11.791 81.43 0.833 4.07 يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى سرعة التعمـ  21

يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى اتخاذ القرارات بما  22
 6 0.000 10.954 78.82 0.792 3.94 يتناسب ومصمحة الجمعية

 11 0.000 9.017 76.94 0.866 3.85 تجنيد األمواؿيتـ تقييـ أداء العامميف في وحدة  23

  0.000 13.104 78.33 0.645 3.92 جميع الفقرات 
 0011" تساوي 21ودرجة حرية " 1015الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 وتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
"  وىػي 0.000%"  والقيمػة االحتماليػة تسػاوي "83.33بمغ الوزف النسػبي " حيث" 20الفقرة  رقـ "  -1

مما يدؿ عمى أف "لػدى العػامميف فػي وحػدة تجنيػد األمػواؿ القػدرة لمعمػؿ بػروح الفريػؽ  0.05أقؿ مف 
 الواحد".

"  وىػػي 0.000%"  والقيمػػة االحتماليػة تسػاوي "81.90بمػػغ الػوزف النسػبي " حيػث "18الفقػرة  رقػـ " -2
 "يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى إدارة الوقت". مما يدؿ عمى أف 0.05أقؿ مف 

 

 كما  تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
" وىي أقؿ 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "76.47بمغ الوزف النسبي "حيث " 14الفقرة  رقـ " -1

تأكد مف وجػود خبػرات سػابقة لألفػراد المتقػدميف مما يدؿ عمى أف "تحرص الجمعية مف ال 0.05مف 
 لمعمؿ في وحدة تجنيد األمواؿ".

" وىػي أقػؿ 0.000%" والقيمػة االحتماليػة تسػاوي "68.24بمػغ الػوزف النسػبي "حيث " 9الفقرة  رقـ " -2
 مما يدؿ عمى أنو "يوجد عدد كافي مف العامميف المؤىميف في وحدة تجنيد األمواؿ". 0.05مف 

 

يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني )وجود موظفين مؤىمين مينيًا في وبصفة عامة 
% وىي اكبر من الوزن النسبي 78.33، والوزن النسبي يساوي3.92وحدة تجنيد األموال( تساوي 

الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  13.104المحسوبة تساوي  t%" وقيمة 60المحايد "
مما يدل عمى أن طاقم تجنيد األموال  0.05وىي اقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 1.99

 :يمتمك المؤىالت المينية لمعمل في الجمعية

ميزة تساعد إدارة الجمعيات في إدارة لدى العامميف داخؿ الجمعيات لما لو مف ويعزو الباحث توفر الخبرة 
لتي تقوـ بيا، ويسرع ويسيؿ عمؿ تمؾ األنشطة بجودة أعمى، فتأكد إدارة الجمعية مف امتالؾ ا تياأنشط

 المتقدميف ليذه الخبرة يوفر عمى الجمعية تكاليؼ التدريب والتوجيو ليؤالء المتقدميف لمعمؿ داخؿ الجمعية
ومف جانب  (2002) ودراسة البموي (2010) دراسة أبو راسكال مف  الدراسة معىذه اتفقت نتائج حيث 

إستقطاب موظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ يمتمكوف ميارات االتصاؿ آخر فإف إدارة الجمعيات تحرص عمى 
، فالموظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ يجب أف تتوفر والتواصؿ ولدييـ القدرة عمى سرعة التشبيؾ مع اآلخريف

، مف خالؿ سرعة التواصؿ مع ذوي العالقة لدييـ ميارات بجانب الخبرات تساعدىـ في إنجاز أعماليـ
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الدراسة مع دراسة ىذه قد اتفقت نتائج بأنشطة الجمعية مف مجتمع محمي ومؤسسات دولية مانحة لمجمعية، ف
، كما تيتـ إدارة الجمعية بعممية تقييـ األداء لمموظفيف   ألىميتو في تدعيـ وحدة (2112) فافتشمبسو أوينز 

يجابًا عمى أداء وحدة تجنيد األمواؿ لكف ىذه النتيجة  تجنيد األمواؿ، حيث أف تقييـ األداء يؤثر سمبًا وا 
اء عمى فعالية حيث أشارت دراستو عمى عدـ تأثير تقييـ األد (2111القارووط)نتائج دراسة مع   اختمفت

إستقطاب موظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ يمتمكوف وحدة تجنيد األمواؿ، كما أشارت الدراسة إلى ضرورة 
أكسيؿ ، إلى أف نتائج دراسة  ميارات االتصاؿ والتواصؿ ولدييـ القدرة عمى سرعة التشبيؾ مع اآلخريف

ى عممية تجنيد األمواؿ ألنو ىناؾ عوامؿ أشارت أف ميارات االتصاؿ والتواصؿ ال تؤثر عم (2112وباراف)
 وىو إختالؼ مجتمع الدراسة لكؿ مف الدراسات السابقة. أخرى ليا تأثير أكبر في عممية تجنيد األمواؿ

 
 تحميل فقرات المحور الثالث: تدريب العاممين في وحدة تجنيد األموال: - ت

( والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة 30لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
  .تدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ(المحور الثالث )في 

 (30جدول رقم )
 )تدريب العاممين في وحدة تجنيد األموال(الثالث تحميل الفقرات المحور 
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يوجد لدى الجمعية برنامج تدريبي لرفع كفاءة العامميف في  24
 8 0.000 4.995 70.12 0.934 3.51 وحدة تجنيد األمواؿ

تخصص الجمعية جزء مف الموازنة السنوية لتدريب  25
 9 0.001 3.329 67.29 1.010 3.36 األمواؿالعامميف في وحدة تجنيد 

 7 0.000 4.847 70.59 1.007 3.53 يتـ تدريب العامميف وفقًا لتحديد االحتياجات التدريبية ليـ 26

يستفيد العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ مف التدريب بحيث  27
 2 0.000 8.957 76.19 0.828 3.81 يساىـ في االرتقاء ورفع مستوى الموظفيف

تتـ اإلستعانة بمدربيف مف خارج الجمعة ليقوموا بتدريب  28
 4 0.000 6.647 74.35 0.995 3.72 العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ

29 
تيتـ إدارة العميا في الجمعية بتدريب العامميف في وحدة 

 تجنيد األمواؿ
 

 

3.73 0.931 74.59 7.225 0.000 3 
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في تدريب العامميف في وحدة تستخدـ التكنولوجيا الحديثة  30
 6 0.000 5.708 71.06 0.893 3.55 تجنيد األمواؿ مف خالؿ مصادر التكنولوجيا المتنوعة

تقـو اإلدارة العميا بعممية اإلرشاد والتوجيو لمعامميف في  31
 1 0.000 9.123 77.35 0.866 3.87 وحدة تجنيد األمواؿ

 5 0.000 5.332 72.00 1.037 3.60 في وحدة تجنيد األمواؿ يتـ تقييـ البرامج التدريبية لمعامميف 32
  0.000 7.977 72.66 0.731 3.63 جميع الفقرات 
 1.99" تساوي 84ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 وتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
" وىي أقؿ 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "77.35النسبي "بمغ الوزف حيث " 31الفقرة رقـ " -1

مما يدؿ عمى أف "اإلدارة العميا تقوـ بعممية اإلرشاد والتوجيو لمعامميف في وحدة تجنيد  0.05مف 
 األمواؿ".

" وىي أقؿ 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "76.19بمغ الوزف النسبي "حيث " 27الفقرة رقـ " -2
يدؿ عمى أف "العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ يستفيدوف مف التدريب بحيث يساىـ  مما 0.05مف 

 في االرتقاء ورفع مستوى الموظفيف".
 

 كما تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:

 " وىي أقؿ0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "70.12"بمغ الوزف النسبي  حيث" 21الفقرة رقـ " -8
يوجد لدى الجمعية برنامج تدريبي لرفع كفاءة العامميف في وحدة تجنيد مما يدؿ عمى أف " 1015مف 

 ".األمواؿ

" وىي أقؿ 0.001%"  والقيمة االحتمالية تساوي "67.29بمغ الوزف النسبي " حيث" 25الفقرة رقـ " -2
العامميف في  مما يدؿ عمى أنو "تخصص الجمعية جزء مف الموازنة السنوية لتدريب 1015مف 

 وحدة تجنيد األمواؿ".

)تدريب العاممين في وحـدة تجنيـد الثالث وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
%" 60% وىي اكبر من الوزن النسبي المحايد "72.66، والوزن النسبي يساوي3.63األموال( تساوي 

، والقيمــة 1.99الجدوليــة والتــي تســاوي  tوىــي اكبــر مــن قيمــة  7.977المحســوبة تســاوي  tوقيمــة 
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لـدى الجمعيـة برنـامج تـدريبي يوجـد ممـا يـدل عمـى أن  0.05وىـي اقـل مـن  0.000االحتمالية تسـاوي 
 .لرفع كفاءة العاممين في وحدة تجنيد األموال

إلػػى  األمػػواؿة تجنيػػد فػػي تػػوفير برنػػامج تػػدريبي لمعػػامميف فػػي وحػػد واالخػػتالؼ االتفػػاؽويعػػزو الباحػػث وجػػود 
مػػع   اتفقػػتالػػذي يمػػنح لبرنػػامج التػػدريب لمػػا لػػو مػػف تػػأثير فػػي رفػػع الكفػػاءة لممػػوظفيف حيػػث  األىميػػةمسػػتوى 

( 2112) البمػوي( بينمػا اختمفػت نتػائج الدراسػة مػع دراسػة 2010) ( وحمػاد2010) مػف أبػو راس دراسػة كػال
طبيعػة  يرجػع إلػى اخػتالؼاالخػتالؼ حيػث ، األمػواؿحدة تجنيد ال تؤثر عمى أداء و ألف رفع كفاءة العامميف 

 عمؿ وثقافة البمد التي أجريت عمييا الدراسة.
 

 تحميل فقرات المحور الرابع: وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األموال: - ث
( والػذي يبػيف آراء أفػراد عينػة الدراسػة 31لمعينة الواحدة والنتػائج مبينػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتـ استخداـ اختبار 

  .وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األمواؿ(المحور الرابع )في 

 (31جدول رقم )
 تحميل الفقرات المحور الرابع )وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األموال(
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 1 0.000 14.665 85.06 0.778 4.25 يوجد لدى الجمعية خطة إستراتيجية مكتوبة 33
 7 0.000 11.881 81.18 0.822 4.06 يوجد لدى وحدة تجنيد األمواؿ خطة عمؿ واضحة ومحددة 34

في إعداد شارؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ إدارة الجمعية ي 35
 5 0.000 12.815 82.14 0.792 4.11 الخطط اإلستراتيجية

تساعد الخطط الموضوعة في وحدة تجنيد األمواؿ في تحقيؽ أىداؼ  36
 2 0.000 16.152 84.24 0.692 4.21 الجمعية

 6 0.000 13.450 81.88 0.750 4.09 تتسـ الخطط الموضوعة في وحدة تجنيد األمواؿ بالواقعية والمرونة 37

تحرص إدارة الجمعية عمى تعريؼ العامميف بوحدة تجنيد األمواؿ  38
 3 0.000 12.091 82.86 0.866 4.14 برؤيتيا وأىدافيا

يساعد التخطيط اإلستراتيجي وحدة تجنيد األمواؿ في تحديد عممية  39
 4 0.000 10.377 82.35 0.993 4.12 تجنيد األمواؿ 

 8 0.000 10.119 79.29 0.879 3.96 الخطة اإلستراتيجية بشكؿ دوريتقـو إدارة الجمعية بتقييـ  40
  0.000 17.051 82.38 0.605 4.12 جميع الفقرات 

 1.99" تساوي 84ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 وتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
" وىي أقؿ 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "85.06الوزف النسبي "بمغ  حيث" 33رقـ " الفقرة  -1

 مما يدؿ عمى أنو "يوجد لدى الجمعية خطة إستراتيجية مكتوبة". 0.05مف 
" وىي أقؿ 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "84.24بمغ الوزف النسبي " حيث" 36رقـ "  الفقرة -2

في وحدة تجنيد األمواؿ تساعد في تحقيؽ أىداؼ مما يدؿ عمى أف "الخطط الموضوعة  0.05مف 
 الجمعية".

 كما تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:

" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "81.18"بمغ الوزف النسبي  حيث" 0,الفقرة رقـ " -1
 ".عمؿ واضحة ومحددة يوجد لدى وحدة تجنيد األمواؿ خطةمما يدؿ عمى أنو " 1015

" وىي أقؿ 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "79.29"بمغ الوزف النسبي  حيث" 11الفقرة  رقـ " -2
 ".تقـو إدارة الجمعية بتقييـ الخطة اإلستراتيجية بشكؿ دوريمما يدؿ عمى أنو " 1015مف 

 

)وجود خطط واضحة ومحددة الرابع وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
% وىي اكبر من الوزن 82.38، والوزن النسبي يساوي4.12تساعد في تجنيد األموال( تساوي 

الجدولية والتي  tوىي اكبر من قيمة  17.051المحسوبة تساوي  t%" وقيمة 60النسبي المحايد "
مى أنو يوجد لدى مما يدل ع 0.05وىي اقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 1.99تساوي 

 .وحدة تجنيد األموال خطة عمل واضحة ومحددة

(، البرنامج الدولي 2004، الحيدري)(2011) أبو حمادنتائج الدراسة مع دراسة كؿ مف  حيث اتفقت
لدى وحدة تجنيد ( فيما يتعمؽ بوجود خطة عمؿ واضحة ومحددة 2005لمفوضية المؤسسات الخيرية، لندف)

نجاز العمؿ بدقة وجودة عالية ويجنب الوقوع في و حة يساعد في وضوح ، فوجود خطط واضاألمواؿ ا 
اعد تس لدى الجمعية د خطة إستراتيجية مكتوبةو وجكما أف ، ال يحقؽ نتائج جيدة األخطاء، فالذي ال يخطط

العامميف في إنجاز أعماليـ وفؽ ما تـ التخطيط لو، ىذا وتعتبر الخطط المكتوبة عامؿ مساعد لمموظفيف 
حيث اتفقت نتائج  الجدد إلرشادىـ في إنجاز أعماليـ دوف الحاجة إلى االعتماد عمى الموظفيف بشكؿ دائـ

 ، ومف العوامؿ التي تساعد في عممية تجنيد األمواؿ وجود(2112)ليسمس، جابولينسكسالدراسة مع دراسة 
تيجية في تحديد المسار العاـ تساعد الخطة اإلستراو رسـ األىداؼ بعيدة المدى لمجمعية خطة إستراتيجية ت

لمجمعية لمدة طويمة مما يؤدى إلى استقرار العمؿ داخؿ الجمعية وبالتالي يساعد الجمعية في تحقيؽ 



98 

 

(، إال 2005لندف)دراسة البرنامج الدولي لمفوضية المؤسسات الخيرية، ، واتفقت نتائج الدراسة مع أىدافيا
لدى فيما يتعمؽ بوجود خطة عمؿ واضحة ومحددة  (2112)البموي نتائج دراسة أنو ىناؾ اختالؼ مع 

 يرجع إلى وجود خطط تمويؿ محددة مسبقًا مف قبؿ المموليف. وحدة تجنيد األمواؿ
 

 : وجود نظم وآليات تساعد في عممية تجنيد األموال:تحميل فقرات المحور الخامس - ج

 ( والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة32لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
  .وجود نظـ وآليات تساعد في عممية تجنيد األمواؿ(المحور الخامس )في 

 (32جدول رقم )
 )وجود نظم وآليات تساعد في عممية تجنيد األموال(الخامس تحميل الفقرات المحور 
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يوجد لدى الجمعية نظـ وآليات عمؿ واضحة خاصة بتجنيد  41
 3 0.000 12.265 82.12 0.831 4.11 األمواؿ

يوجد لدي وحدة تجنيد األمواؿ نظاـ معمومات يساعد ويسيؿ في  42
 4 0.000 12.438 81.88 0.811 4.09 تنفيذ الخطط

لوائح مكتوبة في وحدة تجنيد األمواؿ يساعد في عممية  يوجد 43
 5 0.000 10.988 80.47 0.859 4.02 تجنيد األمواؿ

اإلجراءات المعموؿ بيا في وحدة تجنيد األمواؿ تسيؿ عممية  44
 6 0.000 11.745 80.24 0.794 4.01 تجنيد األمواؿ

آليات العمؿ في وحدة تجنيد األمواؿ مرنة بحيث تتناسب مع  45
 2 0.000 12.350 82.14 0.822 4.11 كافة المموليف 

يوجد نظاـ متكامؿ لوحدة تجنيد األمواؿ يساعد في عممية تجنيد  46
 8 0.000 10.009 79.53 0.899 3.98 األمواؿ

 1 0.000 14.639 84.94 0.785 4.25 دوري ومستمر تتابع وحدة تجنيد األمواؿ إعالنات المموليف بشكؿ 47

تعقد وحدة تجنيد األمواؿ اجتماعات دورية مع الجيات المانحة  48
 7 0.000 10.203 79.76 0.893 3.99 )المموليف(

تصدر وحدة تجنيد األمواؿ نشرة دورية عف عمؿ ونشاطات  49
 9 0.000 5.864 73.88 1.091 3.69 الجمعية

  0.000 13.863 80.54 0.683 4.03 جميع الفقرات 

 1.99" تساوي 84ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 



99 

 

 وتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "84.94بمغ الوزف النسبي " حيث" 47الفقرة رقـ " -1

 يدؿ عمى أف "تتابع وحدة تجنيد األمواؿ إعالنات المموليف بشكؿ دوري ومستمر".مما  0.05
" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "82.14بمغ الوزف النسبي " حيث" 45الفقرة  رقـ " -2

 مما يدؿ عمى أف "آليات العمؿ في وحدة تجنيد األمواؿ مرنة بحيث تتناسب مع كافة المموليف". 0.05
 ما تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:ك

" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "79.53بمغ الوزف النسبي " حيث" 46الفقرة رقـ " -1
 مما يدؿ عمى أنو "يوجد نظاـ متكامؿ لوحدة تجنيد األمواؿ يساعد في عممية تجنيد األمواؿ". 0.05

" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "73.88بمغ الوزف النسبي " يثح" 49الفقرة رقـ " -2
 مما يدؿ عمى أف "وحدة تجنيد األمواؿ تصدر نشرة دورية عف عمؿ ونشاطات الجمعية". 0.05

 

)وجود نظم وآليات تساعد في الخامس وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
% وىي اكبر من الوزن النسبي 80.54 ، والوزن النسبي يساوي4.03عممية تجنيد األموال( تساوي 

الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  13.863المحسوبة تساوي  t%" وقيمة 60المحايد "
وحدة تجنيد لدى عمى وجود مما يدل  0.05وىي اقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 1.99

 .األموال نظام معمومات يساعد ويسيل في تنفيذ الخطط
إلى  نظـ وآليات عمؿ واضحة خاصة بتجنيد األمواؿ لدي وحدة تجنيد األمواؿلباحث أىمية وجود يعزو ا

د في ضرورة الحاجة إلى تنظيـ العمؿ ضمف منيجية تساعد الموظفيف في أداء المياـ الموكمة إلييـ مما يساع
دراسة البرنامج الدولي لمفوضية المؤسسات نتائج مع  ىذه النتيجةاتفقت رفع كفاءة وحدة تجنيد األمواؿ حيث 

( فيما يتعمؽ 2115) شرؼاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة ، ومف جانب أخر فقد (2005الخيرية، لندف)
دراسة أوينز لدى الجمعية، وأشارت نتائج  د نظـ وآليات عمؿ واضحة خاصة بتجنيد األمواؿو وجبتأثير 

كوف  يساعد في تنفيذ الخطط لدي وحدة تجنيد األمواؿال نظاـ معمومات وجود أف ( 2008وفافتشمبس)
 المموليف لدييـ اتجاىات واىتمامات أخرى محددة مسبقًا.
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تجنيــد تحميــل فقــرات المحــور الســادس: وجــود شــبكة عالقــات محميــة ودوليــة تســاعد فــي عمميــة  - ح
 األموال:

( والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة 33لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
  .وجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ(المحور السادس )في 

 (33جدول رقم )
 محمية ودولية تساعد في عممية تجنيد األموال( )وجود شبكة عالقاتالسادس تحميل الفقرات المحور 

 المؤشـــــــــــر #
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50 
وحدة تجنيد األمواؿ لدييا شبكة عالقات محمية تساعد في عممية 

 2 0.000 15.170 82.59 0.686 4.13 تجنيد األمواؿ

51 
وحدة تجنيد األمواؿ لدييا شبكة عالقات دولية تساعد في عممية 

 5 0.000 11.261 79.76 0.809 3.99 تجنيد األمواؿ

52 
يوجد لدى وحدة تجنيد األمواؿ قاعدة بيانات عف المموليف 

 4 0.000 9.958 80.00 0.926 4.00 تساعدىا في عممية تجنيد األمواؿ

53 
عضويتيا في تجمعات الجمعيات غير تستفيد الجمعية مف خالؿ 

 3 0.000 14.030 81.41 0.704 4.07 الحكومية بربطيا مع الجمعيات المحمية والدولية

54 
تشارؾ وحدة تجنيد األمواؿ في المؤتمرات و ورش العمؿ لمتعرؼ 

 1 0.000 13.874 82.82 0.758 4.14 عمى سياسات المموليف

55 
بوسائؿ اإلعالـ المختمفة لربطيا مع تستعيف وحدة تجنيد األمواؿ 

 6 0.000 4.593 69.52 0.950 3.48 المموليف

  0.000 15.354 79.40 0.583 3.97 جميع الفقرات 

 1.99" تساوي 84ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 وتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "82.82بمغ الوزف النسبي " حيث" 54الفقرة رقـ " -1

في المؤتمرات و ورش العمؿ لمتعرؼ عمى سياسات تشارؾ "وحدة تجنيد األمواؿ  مما يدؿ عمى أف 0.05
 المموليف".
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" وىي أقؿ مف 0.000تساوي "%" والقيمة االحتمالية 82.59بمغ الوزف النسبي " حيث" 50الفقرة رقـ " -2
مما يدؿ عمى أف "وحدة تجنيد األمواؿ لدييا شبكة عالقات محمية تساعد في عممية تجنيد  0.05

 األمواؿ".
 كما  تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:

" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "79.76بمغ الوزف النسبي " حيث" 51الفقرة  رقـ " -1
مما يدؿ عمى أف "وحدة تجنيد األمواؿ لدييا شبكة عالقات دولية تساعد في عممية تجنيد  0.05

 األمواؿ".
" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "69.52بمغ الوزف النسبي " حيث" 55الفقرة  رقـ " -2

 اإلعالـ المختمفة لربطيا مع المموليف".مما يدؿ عمى أف "وحدة تجنيد األمواؿ تستعيف بوسائؿ  0.05
 

)وجود شبكة عالقات محمية السادس وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
% وىي اكبر  79.40 ، والوزن النسبي يساوي3.97ودولية تساعد في عممية تجنيد األموال( تساوي 

الجدولية  tوىي اكبر من قيمة  15.354المحسوبة تساوي  t%" وقيمة 60من الوزن النسبي المحايد "
مما يدل عمى أن وحدة  0.05وىي اقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 1.99والتي تساوي 

 .تجنيد األموال لدييا شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية تجنيد األموال

تساعد في عممية التي وحدة تجنيد األمواؿ لدى  يةشبكة عالقات دوليعزو الباحث ضرورة وأىمية وجود 
، كما أف (2008( وأوينز وفافتشمبس)2010مف زايد ) قد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة كالو  تجنيد األمواؿ

اتفقت نتائج حيث  وحدة تجنيد األمواؿ في عممية تجنيد األمواؿ قاعدة بيانات عف المموليف تساعدتوفر 
 (.2005بيزر)لدراسة مع دراسة ا
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تحميـل فقــرات المحــور الســابع: طبيعــة عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة تســاعد فــي عمميــة تجنيــد  - خ
 األموال:

( والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة 34لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
  .الحكومية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ(طبيعة عمؿ المنظمات غير المحور السابع )في 

 (34جدول رقم )
 )طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد األموال(السابع تحميل الفقرات المحور 
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 2 0.000 13.874 82.82 0.758 4.14 وتساعد طبيعة عمؿ الجمعية في عممية تجنيد األمواؿتسيؿ  56

مجاؿ العمؿ في الجمعية يتماشى مع سياسات العديد مف  57
 3 0.000 13.771 82.12 0.740 4.11 المموليف

ىناؾ تنوع في الخدمات التي تقدميا الجمعية مما يسيؿ في  58
 4 0.000 12.438 81.88 0.811 4.09 عممية تجنيد األمواؿ

امتالؾ الجمعية القدرة عمى تقديـ خدماتيا في مختمؼ الظروؼ  59
 1 0.000 15.442 83.10 0.685 4.15 واألوقات يسيؿ في عممية تجنيد األمواؿ

 5 0.000 6.769 74.12 0.961 3.71 امتالؾ الجمعية العديد مف الفروع يسيؿ عممية تجنيد األمواؿ 60
  0.000 17.448 80.84 0.550 4.04 الفقراتجميع  

 1.99" تساوي 84ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 وتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي "83.10بمػػغ الػػوزف النسػػبي " حيػػث" 59الفقػػرة رقػػـ " -1

امتالؾ الجمعية القدرة عمى تقديـ خدماتيا في مختمؼ الظروؼ واألوقػات يسػيؿ مما يدؿ عمى أف " 0.05
 ".في عممية تجنيد األمواؿ

" وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%" والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي "82.82بمػػغ الػػوزف النسػػبي " حيػػث" 56الفقػػرة رقػػـ " -2
 عممية تجنيد األمواؿ".مما يدؿ عمى أف "تسيؿ وتساعد طبيعة عمؿ الجمعية في  0.05

 

 كما  تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
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" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "81.88بمغ الوزف النسبي " حيث" 58الفقرة رقـ" .1
تجنيد مما يدؿ عمى أف "ىناؾ تنوع في الخدمات التي تقدميا الجمعية مما يسيؿ في عممية  0.05

 األمواؿ".
" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "74.12بمغ الوزف النسبي " حيث" 60الفقرة رقـ" .2

 مما يدؿ عمى أف "امتالؾ الجمعية العديد مف الفروع يسيؿ عممية تجنيد األمواؿ". 0.05
 

مل المنظمات غير )طبيعة عالسابع وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
% وىي اكبر 80.84، والوزن النسبي يساوي4.04الحكومية تساعد في عممية تجنيد األموال( تساوي 

الجدولية  tوىي اكبر من قيمة  17.448المحسوبة تساوي  t%" وقيمة 60من الوزن النسبي المحايد "
امتالك مما يدل عمى  0.05وىي اقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 1.99والتي تساوي 

 .الجمعية القدرة عمى تقديم خدماتيا في مختمف الظروف واألوقات يسيل في عممية تجنيد األموال

اتفقت  حيثالجمعية  تنوع في الخدمات التي تقدميا إلى وجود عممية تجنيد األمواؿ ويعزو الباحث سيولة
عبد و ، (2010) سيفويا( 2001( وشمبي)2002مف عبد الكريـ) نتائج الدراسة مع دراسة كال

ويدعـ عممية تجنيد ( عمى أف تنوع الخدمات يدعـ سيولة الحصوؿ عمى األمواؿ مف المانحيف 2002اليادي)
 .يتماشى مع سياسات العديد مف المموليفاألمواؿ مما 
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 تحميل فقرات المحور الثامن: تجنيد األموال: - د
( والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة 35لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

  .تجنيد األمواؿ(المحور الثامف )في 
 (35جدول رقم )

 )تجنيد األموال(الثامن تحميل الفقرات المحور 
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تعتبر ثقة المموليف بالجمعية عامؿ أساسي يساعد في عممية  61
 1 0.000 17.119 90.12 0.811 4.51 تجنيد األمواؿ

 10 0.000 7.288 74.35 0.908 3.72 الجمعية لدييا استقرار في حجـ التمويؿ  62
 7 0.000 12.122 80.71 0.783 4.04 تتنوع مصادر التمويؿ لدى الجمعية 63
 11 0.000 4.988 69.88 0.902 3.49 حجـ التمويؿ في الجمعية في زيادة دائمة 64

حصمت الجمعية عمى تمويؿ طويؿ اآلجؿ لمشاريع استمرت  65
 8 0.000 9.133 79.05 0.956 3.95 لعدة سنوات

 2 0.000 18.236 86.19 0.658 4.31 لدييا القدرة عمى استيفاء شروط المموليفالجمعية  66

الجمعية لدييا القدرة عمى التعامؿ مع المتطمبات المختمفة  67
 5 0.000 12.350 82.14 0.822 4.11 لممموليف

 4 0.000 16.113 84.00 0.687 4.20 ىناؾ إنسجاـ بيف برامج الجمعية وسياسات المموليف 68
 3 0.000 14.930 84.94 0.770 4.25 تمتمؾ الجمعية القدرة التشغيمية عمى تنفيذ مشاريع المموليف 69
 9 0.000 8.861 76.67 0.862 3.83 لدى الجمعية دليؿ سياسات لوحدة تجنيد األمواؿ 70

وحدة تجنيد األمواؿ تساعد الجمعية في تعزيز عالقاتيا  71
 6 0.000 11.056 81.65 0.903 4.08 بالمجتمع المحمي

  0.000 18.635 80.92 0.517 4.05 جميع الفقرات 

 1.99" تساوي 84ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 وتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
" وىي أقؿ مف 0.000تساوي "%" والقيمة االحتمالية 90.12بمغ الوزف النسبي " حيث" 61الفقرة رقـ " -1

 مما يدؿ عمى أف "تعتبر ثقة المموليف بالجمعية عامؿ أساسي يساعد في عممية تجنيد األمواؿ". 0.05
" وىي أقؿ مف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "86.19بمغ الوزف النسبي " حيث" 66الفقرة رقـ " -2

 استيفاء شروط المموليف".مما يدؿ عمى أف "الجمعية لدييا القدرة عمى  0.05
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 كما  تبيف النتائج أف اقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:

" وىي أقؿ مػف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "74.35بمغ الوزف النسبي " حيث" 62الفقرة رقـ " -1
 مما يدؿ عمى أف "الجمعية لدييا استقرار في حجـ التمويؿ". 0.05

" وىي أقؿ مػف 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "69.88مغ الوزف النسبي "ب حيث" 64الفقرة رقـ " -2
 ".حجـ التمويؿ في الجمعية في زيادة دائمةمما يدؿ عمى أنو " 0.05

 
، 4.05)تجنيـد األمـوال( تسـاوي الثـامن وبصفة عامة يتبين أن المتوسـط الحسـابي لجميـع فقـرات المحـور 

المحســوبة  t%" وقيمــة 60% وىــي اكبــر مــن الــوزن النســبي المحايــد "80.92 والــوزن النســبي يســاوي
، والقيمـــة االحتماليـــة تســـاوي 1.99الجدوليـــة والتـــي تســـاوي  tوىـــي اكبـــر مـــن قيمـــة  18.635تســـاوي 
 .مما يدل عمى أن لدى الجمعية دليل سياسات لوحدة تجنيد األموال 0.05وىي اقل من  0.000

فػػػي الجمعيػػػة التػػػي تحػػػدد عمػػػؿ الجمعيػػػة  ات لوحػػػدة تجنيػػػد األمػػػواؿسياسػػػيعػػػزو الباحػػػث ضػػػرورة وجػػػود دليػػػؿ 
اتفقػت نتػائج المموليف وكسب ثقػتيـ وقػد  واستقطاب األمواؿبخصوص العمميات واإلجراءات الخاصة بتجنيد 

ثقة بكسب فيما يتعمؽ  .(2004دايممو وثولير)مع دراسة و  (2006الدراسة مع دراسة جابولينسكس، ليسمس)
 .المموليف

يعػػزو الباحػػث التبػػايف فػػي أراء أفػػراد العينػػة بخصػػوص اسػػتقرار حجػػـ التمويػػؿ والعالقػػة مػػع دليػػؿ السياسػػات 
حيث أف دليؿ السياسات الخاص بوحدة تجنيػد األمػواؿ ال يحػدد االتجاىػات واالىتمامػات الخاصػة بػالمموليف 

( ودراسػػة 2010زايػػد )مػػف كػػال دراسػػة بػػؿ يحػػدد اإلطػػار التمػػويمي العػػاـ لمجمعيػػة كمػػا ىػػو موضػػح فػػي نتػػائج 
( بمػػا يتعمػػؽ باسػػتقرار حجػػـ التمويػػؿ فػػي 2011) ( ودراسػػة أبػػو بكػػر2010) (، ودراسػػة ىاللػػي1999نخمػػة)

، وفيمػػا يتعمػػؽ أيضػػًا بتبػػايف أراء أفػػراد العينػػة، ىنالػػؾ حجػػـ التمويػػؿ فػػي الجمعيػػةوبتبػػايف الزيػػادة فػػي الجمعيػػة 
نفػػس السػػبب الػػذي يتعمػػؽ باسػػتقرار حجػػـ التمويػػؿ كمػػا تبػػايف فػػي طػػوؿ أجػػؿ التمويػػؿ ويرجػػع سػػبب ذلػػؾ إلػػى 

الجمعيػػة عمػػى تمويػػؿ طويػػؿ اآلجػػؿ لمشػػاريع  ( فيمػػا يتعمػػؽ بحصػػوؿ2009دراسػػة قيطػػة) نتػػائج أشػػارت إليػػو
 .استمرت لعدة سنوات
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 تحميل محاور الدراسة:
 (36جدول رقم )

 تحميل محاور الدراسة
 الحكومية عمى تجنيد األموال()أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير 

أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير  المحاور
 الحكومية عمى تجنيد األموال

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

يب
لترت

ا
 

 2 0.000 17.033 81.44 0.580 4.07 وجود وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ األوؿ
 6 0.000 13.104 78.33 0.645 3.92 وجود موظفيف مؤىميف مينيًا في وحدة تجنيد األمواؿ الثاني
 7 0.000 7.977 72.66 0.731 3.63 تدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ الثالث
 1 0.000 17.051 82.38 0.605 4.12 وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األمواؿ الرابع

 4 0.000 13.863 80.54 0.683 4.03 وجود نظـ وآليات تساعد في عممية تجنيد األمواؿ الخامس

وجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية  السادس
 تجنيد األمواؿ

3.97 0.583 79.40 15.354 0.000 5 

 السابع
طبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية تساعد في 

 عممية تجنيد األمواؿ
4.04 0.550 80.84 17.448 0.000 3 

  0.000 14.55 79.37 0.625 3.97 جميع المحاور 
 1.99" تساوي 84ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

( والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة 36لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
الدراسة مرتبة حسب الوزف النسبي لكؿ محور ويتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع محاور  في محاور

%" 60% وىي اكبر مف الوزف النسبي المحايد "79.37، والوزف النسبي يساوي 3.97الدراسة تساوي 
ة ، والقيمة االحتمالي1.99الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر مف قيمة  14.55 المحسوبة تساوي tوقيمة 
القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية مما يدؿ عمى أف  0.05وىي اقؿ مف  0.000تساوي 
 .عمى تجنيد األموال ايجابيليا أثر 

 ويفسر الباحث ذلؾ إلى ضرورة اإلىتماـ بالقدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية لما ليا
 مف أثر واضح عمى تجنيد األمواؿ ومف أىـ النقاط التي يجب اإلىتماـ بيا وفقًا لمنتائج ىي:
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 عني تعبئة وتنسيؽ وتوجيو الموارديوىذا  وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األمواؿ 
ويتـ تحقيؽ ىذه األىداؼ في فترة زمنية معينة  لقوى البشرية لتحقيؽ أىداؼ معينةوالطاقات وا

لتجنيد األمواؿ يعتبر ضرورة ميمة وفقًا لمنتيجة في الجدوؿ اعاله فيو  التخطيطتحددىا الخطة و 
وفقًا لمنتيجة السابقة ووقت وجيد،  بأقؿ تكمفة ممكنة الجمعية أىداؼتحقيؽ  عمىيعمؿ في النياية 

تـ بدوف وجود خطط واضحة وعممية لكى يتـ إنجاز تجنيد فال يمكف لعممية تجنيد األمواؿ أف ت
، واتفقت ىذه الدراسة األمواؿ وجاءت ىذه النتيجة في المرتبة األولي مف بيف الفرضيات المبحوثة

(، البرنامج الدولي لمفوضية المؤسسات 2004، الحيدري)(2011أبو حماد )كؿ مف دراسة مع 
، لدى وحدة تجنيد األمواؿ( فيما يتعمؽ بوجود خطة عمؿ واضحة ومحددة 2005الخيرية، لندف)

نجاز العمؿ بدقة وجودة عالية ويجنب الوقوع في  فوجود خطط واضحة يساعد في وضوح وا 
لدى  د خطة إستراتيجية مكتوبةو وجف كما أاألخطاء، فالذي ال يخطط ال يحقؽ نتائج جيدة، 

الجمعية تساعد العامميف في إنجاز أعماليـ وفؽ ما تـ التخطيط لو، ىذا وتعتبر الخطط المكتوبة 
عامؿ مساعد لمموظفيف الجدد إلرشادىـ في إنجاز أعماليـ دوف الحاجة إلى االعتماد عمى 

، ومف (2112)ليسمس، ولينسكسجابالموظفيف بشكؿ دائـ حيث اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 
العوامؿ التي تساعد في عممية تجنيد األمواؿ وجود خطة إستراتيجية ترسـ األىداؼ بعيدة المدى 
لمجمعية وتساعد الخطة اإلستراتيجية في تحديد المسار العاـ لمجمعية لمدة طويمة مما يؤدى إلى 

قيؽ أىدافيا، واتفقت نتائج الدراسة مع استقرار العمؿ داخؿ الجمعية وبالتالي يساعد الجمعية في تح
(، إال أنو ىناؾ اختالؼ مع 2005دراسة البرنامج الدولي لمفوضية المؤسسات الخيرية، لندف)

لدى وحدة تجنيد فيما يتعمؽ بوجود خطة عمؿ واضحة ومحددة  (2112)البموي نتائج دراسة 
 ليف.يرجع إلى وجود خطط تمويؿ محددة مسبقًا مف قبؿ الممو  األمواؿ

 
  األمواؿ، تعتبر نتيجة ىذه الفرضية مف أىـ الفرضيات التي تـ فحصيا وجود وحدة مختصة بتجنيد

، فكيؼ لعممية تجنيد األمواؿ إذ أنو ال يمكف لعمؿ أف يتـ بدوف توفر األسس الموضوعية لنجاحو
دراسة سة مع ، واتفقت ىذه الدراأف تتـ لو لـ يكف ىنالؾ وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ في الجمعية

ومف جانب أخر إف امتالؾ وحدة تجنيد األمواؿ يساعد في توفير الجيود  (2115شرؼ)مف  كؿ
المتكررة، وعمى إنسجاـ العمؿ داخؿ الجمعية لصالح الجمعية فعممية التنسيؽ تساعد عمى توفير 

، (2115)بريستوفكؿ مف الوقت والجيد والماؿ لمجمعية وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 
 .(2111دايممو و ثولير)ودراسة 
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 اظيػرت نتيجػة ىػذه الفرضػية الضػعؼ الواضػح فػي عمميػة تدريب العامميف في وحدة تجنيد األمػواؿ ،
التػػدريب لممػػوظفيف فػػي الجمعيػػات غيػػر الحكوميػػة ولفتػػت اإلنتبػػاه إلػػى ضػػرورة تػػدريب المػػوظفيف فػػي 

 دراسػة كػؿاؿ، واتفقت ىذه الدراسػة مػع مو الجمعيات بشكؿ عاـ وخاصة العامميف في وحدة تجنيد اال
( ألف 2112البمػوي )( بينما اختمفت نتائج الدراسة مع دراسػة 2010( وحماد )2010أبو راس )مف 

، حيػػث االخػػتالؼ يرجػػع إلػػى اخػػتالؼ حػػدة تجنيػػد األمػػواؿرفػػع كفػػاءة العػػامميف ال تػػؤثر عمػػى أداء و 
 طبيعة عمؿ وثقافة البمد التي أجريت عمييا الدراسة.

 

 فرضيات الدراسة: اختبار -4
.بيف وجود وحدة متخصصة بتجنيد 05.0يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة. أ

 األمواؿ وبيف تجنيد األمواؿ.
 (37جدول رقم )

 وجود وحدة متخصصة بتجنيد األموال وبين تجنيد األموالمعامل االرتباط بين 
 األموالتجنيد  اإلحصاءات المحور

 وجود وحدة متخصصة بتجنيد األمواؿ
 0.551 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 85 حجـ العينة
 0.219" يساوي 0.05" ومستوى داللة "83المحسوبة عند درجة حرية "r  قيمة 

 تجنيػد األمػواؿوجػود وحػدة متخصصػة بتجنيػد األمػواؿ وبػيف تـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقػة بػيف 
( والػذي يبػيف أف القيمػة االحتماليػة تسػاوي 37والنتػائج مبينػة فػي جػدوؿ رقػـ ) 05.0عند مستوى داللة 

الجدوليػػة   rوىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة 0.551المحسػػوبة تسػاوي  r، كمػػا أف قيمػػة 0.05وىػي اقػػؿ مػػف  0.000
وجود وحػدة متخصصػة بتجنيػد األمػواؿ وبػيف تجنيػد ، مما يدؿ عمى وجود عالقة بيف  0.219والتي تساوي 

 .05.0عند مستوى داللة إحصائية  األمواؿ
ويعزو الباحث ضرورة امتالؾ الجمعيات وحدة خاصة بتجنيد األمواؿ ضمف الييكؿ التنظيمي لمجمعية إلى 

ا تموؿ الجمعيات أنشطتيا المختمفة األىمية الكبرى التي تقع عمى عاتقيا في توفير األمواؿ التي مف خاللي
، ومف جانب أخر إف امتالؾ وحدة تجنيد (2115شرؼ، جياد)حيث اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 
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األمواؿ يساعد في توفير الجيود المتكررة، وعمى إنسجاـ العمؿ داخؿ الجمعية لصالح الجمعية فعممية 
كؿ مف لمجمعية وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة  التنسيؽ تساعد عمى توفير الوقت والجيد والماؿ

 .(2111دايممو و ثولير)، ودراسة (2115بريستوف)

 
بيف المؤىالت العممية لمعامميف  05.0يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة. ب

 في مجاؿ تجنيد األمواؿ وبيف تجنيد األمواؿ.
 (38جدول رقم )

 وبين تجنيد األموال المؤىالت العممية لمعاممين في مجال تجنيد األموالمعامل االرتباط بين 
 تجنيد األموال اإلحصاءات المحور

 المؤىالت العممية لمعامميف في مجاؿ تجنيد األمواؿ
 0.585 معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية

 85 حجـ العينة
 0.219" يساوي 0.05" ومستوى داللة "83حرية "المحسوبة عند درجة r  قيمة

عنػػد مسػػتوى داللػػة  وبػػيف تجنيػػد األمػػواؿ المػػؤىالت العمميػػةتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار بيرسػػوف إليجػػاد العالقػػة بػػيف 
05.0 ( والػذي يبػيف أف القيمػة االحتماليػة تسػاوي 38والنتائج مبينة في جػدوؿ رقػـ )وىػي اقػؿ  0.000
الجدوليػػػة والتػػػي تسػػػاوي   rوىػػػي اكبػػػر مػػػف قيمػػػة 0.585 المحسػػػوبة تسػػػاوي r، كمػػػا أف قيمػػػة 0.05مػػػف 

وبػيف تجنيػد  المػؤىالت العمميػة لمعػامميف فػي مجػاؿ تجنيػد األمػواؿ، مما يدؿ عمى وجػود عالقػة بػيف 0.219
 .05.0عند مستوى داللة إحصائية  األمواؿ

ميػزة تسػاعد إدارة الجمعيػات فػي إدارة لػدى العػامميف داخػؿ الجمعيػات لمػا لػو مػف ويعزو الباحث توفر الخبػرة 
التػػي تقػػـو بيػػا، ويسػػرع ويسػػيؿ عمػػؿ تمػػؾ األنشػػطة بجػػودة أعمػػى، فتأكػػد إدارة الجمعيػػة مػػف امػػتالؾ  تياأنشػػط

 المتقدميف ليذه الخبرة يػوفر عمػى الجمعيػة تكػاليؼ التػدريب والتوجيػو ليػؤالء المتقػدميف لمعمػؿ داخػؿ الجمعيػة
 .(2002البموي، حناف)( ودراسة 2010الدراسة مع كال مف دراسة أبو راس، عزاـ)ىذه اتفقت نتائج حيث 
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( بيف تدريب العامميف في مجاؿ تجنيد األمواؿ 0.05يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى). ت
 وبيف تجنيد األمواؿ.

 (39جدول رقم )
 تدريب العاممين في مجال تجنيد األموال وبين تجنيد األموالمعامل االرتباط بين 

 تجنيد األموال اإلحصاءات المحور

 العامميف في مجاؿ تجنيد األمواؿتدريب 
 0.434 معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية

 85 حجـ العينة
 0.219" يساوي 0.05" ومستوى داللة "83المحسوبة عند درجة حرية "r  قيمة

 وجػود وحػدة متخصصػة بتجنيػد األمػواؿ وبػيف تجنيػد األمػواؿتـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقػة بػيف 
( والػذي يبػيف أف القيمػة االحتماليػة تسػاوي 39والنتػائج مبينػة فػي جػدوؿ رقػـ ) 05.0عند مستوى داللة 

الجدوليػػة   rوىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة 0.434المحسػػوبة تسػاوي  r، كمػػا أف قيمػػة 0.05وىػي اقػػؿ مػػف  0.000
في مجاؿ تجنيد األمواؿ وبيف تجنيػد  تدريب العامميف، مما يدؿ عمى وجود عالقة بيف 0.219والتي تساوي 

 .05.0عند مستوى داللة إحصائية  األمواؿ
ويعػػزو الباحػػث وجػػود االتفػػاؽ واالخػػتالؼ فػػي تػػوفير برنػػامج تػػدريبي لمعػػامميف فػػي وحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ إلػػى 

ممػػوظفيف حيػػث اتفقػػت مػػع  مسػػتوى األىميػػة الػػذي يمػػنح لبرنػػامج التػػدريب لمػػا لػػو مػػف تػػأثير فػػي رفػػع الكفػػاءة ل
البمػوي، ( بينما اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة 2010( وحماد، رشاد)2010دراسة كال مف أبو راس، عزاـ)

، حيػث االخػتالؼ يرجػع إلػى حػدة تجنيػد األمػواؿ( ألف رفػع كفػاءة العػامميف ال تػؤثر عمػى أداء و 2112حناف)
 الدراسة. اختالؼ طبيعة عمؿ وثقافة البمد التي أجريت عمييا

 

بيف وجود خطط واضحة ومحددة  05.0يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . ث
 وبيف تجنيد األمواؿ.

 (40جدول رقم )
 تجنيد األموال وبين تجنيد األمواللخطط واضحة ومحددة  وجودمعامل االرتباط بين 

 تجنيد األموال اإلحصاءات المحور

 واضحة ومحددةوجود خطط 
 0.664 معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 85 حجـ العينة

 0.219" يساوي 0.05" ومستوى داللة "83المحسوبة عند درجة حرية "r  قيمة
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عنػػػد  وجػػػود خطػػػط واضػػػحة ومحػػددة وبػػػيف تجنيػػػد األمػػػواؿ تػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار بيرسػػػوف إليجػػػاد العالقػػة بػػػيف
( والػػػذي يبػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاوي 40والنتػػػائج مبينػػػة فػػػي جػػػدوؿ رقػػػـ ) 05.0مسػػػتوى داللػػػة 

الجدوليػػة   rوىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة 0.664المحسػػوبة تسػاوي  r، كمػػا أف قيمػػة 0.05وىػي اقػػؿ مػػف  0.000
 األمػػواؿ بػػيف وجػػود خطػط واضػػحة ومحػػددة وبػيف تجنيػػد، ممػػا يػدؿ عمػػى وجػػود عالقػة 0.219والتػي تسػػاوي 

 .05.0عند مستوى داللة إحصائية 
(، البرنػػػامج 2004، الحيػػػدري)(2011أبػػػو حمػػػاد، نػػػاىض)حيػػػث اتفقػػػت نتػػػائج الدراسػػػة مػػػع دراسػػػة كػػػؿ مػػػف 

لػػدى ( فيمػػا يتعمػػؽ بوجػػود خطػػة عمػػؿ واضػػحة ومحػػددة 2005الػػدولي لمفوضػػية المؤسسػػات الخيريػػة، لنػػدف)
نجػػاز العمػػؿ بدقػػة وجػػودة عاليػػة ويجنػػب ، فوجػػود خطػػوحػػدة تجنيػػد األمػػواؿ ط واضػػحة يسػػاعد فػػي وضػػوح وا 

لػػدى  د خطػػة إسػػتراتيجية مكتوبػػةو وجػػكمػػا أف الوقػػوع فػػي األخطػػاء، فالػػذي ال يخطػػط ال يحقػػؽ نتػػائج جيػػدة، 
الجمعيػػة تسػػاعد العػػامميف فػػي إنجػػاز أعمػػاليـ وفػػؽ مػػا تػػـ التخطػػيط لػػو، ىػػذا وتعتبػػر الخطػػط المكتوبػػة عامػػؿ 

الجدد إلرشادىـ في إنجاز أعماليـ دوف الحاجػة إلػى االعتمػاد عمػى المػوظفيف بشػكؿ دائػـ  مساعد لمموظفيف
 .(2112)ليسمس، جابولينسكسحيث اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 

 
بيف وجود نظـ وآليات تجنيد األمواؿ  05.0يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . ج

 وبيف تجنيد األمواؿ.
 (41جدول رقم )

 وبين تجنيد األموال وجود نظم وآليات تجنيد األموالمعامل االرتباط بين 

 تجنيد األموال اإلحصاءات المحور

 وجود نظـ وآليات تجنيد األمواؿ
 0.639 معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية

 85 العينةحجـ 
 0.219" يساوي 0.05" ومستوى داللة "83المحسوبة عند درجة حرية "r قيمة 

 بيف وجود نظـ وآليات تجنيد األمواؿ وبيف تجنيد األمواؿتـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقة بيف 
( والذي يبيف أف القيمة االحتمالية تساوي 41والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) 05.0عند مستوى داللة 

الجدولية   rوىي اكبر مف قيمة  0.639 المحسوبة تساوي r، كما أف قيمة 0.05وىي اقؿ مف  0.000
بيف وجود نظـ وآليات تجنيد األمواؿ وبيف تجنيد ، مما يدؿ عمى وجود عالقة بيف 0.219والتي تساوي 

 .05.0عند مستوى داللة إحصائية  األمواؿ
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إلى  نظـ وآليات عمؿ واضحة خاصة بتجنيد األمواؿ لدي وحدة تجنيد األمواؿيعزو الباحث أىمية وجود 
ضرورة الحاجة إلى تنظيـ العمؿ ضمف منيجية تساعد الموظفيف في أداء المياـ الموكمة إلييـ مما يساعد في 
رفع كفاءة وحدة تجنيد األمواؿ حيث اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة البرنامج الدولي لمفوضية المؤسسات 

( فيما 2115شرؼ، جياد)اسة مع دراسة (، ومف جانب أخر فقد اختمفت نتائج الدر 2005الخيرية، لندف)
لدى الجمعية، وأشارت نتائج دراسة أوينز  د نظـ وآليات عمؿ واضحة خاصة بتجنيد األمواؿو وجيتعمؽ بتأثير 
كوف  يساعد في تنفيذ الخطط لدي وحدة تجنيد األمواؿال نظاـ معمومات ( أف وجود 2008وفافتشمبس)

 محددة مسبقًا. المموليف لدييـ اتجاىات واىتمامات أخرى
 

بيف وجود شبكة عالقات محمية ودولية  05.0يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . ح
 وبيف تجنيد األمواؿ.

 (42جدول رقم )
 وجود شبكة عالقات محمية ودولية وبين تجنيد األموالمعامل االرتباط بين 

 تجنيد األموال اإلحصاءات المحور

 شبكة عالقات محمية ودولية وجود
 0.592 معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 85 حجـ العينة

 0.219" يساوي 0.05" ومستوى داللة "83المحسوبة عند درجة حرية "r  قيمة

عند  وجود شبكة عالقات محمية ودولية وبيف تجنيد األمواؿتـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقة بيف 
( والذي يبيف أف القيمة االحتمالية تساوي 42والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) 05.0مستوى داللة

الجدولية   rوىي اكبر مف قيمة  0.592المحسوبة تساوي  r، كما أف قيمة 0.05وىي اقؿ مف  0.000
عالقات محمية ودولية وبيف تجنيد وجود شبكة ، مما يدؿ عمى وجود عالقة بيف 0.219والتي تساوي 

 .05.0عند مستوى داللة إحصائية  األمواؿ
تساعد في عممية التي وحدة تجنيد األمواؿ لدى  شبكة عالقات دوليةيعزو الباحث ضرورة وأىمية وجود 

(، كما أف 2008وفافتشمبس)( وأوينز 2010وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة كال مف زايد ) تجنيد األمواؿ
حيث اتفقت نتائج  وحدة تجنيد األمواؿ في عممية تجنيد األمواؿ قاعدة بيانات عف المموليف تساعدتوفر 

 (.2005الدراسة مع دراسة بيزر)
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بيف طبيعة عمؿ المنظمة وبيف تجنيد  05.0يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . خ
 األمواؿ.

 (43جدول رقم )
 طبيعة عمل المنظمة وبين تجنيد األموالمعامل االرتباط بين 

 تجنيد األموال اإلحصاءات المحور

 طبيعة عمؿ المنظمة
 0.624 معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 85 حجـ العينة

 0.219" يساوي 0.05" ومستوى داللة "83المحسوبة عند درجة حرية " r قيمة 

عنػد مسػتوى داللػة  وبيف تجنيػد األمػواؿ طبيعة عمؿ المنظمةتـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقة بيف 
05.0 ( والػذي يبػيف أف القيمػة االحتماليػة تسػاوي 43والنتائج مبينة في جػدوؿ رقػـ )وىػي اقػؿ  0.000
الجدوليػػػػة والتػػػػي تسػػػػاوي  r مػػػػف قيمػػػػة وىػػػػي اكبػػػػر 0.624المحسػػػػوبة تسػػػػاوي  r، كمػػػػا أف قيمػػػػة 0.05مػػػػف 

عنػػد مسػػتوى داللػػة  وبػػيف تجنيػػد األمػػواؿ طبيعػػة عمػػؿ المنظمػػة، ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود عالقػػة بػػيف 0.219
 .05.0إحصائية 

حيث اتفقت تنوع في الخدمات التي تقدميا الجمعية  إلى وجود عممية تجنيد األمواؿ ويعزو الباحث سيولة
عبد و (، 2010سيف )ويا( 2001( وشمبي)2002نتائج الدراسة مع دراسة كال مف عبد الكريـ، ناصر)

ويدعـ عممية تجنيد ( عمى أف تنوع الخدمات يدعـ سيولة الحصوؿ عمى األمواؿ مف المانحيف 2002اليادي)
 .يتماشى مع سياسات العديد مف المموليفاألمواؿ مما 

 
بيف إجابات المبحوثيف حوؿ أثر  05.0اللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروؽ ذات د. د

القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األمواؿ تعزى لمتغيرات )الجنس، 
 العمػػػػر، المؤىؿ العممي، عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا في مجاؿ كتابة مقترحات المشاريع
وتجنيد األمواؿ، عدد سنوات الخبرة في العمؿ في مجاؿ كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد األمواؿ، 

عدد سنوات الخبرة ، و عدد سنوات الخبرة داخؿ الجمعية، المسمى الوظيفي الحالي داخؿ الجمعية
 ويتفّرع مف ىذه الفرضية عدة فرضيات فرعية كما يمي: خارج الجمعية(
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i.  05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أثر القدرات بين إجابات المبحوثين حول
 .الجنستعزى إلى  الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األموال

 (44جدول رقم )
لمفروق بين إجابات المبحوثين حول أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد  tنتائج  اختبار 

 األموال تعزى إلى الجنس

الوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 االحتمالية
 جميع المحاور

الحكومية عمى )أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير 
 تجنيد األموال(

 0.502 4.026 50 ذكر
1.266 0.209 

 0.512 3.885 35 أنثى

 1.99" تساوي93ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

الختبار الفروؽ بيف إجابات المبحوثيف حوؿ أثر القدرات الفنية  tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األمواؿ تعزى إلى الجنس، والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ 

 tوقيمة   0.05وىي اكبر مف  0.209( والذي يبيف أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 44)
مما يدؿ عمى عدـ  1.99الجدولية والتي تساوي  tوىي اقؿ مف قيمة  1.266قة تساوي المحسوبة المطم

مى تجنيد فراد العينة حوؿ أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عأوجود فروؽ في آراء 
موحدة  حيث أف بيئة العمؿ في جمعيات قطاع غزة تعتبر متجانسة وتتبع ثقافة األمواؿ تعزى إلى الجنس

 ويعزى ذلؾ أيضا إلى عدـ االختالؼ في طبيعة الفكر اإلداري لدى إدارة الجمعيات غير الحكومية.
 

ii.  0.05 =فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  توجــدال α حــول أثــر  بــين إجابــات المبحــوثين
 القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األموال تعزى إلى العمــــر.

 (45جدول رقم )
أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

 العمــــر غير الحكومية عمى تجنيد األموال تعزى إلى

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

جميع المحاور)أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير 
 الحكومية عمى تجنيد األموال(

 0.115 3 0.346 بين المجموعات

 0.263 81 21.294 داخل المجموعات 0.726 0.439

  84 21.640 المجموع

 2.72تساوي  0.05( ومستوى داللة 81، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 
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 الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف إجابات المبحوثيف
، والنتائج العمػػػػر تجنيد األمواؿ تعزى إلىحوؿ أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى 

وىي اكبر مف  0.726( والذي يبيف أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 45مبينة في جدوؿ رقـ )
مما يدؿ  2.72الجدولية والتي تساوي  Fوىي اقؿ مف قيمة  0.439المحسوبة تساوي  Fوقيمة   0.05

العينة حوؿ  أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى عدـ وجود  فروؽ في  آراء فراد 
 .العمػػػػر عمى تجنيد األمواؿ تعزى إلى

iii.  0.05 =فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  توجــدال α  بــين إجابــات المبحــوثين حــول أثــر
 المؤىل العممي. إلىالقدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األموال تعزى 

 (46جدول رقم )
بين إجابات المبحوثين أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

 المؤىل العمميغير الحكومية عمى تجنيد األموال تعزى إلى 

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 

القيمة 
 االحتمالية

جميع المحاور)أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات 
 غير الحكومية عمى تجنيد األموال(

 0.851 4 3.405 بين المجموعات
 0.228 80 18.235 داخل المجموعات 0.008 3.735

  84 21.640 المجموع
 2.49تساوي  0.05( ومستوى داللة 80، 4الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف إجابات المبحوثيف
، المؤىؿ العمميحوؿ أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األمواؿ تعزى إلى 

وىي  0.008( والذي يبيف أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 46والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )
مما  2.49 الجدولية والتي تساوي Fوىي اكبر مف قيمة  3.735المحسوبة تساوي  Fوقيمة  0.05اقؿ مف 

المنظمات غير الحكومية عمى فراد العينة حوؿ أثر القدرات الفنية لدى إدارة أيدؿ عمى وجود فروؽ في آراء 
 . المؤىؿ العمميتجنيد األمواؿ تعزى إلى 
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 (47جدول رقم )
 اختبار شفيو لمفروق المتعددة يعزى لممؤىل العممي

الفرق بين 
 المتوسطات

 دبموم فما دون بكالوريوس دبموم عالي ماجستير دكتوراه

0.974 0.864 0.356 0.633    دكتوراه    
* 

 0.342 0.231 0.277-  0.633-       ماجستير     

 0.619 0.508  0.277 0.356-     دبمـو عالي    

 0.110  0.508- 0.231- 0.864- بكالوريوس

0.974- دبمـو فما دوف
* -0.342 -0.619 -0.110  

( أف الفروؽ بيف فئتي "دكتوراه" و"دبموـ فما دوف" والفروؽ لصالح 47رقـ ) في جدوؿ يبيف اختبار شفيو
ويوضح ىذا الفرؽ بأف إدارة المنظمات غير الحكومية تيتـ بالفئات المتعممة ذوي الدرجات  الفئة "دكتوراه"
 العممية العميا.

 

iv.  0.05 =ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى α  أثــر بــين إجابــات المبحــوثين حــول
عــدد الــدورات تعــزى إلــى  األمــوالالقــدرات الفنيــة لــدى إدارة المنظمــات غيــر الحكوميــة عمــى تجنيــد 

 في مجال كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد األموال. التدريبية التي التحقت بيا
 (48جدول رقم )

بين إجابات المبحوثين أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي
عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا في مجال كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد الحكومية عمى تجنيد األموال تعزى إلى 

 األموال

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

جميع المحاور)أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير 
 الحكومية عمى تجنيد األموال(

 0.397 4 1.588 بين المجموعات
 0.251 80 20.052 داخل المجموعات 0.187 1.584

  84 21.640 المجموع
 2.49تساوي  0.05( ومستوى داللة 80، 4الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف إجابات المبحوثيف 
عدد الدورات حوؿ أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األمواؿ تعزى إلى 

، والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ريبية التي التحقت بيا في مجاؿ كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد األمواؿالتد
 Fوقيمة  0.05وىي اكبر مف  0.187( والذي يبيف أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 48)
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عمى عدـ وجود  مما يدؿ 2.49الجدولية والتي تساوي  Fوىي اقؿ مف قيمة  1.584المحسوبة تساوي 
فروؽ في آراء فراد العينة حوؿ أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األمواؿ 

 .عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا في مجاؿ كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد األمواؿتعزى إلى 
v.  0.05 =ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى α  بــين إجابــات المبحــوثين حــول أثــر

عدد سـنوات الخبـرة  إلىالقدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األموال تعزى 
 في العمل في مجال كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد األموال.

 (49جدول رقم )
بين إجابات المبحوثين أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

عدد سنوات الخبرة في العمل في مجال كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد غير الحكومية عمى تجنيد األموال تعزى إلى 
 األموال

 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

جميع المحاور)أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات 
 غير الحكومية عمى تجنيد األموال(

 0.485 3 1.456 بين المجموعات
 0.249 81 20.184 داخل المجموعات 0.129 1.947

  84 21.640 المجموع
 2.72تساوي  0.05( ومستوى داللة 3،81الجدولية عند درجتي حرية) Fقيمة 

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي الختبػػار الفػػروؽ بػػيف إجابػػات المبحػػوثيف 
عػػدد سػػنوات حػػوؿ أثػػر القػػدرات الفنيػػة لػػدى إدارة المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة عمػػى تجنيػػد األمػػواؿ تعػػزى إلػػى 

( 49والنتػائج مبينػػة فػي جػدوؿ رقػػـ )، الخبػرة فػي العمػػؿ فػي مجػاؿ كتابػػة مقترحػات المشػاريع وتجنيػػد األمػواؿ
المحسػوبة  Fوقيمػة  0.05وىػي اكبػر مػف  0.129والذي يبيف أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تسػاوي 

آراء  مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ في 2.72الجدولية والتي تساوي  Fوىي اقؿ مف قيمة  1.947تساوي 
عػدد فراد العينة حوؿ أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمػات غيػر الحكوميػة عمػى تجنيػد األمػواؿ تعػزى إلػى 

 .سنوات الخبرة في العمؿ في مجاؿ كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد األمواؿ
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vi. 0.05 = ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى α حول أثر  بين إجابات المبحوثين
القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األموال تعزى إلـى عـدد سـنوات 

 الخبرة داخل الجمعية.
 (50جدول رقم )

بين إجابات المبحوثين أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 عدد سنوات الخبرة داخل الجمعيةموال تعزى إلى غير الحكومية عمى تجنيد األ

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

جميع المحاور)أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات 
 غير الحكومية عمى تجنيد األموال(

 0.267 3 0.800 بين المجموعات
 0.257 81 20.840 داخل المجموعات 0.381 1.037

  84 21.640 المجموع
 2.72تساوي  0.05( ومستوى داللة 3،81الجدولية عند درجتي حرية) Fقيمة 

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي الختبػػار الفػػروؽ بػػيف إجابػػات المبحػػوثيف 
عػػدد سػػنوات حػػوؿ أثػػر القػػدرات الفنيػػة لػػدى إدارة المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة عمػػى تجنيػػد األمػػواؿ تعػػزى إلػػى 

( والػذي يبػيف أف القيمػة االحتماليػة لجميػع المحػاور 50، والنتائج مبينة في جدوؿ رقػـ )الخبرة داخؿ الجمعية
الجدوليػة  Fوىػي اقػؿ مػف قيمػة  1.037المحسػوبة تسػاوي  Fوقيمػة   0.05وىي اكبر مف  0.381تساوي 

ممػا يػدؿ عمػى عػدـ وجػود فػروؽ فػي آراء فػراد العينػة حػوؿ أثػر القػدرات الفنيػة لػدى إدارة  2.72والتي تساوي
 .عدد سنوات الخبرة داخؿ الجمعيةجنيد األمواؿ تعزى إلى المنظمات غير الحكومية عمى ت

vii. 05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بين إجابات المبحوثين حول أثر
القــدرات الفنيــة لــدى إدارة المنظمــات غيــر الحكوميــة عمــى تجنيــد األمــوال تعــزى إلــى المســمى 

 الوظيفي الحالي داخل الجمعية.
 (51دول رقم )ج

بين إجابات المبحوثين أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 
 المسمى الوظيفي الحالي داخل الجمعيةغير الحكومية عمى تجنيد األموال تعزى إلى 

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

جميع المحاور)أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات 
 غير الحكومية عمى تجنيد األموال(

 0.156 3 0.468 بين المجموعات
 0.261 81 21.172 داخل المجموعات 0.619 0.597

  84 21.640 المجموع
 2.72تساوي  0.05ومستوى داللة  (3،81الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 
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الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف إجابات المبحوثيف 
 المسمى الوظيفيحوؿ أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األمواؿ تعزى إلى 

( والذي يبيف أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور 51نة في جدوؿ رقـ )، والنتائج مبيالحالي داخؿ الجمعية
الجدولية  Fوىي اقؿ مف قيمة  0.597المحسوبة تساوي  Fوقيمة   0.05وىي اكبر مف  0.619تساوي 

مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ في آراء فراد العينة حوؿ أثر القدرات الفنية لدى إدارة  2.72والتي تساوي
 .المسمى الوظيفي الحالي داخؿ الجمعيةغير الحكومية عمى تجنيد األمواؿ تعزى إلى المنظمات 

 
 نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد: 

وجود موظفيف مؤىميف و،وجود وحدة مختصة بتجنيد األمواؿتـ دراسة العالقة بيف المتغيرات المستقمة )
وحدة تجنيد األمواؿتدريب العامميف في و ،مينيًا في وحدة تجنيد األمواؿ وجود خطط واضحة ومحددة و ،

وجود شبكة عالقات محمية ،وجود نظـ وآليات تساعد في عممية تجنيد األمواؿو،تساعد في تجنيد األمواؿ
ودولية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ طبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد ،

 :( وذلؾ باستخداـ نموذج االنحدار الخطي المتعدد وذلؾ كما يمييد األمواؿتجن( والمتغير التابع )األمواؿ
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 (52جدول رقم )
 (تجنيد األموال تحميل االنحدار الخطي المتعدد )المتغير التابع:

معامالت  المتغيرات المستقمة
 االنحدار

معامالت 
االنحدار 
 المعيارية
Beta 

الخطأ 
 tقيمة  المعيار

القيمة 
 االحتمالية

sig. 

 0.008 2.742 0.340  0.931 الثابت

 0.406 0.836 0.107 0.101 0.090 وجود وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ

 0.900 0.126 0.125 0.020 0.016 وجود موظفيف مؤىميف مينيًا في وحدة تجنيد األمواؿ
 0.896 0.131- 0.088 0.016- 0.012- تدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ

 0.294 1.057 0.130 0.160 0.137 وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األمواؿ
 0.070 1.840 0.096 0.232 0.176 وجود نظـ وآليات تساعد في عممية تجنيد األمواؿ

وجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية 
 تجنيد األمواؿ

0.115 0.129 0.108 1.061 0.292 

عمؿ المنظمات غير الحكومية تساعد في طبيعة 
 عممية تجنيد األمواؿ

0.247 0.263 0.105 2.350 0.021 

 ANOVAتحميل التباين 

 F 13.74قيمة اختبار 
القيمة 
 االحتمالية

0.000 

 R2 0.55قيمة معامل  التفسير

القيمة 
االحتمالية 
لمعامؿ 
 التفسير

0.000 

 Fأف قيمة  عادلة االنحدار جيدة ومقبولة حيثأف م (52)تبيف مف خالؿ نتائج ىذا التحميؿ جدوؿ رقـ 
حيث أف القيمة االحتمالية تساوي  1015وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى   0,001 المحسوبة تساوي

 . 1015وىي اقؿ مف  10111

وجود وحدة مختصة بتجنيد المتغيرات المستقمة )تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد لمعرفة اثر 
األمواؿ وجود موظفيف مؤىميف مينيًا في وحدة تجنيد األمواؿ، ،تدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ،
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،وجود نظـ وآليات تساعد في عممية تجنيد األمواؿ،وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األمواؿ

طبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية ،ولية تساعد في عممية تجنيد األمواؿوجود شبكة عالقات محمية ود
ومف خالؿ معامالت المتغيرات (، تجنيد األمواؿ( عمى المتغير التابع )تساعد في عممية تجنيد األمواؿ

يتبيف   Betaالموجودة في عمود   Standardizationالمستقمة بعد أف تـ تحويميا إلى عالمات معيارية 
طبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية تساعد عمى المتغير التابع ىو  أف أكثر المتغيرات  المستقمة تأثيرا 

أما باقي المتغيرات فميا اثر ضعيؼ حيث أف القيمة االحتمالية المقابمة ليا اقؿ  في عممية تجنيد األمواؿ
 . 1015مف 

مما  0.000والقيمة االحتمالية المقابمة لو بمغت   R2 = 0.55)التفسير(   كما بمغت قيمة معامؿ التحديد
يدؿ عمى أف  نسبة التبايف الذي تفسره المتغيرات المستقمة التي دخمت معادلة االنحدار مف تبايف المتغير 

 .1015التابع جيدة نوعا ما عند مستوى داللة 

 ويمكف كتابة معادلة االنحدار كما يمي:  

 ر الخطي المتعدد:أوال: نموذج معادلة االنحدا

y = 
B0_+ B1(X1) + B2(X2) + B3(X3)+ B4(X4)+ B5(X5)+ B6(X6)+ B7(X7)+ E  

 حيث:

Y ( تجنيد األموال: المتغير التابع)

X1 : وجود وحدة مختصة بتجنيد األموال

X2 : وجود موظفين مؤىمين مينيًا في وحدة تجنيد األموال

X3 :  األموالتدريب العاممين في وحدة تجنيد

X4 :وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األموال
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: X5 وجود نظم وآليات تساعد في عممية تجنيد األموال 

X6 :وجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية تجنيد األموال 

X7 :طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد األموال 

B0 :ثابت االنحدار.  

B1  ، ... ،B7 تمثل معامالت االنحدار 

E : تمثؿ الخطأ العشوائي 

 ثانيا: معادلة انحدار تجنيد األموال عمى المتغيرات المستقمة

وجود موظفيف   0.016وجود وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ +  0.090+  0.931تجنيد األمواؿ = 
  0.137تدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ +   0.012مؤىميف مينيًا في وحدة تجنيد األمواؿ +

وجود نظـ وآليات تساعد في عممية   0.176وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد األمواؿ + 
 0.247وجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ +   0.115نيد األمواؿ + تج
 .طبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ 
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 :مقدمة -1
وأىـ التوصيات  الدراسة، ىذه خالؿ مف إلييا التوصؿ تـ التي النتائج ألىـ ممخصاً  الفصؿ ىذا يتضمف
البحث عف أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير في  تسيـ والتي النتائج ضوء عمى المقترحة

بحيث تعمؿ  ، أثر تمؾ القدرات عمى مجندي األمواؿالتي تيدؼ إلى معرفة الحكومية عمى تجنيد األمواؿ 
معرفة العوامؿ التي تؤثر في ؿ خال الضعؼ مف نقاط أو معالجة وتصحيح القوة نقاط ودعـ تعزيزعمى 
وحدة تجنيد األمواؿ وقدرتيا عمى توفير األمواؿ لكي تساعد الجمعيات عمى تحقيؽ أىدافيا وتقديـ فعالية 

 .الخدمات ألفراد المجتمع
 

 :الدراسة نتائج -2
 راسة ما يمي:الدأظيرت نتائج 

 حول وجود وحدة مختصة بتجنيد األموال: الدراسة عينة بآراء يتعمق فيما الدراسة نتائج . أ
i. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى أف  أف آراء المبحوثيف اتفقت عمى أف

، ويعزو الباحث ىذه النتيجة ألىمية بالتنسيؽ مع اإلدارة العمياوحدة تجنيد األمواؿ تعمؿ 
توجييات اإلدارة العميا لمعامميف في وحدة تجنيد األمواؿ، وأف العمؿ يجب أف يتـ بالتنسيؽ 

 .في وحدة تجنيد األمواؿ مع ذوى العالقة
ii. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة

، ويعزو الباحث ارتفاع وحدة تجنيد األمواؿ لدييا المقدرة عمى كتابة مقترحات المشاريعأف 
ىذه النسبة عمى حرص القائميف عمى مؤسسات وحدة تجنيد األمواؿ عمى استقطاب 

تناسب مع الوصؼ الوظيفي الكفاءات البشرية المتخصصة في وحدة تجنيد األمواؿ التي ت
 ويعود السبب أيضا إلى الدقة في إختيار الموظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ.

iii. درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى  ىنالؾاتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة
ى ط وتوضح ىذه النتيجة إلوحدة تجنيد األمواؿ لدييا المقدرة عمى متابعة تنفيذ الخط أف

كوف العمؿ وحدة تجنيد األمواؿ يتـ عبر خطة عمؿ محددة مسبقًا ويكوف العامميف 
 .حريصوف عمى تنفيذىا بدقة

iv. درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى  ىنالؾاتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة
ويعزو  ،وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ ضمف الييكؿ التنظيمي لمجمعيةتمتمؾ الجمعية  أف

الباحث ذلؾ إلى أىمية ىذه الوحدة بالنسبة لمجمعية وأف الجمعية تعمؿ وفؽ التنظيـ 
 .الييكمي السميـ داخمياً 
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v. درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىنالؾ اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة
، ويعزو يد األمواؿعممية تجنيد األمواؿ في المنظمة تتـ عبر االعتماد عمى وحدة تجن أف

أو وفقًا لمميمة التي  االختصاصتعمؿ وفؽ  األمواؿالباحث ذلؾ إلى أف وحدة تجنيد 
 .أوكمت عمى عاتؽ العامميف فييا

 

وجود موظفين مؤىمين مينيًا في وحدة تجنيد حول  الدراسة عينة بآراء يتعمق فيما الدراسة نتائج . ب
 األموال:

i. درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىنالؾ اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة
، ويعزو الباحث لدى العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة لمعمؿ بروح الفريؽ الواحدأف 

ذلؾ إلى أف الفريؽ تـ اختياره بطريقة صحيحة لمعمؿ في وحدة تجنيد األمواؿ ويتفانى في 
 .العمؿ مف أجؿ إنجاح ىذه الوحدة

ii. درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىنالؾ اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة
، ويعزو الباحث ذلؾ إلى يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى إدارة الوقت وأن

 .محددةأف الفريؽ مدرب جيدًا لمعمؿ مف خالؿ برامج زمنية 
iii. درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىنالؾ عمى أف اتفقت  أف آراء العينة المبحوثة

ويعزو الباحث ذلؾ إلى  يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى سرعة التعمـ وأن
 .كوف العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ متمرسيف وذوي خبرة متقنة عمى العمؿ بسرعة

iv. لؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمىىنااتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة 
ويعزو الباحث ذلؾ إلى  لمعمؿ في الجمعيةأف طاقـ تجنيد األمواؿ تمتمؾ المؤىالت المينية 

عممية االختيار تتـ وفؽ ضوابط ومعايير واعتبارات مينية وأف إدارة الجمعية تعمؿ عمى 
 .تدريب الموظفيفتأىيؿ و 

v. درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىنالؾ اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة
و تسعى الجمعية إلى إستقطاب موظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ يمتمكوف ميارات أن

، ويعزو الباحث ذلؾ إلى االتصاؿ والتواصؿ ولدييـ القدرة عمى سرعة التشبيؾ مع اآلخريف
لى  أف عممية تجنيد األمواؿ تعتمد بشكؿ كبير أىمية توفر ىذه الميارات في الموظفيف وا 

 .إلى ىذه الميارات



126 

 

vi.  نو يوجد أفراد العينة عمى أتبايف بيف أراء ىنالؾ اتفقت آراء العينة بنسب متفاوتة عمى أف
، ويعزو الباحث ذلؾ إلى صعوبة عدد كافي مف العامميف المؤىميف في وحدة تجنيد األمواؿ

 .واؿإختيار الموظفيف في وحدة تجنيد األم
 

 تدريب العاممين في وحدة تجنيد األموال:حول  الدراسة عينة بآراء يتعمق فيما الدراسة نتائج . ت
i. موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىنالؾ درجة اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة

ويعزو الباحث ، قياـ اإلدارة العميا بعممية اإلرشاد والتوجيو لمعامميف في وحدة تجنيد األمواؿ
ذلؾ إلى كوف اإلدارة العميا تعتبر العمؿ في وحدة تجنيد األمواؿ أىمية بالنسبة ليا وأنيا 

 .تولييا جزء كبير مف اىتماميا ووقتيا
ii. موافقة عالية مف ىنالؾ درجة اتفقت عمى أف  أظيرت نتائج الدراسة أف آراء العينة المبحوثة

يف في وحدة تجنيد األمواؿ مف التدريب بحيث يساىـ و يستفيد العاممقبؿ أفراد العينة عمى أن
، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف التدريب يكسب الموظفيف في االرتقاء ورفع مستوى الموظفيف

خبرة جديدة في مجاالت يشعروف بضعؼ فييا وأنيـ يتدربوف عمى مجاالت جديدة لـ يسبؽ 
 .تـ بتطوير الكادر البشري لديياأف تمرسوا عمييا مف قبؿ، وىذا يوضح أف إدارة الجمعية تي

iii.  ىنالؾ تبايف بيف أراء أفراد العينة عمى أنو يوجد اتفقت آراء العينة بنسب متفاوتة عمى أف
الجمعية أو أف  لدى الجمعية برنامج تدريبي لرفع كفاءة العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ

، ويعزو األمواؿ جزء مف الموازنة السنوية لتدريب العامميف في وحدة تجنيدتخصص 
وفؽ أىمية الحاجة إلى و الجمعيات وكذلؾ تنوع إداراتيا  اختصاصاتالباحث ذلؾ إلى تنوع 

 .وقد يكوف الطاقـ العمؿ مدرب جيدًا وال يحتاج تدريببرنامج تدريبي 
 

وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في تجنيد  حول الدراسة عينة بآراء يتعمق فيما الدراسة نتائج . ث
 األموال:

i. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى اتفقت عمى أف  ف آراء العينة المبحوثةأ
، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أىمية التخطيط أنو يوجد لدى الجمعية خطة إستراتيجية مكتوبة

اإلستراتيجي بالنسبة لمجمعيات كونو يوضح األىداؼ العامة والخاصة لمجمعية ويحدد 
 .ويوضع آليات لمتنفيذمسارىا المستقبمي 
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ii. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة
، ويعزو أنو تساعد الخطط الموضوعة في وحدة تجنيد األمواؿ في تحقيؽ أىداؼ الجمعية

 .الباحث ذلؾ إلى أف النتائج اإليجابية ال يمكف تحقيقيا بدوف تخطيط مسبؽ
iii.  ىنالؾ درجة موافقة عالية مف اتفقت عمى أف  ت نتائج الدراسة أف آراء العينة المبحوثةأظير

أنو تحرص إدارة الجمعية عمى تعريؼ العامميف بوحدة تجنيد األمواؿ قبؿ أفراد العينة عمى 
، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف إدارة الجمعية تعمؿ وفؽ منيجية إدارية برؤيتيا وأىدافيا
 .وظفيف لف يستطيعوا العمؿ إلى تحقيؽ أىداؼ ال يعرفونياناجحة، وأف الم

 
وجود نظم وآليات تساعد في عممية تجنيد  حول الدراسة عينة بآراء يتعمق فيما الدراسة نتائج . ج

 األموال:
i. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة

، ويعزو الباحث ذلؾ إعالنات المموليف بشكؿ دوري ومستمرتتابع وحدة تجنيد األمواؿ  أف
 .إلى أىمية تواصؿ وحدة تجنيد األمواؿ بأخبار المموليف والنشرات التي تصدر عنيـ

ii. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف اتفقت عمى أف  أظيرت نتائج الدراسة أف آراء العينة المبحوثة
وحدة تجنيد األمواؿ مرنة بحيث تتناسب مع كافة  أف آليات العمؿ فيقبؿ أفراد العينة عمى 

، ويعزو الباحث ذلؾ إلى قدرة وحدة تجنيد األمواؿ عمى تمبية متطمبات وشروط المموليف
 .المموليف المتنوعة

iii. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة
، ويعزو واؿ نظاـ معمومات يساعد ويسيؿ في تنفيذ الخططأنو يوجد لدي وحدة تجنيد األم

الباحث ذلؾ إلى أف وحدة تجنيد األمواؿ تبذؿ جيود حثيثة إلى معرفة كامؿ المعمومات عف 
 .المموليف وما ىي ثقافاتيـ واستنباط النمط الفكري لدييـ

iv.  ر نشرة دورية عف ىنالؾ تبايف بيف أراء أفراد العينة عمى قياـ وحدة تجنيد األمواؿ بإصداأف
، ويرجع الباحث ذلؾ إلى اختالؼ آليات التعريؼ بأنشطة عمؿ ونشاطات الجمعية

 .الجمعيات
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شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في وجود  حول الدراسة عينة بآراء يتعمق فيما الدراسة نتائج . ح
 عممية تجنيد األموال:

i. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة
تشارؾ في المؤتمرات و ورش العمؿ لمتعرؼ عمى سياسات وحدة تجنيد األمواؿ أف 

لى القدرات المموليف ، ويعزو الباحث ذلؾ إلى قدرة وحدة تجنيد األمواؿ في تنوع وظيفتيا وا 
 .الخاصة التي يتمتع بيا العامميف فييا

ii. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى اتفقت عمى أف  لمبحوثةأف آراء العينة ا
، ويعزو أف وحدة تجنيد األمواؿ لدييا شبكة عالقات محمية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ

الباحث ذلؾ إلى كوف الوحدة ىي جزء مف نسيج المجتمع بالتالي ال يمكف العمؿ وحدىا في 
التواصؿ مع المجتمع المحمي)مستفيدًا مف خدماتيا كاف أـ تعتمد عمى عالقاتيا في 

 .يساعدىا في الحصوؿ عمى التمويؿ(
iii. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة

أنو تستفيد الجمعية مف خالؿ عضويتيا في تجمعات الجمعيات غير الحكومية بربطيا مع 
، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أىمية العمؿ وفؽ آلية دولية كوف المحمية والدوليةالجمعيات 

 .الجمعيات تعتمد بنسبة كبيرة  عمي التمويؿ الدولي 
iv.  ىنالؾ تبايف بيف أراء أفراد العينة عمى أنو تستعيف وحدة تجنيد األمواؿ بوسائؿ اإلعالـ

ؿ اإلعالـ ليست الوسيمة وسائ، ويعزو الباحث ذلؾ إلى المختمفة لربطيا مع المموليف
الوحدة التي تساعد عمى الحصوؿ عمى التمويؿ عمى الرغـ مف أىميتيا وال ال يمكف 

 .تجاىميا إذ أف ىناؾ الكثير مف الوسائؿ التي يمكف اإلستعانة بيا أيضاً 
 

طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية تساعد  حول الدراسة عينة بآراء يتعمق فيما الدراسة نتائج . خ
 في عممية تجنيد األموال:

i. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف اتفقت عمى أف  أظيرت نتائج الدراسة أف آراء العينة المبحوثة
أف الجمعية تمتمؾ القدرة عمى تقديـ خدماتيا في مختمؼ الظروؼ قبؿ أفراد العينة عمى 

، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف وحدة تجنيد األمواؿ ألمواؿواألوقات يسيؿ في عممية تجنيد ا
 .مدربة ولدييا مف الخبرة والممارسة ما يؤىميا لمعمؿ وفقًا لكافة الظروؼ واألوقات

ii. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة
، يعتبر الباحث ىذه تجنيد األمواؿ أنو تسيؿ وتساعد طبيعة عمؿ الجمعية في عممية
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النتيجة بميزة تتمتع بو بعض الجمعيات إذ يرتبط ذلؾ بأىمية الخدمات التي تقدميا تمؾ 
الجمعيات إلى الجيات المستفيدة منيا ويرتبط ذلؾ أيضًا بتوقيت الخدمات والظروؼ 

 .المحيطة بذلؾ كحاالت الطوارئ وما إلى ذلؾ
iii.  أفراد العينة عمى كوف امتالؾ الجمعية العديد مف الفروع يسيؿ ىنالؾ تبايف بيف أراء أف

، ويعزو الباحث ذلؾ إلى محدودية الفئة المستفيدة مف خدمات الجمعية عممية تجنيد األمواؿ
فال داعي لفروع أخرى إذا كانت الجمعية قادرة لتمبية خدمات المستفيديف منيا، وأيضا أف 

بقدر ما ينظروا إلى التقارير التي تصدر عف أنشطة المموليف ال ينظروف ألفرع الجمعية 
 .الجمعية

 

 تجنيد األموال: حول الدراسة عينة بآراء يتعمق فيما الدراسة نتائج . د
i. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى اتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة

، ويعزو تعتبر ثقة المموليف بالجمعية عامؿ أساسي يساعد في عممية تجنيد األمواؿ أف
الباحث ذلؾ إلى أىمية الثقة بالنسبة لممموليف وحتى يتـ ذلؾ يحتاج إلى جيد كبير مف قبؿ 

 .إدارة الجمعية إلقناع المموليف وكسبيـ ثقتيـ
ii. ىنالؾ درجة موافقة عالية مف أف  اتفقت عمى أظيرت نتائج الدراسة أف آراء العينة المبحوثة

، ويرجع الباحث أف الجمعية لدييا القدرة عمى استيفاء شروط المموليفقبؿ أفراد العينة عمى 
 .ذلؾ إلى حنكة وخبرة الجمعية لمتعاطي مع شروط ومتطمبات المموليف

iii. نة عمى ىنالؾ درجة موافقة عالية مف قبؿ أفراد العياتفقت عمى أف  أف آراء العينة المبحوثة
، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أنو تمتمؾ الجمعية القدرة التشغيمية عمى تنفيذ مشاريع المموليف

إدراؾ وفيـ المموليف وميوليـ بحيث تعمؿ إدارة الجمعية بالتعاوف مع وحدة تجنيد األمواؿ 
 .عمى توفير اإلمكانيات التي تساعدىا عمى تنفيذ مشاريع المموليف

iv.  أنو ىناؾ إنسجاـ بيف برامج الجمعية الية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىنالؾ درجة موافقة عأف
دراؾ وسياسات المموليف ، ويعزو الباحث ذلؾ إلى فيـ إدارة الجمعية لعقمية المانحيف وا 
 .لسياساتيـ مسبقاً 

v. ىنالؾ  اتفقت آراء العينة بنسب متفاوتة عمى أف ىنالؾ تبايف بيف أراء أفراد العينة عمى أف
، ويعزو الباحث أراء أفراد العينة عمى أف الجمعية لدييا استقرار في حجـ التمويؿتبايف بيف 

 .ذلؾ إلى أف الظروؼ السياسية العامة غير مستقرة وبالتالي تؤثر عمى استقرار التمويؿ
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vi.  ىنالؾ اتفقت آراء العينة بنسب متفاوتة عمى أف ىنالؾ تبايف بيف أراء أفراد العينة عمى أف
، ويعزو أفراد العينة عمى أف حجـ التمويؿ في الجمعية في زيادة دائمةتبايف بيف أراء 

الباحث ذلؾ إلى عدة أسباب منيا: بشكؿ رئيسي إلى الوضع السياسي العاـ ومف ثـ إلى 
قناعيا بضرورة تمويؿ برامجيا  .قدرة إدارة الجمعية عمى التواصؿ مع الجيات المانحة وا 

 
 :العينة ألفراد الشخصية بالخصائص المتعمقة النتائج . ذ

i.  أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير عدـ وجود فروؽ في آراء فراد العينة حوؿ
ىذه النتيجة إلى كوف ويعزو الباحث  تعزى إلى الجنس الحكومية عمى تجنيد األمواؿ

الجمعيات غير الحكومية تعمؿ عمى إعطاء فرص عمؿ متكافئة لكال الجنسيف وتسعى إلى 
 لمبدأ استجابةليكوف  الحكومية غير المنظمات في العمؿ في اإلناث مشاركةنسبة  رفع

 ف في فرص العمؿ.بيف الجنسي المساواة
ii.  أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير عدـ وجود فروؽ في آراء فراد العينة حوؿ

في ر وتعزى ىذه النتيجة إلى أف العمؿ العمتعزى إلى  الحكومية عمى تجنيد األمواؿ
 .المنظمات غير الحكومية غير مناط عمى فئة عمرية بعينيا

iii.  أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير عدـ وجود فروؽ في آراء فراد العينة حوؿ
تعزى إلى المؤىؿ العممي حيث توضح النسب بأنو ىنالؾ  الحكومية عمى تجنيد األمواؿ

ي حيث أف معظـ ممية بالتطوير العؤسسات غير الحكوماىتماـ كبير مف الموظفيف بالم
 العينة مف حممة الشيادات.

iv.  أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير عدـ وجود فروؽ في آراء فراد العينة حوؿ
يعزو الحالي داخؿ الجمعية و تعزى إلى المسمى الوظيفي  الحكومية عمى تجنيد األمواؿ

شاركت في تعبئة االستبانة ىـ مف العامميف  إلى كوف النسبة الكبرى لمفئة التيالباحث ذلؾ 
 في وحدة تجنيد األمواؿ كونيـ الفئة المستيدفة.

v.  أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير عدـ وجود فروؽ في آراء فراد العينة حوؿ
عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا في مجاؿ  تعزى إلى الحكومية عمى تجنيد األمواؿ

ترحات المشاريع وتجنيد األمواؿ ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف ىناؾ نسبة كبيرة مف كتابة مق
العامميف في الجمعيات غير الحكومية حصموا عمى دورات تدريبية متعددة، وأف ىذه النسبة 

%، وىذا يوضح الدور الذي تمعبو إدارة الجمعيات في التشجيع 77تزيد في مجموعيا عف 
 بية لمموظفيف.عمى الحصوؿ عمى دورات تدري
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vi.  أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير عدـ وجود فروؽ في آراء فراد العينة حوؿ
في العمؿ في مجاؿ كتابة مقترحات تعزى إلى سنوات الخبرة  الحكومية عمى تجنيد األمواؿ
 في المبحوثة مف العينة األكبر حيث أظيرت النتائج بأف الجزءالمشاريع وتجنيد األمواؿ، 

 3في ىذا المجاؿ إذ أف خبرتيـ تتجاوز الػ خبرة كبيرة  لدييا الحكومية غير المنظمات
 .سنوات

vii.  أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير عدـ وجود فروؽ في آراء فراد العينة حوؿ
يعزو الباحث عدد سنوات الخبرة داخؿ الجمعية و تعزى إلى  الحكومية عمى تجنيد األمواؿ

سنوات وىذا  5أكثر مف ثمثي العامميف في الجمعيات غير الحكومية تزيد عف إلى أف ذلؾ 
يوضح بأف الكادر العامؿ في الجمعيات لديو والء لعممو ويمتمؾ خبرة طويمة داخؿ 

 الجمعية.
viii.  أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير عدـ وجود فروؽ في آراء فراد العينة حوؿ

يعزو الباحث عدد سنوات الخبرة خارج الجمعية و تعزى إلى  ؿالحكومية عمى تجنيد األموا
 خارجية.الخبرات ذوي الإلى أف الجمعيات غير الحكومية تسعى إلى إستقطاب ذلؾ 

ix.  أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير عدـ وجود فروؽ في آراء فراد العينة حوؿ
يعزو الحالي داخؿ الجمعية و  تعزى إلى المسمى الوظيفي الحكومية عمى تجنيد األمواؿ

إلى كوف النسبة الكبرى لمفئة التي شاركت في تعبئة االستبانة ىـ مف العامميف الباحث ذلؾ 
 في وحدة تجنيد األمواؿ كونيـ الفئة المستيدفة.
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 :التوصيات -3
  فيما يمي أىـ توصيات الدراسة:

 لما لذلؾ مف كافي مف العامميف المؤىميف في وحدة تجنيد األمواؿ العمؿ عمى إستقطاب أكبر عدد ،
أىمية تساعد في تطوير عمؿ وحدة تجنيد األمواؿ ويضع الجمعية في مكانة ميمة بيف الجمعيات 

 .األخرى
  العمؿ عمى وضع سياسة فعالة مف أجؿ تقييـ إحتياجات الموظفيف التدريبية وفقًا لتحديد األولويات

بوحدة تجنيد األمواؿ وذلؾ لتحديد وذلؾ مف أجؿ رفع وتنمية قدرات الموظفيف والعامميف ، ـالتدريبية لي
إحتياجات الموظفيف التدريبية لما يشكؿ مف أىمية تساعد عمى توفر وقت وجيد وكذلؾ مقدار مالي 

 .لمجمعية
 فالتدريب عنصر ضرورة إعتماد برنامج تدريبي متكامؿ لرفع كفاءة العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ ،

ميـ وفعاؿ لالرتقاء وصقؿ معارؼ وخبرات العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ مما يعود بالنفع عمى 
 .تطوير برامج وحدة تجنيد األمواؿ في الجمعية 

  ضرورة العمؿ عمى تخصيص جزء مف الموازنة السنوية لتدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ في
مية توفر التدريب وأف إدارة الجمعية تساند وتساعد عمى التدريب مف خالؿ ، فيوضح ذلؾ أىالجمعية

 .يعود عمييا بالنفعتخصيص جزء مف دخميا عمى تدريب العامميف لدييا، فبالطبع 
 فال يمكف إغفاؿ دور االرتقاء اإلعالمي مف خالؿ إصدار نشرة دورية عف عمؿ ونشاطات الجمعية ،

التي توضح الخدمات واألنشطة التي تقوـ بيا الجمعية إذ أنو مف النشرات التي تصدر عف الجمعية و 
دارة الجمعية مع وسائؿ اإلعالـ المختمفة لربطيا مع  الضروري أيضاً  تعاوف وحدة تجنيد األمواؿ وا 

نجازات الجمعية.  المموليف وتعريفيـ بمشاريع وا 
  تجنيد األمواؿ وىذا يوضح قدرة العمؿ عمى ضرورة امتالؾ الجمعية العديد مف الفروع مما يسيؿ عممية

، وىذا يوضح سيولة وصوؿ خدمات وحدة تجنيد األمواؿ لموصوؿ إلى شرائح مستفيدة مختمفة ومتنوعة
الجمعية لفئات وشرائح مجتمعية كبيرة ومتنوعة ومف مناطؽ مختمفة وقد يكوف ىذا جزء مف اشتراطات 

 المموليف في بعض األحياف.
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 إذا أف نيد األمواؿ كي يساعد ويرشد العامميف في وحدة تجنيد األمواؿصياغة دليؿ سياسات لوحدة تج ،
 .الدليؿ يحدد ويرشد العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ عمى السياسة العامة لمجمعية ومنيجيتيا المينية

  ضرورة البحث عف مصادر تمويؿ متنوعة وثابتة أو حتى مف خالؿ مشاريع تدر عوائد ذاتية مف أجؿ
، ويعتبر ىذا مف الخطط البديمة و األساسية بالنسبة دى الجمعية استقرار في حجـ التمويؿأف يكوف ل

بحيث يكوف جزء  وحدة تجنيد األمواؿالجمعية و إلدارة الجمعيات وىو اليـ الكبير الذي تفكر بو إدارة 
  كبير مف المياـ الموكمة عمييـ توفر التمويؿ لمجمعية.

 
 :مستقبمية بحوث -4
 :التالية المستقبمية الدراسات توصؿ إلييا يقترح التي والنتائج الباحث دراسة ضوء في

 .مجند األمواؿ ودوره في صياغة مقترحات المشاريع 
 .تدخالت مجالس إدارة الجمعيات وأثر الدور الذي تمعبو في عمؿ وحدة تجنيد األمواؿ 

 .أىداؼ المانحيف وأىداؼ الجمعيات غير الحكومية، دراسة مقارنة 

 ة.المجتمعيفي دعـ التنمية  الذي تمعبو اإلقتصادىوالدور ت غير الحكومية الجمعيا 
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 المراجــــــــــــــــــع:
 الكتب والمؤلفات: -

 القرآف الكريـ. 

 الشرؽ مكتبة زىراء، مقدمة في الرعاية االجتماعية(، "2004)ماىر، بو المعاطيأ. 

 تنمية موارد لمنظمات غير الحكومية"، كتاب األىراـ اإلقتصادى(2007)أفندي، عطية" ،. 

  ،العربي" المدنيلمجتمع إلى ا، دراسة نقدية مع إشارة المدنيالمجتمع (، "1996عزمي)بشارة ،
 .ز دراسات الوحدة العربيةبيروت ، مرك

 (المكتب الجامعي الحديث، 2000بدوي، ىناء حافظ ،)إدارة وتنظيـ المؤسسات االجتماعية (،)

 .النسخة األخيرةاألزاربطية، اإلسكندرية، 

 (البنية القانونية والتحوؿ الديمقراطي في فمسطيف"، الطبعة األولى1995الجرباوي، عمي" ،)-
 المؤسسة الفمسطينية لدراية الديمقراطية، راـ اهلل.-مواطف

 (2010الجعبري، ماىر ،)"صوت القمـ العربي  ،المجتمع المدني والتمويؿ األجنبي"أفاؽ أـ تحديات
 .2101الطبعة: األولى/- لمنشر والتوزيع

 (بروز النخبة الفمسطينية المعولمة، المانحوف والمنظمات 2006حنفي، ساري، و طبر، ليندا" )
المؤسسة الفمسطينية لدراسة الناشر: الدولية والمنظمات غير الحكومية المحمية"، الطبعة األولي، 

 الديمقراطية)مواطف( راـ اهلل، فمسطيف.

 (وباء العولمة...النظاـ العالمي األمة العربية والصييونية".2003سماره، عادؿ" ،)  المؤسسة
 العربية لندف.

 (تعداد المنظمات غير الحكومية الفمسطينية ف2001الشمبي، ياسر" ،) ي الضفة الغربية وقطاع
 )ماس(.معيد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفمسطيني، "غزة
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 (الظمـ الدول2006شمالي، نصر"،).ي لمفمسطينييف قاعدة أـ استثناء"، دنيا الرأى لمنشر 

 (رؤية أوسع لدور المنظمات األىمية ا2004عبد اليادي، عزت" ،)"لفمسطينية في عممية التنمية ،
 .(مصادرمركز تطوير المؤسسات األىمية) صادر عف

 (البحث العممي، مفيومو، 2001عبيدات، ذوقاف، وعدس، عبد الرحمف، وعبد الخالؽ، كايد )
 .عماف-صادر عف دار الفكر ،أدواتو، وأساليبو

 الرياض:  ،( المدخؿ إلى البحث في العموـ السموكية في العموـ السموكية1995صالح ) ،العساؼ
 .مكتبة العبيكاف

 (2006عطية، محمد ناجي ،)رية)الواقع وآفاؽ التطوير(البناء المؤسسي في المنظمات الخي ،
 الجميورية لمنشر.

 (1996كشؾ، محمد بيجت) "دار  "مبادئ اإلحصاء واستخداماتيا في مجاالت الخدمة االجتماعية
 مصر.، الطباعة الحرة، اإلسكندرية

 ،ومع بينيا فيما الفمسطينية الحكومية غير المؤسسات عالقات"،(2001)وآخريف حسف لدادوة 

 (. ماس)االقتصادية السياسات أبحاث معيد ،"والمموليف الفمسطينية الوطنية السمطة

 ( الحؽ في تكويف الجمعيات والمؤسسات األىمية"، دار الجامع2005مغازي، عبد اهلل" ،) ة الجديدة
 .لمنشر، اإلسكندرية

 (أثر العوامؿ الداخمية والخارجية في ع2008ناجي، عزو محمد" ،)ستقرار السياسي في دـ اال
 "، صادر عف الحوار المتمدف.أفريقيا

 رسائل ماجستير ودوريات: -
 (دراسة بعنواف: المجتمع المدني والدولة، مجمة رؤية، الييئة العامة 2003أبو سيؼ، عاطؼ ،)

 كانوف أوؿ، غزة. 22لالستعالمات، العدد 
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 (دراسة بعنواف: تقييـ برنامج 2003أبو عمبة، عبمة ) الدبموـ الميني المتخصص في إدارة مؤسسات
 المجتمع المدني.

 (2011أبو حماد، ناىض) الفمسطينية وأثره عمى  بعنواف "التمويؿ الدولي لممؤسسات األىمية دراسة
 دراسة ميدانية". 2010-2000التنمية السياسية في قطاع غزة 

 (دراسة بعنواف2010أبو راس، عزاـ ،) "ات االىمية عمى تمويؿ إنعكاس ضعؼ إدارة المؤسس
 األنشطة في محافظة نابمس".

 (دراسة بعنواف: نظرة تحميمية لمعمؿ األىمي في قطاع غزة منذ عاـ 2006أبو رمضاف، محسف )
في قطاع غزة بعد االنسحاب، دراسة تقييمية لمواقع ورؤية مستقبمية، برنامج دراسات  0111

 ، جامعو بيرزيت، راـ اهلل.0التنمية, ط

 محافظات في األىمية المؤسسات تواجو التي (، دراسة: "المشكالت2003)أسامة ،خوصة أبو 
 غزة".

 في التنمية االجتماعية المدني "دور مؤسسات المجتمع  بعنوافدراسة ( 2011)صالح، أبو بكر
 والسياسية في الصوماؿ ".

 الحكومية غير المنظمات تواجو التي اإلداري األداء معوقات" (، دراسة بعنواف2000صفية) أبو- 
  ."األردف في مختارة منظمات

 الحاديالمنظمات األىمية العربية عمى مشارؼ القرف ( دراسة بعنواف: 1997)الباز، شييدة 
ؤتمر التنظيمات األىمية والعشريف، محددات الواقع وآفاؽ المستقبؿ، القاىرة، لجنة المتابعة لم

 .العربية

 (دراسة بعنواف: 1997البرغوثي، مصطفي ،) الحقبة الراىنة في دور المنظمات االىمية في
فمسطيف، التحوؿ الديمقراطي وبناء الدولة في العالـ الثالث، المؤسسة الفمسطينية لدراسة 

 الديمقراطية، مواطف راـ اهلل.

 تطبيقية دراسة-السعودية الحكومية غير المنظمات قدرات بناء( دراسة بعنواف "2002)حناف، البموي- 

 ".جدة مدينة في الحكومية غير المنظمات عمى
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 (2004دايممو و ثولير،) مف منظور -" نجاح مشاريع التنمية الدولية، الثقة والتواصؿبعنواف دراسة
 أفريقي".

 (دراسة بعنواف "دراسة مسحية حوؿ تأثير االنقساـ عمى المنظمات األىمية في جنيف".2010زايد ) 
 (دراسة بعنواف "العوامؿ 2004الحيدري ،) الداخمية المؤثرة في عممية جمع التبرعات في المنظمات

 ".الخيرية العالمية
 (دراسة2010حماد، رشاد ،) غزة" بقطاع الحكومية غير المنظمات في المشاريع بعنواف "تقييـ 

 (دراسة بعنواف: تمويؿ وكالة التنمية األمريكية وأثره عمى ت2008الشوا، أمجد ) عزيز الديمقراطية في
 .قطاع غزة

 (.2004)مايو 15، العدد  -شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية، نشرة شيرية 

 (2005شرؼ، جياد،) أثر الرقابة المالية عمى إستمرار التمويؿ لممؤسسات األىمية  بعنواف دراسة"
 في قطاع غزة".

 (دراسة بعنواف2002عبد الكريـ، ناصر ،) "غير لممنظمات األجؿ طويؿ التمويؿ إستمرارية تقييـ 

 ."الفمسطينية الحكومية

 (دراسة بعنواف "دور الجمعيات األىمية في دعـ تعميـ الفقراء في جميورية 2009عدلي، ىويدا )
 مصر العربية".

 (دراسة بعنواف "أثر المعوقات الذاتية والبيئية عمى دور ورؤية المنظمات العاممة 2004القارووط ،)
 الغربية والقدس".في حقوؽ اإلنساف والديمقراطية في الضفة 

 ( دراسة بعنواف: "نحو إستراتيجية أوروبية2005قاسـ، مصطفى )- أمريكية مشتركة لمديمقراطية في
الشرؽ األوسط، دور مؤسسات المجتمع المدني رواؽ عربي"مركز القاىرة لحقوؽ اإلنساف، عدد 

,0. 

 (لسنة 0(، قانوف رقـ)2000قانوف الجمعيات االىمية )الفمسطينية، العدد الثاني ، الوقائع 2111
 والثالثوف.

 ( دراسة بعنواف "اآلثار المترتبة مف تمويؿ وكالة التنمية األمريكية في تطوير 2009قيطة، عبير ،)
 المجتمع الفمسطيني".
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 (دراسة بعنواف:"مؤسساتنا1999نخمة، خميؿ ،) مجتمعية تنمية نحو – فمسطيف في ودورىا األىمية". 
 شكػػػاليات التمويؿ األجنبي لمجمعيات( 2010)محمود، ىاللي في  األىمية دراسة بعنواف "قضػػػايا وا 

 ".جميورية مصر العربية
 ( دراسة بعنواف "دور المنظمات غير الحكومية في دعـ التعميـ في األردف".2010ياسيف، لبنى ،) 

 
 :وتقارير دراسات -

 (تقرير بعنواف: التحوؿ الديمقراطي في 2000البرغوثي، مصطفى )(0فمسطيف، التقرير الدوري ،)
 .ممتقى الفكر المدني، القدس

 (تقرير واشنطف، العدد 2006آى جورناؿ يو واس آيد ،)2006مايو  27، 60. 

 ،2010-8-21جريدة القدس العربي  بف بيو، رشيد، مقالة بعنواف: مخاطر التمويؿ األجنبي. 

 (تقرير بعنواف: العال2000سكستوف، ريتشارد. البنؾ الدولي ،) قة بيف الحكومية الفمسطينية
 .وقائع جمسات المؤتمر الدولي-شراكة وتعاوف-والمنظمات األىمية

 (مقالة بعنواف: المنظمات غير 2007عبد العزيز، ىدى ،)عالـ التطوع العربي-الحكومية. 

 ((، أوراؽ عمؿ بعنواف: )تنمية الموارد لتمويؿ مشروعات المؤسسات األىمية 1997قرشي، فريد
 . مايو 01-00األىمية العربية،  العربي(، القاىرة، المؤتمر الثاني لممؤسسات

  2011وزارة الداخمية، مديرية الشئوف العامة، دائرة الجمعيات، تقرير لعاـ. 

 (دراسة بعنواف: التمويؿ الدولي لممؤسسات األىمية الفمسطينية و 2001معيد ماس ،) آثره عمى
 .المجتمع، راـ اهلل

  (، دراسة بعنواف: مسح المنظمات 2009السياسات االقتصادية الفمسطينية)معيد أبحاث
 .(2009-2007-2001ية غير الحكومية)الفمسطين

 (دراسة بعنواف: تتبع الدعـ الخارجي 2009معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطينية ،)
 .(2008-1999فة الغربية وقطاع غزة)لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية في الض
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 في الحكومية غير الفمسطينية لممنظمات الخارجي الدعـ تتبع:"بعنواف دراسة ،(2009) ماس معيد 

 .2008-1999 غزة وقطاع الغربية الضفة

 (دراسة بعنواف: "معوقات عمؿ2003مركز مرصد ،) "المنظمات غير الحكومية. 

 (دراسة بعنواف:"اإلستراتيجية 2006مركز تطوير المنظمات األىمية ،) المقترحة لتنمية المنظمات
 غير الحكومية الفمسطينية".

 ( دراسة بعنواف:" نحو زيادة فعالية إستخداـ المساعدات الدولية لمشعب 2005معيد ماس ،)
 الفمسطيني".

 المقابالت: -

  2011ابريؿ  25الشوا، أمجد، منسؽ شبكة المنظمات االىمية بغزة، مقابمة في مكتبو، في. 

 مواقع انترنت: -

  (، الجمعيات الخيرية ومحاوالت محاصرة دورىا في فمسطيفالييجاء، إبراىيـ، مقالة بعنواف: )أبو
  (،2004موقع الجزيرة اإللكتروني)

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/5e703bc2-d751-4e64-8463-

61bc259ce1d4  

 (.تقرير بعنواف: دمج تشجيع الديمقراطية في سياسة الواليات المتحدة في الشرؽ 2111دوف، ـ )
 األوسط، مشروع الديمقراطية وسيادة القانوف، سمسمة الشرؽ األوسط، دراسات مؤسسة كارينجي،

www.CarnegieEndowment.org 
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 Klair Price, Book titled: Grants finder Senior Information Researcher, 
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 :ودوريات رسائل ماجستير -

 
 Aksel, Ibrahim & Baran, Mohtesem, (2008), Thesis title: Organizational 

Problems of Non-Governmental Organizations-NGO's, Universities of 
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 An Introduction to Fundraising Magazine(World Society for the 

Protection of Animal) Special Edition, 2009. 

 Beiser, Karen J., (2005), Thesis title: Fundraising in the Non-Profit 

Sector, Capella University. 

 Edward, Breston,(2005), Thesis title: Multi Cultural Financing, 

Managing and learning in a Global Prospective, Brazil. 

 Kanbur, Ravi, Thesis title: The Economics of International Aid, Cornell 

University, 2003. 

 Leslies, Jablonski, (2006), Thesis title: Fundraising Strategies of Non-

Profit Organizations, Michigan State University. 

 Owens, Trudy & Fafchamps, Marcel, (2008), Thesis title: The 

Determinants of Funding to African NGO's, Universities of Oxford, 

Nottingham. 

 The International Charity Commission in London(2005), Study title: The 

Efficient Characteristics of Non-Governmental Organizations, UK. 
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 المالحق:

 أسماء المحكمين: -1

 /المؤسسةالجامعة االسم مسمسل
 الجامعة اإلسالمية أ.د. ماجد الفرا 1
 اإلسالميةالجامعة  د. رشدي وادي 2

 الجامعة اإلسالمية د. يوسؼ بحر 3

 الجامعة اإلسالمية د. وسيـ اليابيؿ 4

 جامعة القدس المفتوحة د. جالؿ شبات 5
 جامعة األزىر د. خميؿ حجاج 6
 جامعة األزىر د. وائؿ ثابت 7
 شبكة المنظمات االىمية أمجد الشواأ. 8
 األىميةركز تطوير المؤسسات م ـ. عالء الغاليني 9
 الجامعة اإلسالمية د. نافذ بركات 10
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 االستبانة: -2
زةــــــــــــــــغ-الجامعة اإلسالمية  

 الدراسات عميـــا -التجارةكمية 
 برنامج ماجستير إدارة األعمال

 

 

 ة /ة الكريم/السيد

 السالم علٍكن ًرحوة هللا ًبزكاجو،

 أها بعد،،،

 استبيانالموضوع: المشاركة في تعبئة 

أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد يقوـ الباحث بعمؿ دراسة حوؿ 
في التجارة ، وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف كمية األموال

 الجامعة اإلسالمية.

عمى المعمومات والبيانات الواردة باالستبانة،  لذا نرجو مف سيادتكـ التكـر بالمساعدة في الحصوؿ
 مع العمـ أف المعمومات التي سيتـ الحصوؿ عمييا ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 نشكر لكـ حسف تعاونكـ.

 

 

   الباحث 

 طمعت محمود الجرجاوي

 

  talatg@gmail.comإى كاى ىناك أي إضافات أخزى فالزجاء إرفاقيا باالسحبٍاى أً إرساليا على البزٌد اإللكحزًنً مالحظة: 

mailto:talatg@gmail.com
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 شخصية:ال البياناتأواًل: 
 أنثى         ذكر           الجنس: -1

 سنة فأكثر  26-35          36-45          46      سنة فأقؿ    25   ر:ػػػػالعم -2

 دبمـو فما دوف     بكالوريوس       دبمـو عالي         ماجستير        دكتوراه         المؤىؿ العممي: -3

 في مجاؿ كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد األمواؿ:  عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا -4

   شيءال       1-2 دورة     3-5 دورات        6-8    دورات   9 دورات فأكثر 

 عدد سنوات الخبرة في العمؿ في مجاؿ كتابة مقترحات المشاريع وتجنيد األمواؿ: -5

    سنوات   3مف أقؿ 3-5  سنوات      6-8    سنوات  9 سنوات فأكثر 

 سنوات فأكثر  9  سنوات     6-8   سنوات   3-5سنوات   3مف أقؿ   جمعية: عدد سنوات الخبرة داخؿ ال -6
 سنوات فأكثر  9سنوات       6-8   سنوات   3-5سنوات   3مف أقؿ    ة:جمعيعدد سنوات الخبرة خارج ال -7
 جمعية: المسمى الوظيفي الحالي داخؿ ال -8

 رئيس/عضو مجمس اإلدارة       مدير الجمعية   مدير المشاريع  مدير/منسؽ وحدة تجنيد األمواؿ    
أخرى، الرجاء  موظؼ وحدة تجنيد األمواؿ   

   حدد...........................................................................
 :عن الجمعية بيانات: ثانياً 

 مجاؿ عمؿ الجمعية :  -
 طبية   اجتماعية  األمومة والطفولة   حقوؽ اإلنساف     نقابية الزراعية    الصداقة  العائمية

 الثقافة والفنوف   البيئة  السياحة واآلثار  إسالمية المعاقيف    الشباب والرياضة    التعميـ  والعشائرية
.الخريجيف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وجود وحدة مختصة بتجنيد األموال:ًا: لثثا

ق  مؤشـــــــــــرال #
أواف شدة
ب

فق 
أوا

ايد 
مح

فق 
 أوا

ال
ق  

أواف
ال 

شدة
ب

 

1 
تمتمؾ الجمعية وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ ضمف الييكؿ التنظيمي 

 لمجمعية
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      وحدة تجنيد األمواؿ لدييا المقدرة عمى كتابة مقترحات المشاريع 2
      وحدة تجنيد األمواؿ لدييا المقدرة عمى متابعة تنفيذ الخطط 3
      وحدة تجنيد األمواؿ تمتاز بالمينية والكفاءة 4

5 
تجنيد عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة تتـ عبر االعتماد عمى وحدة 

 األمواؿ
     

      وحدة تجنيد األمواؿ تعمؿ بالتنسيؽ مع الوحدات األخرى 6
      وحدة تجنيد األمواؿ تعمؿ بالتنسيؽ مع اإلدارة العميا 7

8 
وحدة تجنيد األمواؿ لدييا صالحيات اتخاذ القرارات ضمف مجاؿ 

 االختصاص
     

 

 تجنيد األموال:رابعًا: وجود موظفين مؤىمين مينيًا في وحدة 

ق  مؤشـــــــــــرال #
أواف شدة
ب

فق 
أوا

ايد 
مح

فق 
 أوا

ال
ق  

أواف
ال 

شدة
ب

 

      يوجد عدد كافي مف العامميف المؤىميف في وحدة تجنيد األمواؿ 9
      يمتمؾ طاقـ تجنيد األمواؿ المؤىالت المينية لمعمؿ في الجمعية 10
      تجنيد األمواؿ في الجمعية يتـ تبادؿ الخبرات بيف العامميف في وحدة 11

يتـ إختيار الموظفيف باالعتماد عمى أسس مينية مف خالؿ اجتيازىـ  12
 لالختبارات والمقابالت واإلجراءات األخرى

     

13 
التأكد مف مدى توفر الميارات واإلمكانيات خالؿ  عمىتحرص الجمعية 

 عممية التوظيؼ في وحدة تجنيد األمواؿ
     

14 
الجمعية مف التأكد مف وجود خبرات سابقة لألفراد المتقدميف لمعمؿ  تحرص

 في وحدة تجنيد األمواؿ
     

15 
تسعى الجمعية إلى إستقطاب موظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ يمتمكوف 
      ميارات االتصاؿ والتواصؿ ولدييـ القدرة عمى سرعة التشبيؾ مع اآلخريف

16 
تجنيد األمواؿ وفقًا لموصؼ الوظيفي والذي يحدد يعمؿ الموظفيف في وحدة 

 المياـ والمسؤوليات المطموبة منيـ
     

17 
يعمؿ الموظفيف في وحدة تجنيد األمواؿ وفقًا لمنظاـ الداخمي والسياسات 

 المعموؿ بيا في الجمعية
     

      يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى إدارة الوقت  18
      يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد ميارات التفاوض 19
      لدى العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة لمعمؿ بروح الفريؽ الواحد 20
      يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى سرعة التعمـ  21
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22 
القرارات بما يمتمؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى اتخاذ 

 يتناسب ومصمحة الجمعية
     

      يتـ تقييـ أداء العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ 23
 

 خامسًا: تدريب العاممين في وحدة تجنيد األموال:

ق  مؤشـــــــــــرال #
أواف شدة
ب

فق 
أوا

ايد 
مح

فق 
 أوا

ال
ق  

أواف
ال 

شدة
ب

 

24 
العامميف في وحدة تجنيد يوجد لدى الجمعية برنامج تدريبي لرفع كفاءة 

 األمواؿ
     

25 
تخصص الجمعية جزء مف الموازنة السنوية لتدريب العامميف في وحدة تجنيد 

 األمواؿ
     

      يتـ تدريب العامميف وفقًا لتحديد االحتياجات التدريبية ليـ 26

27 
يستفيد العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ مف التدريب بحيث يساىـ في 

 االرتقاء ورفع مستوى الموظفيف
     

28 
تتـ اإلستعانة بمدربيف مف خارج الجمعة ليقوموا بتدريب العامميف في وحدة 

 تجنيد األمواؿ
     

      تيتـ إدارة العميا في الجمعية بتدريب العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ 29

30 
وحدة تجنيد األمواؿ مف تستخدـ التكنولوجيا الحديثة في تدريب العامميف في 

 خالؿ مصادر التكنولوجيا المتنوعة
     

      تقـو اإلدارة العميا بعممية اإلرشاد والتوجيو لمعامميف في وحدة تجنيد األمواؿ 31
      يتـ تقييـ البرامج التدريبية لمعامميف في وحدة تجنيد األمواؿ 32
 

 تجنيد األموال:سادسًا: وجود خطط واضحة ومحددة تساعد في 

ق  مؤشـــــــــــرال #
أواف شدة
ب

فق 
أوا

ايد 
مح

فق 
 أوا

ال
ق  

أواف
ال 

شدة
ب

 

      يوجد لدى الجمعية خطة إستراتيجية مكتوبة 33
      يوجد لدى وحدة تجنيد األمواؿ خطة عمؿ واضحة ومحددة 34

35 
 شارؾ العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ إدارة الجمعية في إعداد الخططي

 اإلستراتيجية
     

      تساعد الخطط الموضوعة في وحدة تجنيد األمواؿ في تحقيؽ أىداؼ الجمعية 36
      تتسـ الخطط الموضوعة في وحدة تجنيد األمواؿ بالواقعية والمرونة 37
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38 
تحرص إدارة الجمعية عمى تعريؼ العامميف بوحدة تجنيد األمواؿ برؤيتيا 

 وأىدافيا
     

39 
يساعد التخطيط اإلستراتيجي وحدة تجنيد األمواؿ في تحديد عممية تجنيد 

 األمواؿ 
     

      تقـو إدارة الجمعية بتقييـ الخطة اإلستراتيجية بشكؿ دوري 40
 

 سابعًا: وجود نظم وآليات تساعد في عممية تجنيد األموال:

ق  مؤشـــــــــــرال #
أواف شدة
ب

فق 
أوا

ايد 
مح

فق 
 أوا

ال
 

ال 
ق 
أواف شدة

ب
 

      يوجد لدى الجمعية نظـ وآليات عمؿ واضحة خاصة بتجنيد األمواؿ 41
      يوجد لدي وحدة تجنيد األمواؿ نظاـ معمومات يساعد ويسيؿ في تنفيذ الخطط 42
      لوائح مكتوبة في وحدة تجنيد األمواؿ يساعد في عممية تجنيد األمواؿ يوجد 43
      بيا في وحدة تجنيد األمواؿ تسيؿ عممية تجنيد األمواؿاإلجراءات المعموؿ  44
      آليات العمؿ في وحدة تجنيد األمواؿ مرنة بحيث تتناسب مع كافة المموليف  45
      يوجد نظاـ متكامؿ لوحدة تجنيد األمواؿ يساعد في عممية تجنيد األمواؿ 46
      بشكؿ دوري ومستمرتتابع وحدة تجنيد األمواؿ إعالنات المموليف  47
      تعقد وحدة تجنيد األمواؿ اجتماعات دورية مع الجيات المانحة )المموليف( 48
      تصدر وحدة تجنيد األمواؿ نشرة دورية عف عمؿ ونشاطات الجمعية 49
 

 ثامنًا: وجود شبكة عالقات محمية ودولية تساعد في عممية تجنيد األموال:

ق  مؤشـــــــــــرال #
أواف شدة
ب

فق 
أوا

ايد 
مح

فق 
 أوا

ال
ق  

أواف
ال 

شدة
ب

 

50 
وحدة تجنيد األمواؿ لدييا شبكة عالقات محمية تساعد في عممية تجنيد 

      األمواؿ

      وحدة تجنيد األمواؿ لدييا شبكة عالقات دولية تساعد في عممية تجنيد األمواؿ 51

52 
المموليف تساعدىا في عممية يوجد لدى وحدة تجنيد األمواؿ قاعدة بيانات عف 

 تجنيد األمواؿ
     

53 
تستفيد الجمعية مف خالؿ عضويتيا في تجمعات الجمعيات غير الحكومية 

 بربطيا مع الجمعيات المحمية والدولية
     

54 
تشارؾ وحدة تجنيد األمواؿ في المؤتمرات و ورش العمؿ لمتعرؼ عمى 

 سياسات المموليف
     

      تجنيد األمواؿ بوسائؿ اإلعالـ المختمفة لربطيا مع المموليفتستعيف وحدة  55
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 تاسعًا: طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد األموال:

ق  مؤشـــــــــــرال #
أواف شدة
ب

فق 
أوا

ايد 
مح

فق 
 أوا

ال
ق  

أواف
ال 

شدة
ب

 

      تسيؿ وتساعد طبيعة عمؿ الجمعية في عممية تجنيد األمواؿ 56
      مجاؿ العمؿ في الجمعية يتماشى مع سياسات العديد مف المموليف 57

58 
ىناؾ تنوع في الخدمات التي تقدميا الجمعية مما يسيؿ في عممية تجنيد 

 األمواؿ
     

امتالؾ الجمعية القدرة عمى تقديـ خدماتيا في مختمؼ الظروؼ واألوقات  59
 يسيؿ في عممية تجنيد األمواؿ

     

      امتالؾ الجمعية العديد مف الفروع يسيؿ عممية تجنيد األمواؿ 60
 

 عاشرًا: تجنيد األموال:

ق  مؤشـــــــــــرال #
أواف شدة
ب

فق 
أوا

ايد 
مح

فق 
 أوا

ال
ق  

أواف
ال 

شدة
ب

 

      تعتبر ثقة المموليف بالجمعية عامؿ أساسي يساعد في عممية تجنيد األمواؿ 61
      الجمعية لدييا استقرار في حجـ التمويؿ  62
      تتنوع مصادر التمويؿ لدى الجمعية 63
      حجـ التمويؿ في الجمعية في زيادة دائمة 64
      حصمت الجمعية عمى تمويؿ طويؿ اآلجؿ لمشاريع استمرت لعدة سنوات 65
      الجمعية لدييا القدرة عمى استيفاء شروط المموليف 66
      الجمعية لدييا القدرة عمى التعامؿ مع المتطمبات المختمفة لممموليف 67
      ىناؾ إنسجاـ بيف برامج الجمعية وسياسات المموليف 68
      تمتمؾ الجمعية القدرة التشغيمية عمى تنفيذ مشاريع المموليف 69
      لدى الجمعية دليؿ سياسات لوحدة تجنيد األمواؿ 70
      تجنيد األمواؿ تساعد الجمعية في تعزيز عالقاتيا بالمجتمع المحمي وحدة 71

 

 وتفضموا بقبول فائق الشكر والتقدير عمى حسن تعاونكم،،

 الباحث


