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 الدراسةملخص 

 
األهليـة  لمؤسـسات   لتحديد الكفاءة و الفاعلية و تقييم األداء         إلى     الدراسة ه هذ تهدف

تحديـد  ، كما هـدفت إلـى       فلسطين لضمان نجاح عملية جلب األموال     /  في قطاع غزة   العاملة

النظام المحاسبي الموحد المناسب لتلك المؤسسات الذي يساعد على تحقيـق كفـاءة اسـتخدام              

لمحاسبية المطلوبة إلدارة و رقابـة أنـشطة هـذه          مصادر األموال و ذلك بوضع اإلجراءات ا      

  .إنجاح عملية جلب األموالالمشروعات، والذي يساهم في 

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، و الذي استند على اسـتخدام أداة               

نـة  االستبانة في جمع البيانات من مصادرها األولية، حيث تم توزيـع اإلسـتبانات علـى عي               

  . جمعية من الجمعيات األهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة٨٠عشوائية مكونة من 

و قد تبين من نتائج البحث أن لدى الجمعيات وعي كبير بأهمية قياس الكفاءة و الفعاليـة عـن         

أعمالها و مدى ارتباطه الوثيق بعملية جلب األموال، كما تبين من خالل الدراسة أهمية وجـود    

تراتيجية للجمعيات تساعدها على رسم خطة عمل لتحقيق أهدافها الخاصة و العامـة،             خطة إس 

إال أننا نجد ضعف في مشاركة الفئة المستفيدة و أعـضاء مجلـس اإلدارة و العـاملين فـي                   

الجمعيات في عملية إعداد الخطة اإلستراتيجية مما يقلل من مـدى االلتـزام و انتمـاء تلـك                  

  .يجة للجمعيةطراف بالخطة االستراتاأل

حث إدارة الجمعيات على ضرورة العمل      و قدم الباحث مجموعة من التوصيات منها ضرورة         

 يزيد من قدرتها على جلـب األمـوال،         على قياس الكفاءة و الفاعلية عن أعمالها، الذي بدوره        

حث الجمعيات على تعزيز استخدام النظام المحاسبي الموحد مما يعزز قدرتها علـى جلـب               و

 .لالزمة لتنفيذ أنشطتها و برامجهاال ااألمو
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Abstract 
 

This study aimed at assessment of the efficiency, effectiveness and 
evaluation of the Palestinian NGOs in the Gaza Strip in order to 
guarantee of the successful of fundraising process. On the other hand, it 
aims at determining of the suitable unique accounting system for those 
NGOs which assists in achieving of the efficiency of usage of funding 
resources through designing of the best accounting procedures in order to 
manage and monitor of its projects' activities which will contribute in the 
successful of fundraising process. 
 
To achieve the study objectives, the descriptive and analysis approach has 
been used. This approach depends on data collection from its main 
sources. A questionnaire has designed and distributed on  a random 
sample of 80 Palestinian NGOs work in the Gaza Strip. 
 
The study results show that high awareness of those NGOs for the 
importance of efficiency and effectiveness of its work and its correlation 
with fundraising processes. Moreover, the study shows the importance of 
strategic plans for those NGOs help it to drawing action plans to achieve 
its goals and objectives. Unfortunately, there are weaknesses in the 
participation target groups, beneficiaries, board members, and employees 
of these NGOs in preparation process of strategic plans which reduce the 
commitments of those groups in the implementation of the strategic 
plans. 
 
Finally, the following recommendations for the Palestinian NGOs are 
raised: 
 
ü To measure the effectiveness and efficiency of its works which will 
 
        develop its capabilities on fundraising. 
 
ü To enhance the Palestinian NGOs to use the Unique Accounting  
 
       System which will enhance its capabilities on fundraising to be able  
 
       for implementing of programs and projects.  
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  الفصل األول
  

  اإلطار العام للدراسة
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  مقدمة الفصل
  

سيحتوي هذا الفصل على االطار العام للدراسة من مقدمة و مشكلة الدراسة و أهميتها و 
أهدافها و كذلك فرضيات الدراسة و متغيراتها باالضافة الى منهجية و مجتمع و عينة 

  .الدراسة
  

  مقدمة الدراسة
ظهرت المؤسسات غير الحكومية في فلسطين منذ عهد و سيطرة العثمـانيين عليهـا،              

حيث سن قانون سمي بالقانون العثماني ينظم أعمالها بقي ساري المفعول إلـى قيـام الـسلطة        

 و الذي ينظم أعمالها إلـى       ٢٠٠٠لعام  ) ١(الوطنية الفلسطينية حيث تم إلغاؤه بسن قانون رقم         

   )٢٠٠٧عبد الغني، . ( ريخهتا

و قد تركز نشاط هذه المؤسسات على العمل الخيري من رعاية الفقير و كفالة اليتيم و                

توزيع األغذية، كما لعبت المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية خالل العقدين الماضـيين دورا             

ـ             اة الميدانيـة   مهما في توفير خدمات واسعة في ظل االحتالل اإلسرائيلي شملت مجاالت الحي

الخدمات التطوعية الجماهيرية إال أن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية أدى إلـى خلـق               كاتساع

واقع سياسي واجتماعي واقتصادي جديد وهو ما ساهم في بروز مجـاالت عمـل جديـدة و                 

   ).٢٠٠٧حماد، (انحسار مجاالت أخرى أصبح بعضها من مهام السلطة الوطنية 

اهتمام كبيرا مـن      لعمل المؤسسات غير الحكومية، إال أنها لم تلق        مع كل هذه األهمية   

جانب المحاسبة، كما أن عدم سعي المؤسسات غير الحكومية إلى تحقيق األرباح ال يقلل مـن                

أهمية وضع أسس و قواعد و إجراءات محاسـبية مطلوبـة إلدارة و رقابـة أنـشطة هـذه                   

المؤسـسات   ا ال تخفف من حاجـة هـذه  كما أنه ، )Frenand Vincent, 1996(المؤسسات 



 ٣ 

 تلـك  - إلـى حـد مـا   –تشبه  لتسجيل و معالجة معلوماتها المحاسبية و اإلبالغ عنها بطريقة    

  ).١٩٩١سعادة، ( المستخدمة في منظمات األعمال الهادفة إلى تحقيق األرباح 

  

و من المعروف بان صدور قرار بتخصيص موارد اقتصادية من قبل أي مؤسسات بـصرف               

ظر عن أشكالها القانونية أو طبيعة أنشطتها بغرض تحقيق هدف معين يعتبر نقطـة البدايـة      الن

هذا المفهوم على أي موارد اقتـصادية يـتم تخصيـصها     لتصميم أي نظام محاسبي، و يسري 

  ).٢٠٠١جربوع، ( سواء تم ذلك بواسطة األفراد أم بمعرفة الحكومات إلشباع حاجة عامة 

 فلسطين إلـى بنيـة أساسـية محاسـبية     -ر الحكومية في قطاع غزة إن افتقار المؤسسات غي  

متطورة يشكل عقبة رئيسية أمام نجاح تلك المؤسسات في جلب أموال تساعدها فـي تحقيـق                

  .أهدافها وغاياتها وخططها اإلستراتيجية

كما أن عملية تقويم األداء لهذه المؤسسات تعتبر ضـرورة ملحـة فـي عـصر تكنولوجيـا                  

 عولمة أسواق المال، مما يتوجب وضع مفاهيم رقابية جديدة تتمثـل فـي اإلدارة              المعلومات و 

  .باألهداف والنتائج، الرقابة الذاتية، وكذلك الجودة الشاملة

و لتفعيل هذه المفاهيم الجديدة في إدارة تلك المؤسسات يجب تطوير عدد من المقاييس              

يوسـف،  (، )٢٠٠٢عاشور، (، والكفاءة   )١٩٩٩مصطفى،  (المتقدمة لتقويم األداء مثل الفاعلية      

واإلنتاجية، وذلك بالتكامل مع المقاييس التقليدية المتمثلـة فـي تقريـر الميزانيـة و               ) ١٩٩٥

مطـر،  .(مؤشراته في التحليل المالي، تقرير اإلفـصاح المحاسـبي والمـسئولية االجتماعيـة       

شاويش، .(رير أداء العاملين  ، مؤشرات اإلسهام في الناتج المحلي، التقارير السنوية، تقا        )٢٠٠٠

 .، والدراسات التقويمية المتخصصة)١٩٩٦
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  الدراسةمشكلة 
  

من ضعف في قدرتها علـى     يعاني عدد كبير من المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية       

االستخدام األمثل لمصادر أموالها، األمر الذي ينعكس سلبا على أدائها العام و قـدرتها علـى                

 . لتنفيذ أنشطتها المختلفة لخدمة الفئات االجتماعية المستهدفةجلب األموال الالزمة 

هذا و تقدم هذه الدراسة اإلطار النظري و التطبيقي للمساعدة على تحديد  مدى كفاءة استخدام                

قطاع غزة، وتأثيرها على عمليـة      / مصادر األموال في المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية        

  ظام المحاسبي على تلك المؤسسات و ذلك بوضع اإلجراءاتجلب األموال، و كذلك تطبيق الن

  . المحاسبية المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطة هذه المؤسسات
  

  -:و بالتالي يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي
  

 قطـاع غـزة باسـتخدام النظـام     -إلى أي مدى تقوم المؤسسات غير الحكومية الفلـسطينية      

ي إثبات عملياتها المالية و استخدام مصادر األموال بكفاءة و ما مدى تأثيرها على              المحاسبي ف 

 عملية جلب األموال؟
  

  -:و ينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية
  

 قطاع غزة بقياس الكفاءة و الفاعلية عـن   - تقوم المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية       هل -١

  جاح عملية جلب األموال؟أعمالها، لضمان ن
  

قطاع غزة باستخدام النظام المحاسبي / تقوم المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية هل  -٢
الموحد و وضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة و رقابة أنشطتها، لضمان نجاح عملية 

  جلب األموال؟
الفاعلية علـى عمليـة جلـب    تأثير استخدام نظام محاسبي موحد و قياس الكفاءة و        مدى    -٣

  األموال؟
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  الدراسةأهمية 
  

  -:تعتبر هذه الدراسة مهمة لألسباب التالية  
  

أصالتها، حيث ندرة الدراسات ذات األهمية التي تناولت النواحي المحاسبية و الماليـة              -١

و خاصة فيما يتعلق بكفاءة استخدام مصادر األموال في المؤسسات غير الحكومية في قطـاع               

 . فلسطين/غزة
  

 –كثرة و تنوع المجاالت التي تعمل فيها المؤسسات غير الحكومية في قطـاع غـزة                 -٢

فلسطين من إغاثة و صحة و تعليم و ثقافة و كذلك استهدافها للفئات االجتماعية المختلفة مـن                 

 .أطفال و شباب و نساء، وحاجتها إلى مصادر تمويل تساعدها في تحقيق أهدافها اإلستراتيجية

  

 فلسطين بتقديم خدماتها بشكل واسـع       -قيام المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة         -٣

للمجتمع الفلسطيني بقصد تلبية احتياجاته الضرورية، لهذا يحتاج األمر إلـى دراسـة كفـاءة               

 .استخدام مصادر األموال فيها وتأثيرها على عملية جلب األموال

 
 

  أهداف الدراسة
 

  -:حقيق األهداف التاليةتهدف هذه الدراسة إلى ت  
/     تحديد الكفاءة و الفاعلية و تقييم األداء لمؤسسات غير الحكومية فـي قطـاع غـزة                -١

 .فلسطين لضمان نجاح عملية جلب األموال

تحديد النظام المحاسبي الموحد المناسب لتلك المؤسسات الذي يـساعد علـى تحقيـق          -٢

اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة و رقابـة      كفاءة  استخدام مصادر األموال و ذلك بوضع         

 .أنشطة هذه المشروعات، والذي يساهم في إنجاح عملية جلب األموال



 ٦ 

تقديم الحلول الممكنة لمعالجة المشاكل المحاسبية و المالية و اإلدارية لهذه المؤسسات                 -٣

تعزيز قدرتها على     جلـب         و التي تسهم في رفع و زيادة الكفاءة و الفاعلية و تقييم األداء و             

 .األموال

  
  فرضيات الدراسة

 

  -:لقد اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة الدراسة و أهدافها بالفرضيات التالية

 :الفرضية األولى
 

قطـاع  / الفلسطينية   توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام المؤسسات غير الحكومية         " 

  "قدرتها على جلب األموال عمالها و وبينغزة بقياس الكفاءة و الفاعلية عن أ
  

 :الفرضية الثانية
 

قطـاع  / توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية            " 

غزة باستخدام النظام المحاسبي الموحد و وضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة و رقابة             

  "والأنشطتها و بين قدرتها على جلب األم
  

 :الفرضية الثالثة
 

اسـتخدام   بين مـدى كفـاءة  % ٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية " 

  "عمل تلك المؤسسات  األموال في المؤسسات األهلية تعزى الختالف عامل مجال

  
 :الفرضية الرابعة

 

 بين مـدى كفـاءة اسـتخدام      % ٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         " 

  "األموال في المؤسسات األهلية تعزى الختالف قدراتها اإلدارية و الفنية 
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  متغيرات الدراسة
  

قدرة المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية في قطاع غزة على جلب : المتغير التابع •
 األموال

  

 :المتغيرات المستقلة •

  
 .الكفاءة والفاعلية  -١

 
  .استخدام نظام محاسبي موحد -٢

 
 

  منهجية الدراسة
  

قام  الباحث بجمع البيانات من خالل المصادر األولية و المصادر : جمع البيانات: أوال
  .الثانوية

 
  

 -:المصادر األولية  - أ

  
مقابالت مع المدراء العامون و المدراء الماليون و المسئولين عن عمليـة             -١

جلب األموال  في الجمعيات غير الحكومية الفلسطينية في قطـاع غـزة، و تـصميم                

  ).SPSS( نه لتوزيعها على الجهة المستهدفة   باستخدام التحليل اإلحصائي استبا

  
 .زيارات ميدانية للجمعيات -٢

 
 .استبيان -٣

 -:المصادر الثانوية -ب

 .الوثائق و اللوائح اإلدارية و المالية لدى الجمعيات -١
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 . التقارير و األبحاث -٢
 

  الدوريات -٣
 

 . االنترنت -٤

 .الكتب و المراجع -٥
 

  :ل البياناتتحلي: ثانيا
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي  من خالل استخدام الجداول اإلحـصائية و األشـكال         

  .البيانية و استخدام االختبارات و المعادالت اإلحصائية

   .SPSSكما تم إعداد و تفريغ و تحليل االستبانه من خالل استخدام البرنامج االحصائي 
  

   دراسةمجتمع و عينة ال
  

جتمع الدراسة في هذا البحث في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة و يتمثل م  

 جمعية غير حكومية محلية منها و دولية و ذلك  وفقا لدليل المنظمات غير ٢٦٢البالغ تعدادها 

  . الصادر عن مكتب المنسق العام لالمم المتحدة م٢٠٠٧الحكومية في قطاع غزة لعام 

امرأة و طفل، ديمقراطية و حقوق : الت مختلفة و هيمجاتسعة تعمل هذه الجمعيات في 

  اقتصادية، تعليم و تدريب، زراعة و بيئة، خدمات اجتماعية و إغاثة، تنمية  إنسان، تنمية

  ).٢٠٠٧دليل المنظمات غير الحكومية، (اجتماعية، ثقافة و رياضة، صحة و تأهيل

 ٨٠  بحجم العينة العشوائيةكما تم اختيار عينة البحث ممثلة لمجتمع الدراسة باستخدام

  .ةجمعي

  

  



 ٩ 

  الدراسات السابقة
  
  الدراسات السابقة العربية ) أ(
  

محاسبة الجمعيات التعاونية الزراعية في : "  بعنوان،)٢٠٠٠الحيالي، ( دراسة -  

  ، "خدمة تنمية الريف األردني

دور الجمعيات و قد بينت الدراسة المشاكل التي تعاني منها المملكة األردنية الهاشمية و 

التعاونية في حل إحدى المشاكل الزراعية األساسية في األردن التي تتمثل في تفتيت الملكية 

الزراعية، كما بينت الدراسة أهمية تنظيم و توحيد قاعدة البيانات للجمعيات التعاونية بصفة 

ة اقتراح و كانت من نتائج هذه الدراس. عامة و الجمعيات التعاونية الزراعية بصفة خاصة

نموذج محاسبي يتوافق مع طبيعة الملكية في هذه المجال، و خلص الباحث إلى انه توجد 

صعوبات في أداء تلك الجمعيات منها انعدام وجود نظام محاسبي موحد للجمعيات يتالءم مع 

طبيعة كل من أنواع الجمعيات التعاونية مما يسهل عملية إعداد القوائم المالية للجمعيات 

ونية و يوحد إجراءاتها و طرقها و مفاهيمها المحاسبية، عدم استخدام التخطيط العلمي التعا

  . ألنشطة الجمعيات مما يضعف عملية المتابعة و المراقبة
  

أثر الرقابة المالية على استمرار التمويل : "  بعنوان،)٢٠٠٥شرف، (  دراسة -

  ،"للمؤسسات األهلية 

 المالية على استمرار التمويل للمؤسسات األهلية و ذلك  حيث تناولت الدراسة أثر الرقابة

من خالل تحليل و تقييم األوضاع المالية و الرقابية للجمعيات األهلية في قطاع غزة و بيان 

جوانب الضعف و القصور في الجوانب الرقابية المطبقة في الجمعيات األهلية، إضافة إلى 
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 اإلجراءات الرقابية حسب األصول العلمية، و بيان بيان مدى التزام الجمعيات األهلية بتطبيق

  .أثر ذلك على الجوانب المالية التي هي وسيلة االستمرار و البقاء بالنسبة للجمعيات األهلية

كما أن الدراسة خلصت إلى وجود دور مؤثر و فعال لمؤسسات التدقيق و األجهزة 

ات األهلية في قطاع غزة، كما بينت الرقابية في تطوير األنظمة المالية و اإلدارية للجمعي

الدراسة وجود بعض القصور فيما يتعلق بدور النظام المحاسبي في تقييم أداء البرامج و 

كما أوصت الدراسة إلى زيادة فاعلية الرقابة . المشاريع و كشف االنحرافات فور حدوثها

هلية و كذلك تطوير العمل المالية الداخلية من خالل تطوير الهيكليات التنظيمية للجمعيات األ

  . الرقابي بحيث ال يبقى في إطار الرقابة المالية التقليدية
  

دور الموازنة كأداة تخطيط مالي في المنظمات : " بعنوان، )٢٠٠٥الجديلي، (  دراسة -

  ،"غير الحكومية في قطاع غزة 

و بالتحديد  حيث تناولت الدراسة دور الموازنة في المنظمات غير الحكومية في فلسطين 

في قطاع غزة و أهميتها كأداة تخطيط مالي تمكن المنظمة من االستمرار في تقديم خدماتها 

للجمهور، و مواجهة المشاكل المالية المستقبلية المتوقعة، و إلى أي مدى تؤثر الموازنة على 

و مدى القرارات المتخذة و التخطيط المالي بالتحديد في إدارة تلك المنظمات في قطاع غزة 

استخدامها في ترشيد القرار و تحديد المعوقات الستخدام بيانات الموازنة في اتخاذ القرارات و 

  .التخطيط المالي في المنظمات غير الحكومية

حيث خلصت الدراسة إلى أن المنظمات ال تهتم عادة بوجود لجنة مختصة بصياغة 

م االستفادة من تحليل االنحرافات التي الموازنة و إعدادها، كما أن تلك المنظمات تعاني من عد

 كما أوصت الدراسة إلى انه البد للمنظمات غير. قد تظهر بين المخطط في الموازنة و الفعلي
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الحكومية العاملة في قطاع غزة أن تراجع رؤيتها للمستقبل بما يمكنها من مواكبة التطورات 

سات التخطيط المالي المعتمدة لديها، على الصعيدين المحلي و الدولي، و بالتحديد مراجعة سيا

بحيث تتمكن من اإللمام بمتطلبات العصر من أدوات التخطيط المالي السليم، لتحافظ على 

  .بقائها
 

تنمية الموارد المالية في المنظمات الصحية غير : "  بعنوان،)٢٠٠٦سعده،( دراسة -

  ،"الربحية في محافظات غزة 

لى األساليب التي تنتهجها المنظمات األهلية الفلسطينية  حيث هدفت الدراسة إلى التعرف ع

العاملة في المجال الصحي في محافظات غزة لتنمية مواردها المالية و حجم الدعم من 

حيث خلصت الدراسة إلى انه رغم أن غالبية .المصادر الذاتية، المحلية، العربية و األجنبية

إال أن ذلك لم يمنعها من القيام ببعض التعديالت المنظمات األهلية مستوفاة لمعايير التمويل، 

في بعض نظمها لتوائم بعض المعايير اإلضافية التي تضعها المنظمات األهلية مما يكسبها 

  .صفة المرونة االيجابية بهدف الحصول على التمويل الضروري الستمراريتها

 بمجموعة من أفراد كما أوصت الدراسة إلى تشكيل دائرة لتنمية الموارد المالية ممثلة

الهيئة اإلدارية، و كذلك محاولة اعتماد سياسة التنوع في مصادر التمويل و الدعم و عدم 

  .االعتماد على مصدر خارجي وحيد للحصول على التمويل
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  الدراسات السابقة األجنبية) ب(
  

المنظمات االجتماعية : " ، بعنوان)Chwen sheu and waker, J. 1994( دراسة -

  ،"ير الهادفة إلى تحقيق الربحغ

 و هدفت هذه الدراسة إلى بيان إدارة المنظمات غير الربحية عادة تركز على تحقيق 

أهداف الرفاهية االجتماعية بالدرجة األولى، و تغفل في كثير من األحيان دور التركيز على 

ت الدراسة إلى وضع و سع. تحقيق الكفاءة للعمليات و الرقابة على التكاليف و عملية التشغيل

إطار لتخطيط العمليات و الرقابة على تكاليفها في التنظيم غير الربحي لألعمال الصغيرة، و 

تشير نتائج الدراسة إلى إمكانية إحداث تحسينات كبيرة على كفاءة األداء مع تخفيض التكاليف 

عمليات المعدل و المالية للتنظيم غير الربحي لألعمال الصغيرة من خالل استخدام تخطيط ال

  . نشاطات السيطرة و الرقابة
  

  ،"الكفاءة اإلنتاجية: "  بعنوان،)Chambres, 1994( الدراسة التي قام بها -

 حيث أظهرت  الدراسة إنها تشبه الطاقة أو اإلنتاج المنجز إلى الطاقة أو اإلنتاج الداخل، 

صبح يعني الكثير من المعاني، أو ما يسمى بنسبة القابلية، و يعد هذا التعريف شامال حتى أ

ففي الهندسة يعني مصطلح الكفاءة نسبة المخرجات إلى المدخالت، بينما في الكفاءة المحاسبية 

  .يعني قياس التكلفة إلى التكلفة الحقيقية لقياس الكفاءة اإلنتاجية للمنشأة
  

  :، بعنوان(EL-AFF, 2007) دراسة -
" Institutional sustainability: Mainstreaming project management 

best practices in Palestine NGO's "   
  

حيث هدفت هذه الدراسة إلى التطرق لموضوع االستدامة المؤسساتية في المنظمات غير 

  .الحكومية الفلسطينية من خالل محورة الممارسات السليمة إلدارة المشاريع في المؤسسات
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ؤسسات غير الحكومية الفلسطينية تتميز بكونها حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن الم

تشغل عدد كبير من العمالة، ميزانياتها صغيرة إلى متوسطة في األغلب، هيكليتها مبنية على 

اإلدارات و غالبا ال يوجد فيها مدير مشاريع متفرغ، كما أن الجهات المانحة لم تسهم بشكل 

اريع في المؤسسات غير الحكومية بل على فعال في الحد من المشاكل التي تواجه إدارة المش

  .العكس ساعدت في زيادة حدتها

  

  التعليق على الدراسات السابقة

و بالتعليق على الدراسات السابقة، وجد الباحث أن أغلب تلك الدراسات ركزت على 

الممارسة السليمة إلدارة المشاريع في المؤسسات األهلية الفلسطينية، و على تنمية 

مالية للمنظمات األهلية الفلسطينية، كما تناولت بعض الدراسات األوضاع الموارد ال

  .المالية و الرقابية للجمعيات األهلية العاملة في قطاع غزة

، إال أن ما يميز لى الرغم من أن معظم الدراسات السابقة حققت أهدافها البحثية و ع

زت على تحديد كفاءة و الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، أن هذه الدراسة رك

/ فاعلية و تقييم األداء للمؤسسات غير الحكومية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة

فلسطين، و معرفة مدى أثرها على عملية جلب األموال الالزمة لتنفيذ البرامج و 

المشاريع التي تصب في خدمة المجتمع المدني الفلسطيني، حيث أن قطاع العمل 

  . من المكونات المهمة لالقتصاد الوطني الفلسطينياألهلي الفلسطيني
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  الفصل الثاني

  المؤسسات غير الحكومية 

  )األهلية ( 
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  مقدمة

على تعريف المؤسسات األهلية و نشأتها فلسطينيا و نطاق عملها سيحتوي هذا الفصل   

  .طينيفي فلسطين، كما سيتم تناول دور المؤسسات األهلية في خدمة المجتمع الفلس

  تعريف المؤسسات األهلية: أوال

المؤسسات األهلية هي المؤسسات التي ال تهدف من نشاطها إلى تحقيق     

 إلى تقديم الخدمات للفئات و الشرائح االجتماعية المهمشة و التي ال تصلها األرباح بل تهدف

فية لتغطية خدمة المؤسسات الحكومية أو أن المؤسسات الحكومية ليس لديها الموازنات الكا

  .جميع احتياجات جميع شرائح المجتمع

  .  لهذا يأتي دور المؤسسات األهلية لتكملة عمل المؤسسات الحكومية 

  

"  المؤسـسة األهليـة أو الجمعيـة بأنهـا           ٢٠٠٠لعام  ) ١(يعرف القانون الفلسطيني رقم     

ق أهـداف   شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحق             

مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعـضاء أو               

  ).٢٠٠٠الوقائع الفلسطينية، " ( لتحقيق منفعة شخصية 
  

كما أن المشرع المصري عرف المؤسسات األهلية أو الجمعيات األهلية فـي مادتـه              

 جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون، كـل    " على أنها    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤األولى من القانون رقم     

جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشـخاص                

اعتبارية، أو منهما معا ال يقل عددهم في جميع األحوال عن عشرة، و ذلـك لغـرض غيـر                   

  ).٢٠٠٥مغازي، ". (الحصول على ربح مادي 
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منظمات أو مؤسسات اجتماعية و غير ربحيـة ال  " كومية بأنها المؤسسات غير الح و قد عرفت  

صلة لها بمؤسسات الدولة الرسمية، أو بمؤسسات القطاع الخاص التي تهدف أساسا إلى تحقيق              

الربح المادي، و يقوم بعمل تلك المؤسسات األفراد أو المجموعات و تستمد قوتها من الحريات               

ح أو تفيد فيه هذه الحريات من مكان آلخر، سـواء كانـت   الطبيعية لإلنسان، و بالقدر الذي تتا    

هذه المؤسسات تسعى إلقامة مجتمع مدني لحماية الحقوق السياسية و االقتـصادية، أو لخدمـة    

أهداف معينة، أو لحماية مجموعة بعينها كاألقليات و األطفال و النساء و المعاقين، أو لخدمـة                

بصفة عامة كالعمل في المجاالت الصحية و الثقافية        أغراض عامة تعود بالنفع على المواطنين       

   ).٨٦، ص٢٠٠٤شبير، " ( و حماية البيئة و محاربة الفقر و نحو ذلك
  

كما أن مؤسسات العمل األهلي ارتبط اسمها الحقا بمؤسسات المجتمع المدني، حيـث             

 السابع عشر   مفهوم المجتمع المدني ارتبط بظهور نظريات العقد االجتماعي خالل القرنين         " أن  

و الثامن عشر في المجتمعات الغربية للداللة على مجتمع المواطنين األحرار الـذين اختـاروا        

الحرة الطوعية حكوماتهم، و يرى أن تعاظم دور منظمـات المجتمـع المـدني فـي           بإرادتهم

 تسعينيات القرن الماضي أنما يعود لعدة أسباب منها دورها السريع في التحول الـديمقراطي و              

، و أسـبانيا   ١٩٧٤استعادة الديمقراطية في دول نكبت بحكم شمولي طويـل مثـل البرتغـال              

  ، و دورها الحيوي في حل الصراع سلميا كما في بولندا على يد ١٩٧٦، و اليونان ١٩٧٥

التي أسقطت النظام الشمولي سلميا، و دورها في تحقيق معدالت تنميـة            " تضامن"نقابة العمال   

رب التنمية في دول العالم الثالث عن فـشلها فـي تحقيـق أهـدافها بـل             أسرع إذ كشفت تجا   

تضاعفت ديونها األمر الذي دعا إلى إعادة النظر بهدف فهم أعمق ألبعاد التنمية و كـان مـن      

أهمها حيوية تنظيمات المجتمع المدني، و دورها في حماية الدولة من الفساد، و التخفيف مـن                
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جديد لدور الدولة و الذي غير مـن مفهـوم الـدول الراعيـة              أعباء الدولة في ظل التصور ال     

  ).٢٠٠١األنصاري، ( ."المهيمنة على كافة األنشطة المجتمعية 
  

و قد اختلف الكثير في تعريف المجتمع المدني و ذلك باختالف الخلفيات الـسياسية و               

 الدولـة و الـذي   الحيز المستقل نسبيا عن" عرف المجتمع المدني بأنه    .القناعات اإليديولوجية   

يحتوي على نسيج متشابك من العالقات التي تقوم بين أفراده من جهة و بينهم و بين الدول من                

جهة أخرى و هي عالقة سليمة تقوم على تبادل المصالح و المنافع و التعاقـد و التراضـي و                

 األوقـات  التفاهم و االختالف و الحقوق و الواجبات و المسئوليات و محاسبة الدولة في كافـة            

  )٢٠٠٥زيدان،".  ( التي يستدعي فيها األمر محاسبتها
  

مجمل الهيئات و المؤسسات التي تعمـل مـن أجـل    " كما عرف المجتمع المدني بأنه     

خدمة الجمهور في شتى النواحي و بالتزام أن يكون في هذه الخدمة ما يؤكد المعاني و القـيم                  

  ).١٩٩٩عبد الشافي، ".( التي يسعى المجتمع إليها 
  

جملة من المؤسـسات الـسياسية و االقتـصادية و    " كذلك عرف المجتمع المدني بأنه      

االجتماعية و الثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقالل عن سـلطة الدولـة و عـن             

  ).٢٠٠٢الشالدة، " .( أرباح الشركات في القطاع الخاص 
  

منظمات وسيطة  " فت المجتمع المدني بأنه     أما الشبكة العربية للمنظمات األهلية فقد عر      

تقع بين الدولة و األسرة، هي إرادية تطوعية، ال تستهدف الربح، تسعى إلى تحقيـق الـصالح          

العام، أو منافع فئات و قطاعات في المجتمع و هي تتوافق مـع أهـداف محـددة، و تتمتـع                    

  ).ت األهليةالشبكة العربية للمنظما". ( باستقالل ذاتي، و يحكمها القانون 
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حيث في كثير من الدول تقوم بعض وزارات االختـصاص كـوزارة الـشئون االجتماعيـة                

بتخصيص بعض من موازناتها لتغطية جزء من أنـشطة عمـل المؤسـسات األهليـة، لمـا                 

للمؤسسات األهلية من دور داعم و دور تنموي للمجتمع إن أحسن استغالل دورها كما يجـب                

    .أن يكون
  

  المؤسسات األهلية الفلسطينيةنشأة : ثانيا
  

ظهرت المؤسسات األهلية في فلسطين منذ عهد و سيطرة العثمانيين عليها ، حيث سن قـانون                

سمي بالقانون العثماني ينظم أعمالها بقي ساري المفعول إلى قيام السلطة الوطنية الفلـسطينية              

  .ا إلى تاريخه و الذي ينظم أعماله٢٠٠٠لعام ) ١(حيث تم إلغاؤه بسن قانون رقم 

جمعيـة القـدس    " م تدعى   ١٨٤٩و يرجع تاريخ  تأسيس أول جمعية أهلية فلسطينية إلى عام            

  ).١٩٩٤سالم، ". ( األدبية 
  

في حين شهدت عقود الثالثينات و األربعينات من القرن العـشرين الماضـي حالـة               

ه عمل الجمعيات    الذي اتسم في   ١٩٤٨انتشار واسع للجمعيات األهلية خصوصا بعد عام النكبة         

غاثي متزامنا مع األحداث الجسام التي مر فيها الشعب الفلسطيني من اللجوء            األهلية بالطابع اإل  

  .و الشتات 
  

حيث ارتبط عمل الجمعيات األهلية الفلسطينية بالعوامل الوطنية ، و السياسية، و بقـي سـند                 

حـتالل  اليهـودي ألرض      قوي و داعم للعمل الوطني المقاوم و المناهض لالسـتيطان و اال           

فلسطين مما جعل تركيز اهتمام العمل األهلي الفلسطيني على المطالبة باالسـتقالل و دعـم و              

  .مساندة عموم الشعب الفلسطيني على الصمود و مواجهة الترحيل و التهجير بقدر اإلمكان
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في حين شهدت مرحلة السبعينات تطورا هاما على صـعيد إعـادة تنظـيم العمـل األهلـي                  

الفلسطيني و خاصة مع بروز قوة منظمة التحرير الفلسطينية التي قامت بإنـشاء العديـد مـن      

االتحادات الشعبية بالخارج و التي هدفت إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، كمـا دعمـت               

  إنشاء لجان العمل التطوعي في الضفة الغربية و قطاع غزة، و التي استجابت بشكل خالق 

  و األولويات التنموية المختلفة بدون ا ن تتبلور رؤية تنموية شاملةلبعض االحتياجات 

  ).١٠٨، ص٢٠٠٣سنونو،  (
  

في حين تميزت الجمعيات األهلية بتلك الفترة بتعدد أدوارها و تنوع أنـشطتها، حيـث      

عمدت على التركيز على سد الفجوات الخدماتية التي لم يقم االحتالل بتقديها للشعب الفلسطيني              

سمت بدعم و إسناد الحفاظ و التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية من خالل إقامة األنشطة             كما ات 

التي تحافظ من خاللها على التراث الوطني الفلسطيني و عدم السماح بطمس هويته الوطنية و               

 التـي أثبتـت     ١٩٨٧تعززت هذه األنشطة خالل االنتفاضة الفلسطينية األولى التي بدأت عام           

معيات األهلية قدرتها على ابتكار أنشطة متنوعة لدعم حركـة النـضال الـوطني              خاللها الج 

الفلسطيني من خالل تعزيز العمل التطوعي الخيري من دعم الفالحين من جنـي محاصـيلهم               

  .خالل فترات الحصاد المختلفة
  

كما تعزز وجود و دور الجمعيات األهلية الفلسطينية عنـد نـشأة الـسلطة الوطنيـة                

ة ، حيث ساعدت و نظمت السلطة الوطنية الفلسطينية عمـل الجمعيـات األهليـة و                الفلسطيني

 لتنظيم و رقابة عملها بما يسمح من قيامها بالدور المنوط بها في ظل              ةشرعت القوانين الالزم  

أجواء من الشفافية و المحاسبة و الرقابة البناءة بما يخدم المجتمع المدني الفلسطيني و بـدون                



 ٢٠ 

عمال تسمح بإهدار المال العام من خالل سـوء اسـتخدام ألمـوال و اإلمكانيـات            القيام بأي أ  

  .المتاحة للجمعيات األهلية من خالل الدعم المتحصل من التمويل الداخلي و التمويل الخارجي 

  

  نطاق عمل المؤسسات األهلية الفلسطينية : ثالثا
  

من رعاية الفقير و كفالة     تركز عمل المؤسسات األهلية الفلسطينية على العمل الخيري         

اليتيم و توزيع األغذية ، كما لعبت المؤسسات األهلية  الفلسطينية خالل العقـدين الماضـيين                

دورا مهما في توفير خدمات واسعة في ظل االحتالل اإلسـرائيلي شـملت مجـاالت الحيـاة                

 الفلسطينية أدى إلى    الميدانية كاتساع الخدمات التطوعية الجماهيرية إال أن قيام السلطة الوطنية         

خلق واقع سياسي واجتماعي واقتصادي جديد وهو ما ساهم في بروز مجاالت عمل جديـدة و              

  .انحسار مجاالت أخرى أصبح بعضها من مهام السلطة الوطنية الفلسطينية
  

االغاثي المحض   حيث اتسم نشاط عمل الجمعيات األهلية الفلسطينية بالطابع الخيري و         

لعثماني و االنتداب البريطاني و نشاط العصابات الصهيونية عند نشأة الكيـان    في  فترة الحكم ا    

  م وكذلك وجود الحكم األردني في الضفة الغربية و الحكم المصري في ١٩٤٨الصهيوني عام 

  .قطاع غزة 
  

في حين تطور و تنوع عمل الجمعيات األهلية الفلسطينية بعد احتالل الضفة الغربية و              

م حيث اشتمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني و الحفـاظ علـى             ١٩٦٧قطاع غزة عام    

الهوية الوطنية الفلسطينية إلى تعزيز الدور التطوعي الخيري للجمعيات األهلية الفلسطينية مما            

يساهم بشكل فعال على توفير الخدمات التي كانت بحاجة إليها قطاعات واسـعة مـن أبنـاء                  
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لمتعمد لتلك االحتياجات من قبل اإلدارة المدنيـة التابعـة          الشعب الفلسطيني في ظل التجاهل ا     

  .لقوات االحتالل اإلسرائيلي و خصوصا في مجال الصحة و التعليم و الزراعة
  

إال أن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ساهم بشكل كبير فـي تعزيـز دور الجمعيـات      

من تلك الجمعيات بمـا يخـدم       األهلية الفلسطينية من خالل السماح بتأسيس و نشأة عدد كبير           

أبناء الشعب الفلسطيني و تنظيم العالقة الوطنية الفعالة ما بين تلـك الجمعيـات و مؤسـسات                 

السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل تعزيز العالقة المؤسساتية  بينهـا كـل فـي مجالـه و                  

  .تخصصه
  

اع غزة حتى العـام     حيث بلغ تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية العاملة في قط         

منظمة حسب دليل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة و الـصادر عـن              ) ٢٦٢ (٢٠٠٧

، حيث اشـتملت المنظمـات غيـر الحكوميـة و           ٢٠٠٧مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة      

مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة من جمعيات أهلية و خيرية و مؤسسات غيـر     

واء أكانت محلية أو دولية، تعمل هذه المنظمات فـي تـسع مجـاالت تخـدم                الهادفة للربح س  

زراعة و بيئة، ثقافة و رياضة، ديمقراطية و حقـوق  : المجتمع الفلسطيني و هذه المجاالت هي    

إنسان، تنمية اقتصادية، تعليم و تدريب، صحة و إعادة تأهيـل، تنميـة اجتماعيـة، خـدمات                 

  .اجتماعية و إغاثة، امرأة و طفل
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  دور المؤسسات األهلية الفلسطينية في خدمة المجتمع الفلسطيني: رابعا
  

لقد اتسع دور المؤسسات األهلية الفلسطينية بشكل مطرد منذ نـشأتها و إلـى                  

حيث أصبح للمؤسسات األهلية الفلسطينية دور تنموي يغطي جميع نواحي الحيـاة            .يومنا هذا   

وق إنسان و زراعـة ، كمـا أن للمؤسـسات األهليـة             تقريبا من صحة و تعليم و ثقافة و حق        

الفلسطينية نصيب  في تفعيل دور الشباب و المرأة و الطفل من حيث تمكينهم من أخذ دورهـم      

الريادي في تنمية و تطوير مجتمع مدني فلسطيني قادر على أن يصمد أمام التحديات الداخليـة    

رى بما لديه من قدرات بـشرية هائلـة         و الخارجية و على أن يشق طريقه ما بين األمم األخ          

  .ساهمت في بناء و تطور بلدان عربية و غربية كثيرة
  

إن من أهم أولويات الجمعيات األهلية الفلسطينية هو تنفيذ أنشطة تهدف مـن ورائهـا               

تنمية الموارد البشرية الفلسطينية التي لها دور رئيسي و فعال في التنمية من خالل تجميـع و                 

ب الكوادر البشرية لتمكنها من االنخراط في جميـع المجـاالت االجتماعيـة و              تنظيم و تدري  

االقتصادية و تطوير أساليب العمل و تقديم الخـدمات الـضرورية للقطاعـات الجماهيريـة               

  .و كذلك للمناطق المحرومة و المهمشة داخل المجتمع الفلسطيني المحرومة و المعدمة 
  

وعية الصحية هي كذلك من أحـدى األنـشطة         إن تحسين القطاع الصحي و كذلك الت      

الرئيسية التي تقوم بتعزيزها و العمل عليها من أجل خلق إنسان فلسطيني صحي قـادر علـى          

المشاركة الفعالة في التنمية االقتصادية المرجوة و التي البد منها من أجـل تعزيـز عوامـل                 

ف مـن جميـع ممارسـاتها       الصمود و التحدي أمام ممارسات االحتالل اإلسرائيلي الذي يهد        
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االحتاللية إلى تهجير الشعب الفلسطيني و إفراغ األرض الفلسطينية من أهلها الحقيقيـين مـن              

  .أجل استمرار نجاح مشروعه االستيطاني التوسعي على حساب األرض الفلسطينية

  

يـة  إن إلعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع الزراعي أهمية رئيسية في عمـل الجمعيـات األهل              

الفلسطينية و خصوصا في الضفة الغربية لتوفر األراضي الالزمـة لعمليـة زيـادة مـساحة                

األراضي المزروعة و توفير فرص عمل و االهتمام بالمراعي و الغابات و إعـادة تأهيلهـا و    

كذلك حفر اآلبار و إعادة تأهيل الموجود منها و الالزم للري و كذلك تشجيع المزارعين علـى        

صيل الزراعية القابلة للتصدير و دعمهم و مساعدتهم علـى إيجـاد سـوق فـي         زراعة المحا 

الخارج لتصدير منتجاتهم الزراعية إليه و كذلك محاولة تعويضهم بقـدر اإلمكـان لمواجهـة               

خسائرهم المتوقعة من وراء كساد منتجاتهم أو تعرضها للتلف بـسبب األجـواء المناخيـة أو                

  .المزارعين غيرها من األضرار التي قد تلحق ب

  

بعض الخدمات التـي تقـدمها الجمعيـات األهليـة           ) ٢٠٠٢عبد الهادي،   (و أظهرت دراسة    

الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة على عينة من الجمعيات األهلية الفلسطينية تـشمل               

  :جمعية فلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة منها) ٢٠٧(

  

و الديمقراطي و حقوق اإلنسان و قد بلغ عدد المنظمـات            االهتمام بالتثقيف المدني     -  

  .من العينة% ٢٦,٠٥ جمعية أي بنسبة ٥٥التي اشتمل عملها على نشر الثقافة و المعرفة 

  



 ٢٤ 

 جمعية أهلية،   ٢٥ االهتمام بالعمل التنموي المهني و بلغ عدد هذه الجمعيات األهلية            -  

عية مختلفة كالصحة و التعليم و الزراعة و        من العينة و التي تقدم خدمات اجتما      % ١٢و بنسبة   

  .القروض و التدريب و التطوير المؤسسي
  

االهتمام بالعمل الخيري و االغاثي حيث بلغت نسبة الجمعيات العاملة في هذا المجال حـوالي               

و اشتملت أعمال و نشاطات هذه الجمعيات على الدفاع عن          % ٢٧,٠٥ جمعية أهلية بنسبة     ٥٧

ــم األســ  ــا   األرض و دع ــراء و غيره ــساعدة الفق ــاجين و م ــيم المحت .   رى و تعل

  ).٢٠٠٢عبدالهادي،(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٥ 

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  لكفاءة و الفعالية و األداء ا

  و النظام المحاسبي الموحد
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  مقدمة

 سيحتوي هذا الفصل على تعريف الكفاءة و تحليل العالقة بينهـا و بـين              

 كما سيحتوي هذا الفصل علـى تعريـف الفعاليـة و    الفعالية و نتائج تلك العالقة،   

تعريف األداء و كيفية إدراك األداء و كذلك مؤشرات األداء و عالقته بالفعاليـة،              

باإلضافة إلى أن هذا الفصل سيحتوي تعريف النظام المحاسبي و تركيبه و كـذلك       

سـبي و   أهدافه و أركانه األساسية و المعايير المستخدمة في إعداد النظـام المحا           

  .خطوات تصميمه

  الكفاءة:  أوال

  : تعريف الكفاءة 

  

على أنهـا االسـتخدام األمثـل للمـوارد         : "تعريف الكفاءة   : Efficiency تعريف الكفاءة    -أ

اإلنتاجية المتاحة للمؤسسة و ترتبط بالدرجة األولى بعنصر التكلفة و العالقة بين المدخالت و              

  :اصر الفعالية،  و تقاس بالنسبة التالية المخرجات و عليه فهي تشكل عنصر من عن

   قيمة المخرجات  =الكفاءة 

    قيمة المدخالت   

على أنها استعداد و طاقة المؤسسة فـي االسـتغالل األفـضل للمـوارد          : " كما تعرف أيضا    

، وكذلك ترتبط بتقييم تحكم المؤسسة في العمليـات         "المتاحة لها ويمكن التعبير عنها باإلنتاجية     

  "ية تقنية اقتصاديةمن ناح

عدد الوحدات المستعملة من المـوارد إلنتـاج وحـدة    "   على أنها   ETZIONIكذلك يعتبرها   

  ".واحدة من منتج معين
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  : ومن خالل هذه التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص ما يلي   

الكفاءة هي صورة من صور العمل بدون وجود تبذير في الموارد مهما كانت طبيعتهـا                -

  ). بشرية، مالية، معلوماتمادية، (

 .تقييم الكفاءة عادة بواسطة تكاليف اإلنتاج، و األرباح -

تعتبر الكفاءة في غالب األحيان مرادف لإلنتاجية و تظهر في شكل قياس داخلـي ألداء                -

المؤسسة بحيث يعرف األداء على أنه درجة تحقيق تلك األهـداف المـسطرة لفتـرة               

 . تشغيل معطاة

 حساب نسبة الكفاءة يجب أن تتم على أساس المقارنة بـين عـدة              حتى تكون داللة في    -

حتـى  ) نسبة للمقارنـة  (أو مقارنتها بكفاءة النظام     ) على أساس تاريخي  (فترات نشاط   

 . يمكن الوقوف على تقدم المؤسسة

من خالل التعريفات المقدمة يمكن القول أن الكفاءة تتعارض مع الفعالية، بحيث يمكـن               -

على  حساب الفعالية في حالة إنتاج سلعة واحدة ال يوجد عليها طلب             أن نحقق الكفاءة    

و يمكن أن تحقق الفعالية على حساب الكفاءة في حالة تحقيق األهداف المـسطرة دون           

  . مراعاة للتكاليف

يمكن تعريف الكفاءة بأنها االستخدام األمثل للموارد لتحقيق أفضل القيم المضافة، إذ ترتبط             كما  

النظـاري،  ( نتاجية لتحديد مقدار اإلضافة في قيمة كل عنصر من عناصر اإلنتاج            الكفاءة باإل 

١٩٩٠، .(  
  

  .و تعرف الكفاءة بأنها النسبة بين كمية المورد المخطط له و المورد المستخدم فعال 

  )).١(المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ( 
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ة المخرجـات إلـى المـدخالت أو                فالكفاءة إذا شئ نسبي، فهي متغيرة، و لذا تقـاس بنـسب           

نسبة المنفعة إلى التكلفة، كما تتأثر الكفاءة بعامل الزمن، فقد يتم التضحية بنسبة مـن الكفـاءة                 

على األمد القصير لتحقيق نسبة كفاءة اكبر على األمد البعيد، و بالعكس، فقد يتم التركيز على                 

قصد أو غير قصد عامل الكفاءة علـى األمـد   تحقيق الكفاءة على األمد القريب و نتجاهل عن         

  )م١٩٨٨مرشد،.( البعيد 
  

كما أن الكفاءة تهتم بطريقة أداء العمل بما يؤدي إلى االسـتخدام االقتـصادي لإلمكانيـات و                 

الموارد المتاحة، و على ذلك فان مقياس الكفاءة هو استخدام اإلمكانيات و الموارد بأقـل قـدر    

  .ممكن من التكاليف 

  : يل العالقة بين الكفاءة و الفعالية تحل. ب

من خالل ما تقدم حول مفهوم الكفاءة و الفعالية، نجد أن مفهوم الفعالية أكثر اتساع من                   

مفهوم الكفاءة، و في غالب األحيان يمكن التعبير على الكفاءة أنها متغير من متغيـرات دالـة                 

قييم متقارب فتحقيق هدف زيادة رقـم       كذلك تشكل الفعالية و الكفاءة غالب موضوع ت       . الفعالية

األعمال كمعيار فعالية يمكن أن يتم من خالل تخفيض االستهالكات الوسيطية، و ذلك بالضغط              

على تكاليف اإلنتاج و تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة في السوق من خالل األسعار كمعيـار               

  . كفاءة

حث عن الفعالية والبحـث عـن       كذلك يمكن مالحظة التباعد في بعض األحيان بين الب          

ولتحليـل  . الكفاءة أي البحث عن الفعالية يكون على حساب البحث عن الكفاءة والعكس صحيح    

  : أكثر عمق يمكن تقديم النموذج التالي من خالله نميز بين الكفاءة و الفعالية 
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 انطالقا من التركيز على أن موضوع الفعالية و الكفاءة يرتبط بالمؤسـسة و العنـصر                

  : البشري و تفاعلهما، يمكن أن نميز بين المتغيرات التالية 

 .يمكن اعتبارها على أنها تركز على عمليات داخلية أو عمليات خارجية: المؤسسة  -

 .يمكن اعتبار تصرفاتهم على أنها تصرفات عقالنية أو تصرفات طبيعية: األفراد  -

  : مكونات الكفاءة الداخلية -١

لإلنتاجية، من خالل مراقبة تدفق العمل لتحقيق العملية اإلنتاجيـة           تماثل المفهوم العام      

بشكل أمثل كما و نوعا، و هذا يتطلب ضمان تحويل المدخالت إلى المخرجـات مـن خـالل            

  .تخفيض التكاليف باعتماد التخصص و تقسيم العمل بشكل مالئم

  : و يمكن قياسها بواسطة 

  مردودية رأس المال المستثمر ساعة عمل، تكاليف السلع المباعة، / إنتاج

  حسب القوة البيعية/ المبيعات

   : مكونات الكفاءة الخارجية -٢

ترتبط بالحصول على الموارد النادرة وتوزيع المنتجات وفي نفس الوقت تواجه مشاكل              

سـوق المـوارد وسـوق المنتجـات     (خاصة على المستويين الجزئي والكلي ترتبط باألسواق      

الخ  كذلك إن فهم الكفـاءة الخارجيـة       ...سياسات األسعار، تجزئة األسواق     ب، وتتعلق   )النهائية

  . يرتبط باالنتقال و التحويل الجيد للموارد التقنية و المعلومات بين المؤسسة و البيئة

  : و يمكن قياس الكفاءة الخارجية بواسطة 

ل، تنمية منتجات جديـدة،   تكلفة رأس المال، الحصة السوقية، تكلفة المواد األولية، تكلفة العم -

  تنمية أسواق جديدة 
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   :  مكونات الفعالية الداخلية-٣

ترتبط بإشباع تطلعات و رغبات مختلف األفراد التي تتشكل منها المؤسـسة، باعتمـاد                

أساليب تحفيز تساهم في قيامهم بمختلف المهام المنوطة إليهم، و صيانة العالقات القائمة بـين               

و يـرتبط  . ماعات و التأكيد على التعاون كعنصر من عناصـر الفعاليـة  مختلف األفراد و الج  

محتوى المهام وشروط العمل ونظام التعويـضات ونوعيـة       : التحفيز بالعديد من العوامل مثل      

  . العالقات التنظيمية التي تربط األفراد والجماعات والمناخ التنظيمي

  : و يمكن قياس الفعالية الداخلية بواسطة 

ان العمل، معدل التغيب، عدد الشكاوي، اتجاهـات األفـراد، المنـاخ التنظيمـي،              معدل دور 

  . اإلضرابات

  :  مكونات الفعالية الخارجية -٤

ترتبط هذه المكونات بالعالقات القائمة بين المؤسسة و بيئتهـا الخارجيـة لـيس علـى           

على إشباع تطلعـات    مستوى التبادالت التقنية و المعلومات بالضبط، و إنما في قدرة المؤسسة            

مالك، زبائن، موردون، مقرضون،    (مختلف األطراف اإلستراتيجية التي لها عالقة بالمؤسسة        

  : و المجتمع بصفة عامة و يمكن قياس الفعالية الخارجية بواسطة ...) جماعات محلية 

 درجة إشباع مختلف أطراف التعامل، المسؤولية االجتماعية، القدرة فـي تحديـد الفـرص               -

  . لمخاطر والمستوى المعيشيوا

  

  :  نتائج العالقة بين الكفاءة و الفعالية -ج

 االقتصادية و المعلومات، على     - يمكن التأكيد على أن الكفاءة ترتبط بالمتغيرات التقنية         

. العكس فإن الفعالية تهتم أكثـر بالجوانـب اإلنـسانية و المتغيـرات ذات الطـابع النـوعي                 
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يرات الفعالية ال يعني ذلك االهتمـام بـالبعض و قبولهـا و           كذلك من خالل دراسة متغ      

وذلك من منطلق أن كل من مجموعة متغيرات تشكل جزء من موضوع            . إهمال البعض اآلخر  

  ). الخ... كالهيكلة، و األفراد و البيئة و التكنولوجيا (الفعالية يرتبط بوضعية معينة بالمؤسسة 

ة بعالقات معقدة يجب على المؤسسة التحكم فيهـا         كما ترتبط متغيرات الفعالية و الكفاء       

  : لعدة أسباب 

و التـي   (فعاليـة   / من جهة تترجم العالقات طبيعة الصراع القائم بين مكونات الزوج كفاءة           -

فعلى سبيل المثال يمكن  أن يقابـل  ). Dilemme متعايشة –هي عبارة عن متغيرات متناقضة  

فعالية الداخلية، فالمراقبة الداخلية الصارمة لتدفقات العمل       تعظيم الكفاءة الداخلية الضغط على ال     

كذلك تعظيم الكفاءة الخارجية يقابلـه تخفـيض        . يمكن أن تنعكس على مستوى تحفيز األفراد      

للفعالية الخارجية، فعملية استغالل الموارد يمكن أن يكون له أضرارا على مـستوى أطـراف            

 المؤسسة من خالل مجموعة من اإلجراءات فـي         التعامل و التي بدورها تحاول الضغط على      

  ). الخ... ضرائب، فوائد (شكل تكاليف إضافية 

هي نـاتج الحـساب الرياضـي للفعاليـات         : من جهة أخرى يمكن اعتبار أن األداء الكلي          -

  .األربعة

  )الخارجية+ الداخلية (الفعالية ) + الخارجية+ الداخلية (الكفاءة = األداء الكلي 

ل هذه المعادلة فإن قيمة األداء تتوقف على قيمة كل متغير من المتغيرات األربعـة،            و من خال  

فعلى سبيل المثال اعتماد المؤسسة لتنظيم أمثل للعمل عل مستوى اآلالت و تدفقات المهـام و                

اإلجراءات دون األخذ بعين االعتبار تحفيز األفراد و إدماجهم بشكل مالئم يـؤدي بالمؤسـسة         

اء ضعيف، كذلك التركيز على الكفاءة والفعالية الداخليتين من خالل هيكلة مناسبة            إلى تحقيق أد  
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وتحفيز مناسب في مقابل فعالية خارجية ضعيفة باعتبار أن السلعة غير مرغوب فيها من قبـل      

  )سويسي(  .المستهلك وال تتماشى ومتطلبات السوق

  : الفعالية-ثانيا

اسية في نظريات التسيير و التنظيم، بحيـث مـا          يعتبر مفهوم الفعالية نقطة ارتكاز أس       

يزال الجدل قائما حول تحقيق دقيق لمحتواها، مع االقتناع أن أي مساهمة نظرية فـي مجـال                 

التنظيم، البد أن تأخذ بعين االعتبار مفهوم الفعالية، هذه األخيرة أصبحت تمثل فـي األدبيـات         

قتصادي واالجتماعي بوجه عام على المـستوى       اإلدارية  المعيار الرئيسي الذي يحدد التقدم اال       

و دراسة كيفية تنظيم المؤسسة من خالل تحديد مكونـات الهيكـل التنظيمـي بهـدف                . الكلي

الوقوف على الفعل التنظيمي و فهمه و تحسينه، هذا يتطلب أن عملية تحليل الهيكل التنظيمـي                

قة بين الهيكلة و الفعاليـة نقـوم        ال تتم بشكل مستقل عن مفهوم الفعالية، و لتحديد طبيعة العال          

  . بتحديد محتوى الفعالية و عالقتها بالكفاءة و األداء و مؤشرات قياسها
  

  : ماهية الفعالية التنظيمية و طرق قياسها -

  :  الفعالية التنظيمية تعريفات -

هناك اتفاق حول أهمية الفعالية التنظيمية كظاهرة صحية مرغوبة في المؤسسات مهما              

 طبيعة نشاطها، إال أن الخالف قائم حول تحديد ماهيتها وكيفية قياسـها، وهـذه بعـض                 كانت

محاوالت التعريف لهذا المفهوم و التي نحاول أن نقوم بتحليلها للوقوف على نقاط االختالف و               

  . االتفاق حولها

 

   : مجموعة التعاريف التقليدية-أ

  على أنها تحقيق الهدف المحدد : BARNARDيعرفها  -
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على أنها النجاح في تحقيق األهداف المسطرة من خالل االسـتغالل            : ETZIONIيعرفها   -

  األمثل  و المتوازن للموارد المتاحة في البيئة الخارجية

 على أنها درجة تحقيق األهداف المتعددة  : PRICEيعرفها  -

 رد على أنها درجة التطابق بين األهداف في حدود الموا : DONNELLYيعرفها  -

 المتاحة 

على أنها درجة التطـابق بـين األهـداف التنظيميـة              : HANNAN & Freemanيعرفها 

 . و النتائج المتحصلة

على األهداف كمؤشر لقياس الفعالية التنظيمية بناءا علـى  التعريفات أنها تركز   نستنتج من هذه    

نجد عـدم  التعريفات قراءة لهذه   الموارد المتاحة على مستوى البيئة الخارجية، لكن من خالل ال         

تحديد طبيعة هذه األهداف رسمية أو غير رسمية أو عدم تحديد المدى الزمني لهذه األهـداف                

  .قصيرة أو متوسطة أو طويلة

  : النظاميةالتعريفات مجموعة -ب

 على أنها مضاعفة النتائج النهائيـة للمؤسـسة مـن خـالل     KATZ & KAHNيعرفها  -

افة الوسائل المتاحة في البيئة الداخلية و الخارجية و بعبارة أخـرى هـي              االستخدام األمثل لك  

 .القدرة على البقاء و االستمرار و التحكم

على أنها القدرة على تحقيق أهدافها فـي شـكل           : Rosenzweig و   Kastيعرفها كل من     -

و تحقيـق  زيادة حجم المبيعات و الحصة السوقية و رضا الزبائن و تنمية المـوارد البـشرية             

 .النمو

على أنها اإلنتاجية المرتفعة و المرونـة و القـدرة علـى             : Mahoney و   Steersيعرفها   -

  .التكيف مع البيئة و القدرة على االستقرار و اإلبداع
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على أساس العالقة بين ندرة الموارد فـي البيئـة و    :  Seachore & Yuthmanيعرفها  -

 . اجه من موارد نادرةالقدرة التفاوضية للحصول على ما تحت

 أن الفعالية التنظيمية هي عملية تـرتبط بالتـصور   التعريفاتيمكن أن نستنتج من هذه       

 مخرجات  و يمكـن التعبيـر        ← معالجة   ←مدخالت  : النظامي المبني على المعادلة التالية      

  . بيةعليها من خالل التفاعل اإليجابي بين مختلف مكونات النظام في شكل تغذية مرتدة إيجا

  

  :  المعاصرة التعريفات مجموعة -ج

 على أنها النجاح في التعامل مع القيود المفروضـة  :   Goodman & penningsيعرفها  -

عليها من جمهورها، و إذا كانت النتائج المحققة معادلة أو تفوق مجموعة المعـايير المحـددة                

 . ألهداف المنشودة

  

 تحقيق الحد األدنى من اإلشباع لرغبـات وتطلعـات   القدرة على:  على أنها    Milesيعرفها   -

األفراد و جماعات المـصالح،     : األطراف ذات العالقة اإلستراتيجية بها، هذه األطراف تضم         

 .  الخ... المالك، زبائن، موردون، منافسون 

 . دالة حالة االنسجام بين متغيرات الهيكل التنظيمي و البيئة:  على أنها Penningsيعرفها  -

على أنها القدرة على البقاء و التكيف و النمو بغض النظر عـن األهـداف               : ١ Alvarيعرفها  

 .التي تحققها
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 أن الفعالية التنظيمية أصبحت تـرتبط أكثـر   التعريفاتيمكن أن نستنتج من خالل هذه     

في إطار تحقيقها لألهداف  المسطرة مع مكونات بيئية غير مستقرة، تجعل من المؤسسة فـي                

  .  من خاللها تقوم بالبحث عن التوازن الديناميكي لتضمن نموها و بقاءهاوضعية

 هذه أن الفعالية التنظيمية يمكـن       التعريفات بصفة عامة يمكن أن نستنتج من خالل مجموعات         

  : تناولها من زاويتين أساسيتين 

  : تعدد األهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها و التي يمكن تقسيمها إلى ) أ

 توفير سلع و خدمات تتماشى و حاجات السوق و الزبائن ) : المخرجات(هداف تتعلق باإلنتاج أ

 . االستجابة لحاجات الجمهور ذات الفائدة العامة: أهداف تتعلق بالمجتمع 

العمل على تشغيل المؤسسة بكيفية تسمح لها بتحقيـق األهـداف األساسـية             : أهداف نظامية   

 . راقبةكالبحث عن االستقرار و الم

أهداف (التوجه إلى تحقيق أهداف أخرى غير اإلنتاج و التي تسمح بالتطور            : األهداف المشتقة   

 ...). ثقافية أو اجتماعية أو سياسية 

إن التعدد في األهـداف يرجـع إلـى مجموعـة           : األطراف التي تتعامل معها المؤسسة      ) ب

حكـم خـاص علـى الفعاليـة       األطراف التي تتعامل معها المؤسسة، بحيث يكون لكل طرف          

التنظيمية بواسطة معايير تتماشى مع مصالحة، فالمساهم يركـز علـى مردوديـة االسـتثمار      

  )سويسي، نسخة إلكترونية(  .والعامل يركز على مستوى األجر وشروط العمل و ما إلى ذلك
  

.) .....إنتاجية، عسكرية، إجـراء إداري    (ف الفعالية بأنها صفة لعملية ما       يتعركما تم   

  . تشير إلى مقدرة هذه العملية في الوصول إلى أهدافها
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وتعني الفعالية مدى النجاح في تحقيق األهداف، وهذا يعني أن درجة الفعالية  أنما تقاس بمدى                

كما أن الفعالية أيضا نسبية، حيث ينـدر        . تحقيق األهداف المحددة و التي وجدت أصال لتتحقق       

ل انه غالبا ما يكون هناك أكثر من هدف، و قد تتعـارض       أن يكون هناك هدف واحد للنظام، ب      

هذه األهداف مع بعضها البعض، لذا تتحدد درجة الفعالية بمدى تحقيق األهداف المحددة، كمـا         

تتأثر الفعالية أيضا بعامل الزمن، فقد يتم التركيز على تحقيق أهداف مباشرة قريبـة األمـد، و       

ستقبلية أو نضحي بتحقيق بعض األهداف الحالية في        يكون ذلك على حساب تحقيق األهداف الم      

  .سبيل تحقيق أكثر األهداف المستقبلية

كما أن الفعالية ترتبط بفكرة النظام المفتوح ألنها تلتزم بمالحظة التطورات التي تحـدث فـي                

  .البيئة المحيطة حتى يمكنها توجيه طاقاتها بما يحقق االشباعات المتجددة في هذه البيئة 

  ).٦٢-٦١، ص ٢٠٠٦، أحمد(

  

    performanceاألداء :  ثالثا
  

  : التعريفات-أ

البحث عن تعظيم العالقة أو النسبة بين النتائج        "من التعريفات األكثر استعماال لألداء تتمثل في        

  "الوسائل انطالقا من وجود هدف محدد/ 

 يمكن و البحث عـن      هو البحث عن الكفاءة من خالل إنتاج أكبر ما        "هذا يعني أيضا أن األداء      

  "الفعالية من خالل القيام بأفضل عملية لتحقيق نمو دائم

  " فعالية العملية و كفاءة استخدام الموارد: "و يعرف األداء أيضا على أنه 

و نستنتج مما سبق أن األداء ما هو إلى عملة نعتمدها لتقييم عمل المؤسسة من جهة التكـاليف             

 النسبة بين الوسائل المستخدمة و النتائج المحققـة، و مـن        و التي تعبر عن الكفاءة عن طريق      
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جهة أخرى القيمة المضافة و التي هي تعبير عن التآزر و الفعالية من خالل الوقـوف علـى                  

كذلك يظهر لنا األداء بصور متعددة حسب جمهور المهتمين أو          . درجة تحقيق النتائج المتوقعة   

   :و يمكن أن نميز بين حسب سياق الدراسة، 

 و الذي يعبر عن استراتيجية الحصول و المحافظة علـى ميـزة             :األداء من زاوية اقتصادية     

 . تنافسية تسمح بمعالجة نوعية لمختلف المدخالت

العملية للمؤسسة من خـالل     ) Pilotage( و الذي يعبر عن القيادة       :األداء من زاوية تنظيمية     

  . تحقيق كل من الكفاءة و الفعالية
 

  :لداخلي و األداء الخارجي األداء ا-ب

كان إلى عهد قريب مشكل األداء قضية داخلية يرتبط بإنتاجية العمل، لكن مع مـرور                 

الزمن تبين أن مفهوم األداء ال يقوم ال بعد واحد، نظرا ألن قيمة السلعة ال تتوقف بشكل آلـي                  

الجـودة و   على حساب التكلفة، وإنما توجد مجموعة خصائص أخرى تتعلق بالسلعة كمستوى            

توقيت تقديمها للسوق  و التصميم و ما إلى ذلك من عوامل تؤثر في قيمة السلعة و التي نعبر                    

   :عنها بالسعر الذي يكون المستهلك مستعد لدفعه، و منه نعبر عن األداء بالمعادلة التالية 

  )السعر، القيمة(األداء الخارجي ) + التكاليف(األداء الداخلي = األداء 

 تقييم األداء يرتبط أكثر بالبعد الخارجي من خـالل درجـة إشـباع              لى ما سبق فإن     بناءا ع و

  . الزبائن و بالبعد الداخلي من خالل التحكم في كمية العمل المستهلكة

هذا يعني أيضا أن األداء هو محصلة جمع مختلف العناصر و فعالية التفاعل بينها، إلى جانب                 

  . رجي جيد دون وجود أداء داخلي جيدذلك أنه ال يمكن الحديث عن أداء خا
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  : كيفية إدراك األداء . ج

تركز النظرة المحاسبية لألداء على التكلفة كوحدة قياس استخدام مختلف المـوارد، و               

ليست العناصر التي تساهم بشكل إيجابي في قيمة السلعة من منظور مختلف أطراف التعامـل               

  ...)زبائن ومساهمين و أجراء (

يل المثال لما تلجأ المؤسسة الستراتيجية قائمة على الحجـم، يـشكل متغيـر              فعلى سب  

التكلفة حجر الزاوية، بحيث حجم المبيعات المرتفع يتحقق بواسـطة أسـعار منخفـضة، مـع        

. اإلشارة إلى أن الهامش اإلجمالي يتوقف على مدى قدرة المؤسسة في التحكم فـي التكـاليف               

ة لدى الزبون ترتبط بمعـايير أخـرى كـالجودة و توقيـت             وفي المقابل إذا كانت قيمة السلع     

وجودها في السوق و ميزاتها الوظيفية و التقنية، فإن المؤسسة تسعى إلـى محاولـة إشـباع                 

اهتمامات الزبائن من خالل تكييف السلعة و إعادة تصميمها من جديد، ويظهر في هذه الحالـة           

  . متغير التكلفة كمتغير ثانوي

/ تكـاليف   : عتبر متغير متعدد األبعاد يقوم على أساس تسيير الـزوج           وعليه فاألداء ي    

  . قيمة، وليس على أساس عنصر على حساب عنصر آخر

و لفهم األداء على مستوى المؤسسة يجب أن تكون عملية اإلدراك على المدى الطويل                

  : من خالل أبعاد متعددة

  :  االتجاه إلى األداء على المدى القصير و الطويل-١

إن التركيز على المؤشرات العملية ال يسمح فقط بالوقوف على األداء الفعلـي بـشكل             

سريع وبطريقة محددة، و لكن أيضا االنتقال من منطق معاينة األداء الموجود إلى توقع األداء               

بمعنى التحول من المؤشرات القائمة على معلومات سابقة إلى مؤشرات تقوم علـى             . المستقبلي
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نبؤ بالمستقبل، و عليه فإن األداء يجب أن يركز على المدى القصير و الطويل فـي   التوقع و الت  

  . نفس الوقت

   : تصور متعدد األبعاد لألداء -٢

من خالل اعتماد أسلوب لوحة القيادة يمكن تقديم رؤية أكثر شمولية لـألداء، فـالفكرة         

ؤية يعتمد عليها المساهمين    األساسية في بداية األمر ركزت على األداء في صورته المالية كر          

الزبـائن،  : (بشكل كبير إال أن يجب أن تؤخذ بعين االعتبار اهتمامات اإلطـراف األخـرى               

وفـي  . و الذين يمكن أن تتعارض تصوراتهم مع تصورات المساهمين        ...) العمال، الموردين   

. ألطـراف هذه الحالة تظهر ضرورة النظرة المتوازنة لألداء و ذلك بغرض خلق توافق بين ا             

بمعنى أن األداء المراد التوصل إليه يأخذ الصورة المالية، لكن يجب أخذ أهـداف األطـراف                

االختالف في التصورات و تناقض األهداف يـنعكس بـشكل          (األخرى كمحددات لهذا األداء     

  ). سلبي على نتيجة األداء
  

   : مؤشرات األداء وعالقته بالفعالية -د

بيان كمي يقيس فعالية أداء كفاءة الكل أو الجزء مـن           : "يعرف مؤشر األداء على أنه        

في شكل خطة أو هدف تم تحديده و قبوله في          ) Norme(عملية أو نظام و ذلك بالنسبة لمعيار        

  "إطار االستراتيجية الكلية

  : من هذا التعريف يمكن استنتاج ما يلي 

بير المالي ال يكـون دقيـق و ال   نعبر عن مؤشر األداء بالكمية و ليس بالقيمة، باعتبار أن التع          

  . يعكس الزيادة أو النقصان في كمية المخرجات
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يقيس مؤشر األداء الفعالية و التي تعني قدرة  النظام على توليد أداء كلي أو جزئي للعمليـة أو   

النظام على مستوى منصب عمل أو قسم أو ورشـة أو كـل مؤسـسة بمختلـف مـستوياتها                 

 . التنظيمية

داء الفعالية بالنسبة لمعيار في شكل خطة أو هدف محدد ومقبول هـذا يتطلـب    يقيس مؤشر األ  

وفي حالة العكس فالفـشل     . تعبئة و تحفيز الموارد البشرية للمؤسسة لتحقيق األهداف المسطرة        

 . هو مصير المؤسسة

نعبر عن المؤشر في إطار استراتيجية شاملة، هذا يتطلب مراجعة مدى انـسجام المؤشـرات               

  )سويسي، نسخة إلكترونية( . ة في مختلف المستويات داخل المؤسسةالمستعمل
 

  النظام المحاسبي: رابعا

   تعريف النظام المحاسبي-أ

يعتبر النظام بصفة عامة هو مجموعة من األشياء المادية و المعنوية التي تهدف من              " 

، ١٩٧٢عـي، مر" (خالل العالقات بينها إلى تحقيق غرض معين سواء كان ماديا أو معنويـا              

  ).٧٩ص

نظام أو خطة تتمثل في مجموعة من الترتيبـات الخاصـة           " أما النظام المحاسبي الموحد هو      

بتسجيل البيانات المحاسبية على مستوى الوحدة االقتصادية، و إعداد قوائم و حسابات ختاميـة              

و موازنات تخطيطية في إطار محدد من األسس و القواعـد و االصـطالحات و التعـاريف                 

  ).بسيوني ".( دمة أهداف معينةلخ

ألنه يتناول المحاسبة المالية و محاسبة التكاليف و المحاسـبة        " محاسبي"و يوصف النظام  بأنه      

فلقد وحد النظام األسس و القواعد و المصطلحات و التعاريف و الحسابات و القوائم              . اإلدارية  
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اعد العامة و المصطلحات و التعاريف      الختامية بالنسبة للمحاسبة المالية، و وحد األسس و القو        

و تنـاول  . بالنسبة لمحاسبة التكاليف، إال أن التوحيد لم يمتد إلى أنظمة و حـسابات التكـاليف      

النظام أيضا أسس و قواعد الرقابة الالزمة للمحاسبة اإلدارية و التي تشمل القواعد الماليـة و                

  .قواعد المشتريات و قواعد المخازن و قواعد المبيعات

باعتبار أن التوحيد يشمل السنة الماليـة و الـدليل المحاسـبي و             " موحد"و وصف النظام بأنه     

األسس و القواعد و المصطلحات و التعاريف المحاسبية و الحـسابات و القـوائم الختاميـة و          

  ).١٠-٩، ص١٩٨٢بسيوني، .( الموازنات التخطيطية
  

  

التي تنتج تلقائيا المعلومـات المفيـدة       يمثل النظام المحاسبي شبكة االتصال الرسمية       " 

" األساسية و الفرعية المحددة مقدما من خالل التنظـيم    التي تساعد المنفذين في تحقيق األهداف     

 )Charles T.Horngren,1962, P631.(   

كما أنه في رأي البعض اآلخر عبارة عن تجميع أجزاء متكاملة، و هو في المـشروع عبـارة         

لعاملين و األنشطة  و المواد و اآلالت لتحقيق أهداف المـشروع، و هـو      عن الوسيلة لتوحيد ا   

   ).Charles T.Horngren,1962, P11(  .وسيلة لترجمة القرارات اإلدارية إلى نتائج

و يعني ذلك في كال التعريفين أن النظام المحاسبي بكونه شبكة االتصال الرئيـسية أو بكونـه                 

الـسجالت و   " ون ممثال في مجموعة من األشياء الماديـة         تجميع أجزاء متكاملة البد و أن يك      

تحقيق غرض   التي تهدف إلى  " جهود العاملين في المشروع   " و المعنوية   " المستندات و اآلالت  

.( معين هو مد اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتسيير نشاط المشروع و قياس نتائجه و متابعتهـا              

  ).٧، ص ١٩٨٢بيان، محمد، 

م عمليات تسجيل المعامالت التجارية ، خـالل المراحـل التاريخيـة            لقد تطور مفهو   

المختلفة ، من مفهوم ضيق أي مسك الدفاتر إلى أن أصبح اليـوم معـروف بمفهـوم النظـام      
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( ويصنف النظام المحاسبي بمعناه الواسع ، بأنه احـد فـروع علـم االقتـصاد                . المحاسبي  

إن نظريـة   . واسعا بعلم الرياضيات واإلحـصاء    يرتبط ارتباطا   ). االقتصاد القياسي أو الكمي   

  اي(في ) لوكا باتشيولو( ، وضعها الرياضي الربان)نظام القيد المزدوج ( المحاسبة الحديثة 

 Summa( كتاباته تحت العنـاوين ( Geometria, Proportion et Proportionalita)مبادئ

di Arithmatica (والتي صـدرت فـي      )والنسبالهندسة ، التساوي ، اي المعادلة       ،الحساب ،

 أول معهد للمحاسـبة     ١٥٨١، كما تأسس في عام      ١٤٩٤في ايطاليا سنة    ) فينسيا(مدينة البندقية 

تعتمد على جوهر هذه النظرية في مبدأ المدين والـدائن ، جـاءت كإحـدى               .في المدينة نفسها  

ائن ، اي بمعنـى     اكتشافات الرياضية،التي تقول ، أن لكل قيد حسابي مدين يقابله قيد حسابي د            

أخر أن المجموع الجبري لجانب المدين يساوي المجموع الجبري لجانب الدائن ، وان الفـرق               

بينهما يساوي صفر، وبذلك تحتفظ عمليات تسجيل المعامالت االقتصادية بالموازنة فـي كـل              

ربـاح  مراحلها حتى إعداد التقارير المالية الختامية المتعارف عليهـا بتقريـر النتيجـة أي األ         

تمويلها،  والخسائر والميزانية العمومية التي تعبر عن وسائل إنتاج الوحدة االقتصادية ومصادر          

معبرا عنها بوحدة النقد وفي وقت محدد، مع اخذ بنظر االعتبار تعديل هذين التقريـرين، فـي     

  .حالة كون نسبة التضخم المالي عالية عند إعداد هذين التقريرين

سـبيرنتيك  (المعلوماتي    العلم الكمي و   -ن النظام المعلومات االقتصادي   تعتبر المحاسبة جزء م   

تهدف إلى تجميع وتصنيف البيانات ، تسجيلها ومعاملتها وتفـسيرها وتحليلهـا            ). وانفورماتيك

تزود .  عنها بوحدة نقدية وفي وقت محدد        ةوعرضها وتقديمها بشكل تقارير ومعلومات ، معبر      

ة بهذه المعلومات ، لالستفادة منها فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات              المستويات اإلدارية المختلف  

  .االقتصادية واإلدارية
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نجاز هذه المراحل من العمليات المحاسبية ، البد من وجود الوسائل الالزمة لتجميـع     إمن أجل   

وتسجيل وتفسير وتحليل وعرض هذه البيانات ، وهي مـا تـسمى بالمـستندات والمجموعـة           

  .ر المحاسبية ، والتي بمجموعها تشكل نظاما متكامال للمحاسبةالدفترية والتقاري

. لها جانب نظري وجانب آخر تطبيقي     . المحاسبة كنظام من ناحية ، وفن من الناحية األخرى          

فاألول يتمثل في النظرية المحاسبية ومبادئها وقواعدها، والجانب اآلخر يتكون من شقين،األول            

القيد المزدوج، المستخدم فـي   -ظمة، والثاني هو الجانب الفني    يتضمن القوانين واألعراف واألن   

  .عملية إنتاج البيانات االقتصادية وقياس األداء وتقييمها
  

إن تركيب النظام المحاسبي ، هو الذي يحدد وظائفه،إذ يمكن تقسيم تركيـب النظـام               

  -:المحاسبي إلى األنظمة الفرعية التالية

 . مسك الدفاتر–قتصادية قسم التبويب وتسجيل المعامالت اال

   محاسبة –قسم االحتساب، قياس الموارد االقتصادية للمنشاة 

  . التكاليف التقارير المحاسبية، تمثل في إنتاج البيانات ، وعرضها

تزويد المستويات اإلدارية المختلفة داخل وخارج المنشاة بهذه المعلومات ، لالستفادة منها فـي              

  .تصادية واإلدارية عملية اتخاذ القرارات االق

التحليل المالي ، ترجمة هذه البيانات بشكل عملي ، لتسهل علـى عمليـة اتخـاذ القـرارات                  

 .االقتصادية واإلدارية النهائية

إن النظام المحاسبي نظريا وعمليا أصبح له المكان الملموس في مختلف النـشاطات البـشرية               

كافة العلوم، وانه حصيلة تفاعالت اقتـصادية       اخذ يحتل مكانه األساسي بين      . العلمية والعملية 

واجتماعية وقانونية متطورة وحسب متطلبات العلم وحاجات المجتمع، ونتج عن ذلك ظهـور             



 ٤٤ 

فروع متخصصة له ، شملت كل أشكال النشاط االقتصادي البشري ، منها المحاسبة الماليـة ،                

الوقايـة  (اعية ،المحاسبة المعـضلية التكاليف ، اإلدارية، الشركات ، الحكومية ، القومية ، الزر   

، التعاونيـة ، الـنفط ، الـضريبية ،          ) البيئية،عوامل اإلنتاج،الرقابة النوعية وحماية المستهلك    

واليوم يطبق النظام المحاسبي عن طريـق       . البنوك ،المراجعة والتدقيق، وغيرها من الفروع       

قدم المجتمع في مجـال التكنولوجيـا       البرامج اإللكترونية المتقدمة التي تلبي متطلبات تطور وت       

  .المعلوماتية

إن منهجية التسجيل وعملية االحتساب وعرض النتائج على شكل التقارير الماليـة ومـن ثـم                

هذه النتائج وتقديمها إلى المستويات اإلدارية المختلفة لالستفادة منها في عمليـة اتخـاذ               تفسير

ا النظام المحاسبي ،الـذي يـؤدي الوظـائف         القرارات االقتصادية واإلدارية، تشكل بمجموعه    

  -:التالية

 تزويد المسئولين في مختلف المستويات اإلدارية لالقتصاد الوطني بالمعلومات الجاريـة            -١  

والزمنية ، معبرا عنها باألرقام والتي تعتبر ضرورية في عملية اتخـاذ القـرارات الالزمـة                

 ذلك من  خـالل وسـائل التـسجيل وتقـديم            الكلي والجزئي، ويتم   لتوجيه النشاط االقتصادي  

  -:التقارير المالية، التي تهدف خدمة األغراض الثالث الرئيسية، وهي
 

اإلدارية الداخلية لإلدارة،التي تشمل على البيانات الالزمة للتخطـيط ورقابـة         إعداد التقارير -أ

  الوظائف الروتينية الدورية

ة،التي تشمل على البيانات الالزمة التخاذ قـرارات        اإلدارية الداخلية لإلدار   إعداد التقارير -ب

   اإلستراتجية للوحدة االقتصادية-الروتينية، وإعداد الخطط والسياسات الهامة غير



 ٤٥ 

إعداد التقارير المطلوبة للجهات الخارجية ، وخاصة ألصحاب الوحدات االقتـصادية فـي             -ج

  ا من الجهات الخارجية األخرىالقطاعين الخاص والعام  والجهات الضريبية والبنوك، وغيره
 

 خلق الظروف الالزمة ألداء عملية الرقابة الداخلية والخارجيـة لألنـشطة االقتـصادية ،         -٢

وتحديد الحالة المالية للوحدة االقتصادية من خالل قياس األداء، وتحديد درجة تحقيق األهداف             

. أسبابها والمـسئولين عنهـا    و الموضوعة في  الخطة ، ومقارنتها بالمتحقق وبيان االنحرافات        

وتتم الرقابة الداخلية من قبل الجهاز اإلداري لقسم المحاسبة والمالية في الوحدة االقتـصادية،              

أما الرقابة الخارجية ، فتجري من قبل الجهات الخارجية كمكاتب المحاسب القانوني المعترف              

ة الحكومية المتمثلـة بالجهـاز   من قبل اإلدار أو بها والمسجلة عند الجهات الحكومية الرسمية،     

  المركزي للرقابة المالية

 خلق األسس الالزمة إلجراء المقارنة الجارية والزمنية بين الوحدات االقتـصادية ، عـن               -٣

طريق تحليل وتفسير البيانات المحاسبية ، وتظهر هذه الوظيفة مـن خـالل تطبيـق النظـام                 

  المحاسبي للتكاليف

ضع المالي للوحدة في االقتصاد الكلـي والجزئـي ، عـن         إعطاء صورة واضحة عن الو     -٤

المحصلة من عمليات التـسجيل واالحتـساب والتحليـل ،           طريق عرض البيانات الموحدة و    

والتعبير عنها بالحسابات الختامية والمتمثلة بحسابات النتيجة والميزانية العمومية على صـعيد            

 الميزان القومي على صـعيد االقتـصاد         ادالوحدة االقتصادية لالقتصاد الجزئي ، وكذلك إعد      

الكلي ، واألخيرة تعتمد على مدى درجة وجود النظام المحاسبي الموحد الذي يـساعد علـى                

  )١٩٩٨، الطلحة( .عملية إنتاج البيانات الالزمة لهذا الغرض
  

  
  



 ٤٦ 

   أهداف النظام المحاسبي الموحد-ب
  

انات الالزمة للتخطيط و التنفيـذ  تتلخص أهداف النظام المحاسبي الموحد في توفير البي       

و الرقابة على كافة المستويات، و ربط حسابات الوحدة االقتـصادية بالحـسابات القوميـة، و           

تسهيل تجميع البيانات المحاسبية و تبوبيها و تخزينها، و سنتناول كل من هذه األهداف بـشي                

  .من اإليجاز

لرقابة على كل من مستوى الوحـدة       توفير البيانات الالزمة للتخطيط و التنفيذ و ا        -١

فعلى المستوى األول ألزم النظـام الوحـدة     : االقتصادية و مستوى القطاع و المستوى القومي        

االقتصادية بإعداد مجموعة من الحسابات و القوائم من بينها قائمة االسـتخدامات و المـوارد               

ات تخطيطية هي الموازنـة  الرأسمالية و حساب العمليات الجارية فضال عن إعداد ثالث موازن 

و بهذه الكيفية فان النظام يوفر البيانات الالزمـة لتحليـل           . العينية و الموازنة النقدية و المالية     

كما أن إعداد الموازنات    . نتائج األعمال و المراكز المالية و اتخاذ  القرارات و رسم السياسات           

ططها العينية بخططهـا التمويليـة، و   التخطيطية الثالثة يساعد الوحدة االقتصادية على ربط خ      

  . هو أمر يستلزمه تحقيق التوازن االقتصادي
  

وعلى مستوى القطاع فان النظام بما يتضمنه من موازنات تخطيطيـة و حـسابات و               

قوائم ختامية يوفر البيانات الالزمة للمشاركة في التخطيط و مزاولة مهام اإلشراف و الرقابـة               

  . و التوجيه و التنسيق

ما على المستوى القومي فان النظام المحاسبي يوفر لوزارة التخطيط بيانات موحـدة             أ  

. تساعدها في متابعة تنفيذ الخطة االقتصادية على المستوى القومي و على مستوى القطاعـات             

و يخدم النظام المحاسبي الموحد وزارة التخطيط أيضا بما يحققه مـن ارتبـاط كامـل بـين                  

لنقدية و المالية على مستوى الوحدة االقتصادية و آلجال زمنية قصيرة و            الموازنات العينية و ا   



 ٤٧ 

كما أن النظام يخدم وزارتي الخزانـة و االقتـصاد و ذلـك    . متوسطة تتفق مع الخطة القومية   

بربط حسابات الوحدة االقتصادية بكل من ميزانية الدولة و حسابها الختامي و ميزانيـة النقـد                

الجهاز المصرفي بما يوفره من بيانات الزمة للرقابة علـى التـدفقات     و يخدم النظام    . األجنبي

كما أن النظـام يـوفر للجهـاز المركـزي     . النقدية و مراكز السيولة في الوحدات االقتصادية     

فـضال عـن   . للمحاسبات ما يحتاج إليه لممارسة الرقابة المالية و متابعة الخطة و تقييم األداء         

سس و المصطلحات و التعريفـات و التقـسيمات يـسهل للجهـاز          ذلك فان النظام بتوحيده لأل    

  .المركزي للتعبئة و اإلحصاء عمليات جمع البيانات

 : ربط حسابات الوحدة االقتصادية بالحسابات القومية -٢

  
يعتمد المحاسب القومي على البيانات المستمدة من حسابات الوحدات االقتصادية  فـي             

أن اتفاق المحاسب القومي و محاسب الوحـدة االقتـصادية          و الشك   . إعداده للحسابات القومية  

على االصطالحات و المفاهيم و توحيد األسس و المـصطلحات و المفـاهيم علـى مـستوى                

الوحدات االقتصادية يسهل من عملية تركيب الحسابات القومية و القضاء على مشكلة وجـود              

  .هامش خطأ في تركيب هذه الحسابات

و لقـد كانـت   . لبيانات المحاسـبية و تبويبهـا و تخزينهـا   تسهيل عمليات جمع ا   -٣

الوحدات االقتصادية قبل تطبيق النظام المحاسبي الموحد تجد صعوبة بل و تعجز في بعـض               

األحيان عن مد األجهزة الخارجية بالبيانات المطلوبة نظرا الخـتالف األسـس والتعريفـات               

ن تلك التي يجب أن ترتكز عليها البيانـات         االصطالحات التي ترتكز عليها البيانات المتاحة ع      

  .المطلوبة



 ٤٨ 

و يؤدي تطبيق النظام المحاسبي الموحد إلى تسهيل مهمة الوحدات االقتـصادية فـي              

تقديم البيانات المطلوبة و تسهيل مهمة األجهزة الخارجية في تجميع تلك البيانات و تبوبيهـا و                

  ).١٩٨٢سيوني، ب. ( تخزينها بأي من طرق التجهيز اآللي للبيانات
  

و على ذلك فان النظام المحاسبي يجب أن يتم تصميمه بـصورة تمكـن مـن إنتـاج              

  :البيانات التي تساعد على

و تتمثـل هـذه     .  ربط األهداف األساسية و الفرعية في المشروع، بوسائل و أدوات تحقيقها           -

 و المعايير و التقـارير     الوسائل و األدوات في التقارير المالية الدورية و الموازنات التخطيطية         

  .المرتبطة بالقرارات الخاصة

عرض و تحليل نتائج أعمال المشروع بحيث يتمكن القائمين على إدارتـه مـن تقيـيم أداء             -

  . األنشطة المختلفة به

و تأسيسا على ذلك فان النظام المحاسبي بمكوناته من  سجالت و مستندات يعتبـر وسـيلة أو               

و حتى تتحقق فاعلية النظام المحاسبي المصمم إلنتـاج         . لة في التقارير  أداة إلنتاج البيانات ممث   

  :هذه التقارير فانه يجب أن يرتبط باألهداف التالية

  . إنتاج التقارير الالزمة لخدمة أهداف المشروع-أ  
  . يجب أن تتوافر في بياناته و تقاريره الدقة في اإلعداد و النتائج-ب  
  . الوقت المناسب يجب أن تقدم التقارير في-ج  
   يجب أن يحقق النظام المحاسبي االشتراطات الرقابة الداخلية -د  

  .األزمة لحماية أصول المشروع و رفع كفاءة أدائها
   يجب ان تتناسب تكلفة النظام و تكلفة إنتاج بياناته مع األهداف -ه  

  ).١٩٨٢بيان،محمد، .(المطلوبة منها
  
  



 ٤٩ 

  :سبي األركان الرئيسية للنظام المحا-ج
  

إذا كان النظام المحاسبي هو شبكة االتصال الرئيسية في المـشروع، فـان هـذه الـشبكة      

بمكوناتها المادية و المعنوية البد و أن تستند إلى أركان رئيسية تمثل جوهر التشغيل في النظام                

  :و يقوم أي نظام بصفة عامة على أربعة أركان رئيسية هي. المحاسبي

 .مدخالت النظام -١

 .ت التي يقوم النظام بأدائها و ما يحيط بها من ظروفالعمليا -٢

 .معايير أداء النظام -٣

 ).١٩٧٢مرعي، .   ( منتجات النظام -٤

  
و بالنظر إلى النظام المحاسبي نجد أن مدخالته تتمثل في العمليات المالية التي يتم تسجيلها في                

ددة يجب توافرهـا    و نعرف جميعا أن هذه العمليات تتطلب شروطا مح        . السجالت المحاسبية   

كمـا انـه البـد و أن تتـوافر لهـا      . فيها حتى يمكن اعتبارها عمليات مالية صالحة للتسجيل  

  .المستندات التي يتم التسجيل بموجبها
  

كذلك فانه من واقع ما سبق ذكره يتضح أن النظام المحاسبي يرتبط بعمليـات أربعـة                

ات المالية باإلضافة إلى إنتاج التقـارير     يجب القيام بها من خالله و هي تسجيل و تبويب العملي          

  .و قياس النتائج و تحليلها

أما بصدد معايير أداء النظام المحاسبي فإنها تتمثل في قدرتـه علـى مـد اإلدارة بالبيانـات                  

  .المطلوبة بالدقة المناسبة و في الوقت المالئم و بالتكلفة المقبولة

ـ     ستطيع أن يحقـق ذلـك لـإلدارة بـصورة     و بذلك  فان النظام المحاسبي الجيد هو الـذي ي

  ).٨-٧، ١٩٨٢بيان، محمد، .(مالئمة

  



 ٥٠ 

  : المعايير المستخدمة في اعداد النظام المحاسبي الموحد-د
  

أربعة معايير أساسية نوجزها  يجب األخذ بعين عند إعداد النظام المحاسبي الموحد
  :فيما يلي

  

  : البساطة و الوضوح و المرونة-١
  

ام بمعيار البساطة حيث تم التركيـز علـى المحاسـبة الماليـة و              أخذ في إعداد النظ   

التعرض لألسس و القواعد العامة لمحاسبة التكاليف دون التطرق لتوحيد حـسابات و أنظمـة               

كما أخذ في إعداد النظام المحاسبي بمعيار الوضوح و ذلك مـن خـالل االهتمـام            . التكاليف  

   عن البساطة و الوضوح فقد روعي في إعدادو فضال. بالشروح المفصلة للدليل المحاسبي

النظام المرونة حيث سمح للوحدات االقتصادية أن تمسك ما تراه مـن سـجالت ذات طـابع                 

خاص إلجراء أي تفصيالت تتطلبها ظروف العمل و احتياجاته في الوحـدات االقتـصادية و               

  .األجهزة الخارجية
  

   مسايرة القواعد و المبادئ المحاسبية الراجحة-٢
  

م أجهزة التخطـيط و التنفيـذ و    ئأخذ النظام بما استقر عليه العرف المحاسبي و ما يال           

تقييم األداء من األسس لتسجيل العمليات المالية و معالجـة اإلهـالك و تقـويم األصـول و                  

و لقد كان معيار المفاضلة بين األسس البديلة هو االرجحيـة، بمـا يكفـل               . المخزون السلعي 

  .ت الالزمة لنجاح التطبيقللنظام الضمانا
  

  : القابلية للتطبيق-٣
  

لقد أتيحت للوحدات االقتصادية من خالل اللجان الفرعية و النوعية الفرصة لدراسـة               

  .مشروع النظام و مواءمته إلمكانياتها قبل  إصداره 



 ٥١ 

 لقد كان واضحا عند      مقابلة االحتياجات المنبثقة من داخل الوحدة االقتصادية و خارجها-٤

إعداد النظام إن لكل من الوحدات االقتصادية و األجهزة الخارجية احتياجاتها من البيانـات، و               

  لذا فقد روعي إشراك الجهات المستخدمة و الجهات المنتجة للبيانات معا في إجراء المواءمة 

لمشروع النظام و لكي يكون النظام المحاسبي الموحد في صورته النهائية قادرا علـى مقابلـة       

  ).١٩٨٢بسيوني،.( احتياجات كل من الوحدة االقتصادية و األجهزة الخارجية 

  
  

  :خطوات تصميم نظم المعلومات المحاسبية
  

في البداية البد من التذكير بأن تصميم نظام المعلومات المحاسبية يتأثر بالعديد من   

ي السعي إلى تحقيق االعتبارات منها على سبيل المثال أهداف المنظمة فيما إذا كانت تتمثل ف

األرباح أم ال، و طبيعة نظامها التشغيلي و كذلك اإلداري، و لهذا فإننا سنجد أن هناك اختالف 

 في المنظمات المختلفة، إال أن هناك خطوات أساسية يجب إتباعها ةنسبي في النظم المعتمد

  .عند تصميم أي نظام معلومات محاسبي ألي وحدة أو منشأة
  

   الخطوة األولى
  

تتمثل بالدراسة التفصيلية للمنشاة حتى يمكن التعرف على أهدافها و مستوياتها   

اإلدارية المسئولة، و نماذج و مراكز اتخاذ القرار فيها و المعلومات التي تتطلبها و نظم 

المعلومات األخرى الموجودة في المنشأة و طبيعة نظامها التشغيلي و اإلمكانات المتاحة التي 

ا من قبل المنظمة لخدمة النظام المحاسبي  و تستخدم نتائج هذه الدراسة في يمكن توجيهه

تحديد أهداف النظام المحاسبي و تحديد درجة المكننة فيه و أيضا في اختيار و بناء العناصر 
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الخاصة بالنظام و تحديد مراكز جمع المعلومات و أنواع التقارير المطلوبة و أخيرا بتقدير 

  .شغيل النظام المقترحالتكلفة الكلية لت

   الخطوة الثانية

يقوم مصمم نظام المعلومات المحاسبي بتحديد أهداف النظام المحاسبي من حيث توفير   

المعلومات لألطراف المختلفة التي يتوقع وجود حاجة لديها لمثل هذه المعلومات و بالكم و 

  .لطرقالنوع و التوقيت و درجة التفصيل و طريقة العرض المناسبة لكل ا

   الخطوة الثالثة

يتم إعداد الهيكل العام للنظام المحاسبي و ما يشمله من أنظمة فرعية و بيان  طبيعة   

العالقة التبادلية الموجودة فيما بينها، وكذلك عالقة الوظائف بعضها ببعض داخل النظام على 

ح الوظائف أن يراعى ارتباط النظم المحاسبية الفرعية بوظائف التشغيل للمنظمة و وضو

  . المحاسبية
  

  الخطوة الرابعة

تتضمن إعداد الدليل المحاسبي بما يتطلبه من تحديد للمفاهيم و أسس التسجيل و   

  .القياس المحاسبي و ترقيم و تسمية و بيان محتوى البيانات للحسابات المنوي اعتمادها

  الخطوة الخامسة

 التقارير الدورية و الختامية تتضمن تحديد المجموعة الدفترية و مجموعة القوائم و  

الالزمة و من ثم تصميم المستندات المطلوبة لعمليات جمع البيانات و إعداد خريطة تدفقها 

  )٢٠٠٥جربوع، حلس، .(عبر النظام التشغيلي بوظائفه المختلفة
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  : المعلومات المحاسبيةإنتاجاالعتبارات الواجب مراعاتها عند 

لتي يجب مراعاتها في كل مرحلة من مراحل إنتـاج          هناك مجموعة من االعتبارات ا      

  :المعلومات المحاسبية و ذلك لتحقيق األهداف التالية

التحقق من دقة و سالمة المدخالت باعتبارها عنصرا حيويا للوقايـة مـن حـدوث                -

  .األخطاء و منع الوقوع في المشكالت و مواجهة الصعوبات

و معالجـة البيانـات طبقـا للطـرق و          توفير درجة تأكد معقولة من تنفيذ العمليات         -

 . المحددةاإلجراءات

تأكد دقة مخرجات النظام المحاسبي و سالمتها لضمان سالمة المعلومات المحاسـبية             -

 .التي ينتجها النظام المحاسبي

 . من المعلومات المحاسبيةاإلداريةتلبية االحتياجات  -

  :و االعتبارات التي يجب مراعاتها هي كالتالي

  :رات المرتبطة بالمدخالت االعتبا-١

العديد من االعتبارات المرتبطة بهذه المرحلة و التي تهدف إلى التأكد من صحة             هناك    

  -:و دقة و شمولية البيانات المستخدمة في النظام المحاسبي، و التي تتمثل فيما يلي

تحديد و تعريف المدخالت من خالل تحيل مفردات المدخالت و استكشاف مـصادرها        •

  .يف نوع البيانات التي تستخدم كمدخالتو تصن

 .اختيار و تحديد وسائل اإلدخال المناسب •

 .وضع خطة الترميز الخاصة بالنظام •

 .تحديد و تصميم نماذج اإلدخال بحيث تتناسب مع نماذج تقارير المخرجات •

 .االهتمام بتوثيق عملية اإلدخال و نماذج المدخالت نفسها و حفظها و حمايتها •
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اءات الخاصة بتدقيق المدخالت للتقليل من احتمال الوقوع في الخطأ عنـد       تحديد اإلجر  •

 . اإلدخال

 

  : االعتبارات المرتبطة بالمعالجة-٢

تهدف إلى توفير درجة تأكد معقولة من تنفيذ العمليات و معالجة البيانات طبقا                 

  -:للطرق و اإلجراءات المحددة، و التي تتمثل فيما يلي

  .اصة بالعمل و تحديد المهام و الواجبات المطلوبة الخاإلجراءاتتوصيف  •

اختيار و تحديد المجموعة الدفترية و المستندية عند استخدام النظام اليدوي و تحديـد               •

 .برامج التشغيل و برامج التطبيقات في النظام اآللي لمعالجة البيانات

السجالت و الملفات   تصميم قاعدة البيانات الالزمة لتنظيم الملفات و تحديد العالقة بين            •

 .و تحديد طرق التحديث و االسترجاع

تحديد المبادئ و السياسات المحاسبية المتبعة في تسجيل العمليات المالية و تبويبهـا و               •

 .تصنيفها 

تحديد اإلجراءات المستخدمة في الرقابة على عمليات اإلدخال و المعالجة و اإلخـراج        •

 .و كذلك الرقابة على قاعدة البيانات

  

  : االعتبارات المرتبطة بالمخرجات-٣

تهدف إلى تأكيد دقة مخرجات النظام المحاسبي و سالمتها، و يعتبر االلتـزام                 

بهذه العوامل أساساً موضوعياً لضمان سالمة المعلومات المحاسـبية التـي ينتجهـا النظـام               

  .المحاسبي

  -:و فيما يلي نذكر بعض هذه االعتبارات و هي كالتالي
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  . و طبيعة المعلومات المطلوبة و طريقة إنتاجهاتحديد نوع* 

  .تحديد نوع و نمط و شكل التقارير المطلوبة و توثيقها* 

  .تحديد طرق حفظ و توثيق التقارير و القوائم المالية* 

  .تحديد كمية و حجم المعلومات المطلوب إنتاجها* 

  .ستفيدينتحديد الوسائط المستخدمة في توصيل المعلومات المنتجة إلى الم* 

تنسيق المعلومات بشكل مناسب و تعيين المعلومات التوضـيحية و التفـسيرية كاألشـكال              * 

  .البيانية و إلحصائية
  

  : االعتبارات المرتبطة باالحتياجات اإلدارية-٤

ألغراض تلبية االحتياجات اإلدارية من المعلومات المحاسبية فإن هذه المعلومات يجب             

  -:لتاليةأن تتوفر فيها المزايا ا

  .أن تكون ذات فائدة في مجال التخطيط و رسم السياسات العامة •

 .لعملياتاأن تساهم في تفعيل دور اإلدارة في مجال مراقبة تنفيذ األنشطة و  •

 .أن تساهم في ترشيد و مساندة القرارات اإلدارية لتحقيق األهداف •

 .ناسبالمعنية في الوقت المأن يتم توصيلها إلى المستويات اإلدارية  •

أن يتم تقديمها إلى المستويات اإلدارية بصورة سهلة و واضحة تـساعد فـي تحقيـق           •

 .االستخدام األمثل لها

أن تساهم في رسم صورة واضحة عن طبيعة و حجم العمـل المنجـز و المخطـط                  •

  )٢٠٠٦أحمد، . (د في تقييم األداءبصورة مقارنة مما يساع
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات
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v  

v  

v  

v  
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  مقدمة

يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، وأفراد مجتمع الدراسة وعينتهـا ، وكـذلك               

ما يتضمن هذا الفـصل وصـفا       أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، ك         

 المعالجـات  لإلجراءات التي قام بها  الباحث في تقنين أدوات الدراسـة وتطبيقهـا ، وأخيـرا     

  .في تحليل الدراسة اإلحصائية التي اعتمدها 
  

   منهجية الدراسة 

والـذي  لمنهج الوصـفي التحليلـي      ا من اجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام       

ة في البحث تتناول إحداث وظواهر وممارسات موجـودة متاحـة للدراسـة             يعرف بأنه طريق  

والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معهـا فيـصفها             

مدى كفاءة استخدام االموال و تأثيرها علـى        وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة      ،  ويحللها  

فلسطينية التي ال تهـدف إلـى تحقيـق         عملية جلب األموال للمؤسسات األهلية ال     

  :،و سوف تعتمد الدراسة على نوعيين أساسيين من البياناتاألرباح 

  
  
  

  .البيانات األولية-١

 لدراسة بعض مفردات البحث وحصر      توذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا      

ـ   ، وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث      ا باسـتخدام  ومن ثـم تفريغهـا وتحليله

اإلحصائي واسـتخدام   SPSS   (Statistical Package for Social Science)برنامج 

االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لـدالالت ذات قيمـة ومؤشـرات تـدعم              

  .موضوع الدراسة 
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 .البيانات الثانوية-٢

و المتعلقة بالموضوع   وسوف يقوم الباحث بمراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة أ          

قيد الدراسة، والتي  تتعلق بمدى كفاءة استخدام األموال و تأثيرها على عملية جلـب األمـوال       

للمؤسسات األهلية الفلسطينية التي ال تهدف إلى تحقيق األرباح ، وأية مراجع قد يرى الباحـث   

 للمصادر الثانويـة    أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، وينوي الباحث من خالل اللجوء           

في الدراسة، التعرف على األسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخـذ               

  .تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال الدراسة 

  

  :مجتمع و عينة الدراسة
  

  مجتمع الدراسة 
  

لماليون و المسئولين عن    يتكون مجتمع الدراسة من جميع المدراء العامون و المدراء ا         

و سـوف  .  جمعية غير حكومية فلسطينية تنشط في قطاع غـزة ٢٦٢عملية جلب األموال في    

و يتوقع أن يبلـغ حجـم العينـة         .  في دراسة الظاهرة   العينة العشوائية يستخدم الباحث أسلوب    

  . جمعية غير حكومية٨٠حوالي 

  

  عينة الدراسة
  

دراسة بطريقة العينة العشوائية ، وقد بلغ حجـم         تم اختيار عينة الدراسة من مجتمع ال      

ون و المدراء الماليون و المسئولين عـن       ل المدراء العام   موظف وموظفة من   ٨٠عينة الدراسة   

، وقد تم توزيع االسـتبانة  علـى     عملية جلب األموال في الجمعيات الفلسطينية الغير حكومية         
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 ٣نة ، وبعد تفحص االستبانات تم اسـتبعاد          استبا ٧٣جميع أفراد عينة الدراسة ، وتم استرداد        

استبانات نظرا لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة على االسـتبيان، وبـذلك يكـون عـدد                

   استبانة٧٠االستبانات الخاضعة للدراسة 

  

  :والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يلي

  

  : و الوظیفیة الشخصیةالبیانات: أوًال 

  

  األهلية الفلسطينية  عمل الجمعيةمجال .١
  

%  ٢٧,٩، و " زراعـة   "من الجمعيات األهلية الفلـسطينية  % ١٣,٩) ١(يبين جدول رقم   

تعليم " من الجمعيات األهلية الفلسطينية     % ١٢,٣، و " ثقافة  " من الجمعيات األهلية الفلسطينية     

من الجمعيات األهليـة  % ١٢,٣، و  " صحة  " من الجمعيات األهلية الفلسطينية     % ٢٢,١، و   " 

، و بالتالي نالحـظ     "أخرى    "من الجمعيات األهلية الفلسطينية     % ١١,٥و  " تربية    "الفلسطينية  

أن قطاع الثقافة يحظى بالنسبة األكبر في مجال عمل المؤسسات األهلية يليه مباشـرة قطـاع                

، مع ضرورة مالحظة    الصحة و من ثم قطاع الزراعة، في حين يليهما قطاع التربية و التعليم            

  .وجود بعض المؤسسات األهلية الفلسطينية التي تعمل في أكثر من مجال
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  )١(جدول رقم 
  مجال عمل الجمعية توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئویة  التكرار  مجال عمل الجمعية
 13.9 17  زراعة
 27.9 34  ثقافة
 12.3 15  تعليم
 22.1 27  صحة
 12.3 15  تربية
 11.5 14  أخرى

 100.0 122  المجموع
  
  

  

 الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية األهلية الفلسطينية .٢
  

 الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية األهلية الفلسطينية هـم          %٢٤,١ أن) ٢(يبين جدول رقم    

" الشباب " الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية األهلية الفلسطينية هم       % ٢٥,٥، و   " األطفال    "

" اء  النـس " معية األهليـة الفلـسطينية هـم        أن الفئات المستفيدة من خدمات الج     % ٢٢,٧، و   

، و  " معـاقين   " أن الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية األهلية الفلـسطينية هـم            % ١٣,٥و

 ، و بالتـالي   "أخرى  " أن الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية األهلية الفلسطينية هم          % ١٤,٢

نالحظ أن فئة الشباب هي الفئة األكثر استفادة من خدمات الجمعيات األهلية الفلسطينية، يليهـا               

هي الفئة األقل استفادة من خدمات الجمعيات األهلية        " المعاقين  " ، في حين فئة     "األطفال  " فئة  

 مـن  الفلسطينية، كما ضرورة اإلشارة إلى أن هناك العديد من المؤسسات التي تستهدف أكثـر     

  .فئة في خدماتها
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  )٢(جدول رقم 
  الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية األهلية الفلسطينية

  النسبة المئویة  التكرار  
 24.1 34  أطفال
 25.5 36  شباب
 22.7 32  نساء

 13.5 19  معاقين
 14.2 20  أخرى

 100.0 141  المجموع
  
 يةالمحافظة التي تعمل بها الجمعية  األهلية  الفلسطين .٣
 

من المحافظة التي تعمل بها الجمعية  األهلية  الفلسطينية          % ٢٠,٠أن  ) ٣(يبين جدول رقم    

من المحافظة التي تعمل بها الجمعيـة  األهليـة  الفلـسطينية فـي               % ٤٢,٩، و   " رفح  " في  

" من المحافظة التي تعمل بها الجمعية  األهليـة  الفلـسطينية فـي               % ٢٨,٦، و   "خانيونس    "

، و " غـزة "  من المحافظة التي تعمل بها الجمعية  األهلية  الفلسطينية في      % ٥,٧، و    "٢٨,٦

، حيـث   "شمال غـزة  "  من المحافظة التي تعمل بها الجمعية  األهلية  الفلسطينية في            % ٢,٩

نالحظ أن النسبة األكبر من عينة الدراسة تتركز في محافظة خان يونس حيث يقطن الباحـث                

 . الوسطى و محافظة رفح يليها كل من المحافظة

  
  )٣(جدول رقم 

  المحافظة التي تعمل بها الجمعية  األهلية  الفلسطينية
  النسبة المئویة  التكرار  
  ٢٠٫٠  ١٤  رفح

  ٤٢٫٩  ٣٠  خانيونس

  ٢٨٫٦  ٢٠الوسطى    

  ٥٫٧  ٤غزة        

  ٢٫٩  ٢  شمال غزة

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع



 ٦٣ 

 
 سنة التسجيل      .٤
 

م ، و  ٢٠٠٠قبـل سـنة     " ت  لمن الجمعيـات سـج    % ٣٨,٦ن  أ) ٤(يبين جدول رقم    

مـن  % ٢١,٤، و   "  م  ٢٠٠٢-م  ٢٠٠٠" تـرة تـسجيلها     فمن الجمعيات تراوحت    % ٤٠,٠

، حيث نالحظ أن النسبة األكبر من الجمعيات تم تـسجيلها           م٢٠٠٢بعد سنة   " الجمعيات سجت   

يـة الفلـسطينية و     ، و هي الفترة التي تلت تأسيس الـسلطة الوطن         "م٢٠٠٢-م٢٠٠٠"في فترة   

  .٢٠٠٠لعام ) ١(صدور قانون الجمعيات األهلية الفلسطينية رقم 

 
 

  )٤(جدول رقم 
   الجمعياتسنة التسجيل

  النسبة المئویة  التكرار  سنة التسجيل
  ٣٨٫٦  ٢٧  م٢٠٠٠قبل سنة 

  ٤٠٫٠  ٢٨  م٢٠٠٢-م ٢٠٠٠

  ٢١٫٤  ١٥  م٢٠٠٢بعد سنة 

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

  
  
  دارة عدد أعضاء مجلس اإل. ٥

" من الجمعيات بلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة فيها         % ٢٠,٠أن  ) ٥(يبين جدول رقم    

، "  أفـراد    ٨-٦" من الجمعيات بلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة فيها         % ٣٤,٣و  "  أفراد   ٥-٢

% ١٨,٦و  "  أفراد فـأعلى     ٩" من الجمعيات بلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة فيها         % ٢٧,١و  

، كمـا نالحـظ النـسبة األكبـر مـن       عدد أعضاء مجلس اإلدارة فيها    من الجمعيات ال يوجد   

، حيث قانون الجمعيـات األهليـة       " أفراد ٨-٦"الجمعيات بلغ عدد أعضاء مجلس االدارة فيها        

  ". فردا١١" أو " أفراد ٩" أو " أفراد٧"الفلسطينية حدد أعضاء مجلس اإلدارة 



 ٦٤ 

  

  )٥(جدول رقم 
  عدد أعضاء مجلس اإلدارة

  النسبة المئویة  التكرار   مجلس اإلدارةعدد أعضاء
  ٢٠٫٠  ١٤   أفراد٥- ٢

  ٣٤٫٣  ٢٤   أفراد٨- ٦

  ٢٧٫١  ١٩   أفراد فأكثر٩

  ١٨٫٦  ١٣  ال  يوجد

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

  
  

 عدد الموظفين المتفرغين  .٦
  

 ٥-٢" من الجمعيات بلغ عدد الموظفين المتفرغين فيها        % ٢٤,٣أن  ) ٦(يبين جدول رقم    

، و "  أفـراد  ٨-٦" من الجمعيات بلغ عدد المـوظفين المتفـرغين فيهـا        % ١٧,١و  " أفراد  

مـن  % ٣٤,٣و "  أفراد فـأعلى  ٩" من الجمعيات بلغ عدد الموظفين المتفرغين فيها        % ٢٤,٣

، حيث نالحظ أن النسبة األكبر مـن الجمعيـات ال           تفرغين فيها مالجمعيات ال يوجد موظفين ك    

 لعدم وجود تمويل كاف و دائم لمعظـم الجمعيـات           يوجد موظفين متفرغين فيها و ذلك راجع      

األهلية الفلسطينية، فبالتالي تعتمد في تشغيلها على المتطوعين مما يضعف من أدائهـا بـشكل               

  .عام

  )٦(جدول رقم 
  عدد الموظفين المتفرغين

  النسبة المئویة  التكرار  عدد الموظفين المتفرغين 
  ٢٤٫٣  ١٧   أفراد٥- ٢

  ١٧٫١  ١٢   أفراد٨- ٦

  ٢٤٫٣  ١٧  أفراد فأكثر ٩

  ٣٤٫٣  ٢٤  ال  يوجد

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع
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   عدد الموظفين بشكل جزئي. ٧
  

-٢" من الجمعيات بلغ عدد الموظفين فيها بشكل جزئي         % ٣٥,٧أن  ) ٧(يبين جدول رقم    

 ٨-٦" من الجمعيات من الجمعيات بلغ عدد الموظفين فيها بشكل جزئي           % ١٠,٠و  "  أفراد   ٥

و "  أفراد فـأعلى   ٩" من الجمعيات بلغ عدد الموظفين فيها بشكل جزئي         % ١٤,٣، و   " أفراد  

، حيث نالحظ أن النـسبة األكبـر مـن         من الجمعيات ال يوجد موظفين بشكل جزئي      % ٤٠,٠

الجمعيات ال يوجد لديها موظفين بشكل جزئي و هو راجع لنفس األسباب المـذكورة الـسابقة                

 . الخاصة بعدد الموظفين المتفرغين

  )٧(دول رقم ج
  عدد الموظفين بشكل جزئي

  النسبة المئویة  التكرار  عدد الموظفين بشكل جزئي
  ٣٥٫٧  ٢٥   أفراد٥- ٢

  ١٠٫٠  ٧   أفراد٨- ٦

  ١٤٫٣  ١٠   أفراد فأكثر٩

  ٤٠٫٠  ٢٨  ال  يوجد

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

  
  
 عدد المتطوعين  .٨

و "  أفراد   ٥-٢" من الجمعيات بلغ عدد المتطوعين      % ٢٠,٠أن  ) ٨(يبين جدول رقم    

مـن  % ٣٥,٧، و "  أفـراد    ٨-٦" من الجمعيات من الجمعيات بلغ عدد المتطوعين        % ١٢,٩

متطـوعين  من الجمعيات ال يوجد % ٣١,٤و "  أفراد فأعلى  ٩" الجمعيات بلغ عدد المتطوعين     

  " . أفراد فأعلى٩" فيها، حيث نالحظ النسبة األكبر من الجمعيات لديها عدد متطوعين 
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  )٨(قم جدول ر

  عدد المتطوعين
  النسبة المئویة  التكرار  عدد المتطوعين 

  ٢٠٫٠  ١٤   أفراد٥- ٢

  ١٢٫٩  ٩   أفراد٨- ٦

  ٣٥٫٧  ٢٥   أفراد فأكثر٩

  ٣١٫٤  ٢٢  ال  يوجد

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

 
 عدد المشاريع قيد التنفيذ  .٩

 "من الجمعيات بلغ عدد المشاريع قيد اإلنشاء مـن          % ٢١,٤أن  ) ٩(يبين جدول رقم    

 مـشروع   ٤-٣"من الجمعيات بلغ عدد المشاريع قيد اإلنشاء من % ٣١,٤، و "  مشروع  ٢-١

، و  "  مـشاريع فـأكثر        ٥"من الجمعيات بلغ عدد المشاريع قيد اإلنشاء مـن          % ١٧,١، و   " 

يكن لديها مشاريع، حيث نالحظ أن النسبة األكبر من الجمعيات بلغ           من الجمعيات لم    % ٣٠,٠

  .أو لم يكن لديها مشاريع"  مشروع ٤-٣" يع قيد اإلنشاء من لديها عدد المشار

  )٩(جدول رقم 
  عدد المشاريع قيد التنفيذ

  النسبة المئویة  التكرار  عدد المشاريع قيد التنفيذ
  ٢١٫٤  ١٥   مشروع٢- ١

  ٣١٫٤  ٢٢   مشروع٤- ٣

  ١٧٫١  ١٢   مشاريع فأكثر٥

  ٣٠٫٠  ٢١  ال يوجد مشاريع

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع
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 د المستفيدين المباشرين عد .١٠

من الجمعيات بلغ عدد المستفيدين المباشرين مـن        % ١٤,٣أن  ) ١٠(يبين جدول رقم    

من الجمعيات بلغ عدد المستفيدين المباشرين من      % ٣٠,٠، و   "  فرد       ٢٥٠اقل من   " خدماتها  

 من الجمعيات بلغ عدد المستفيدين المباشرين مـن       % ١٨,٦، و   "  فرد   ١٠٠٠-٢٥٠"خدماتها  

، حيـث  من الجمعيات لم يجيبوا على الفقـرة % ٣٧,١، و   "  فرد       ١٠٠٠أكثر من   " خدماتها  

-٢٥٠" نالحظ أنه توجد نسبة كبيرة من الجمعيات بلغ عدد المستفيدين المباشرين من خدماتها             

، في حين النسبة األكبر من الجمعيات لم يجيبوا على هذه الفقرة و هو راجع الـى              " فرد ١٠٠٠

  . بينها عدم وجود توثيق سليم لعدد المستفيدين  منعدة أسباب

  
  )١٠(جدول رقم 

  عدد المستفيدين المباشرين
  النسبة المئویة  التكرار  عدد المستفيدين المباشرين

  ١٤٫٣  ١٠   فرد٢٥٠اقل من 

  ٣٠٫٠  ٢١   فرد١٠٠٠-٢٥٠

  ١٨٫٦  ١٣   فرد١٠٠٠أكثر من 

  ٣٧٫١  ٢٦  قيم مفقودة

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

  
    سنوات بالدوالر األمريكي٣يرادات السنوية آلخر حجم اإل .١١
  

 ٣من الجمعيات بلغ حجم اإليرادات الـسنوية آلخـر          % ٢١,٤أن  ) ١١(يبين جدول رقم    

من الجمعيـات بلـغ     % ١٢,٩، و   "  ألف دوالر    ٣٠٠٠٠اقل من   " سنوات بالدوالر األمريكي    

 ألف دوالر   ١٠٠٠٠٠-٣٠٠٠٠٠" سنوات بالدوالر األمريكي     ٣حجم اإليرادات السنوية آلخر     

"  سنوات بالدوالر األمريكي     ٣من الجمعيات بلغ حجم اإليرادات السنوية آلخر        % ٢٥,٧، و   " 



 ٦٨ 

، نالحـظ أن  من عينة الدراسة لم يجيبوا على الفقرة   % ٤٠,٠، و   "  دوالر   ١٠٠٠٠٠أكثر من   

 القائمين على النسبة األكبر من الجمعيات لم يجيبوا على هذه الفقرة لوجود عدم إفصاح من قبل             

  .هذه الجمعيات و هو راجع إلى أمور غير مفهومة و في نفس الوقت غير مبررة

  

  )١١(جدول رقم 
   سنوات بالدوالر األمريكي٣حجم اإليرادات السنوية آلخر 

 سنوات بالدوالر ٣حجم اإليرادات السنوية آلخر 
  النسبة المئویة  التكرار  األمريكي

  ٢١٫٤  ١٥   ألف دوالر٣٠٠٠٠اقل من 

  ١٢٫٩  ٩   ألف دوالر١٠٠٠٠٠-٣٠٠٠٠٠

  ٢٥٫٧  ١٨   دوالر١٠٠٠٠٠أكثر من 

  ٤٠٫٠  ٢٨  قيم مفقودة

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

  
  
  

  :أداة الدراسة 
  

  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -١

 .ن اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البياناتعرض االستبانة على المشرف م -٢

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -٣

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النـصح              -٤

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب -٥
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توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسـة ، ولقـد تـم                 -٦

  : تقسيم االستبانه إلى ثالث اقسام كما يلي

يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة والجمعيات األهلية الفلسطينية: القسم األول  ×

  فقرات١١ويتكون من 

ة الدراسة نحو مدى كفاءة استخدام األموال و تأثيرها القسم الثاني تتناول آراء أفراد عين ×
 على عملية جلب األموال للمؤسسات األهلية الفلسطينية التي ال تهدف إلى تحقيق األرباح

 :وتم تقسيمه إلى عدة نقاط كما يلي

ü مدى قيام المنظمات األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة والفاعلية  عن أعمالها 

ü التخطيط الشامل والتخطيط المالي في الجمعية كفاءة وفعالية وظيفة  

ü  مدى قيام الجمعيات األهلية الفلسطينية باستخدام النظام المحاسبي الموحد
  المحاسبية المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطتهااإلجراءات ووضع

ü  قياس كفاءة وفعالية النظام المالي في الجمعية األهلية  

ü  نظام المحاسبة في المؤسسة 

ü مشتريات في المؤسسة وخطة الحد من النفقاتنظام ال  

 كتابة مقترحات المشاريع والحصول على مصادر األموال  •

  األموال في المنظمات األهلية الفلسطينية ممدى كفاءة استخدا •

 قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة الحوافز في الجمعية األهلية •

 لجمعية األهليةقياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة االختيار والتعيين في ا •

 قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة تقييم أداء العاملين في الجمعية األهلية •

 قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة شئون العاملين في الجمعية األهلية •

 االستمرارية في تطوير الكادر الوظيفي والنظم واللوائح في الجمعية األهلية •
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  :االستبانةصدق وثبات 
  

  :االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتاليتم تقنين  فقرات 

v  تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين : االستبانةصدق فقرات. 

   :اإلستبانةصدق  )١

أعضاء من أعـضاء الهيئـة      ) ٧(على مجموعة من المحكمين تألفت من       االستبيان  تم عرض   

خصصين في المحاسبة واإلدارة  واإلحصاء      التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  مت       

وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمـين وقـام         كما تم عرض االستبانة على زميل عمل        

بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده لهـذا                

  .الغرض

  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -٢

 ٢٥ق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها           تم حساب االتسا  

مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة لـه كمـا             

  . يلي

قيام المنظمات األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة والفاعلية  عن  "الصدق الداخلي لفقرات  محور 
  "لها أعما

  

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور والمعـدل الكلـي    )  ١٢(جدول رقم   

،حيـث إن   )٠,٠٥(لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة            

 rمـة   المحسوبة اكبر مـن قي r قيمة  وكذلك ٠,٠١أو  ٠,٠٥مستوى الداللة لكل فقرة اقل من    

قيام المنظمات األهلية الفلـسطينية بقيـاس الكفـاءة         (،  وبذلك تعتبر فقرات محور         دولية  الج

  صادقة لما وضعت لقياسه)  والفاعلية  عن أعمالها
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  )١٢(جدول رقم 

  "قيام المنظمات األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة والفاعلية  عن أعمالها"  الصدق الداخلي لفقرات محور  
عامل م  الفقرة  مسلسل

  االرتباط 
  مستوى الداللة

١  
يؤثر مدير الجمعية في تخطيط وكفاءة المصادر المالية التي تم 

  الحصول عليها من الجهات الداخلية والخارجية 
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٦٣٨

٢  
تتوافر القواعد واالجراءات لتحديد المصادر المالية من قبل مدير 

  الجمعية  
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٦٧٨

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٥٥٤  . لية لرفع المعلومات والتقارير إلى الجهات المعنية بشكل كفؤهناك قاب  ٣

٤  
يعتبر تقويم أداء الجمعية ضرورة ملحة لجلب األموال من داخل 

  :وخارج مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٦٧٧

  ٠٫٤٦٣ تساوي ٠٫٠١ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
  ٠٫٣٦١ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 

كفاءة وفعالية وظيفة التخطيط الشامل والتخطيط المالي في        " الصدق الداخلي لفقرات  محور      

  "الجمعية

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور والمعـدل الكلـي    )  ١٣(جدول رقم   

،حيـث إن   )٠,٠٥(رتباط المبينة دالة عند مستوى داللة     لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت اال       

 rمـة   المحسوبة اكبر مـن قي r قيمة  وكذلك ٠,٠١أو  ٠,٠٥مستوى الداللة لكل فقرة اقل من    

كفاءة وفعالية وظيفة التخطـيط الـشامل والتخطـيط      (،  وبذلك تعتبر فقرات محور         الجدولية  

  صادقة لما وضعت لقياسه)  المالي في الجمعية
  )١٣(ول رقم جد

     "كفاءة وفعالية وظيفة التخطيط الشامل والتخطيط المالي في الجمعية " الصدق الداخلي لفقرات محور
معامل   الفقرة  مسلسل

  االرتباط 
مستوى 
  الداللة

١  
 يتم إشراك الفئة المستفيدة في صياغة خطة الجمعية األهلية

  بدرجة
دال عند   ٠٫٥٣١

٠٫٠١  

٢  
 ة في صياغة خطة الجمعية األهليةيتم إشراك مجلس االدار

  بدرجة
دال عند   ٠٫٧٧٣

٠٫٠١  

٣  
 يتم إشراك فريق العمل في صياغة خطة الجمعية األهلية

  بدرجة
دال عند   ٠٫٨٢٤

٠٫٠١  
  ٠٫٤٦٣ تساوي ٠٫٠١ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
  ٠٫٣٦١ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 



 ٧٢ 

  
قيام الجمعيات األهلية الفلسطينية باستخدام النظام المحاسـبي         "ي لفقرات  محور     الصدق الداخل 

  "الموحد ووضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطتها 

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور والمعـدل الكلـي    )  ١٤(جدول رقم   

  ،حيث إن  )٠,٠٥(تباط المبينة دالة عند مستوى داللة لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االر

 rمـة   المحسوبة اكبر مـن قي r قيمة  وكذلك ٠,٠١أو  ٠,٠٥مستوى الداللة لكل فقرة اقل من    

قيام الجمعيات األهلية الفلسطينية باسـتخدام النظـام        (،  وبذلك تعتبر فقرات محور         الجدولية  

صادقة لما وضعت   )  ة المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطتها     الموحد ووضع اإلجراءات المحاسبي    المحاسبي

  لقياسه
  

  )١٤(جدول رقم 

قيام الجمعيات األهلية الفلسطينية باستخدام النظام المحاسبي الموحد  "  الصدق الداخلي لفقرات محور
   "ووضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطتها

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

وى مست
  الداللة

١  
تتوافر لدى إدارة الجمعية القدرة على إستغالل ااألموال في المجاالت 

  التي خصصت من أجلها 
دال عند   ٠٫٦٦٧

٠٫٠١  

٢  
يتم استخدام النظام المحاسبي  من قبل الجمعية لمساعدتها في كفاءة 

استخدام األموال وتوفير المعلومات المناسبة لذوي العالقة بعملها بشكل 
  كفء 

دال عند   ٠٫٦٩٠
٠٫٠١  

٣  
إن طبيعة عدم السعي لتحقيق األرباح ال يقلل من مقدار التفصيل في 

األسس والقواعد واالجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطة 
  تلك الجمعيات

دال عند   ٠٫٦٢٣
٠٫٠١  

٤  
يشكل عدم وجود بنية محاسبية أساسية متطورة عقبة رئيسية امام قدرة 

  لحصول على التمويل الالزم لتنفيذ برامجهاالجمعية ا
دال عند   ٠٫٦١٠

٠٫٠١  

٥  
هناك قصور في القدرات والمهارات و الخبرات اإلدارية والمالية في 

  . الجمعية تؤثر سلبا على تقييم أدائها
دال عند   ٠٫٦٧٥

٠٫٠١  

٦  
يؤثر تقييم الكفاءة والفاعلية في الجمعية على أداء العاملين فيها بطريقة 

  ابية إيج
دال عند   ٠٫٧٧٣

٠٫٠١  



 ٧٣ 

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

وى مست
  الداللة

دال عند   ٠٫٦٨٦  . يتم استخدام الموازنة كأداة رقابية لدى إدارة الجمعية  ٧
٠٫٠١  

٨  
هناك حاجة لتدريب الموظفين الماليين الذين ال يتوافق مؤهالتهم مع 

طبيعة المهام المالية التي يؤدونها وذلك ألجل تطوير مهارتهم وإنجاز 
  . مهامهم بكفاءة في الجمعية

دال عند   ٠٫٦٨٦
٠٫٠١  

  ٠٫٤٦٣ تساوي ٠٫٠١ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
  ٠٫٣٦١ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 

  
  

  نظام المحاسبة في الجمعية "الصدق الداخلي لفقرات  محور 

عـدل الكلـي   يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور والم )  ١٥(جدول رقم   

،حيـث إن   )٠,٠٥(لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة            

 rمـة   المحسوبة اكبر مـن قي r قيمة  وكذلك ٠,٠١أو  ٠,٠٥مستوى الداللة لكل فقرة اقل من    

صادقة لمـا وضـعت     )  نظام المحاسبة في الجمعية   (،  وبذلك تعتبر فقرات محور         الجدولية  

  لقياسه
  
  

  )١٥(جدول رقم 

     "نظام المحاسبة في الجمعية " الصدق الداخلي لفقرات محور
معامل   الفقرة  مسلسل

  االرتباط 
مستوى 
  الداللة

  الجمعية لديها سندات قبض وصرف منتظمة ومصدقة حسب األصول  ١
دال عند   ٠٫٥٦٠

٠٫٠١  

   البنكيةالمعامالت بالمصادقة على جميع اإلدارةيقوم مجلس   ٢
دال عند   ٠٫٦٣٢

٠٫٠١  

 تدفع الجمعية جميع نفقاتها بموجب شيكات  ٣
دال عند   ٠٫٥٠٤

٠٫٠١  

  يتوفر لدى الجمعية نظام محاسبي محوسب عبر الكمبيوتر  ٤
دال عند   ٠٫٥٧٤

٠٫٠١  

٥  
يتم حفظ القيود المحاسبية والمستندات المؤيدة لعمليـة الـصرف فـي     

  .ملفات متسلسلة حسب رقم القيود المحاسبية
دال عند   ٠٫٦٦٢

٠٫٠١  

دال عند   ٠٫٥٧٢ خارجي قبل مدقق حسابات مراجعة القوائم المالية من  ٦
٠٫٠١  

  ٠٫٤٦٣ تساوي ٠٫٠١ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
  ٠٫٣٦١ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 



 ٧٤ 

  
  

ي المؤسـسة وخطـة ضـبط    قياس فعالية نظام المشتريات ف   "الصدق الداخلي لفقرات  محور      

  النفقات

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور والمعـدل الكلـي    )  ١٦(جدول رقم   

،حيـث إن   )٠,٠٥(لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة            

 rمـة  ة اكبر مـن قي  المحسوبr قيمة  وكذلك ٠,٠١أو  ٠,٠٥مستوى الداللة لكل فقرة اقل من    

قياس فعالية نظام المشتريات في المؤسـسة وخطـة         (،  وبذلك تعتبر فقرات محور         الجدولية  

  صادقة لما وضعت لقياسه)  ضبط النفقات

  
  )١٦(جدول رقم 

     "قياس فعالية نظام المشتريات في المؤسسة وخطة ضبط النفقات " الصدق الداخلي لفقرات محور
معامل   الفقرة  مسلسل

  مستوى الداللة  رتباط اال

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٦٧٤   وواضح ومكتوب مشتريات معتمدنظام يتوفر في الجمعية  ١

٢  
 تتم المشتريات علـى     أن متبعة لضمان    إجراءات توجد لدى الجمعية  

 )، عروض أسعاراستدراج، عطاءات(أسس تنافسية 
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٨٤٧

٣  
سـمالية والممتلكـات   يتم الحفاظ على سجالت مفصلة لألصـول الرأ    

 واألجهزة
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٨٥٧

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٧٨٥ يتم جرد دوري لألصول الرأسمالية والممتلكات واألجهزة  ٤

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٨٧٦ يوجد نظام رقابة داخلي لضبط عملية الصرف  ٥

٦  
تتم عملية مقارنة بين ما تم صرفه مع الموازنة وحساب االنحرافـات      

  السلبية وتحليلها اإليجابية أو
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٥٠٥

  ٠٫٤٦٣ تساوي ٠٫٠١ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
  ٠٫٣٦١ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 

  
  
  
  



 ٧٥ 

قياس مدى فاعلية ممارسـة وظيفـة األجـور والرواتـب            "الصدق الداخلي لفقرات  محور      

  "والتعويضات في الجمعية األهلية 

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور والمعـدل الكلـي    )  ١٧(جدول رقم   

،حيـث إن   )٠,٠٥(لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة            

 rمـة   المحسوبة اكبر مـن قي r قيمة  وكذلك ٠,٠١أو  ٠,٠٥مستوى الداللة لكل فقرة اقل من    

قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة األجور والرواتـب       (،  وبذلك تعتبر فقرات محور         الجدولية  

  صادقة لما وضعت لقياسه)  والتعويضات في الجمعية األهلية
  

  )١٧(جدول رقم 

قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة األجور والرواتب والتعويضات في  " الصدق الداخلي لفقرات محور
     "الجمعية األهلية

معامل   لفقرةا  مسلسل
  االرتباط 

  مستوى الداللة

١  
يحصل الموظف في الجمعية على راتب يتناسب مع طبيعة 

 الوظيفة
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٥٣١

٢  
تأخذ الجمعية بعين االعتبار المهام والمسئوليات والواجبات عند 

 تحديد قيمة الراتب لوظيفة معينة
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٧٣٢

٣  
 الجهد الذهني والعضلي عند تحديد تأخذ الجمعية بعين االعتبار
 قيمة الراتب لوظيفة معينة

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٨٢٣

٤  
تأخذ الجمعية بعين االعتبار عدد سنوات الخبرة عند تحديد قيمة 

 الراتب لوظيفة معينة
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٥٢٠

٥  
تأخذ الجمعية بعين االعتبار المؤهالت العلمية عند تحديد قيمة 

 نةالراتب لوظيفة معي

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٥١٧

٦  
تأخذ الجمعية بعين االعتبار مستويات األجور في سوق العمل عند 

 تحديد قيمة الراتب لوظيفة معينة

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٧٨٨

٧  
يحصل الموظف في الجمعية على األجر اإلضافي عند عمل 

 ساعات إضافية

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٥٢٩

  ٠٫٠٥دال عند   ٠٫٤٤٧ نويةيحصل الموظف في الجمعية على أجازات س  ٨

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٧٧٢  هل يتوفر عقد عمل لكل موظف يعمل في الجمعية  ٩
  ٠٫٤٦٣تساوي ٠٫٠١ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
  ٠٫٣٦١ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 



 ٧٦ 

  
لحـوافز فـي الجمعيـة      قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة ا      "الصدق الداخلي لفقرات  محور      

  "األهلية 

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور والمعـدل الكلـي    )  ١٨(جدول رقم   

،حيـث إن   )٠,٠٥(لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة            

 rمـة  بة اكبر مـن قي  المحسوr قيمة  وكذلك ٠,٠١أو  ٠,٠٥مستوى الداللة لكل فقرة اقل من    

قياس مدى فاعلية ممارسـة وظيفـة الحـوافز فـي          (،  وبذلك تعتبر فقرات محور         الجدولية  

  صادقة لما وضعت لقياسه)  الجمعية األهلية 

  
  )١٨(جدول رقم 

    "قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة الحوافز في الجمعية األهلية "  الصدق الداخلي لفقرات محور
ل معام  الفقرة  مسلسل

  االرتباط 
مستوى 
  الداللة

 يحصل الموظف في الجمعية على خدمات التأمين الصحي  ١
دال عند   ٠٫٤١٣

٠٫٠٥  

٢  
توفر الجمعية مكان مناسب للعمل يحتوى على كافـة االحتياجـات           

 الالزمة لتنفيذ المهام

دال عند   ٠٫٦٢٦
٠٫٠١  

٣  
ملين تقوم الجمعية بتقديم المدح والشكر وكتب الثناء للموظفين العـا         

 في المؤسسة

دال عند   ٠٫٦٢٨
٠٫٠١  

٤  
يتم منح الموظفين المميزين في الجمعية هدايا عينية ونقديـة فـي             

 األعياد و المناسبات

دال عند   ٠٫٧٥١
٠٫٠١  

دال عند   ٠٫٦٠٧ يحصل الموظف في الجمعية على عالوات سنوية   ٥
٠٫٠١  

 تقوم الجمعية بتنظيم رحالت جماعية محلية لموظفيها  ٦
دال عند   ٠٫٦٣٠

٠٫٠١  

 تعطي الجمعية الفرصة لموظفيها بالحصول على ترقية بعد فترة  ٧
دال عند   ٠٫٧٩٥

٠٫٠١  

 يحصل الموظف في الجمعية على برامج تدريبية مميزة  ٨
دال عند   ٠٫٦٧٧

٠٫٠١  
  ٠٫٤٦٣ تساوي ٠٫٠١ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
  ٠٫٣٦١ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 

  
  



 ٧٧ 

  "األهلية  نظام تقييم األداء في الجمعية "الصدق الداخلي لفقرات  محور 

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور والمعـدل الكلـي    )  ١٩(جدول رقم   

،حيـث إن   )٠,٠٥(لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة            

 rمـة   المحسوبة اكبر مـن قي r قيمة  وكذلك ٠,٠١أو  ٠,٠٥داللة لكل فقرة اقل من   مستوى ال 

صـادقة لمـا    )  األهلية نظام تقييم األداء في الجمعية    (،  وبذلك تعتبر فقرات محور         الجدولية  

  وضعت لقياسه

  
  )١٩(جدول رقم 

    "األهلية نظام تقييم األداء في الجمعية "  الصدق الداخلي لفقرات محور
معامل   الفقرة  سلسلم

  االرتباط 
  مستوى الداللة

١  
يوجد نظام واضح ومكتوب ومعمم على جميع العاملين في الجمعية 

  بخصوص تفاصيل عملية تقييم األداء 
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٧٠٠

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٦٨٢ يتم بالفعل تقييم أداء كل فرد بالمؤسسة على فترات محددة  ٢

٣  
 في األرشيف المركزي الخاص بالجمعية تحفظ سجالت تقييم األداء

 لفترة زمنية محددة ثم يتم التخلص من البيانات عديمة الجدوى

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٧٦٧

  ٠٫٤٦٣ تساوي ٠٫٠١ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
  ٠٫٣٦١ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 

  
دى فاعلية ممارسة وظيفة التدريب والتنمية اإلدارية في قياس م "الصدق الداخلي لفقرات  محور 

  "الجمعية األهلية 
  

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور والمعـدل الكلـي    )  ٢٠(جدول رقم   

،حيـث إن   )٠,٠٥(لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة            

 rمـة   المحسوبة اكبر مـن قي r قيمة  وكذلك ٠,٠١أو  ٠,٠٥رة اقل من مستوى الداللة لكل فق   

قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة التـدريب والتنميـة         (  وبذلك تعتبر فقرات محور         الجدولية

  صادقة لما وضعت لقياسه)  اإلدارية في الجمعية األهلية



 ٧٨ 

  
  )٢٠(جدول رقم 

   "    "الصدق الداخلي لفقرات محور
عامل م  الفقرة  مسلسل

  االرتباط 
مستوى 
  الداللة

 0.000 0.613 يتم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين على أسس علمية  ١

 0.000 0.600 وضع خطط تدريبية بناء على االحتياجات التدريبية  ٢

٣  
يتم تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية في ضوء نتائج تقارير تقييم 

 األداء
0.526 0.003 

٤  
 التدريب واالستفادة منها في تخطيط البرامج التدريبية تقييم نتائج
 المستقبلية

0.706 0.000 

  ٠٫٤٦٣ تساوي ٠٫٠١ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
  ٠٫٣٦١ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 

  
   "معية األهليةالقدرات والكفاءة الفنية التي تتمتع بها الج "الصدق الداخلي لفقرات  محور 

  
يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور والمعـدل الكلـي    )  ٢١(جدول رقم   

،حيـث إن   )٠,٠٥(لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة            

 rمـة  ي المحسوبة اكبر مـن ق r قيمة  وكذلك ٠,٠١أو  ٠,٠٥مستوى الداللة لكل فقرة اقل من    

)  القدرات والكفاءة الفنية التي تتمتع بها الجمعية األهليـة        (وبذلك تعتبر فقرات محور       الجدولية  

  صادقة لما وضعت لقياسه
  )٢١(جدول رقم 

     "القدرات والكفاءة الفنية التي تتمتع بها الجمعية األهلية " الصدق الداخلي لفقرات محور
معامل   الفقرة  مسلسل

  االرتباط 
مستوى 

  لداللةا

١  
تقوم الجمعية باالستعانة بخبراء للحصول على معارف ومهارات 

  فنية إضافية خارجية
0.447 0.013 

 0.000 0.729  تقوم الجمعية بتطوير خبراتها وقدراتها الفنية  ٢

٣  
ما هو تقييم الجمعية لخدماتها وبرامجها مقارنة بالمؤسسات الشبيهة 

  العاملة في نفس المنطقة
0.594 0.001 

 0.033 0.390  ما هو مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور من وجهة نظركم  ٤
  ٠٫٤٦٣ تساوي ٠٫٠١ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
  ٠٫٣٦١ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 



 ٧٩ 

  
  "قياس كفاءة وفاعلية نظام المتابعة والتقييم  "الصدق الداخلي لفقرات  محور 

  
يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور والمعـدل الكلـي    )  ٢٢(دول رقم   ج

،حيـث إن   )٠,٠٥(لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة            

 rمـة   المحسوبة اكبر مـن قي r قيمة  وكذلك ٠,٠١ أو ٠,٠٥مستوى الداللة لكل فقرة اقل من    

صادقة لما  )  قياس كفاءة وفاعلية نظام المتابعة والتقييم     (وبذلك تعتبر فقرات محور       ،  الجدولية  

  وضعت لقياسه
  
  
  

  )٢٢(جدول رقم 

    "قياس كفاءة وفاعلية نظام المتابعة والتقييم "  الصدق الداخلي لفقرات محور
معامل   الفقرة  مسلسل

  االرتباط 
مستوى 
  الداللة

دال عند  0.433  صيلية قبل البدء في تنفيذ المشاريعتقوم الجمعية بجمع معلومات تف  ١
٠٫٠٥ 

٢  
تقوم الجمعية بوضع مؤشرات واضحة لقياس مدى نجاعة هذه 

  المشاريع
0.502 

دال عند 
٠٫٠١ 

دال عند  0.497  أثر المشاريع بشكل دوري/ تقوم الجمعية بقياس مردود   ٣
٠٫٠١ 

٤  
ية المتابعة مدى مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في عمل

  والتقييم
-0.473 

دال عند 
٠٫٠١ 

دال عند  0.516  يتم إشراك الكادر التنفيذي والموظفين في عمليات المتابعة والتقييم  ٥
٠٫٠١ 

دال عند  0.610   عمليات التقييميجري إطالع الكادر التنفيدي على نتائج  ٦
٠٫٠١ 

٧  
تابعة مدى مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في عملية الم

  والتقييم
0.446 

دال عند 
٠٫٠٥ 

دال عند  0.404  جميع الفقرات  
٠٫٠٥ 

  ٠٫٤٦٣ تساوي ٠٫٠١ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
  ٠٫٣٦١ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
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  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة •
  

عدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل         يبين معامالت االرتباط بين م    ) ٢٣(جدول رقم   

  ٠,٠٥والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة           الكلي لفقرات االستبانة    

   .٠,٠١أو 

  
  
  
  

   )٢٣( جدول رقم 
  معامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  حملورحمتوى ا  احملور

  األول
قيام المنظمات األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة والفاعلية  

  عن أعمالها وبين قدرتها على جلب األموال
 ٠٫٠١دال عند  0.645

  الثاني
كفاءة وفعالية وظيفة التخطيط الشامل والتخطيط المالي 

  في الجمعية
 ٠٫٠١دال عند  0.706

  الثالث

يام الجمعيات األهلية الفلسطينية باستخدام النظام ق
المحاسبي الموحد ووضع االجراءات المحاسبية المطلوبة 
  إلدارة ورقابة أنشطتها، وبين قدرتها على جلب األموال

 ٠٫٠١دال عند  0.709

 ٠٫٠١دال عند  0.706  نظام المحاسبة في الجمعية  الرابع
 ٠٫٠١دال عند  0.851  طة الحد من النفقاتنظام المشتريات في الجمعية وخ  الخامس

  السادس
قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة األجور والرواتب 

  والتعويضات في الجمعية األهلية
 ٠٫٠١دال عند  0.742

  السابع
قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة الحوافز في الجمعية 

  األهلية
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٧٩٩

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٨٤١  األهلية عيةنظام تقييم األداء في الجم  الثامن

  التاسع
قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة التدريب والتنمية 

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٧٩٠  اإلدارية في الجمعية األهلية

  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٧٥٢  القدرات والكفاءة الفنية التي تتمتع بها الجمعية األهلية  العاشر
الحادي 

  عشر
  ٠٫٠١دال عند   ٠٫٤٧٦  عة والتقييمقياس كفاءة وفاعلية نظام المتاب

  ٠٫٤٦٣ تساوي ٠٫٠١ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
  ٠٫٣٦١ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٢٨ عند درجة حریة rقیمة 
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  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

 همـا طريقـة   ن خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفـسها بطـريقتي         ى الباحث وقد أجر 

  .تجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخال

  

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -١

معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل بعد وقد  تم تصحيح معامالت               

 Spearman-Brown(حيح االرتباط  باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان  بـراون للتـص    

Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  

1=   معامل الثبات   
2
ر+

ر

يبـين أن هنـاك   ) ٢٤(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقـم   

  معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان

  )٢٤(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  التجزئة النصفية
معامل    المحورمحتوى  المحور

  االرتباط
معامل االرتباط 

  المصحح
مستوى 
 المعنوية

  األول

قيام المنظمات األهلية الفلسطينية 
بقياس الكفاءة والفاعلية  عن 

أعمالها وبين قدرتها على جلب 
  األموال

٠,٠١دال عند  0.7969  ٠٫٦٦٢٤  

  الثاني

كفاءة وفعالية وظيفة التخطيط 
تخطيط المالي في الشامل وال
  الجمعية

 ٠,٠١دال عند  0.8152  ٠٫٦٨٨٠

  الثالث

قيام الجمعيات األهلية الفلسطينية 
باستخدام النظام المحاسبي 
الموحد ووضع اإلجراءات 
المحاسبية المطلوبة إلدارة 

ورقابة أنشطتها، وبين قدرتها 

 ٠,٠١دال عند  0.8508  ٠٫٧٤٠٣
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  على جلب األموال
 ٠,٠١دال عند  0.8434  ٠٫٧٢٩٢  ة في الجمعيةنظام المحاسب  الرابع

  الخامس
نظام المشتريات في الجمعية 

 ٠,٠١دال عند  0.8552  ٠٫٧٤٧٠  وخطة الحد من النفقات

  السادس

قياس مدى فاعلية ممارسة 
وظيفة األجور والرواتب 

  والتعويضات في الجمعية األهلية
دال عند  0.820337 0.6954

٠٫٠١  

  السابع

ة ممارسة قياس مدى فاعلي
وظيفة الحوافز في الجمعية 

  األهلية
دال عند  0.79988 0.6665

٠٫٠١  

  الثامن
نظام تقييم األداء في 

دال عند  0.833547 0.7146  األهلية الجمعية
٠٫٠١  

  التاسع

قياس مدى فاعلية ممارسة 
وظيفة التدريب والتنمية اإلدارية 

  في الجمعية األهلية
دال عند  0.853277 0.7441

٠٫٠١  

  العاشر
القدرات والكفاءة الفنية التي 

دال عند  0.846863 0.7344  تتمتع بها الجمعية األهلية
٠٫٠١  

الحادي 
  عشر

قياس كفاءة وفاعلية نظام 
دال عند  0.825464 0.7028  المتابعة والتقييم

٠٫٠١  

دال عند  0.843797 0.7298  جميع الفقرات  
٠٫٠١  

  ٠,٣٦١تساوي "  ٢٨"ودرجة حرية  ٠,٠٥ الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  
  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -٢

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين               

  أن معامالت الثبات مرتفعة) ٢٥(جدول رقم 
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  )٢٥(جدول رقم 

  )طريقة والفا كرونباخ( معامل الثبات 

  محتوى المحور  لمحورا
معامل ألفا 

  كرونباخ

  األول
قيام المنظمات األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة والفاعلية  عن أعمالها وبين 

  قدرتها على جلب األموال
٠٫٨٢٤٠  

  ٠٫٨٧٠١  كفاءة وفعالية وظيفة التخطيط الشامل والتخطيط المالي في الجمعية  الثاني

  الثالث

الفلسطينية باستخدام النظام المحاسبي الموحد ووضع قيام الجمعيات األهلية 
اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطتها، وبين قدرتها على جلب 

  األموال

٠٫٩٠٠٥  

  ٠٫٨١٥٢  نظام المحاسبة في الجمعية  الرابع
  ٠٫٨٨٩٥  نظام المشتريات في الجمعية وخطة الحد من النفقات  الخامس

  السادس
علية ممارسة وظيفة األجور والرواتب والتعويضات في الجمعية قياس مدى فا

  األهلية
0.8362 

 0.8052  قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة الحوافز في الجمعية األهلية  السابع
 0.8476  األهلية نظام تقييم األداء في الجمعية  الثامن
 0.8547   في الجمعية األهليةقياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة التدريب والتنمية اإلدارية  التاسع
 0.8712  القدرات والكفاءة الفنية التي تتمتع بها الجمعية األهلية  العاشر

الحادي 
  عشر

 0.8527  قياس كفاءة وفاعلية نظام المتابعة والتقييم

 0.٨978  جميع الفقرات  
  
  

  :المعالجات اإلحصائية

 اإلحـصائي وتـم اسـتخدام       SPSSج  لقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنام        

  :االختبارات اإلحصائية التالية

 النسب المئوية والتكرارات -١

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -٢

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -٣

  معادلة سبيرمان براون للثبات -٤



 ٨٤ 

ع الطبيعـي أم ال     سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزي      -اختبار كولومجروف  -٥

 )1- Sample K-S(  

 تحليل االنحدار واالرتباط -٦

 One sample T test لمتوسط عينة واحدة  tاختبار  -٧

 اختبار تحليل التباين األحادي -٨

 اختبار تحليل االنحدار البسيط -٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٥ 

  

  

  

  

  الفصل الخامس

نتائج الدراسة الميدانية 

  وتفسيرها
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  مقدمة
على اختبار التوزيع الطبيعي و تحليل فقرات و فرضيات هذا الفصل سيحتوي   
  .الدراسة

  
-Sample K -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي: أوال

S)(  

 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال  -سنعرض اختبار كولمجروف 

ظم االختبارات المعلمية تـشترط أن      وهو اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن مع         

نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى      ) ٢٦(ويوضح الجدول رقم    . يكون توزيع البيانات طبيعيا   

.05.0(  ٠,٠٥الداللة  لكل قسم اكبر من  >sig (  وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيـع

  .الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميه

  

  )٢٦(ل رقم جدو
  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

 قيمة مستوى الداللة Zقيمة   عنوان المحور الجزء

  األول
قيام المنظمات األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة والفاعلية  

  عن أعمالها وبين قدرتها على جلب األموال
٠٫٢٢٨  ١٫٠٤١  

  الثاني
طيط الشامل والتخطيط المالي في كفاءة وفعالية وظيفة التخ

  الجمعية
٠٫١٣٦  ١٫١٥٩  

  الثالث

قيام الجمعيات األهلية الفلسطينية باستخدام النظام 
المحاسبي الموحد ووضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة 
  إلدارة ورقابة أنشطتها، وبين قدرتها على جلب األموال

٠٫١٤٣  ١٫١٤٨  

  ٠٫٢٣١  ١٫٠٥١  نظام المحاسبة في الجمعية  الرابع
  ٠٫١٢٢  ١٫١٨٣  نظام المشتريات في الجمعية وخطة الحد من النفقات  الخامس

  السادس
قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة األجور والرواتب 

  والتعويضات في الجمعية األهلية
٠٫١٢١  ١٫١٨٥  

 0.992 0.434قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة الحوافز في الجمعية   السابع
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  األهلية

 0.712 0.699  األهلية نظام تقييم األداء في الجمعية  الثامن

  التاسع
قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة التدريب والتنمية 

  اإلدارية في الجمعية األهلية
0.730 0.662 

 0.835 0.621  القدرات والكفاءة الفنية التي تتمتع بها الجمعية األهلية  العاشر
الحادي 

  عشر
 0.205 1.067  متابعة والتقييمقياس كفاءة وفاعلية نظام ال

 0.516 0.817  جميع الفقرات  

  

  

   الدراسة و فرضياتتحليل فقرات: ثانيا

لتحليل فقرات االسـتبانة ،  ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار 

لمحسوبة  ا tوتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة                

 والـوزن  ٠,٠٥أو مستوى الداللة اقـل مـن   ( ١,٩٩ الجدولية  والتي تساوي     tاكبر من قيمة    

، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفـراد العينـة ال يوافقـون علـى                % )٦٠النسبي اكبر من    

أو (١,٩٩- الجدولية والتـي تـساوي       t المحسوبة أصغر من قيمة      tمحتواها إذا كانت قيمة       

، وتكون آراء العينة في الفقرة       % )٦٠ والوزن النسبي اقل من      ٠,٠٥اللة اقل من    مستوى الد 

  ٠,٠٥محايدة إذا كان مستوى الداللة لها اكبر من 

  
  

قيام المنظمات األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة والفاعلية  عن أعمالها : الفرضية األولى 
   "٠,٠٥يزيد قدرتها على جلب األموال  عند مستوى داللة 

  
  

والـذي يبـين آراء   ) ٢٧( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم    tتم استخدام اختبار    

قيام المنظمات األهليـة الفلـسطينية بقيـاس الكفـاءة          (أفراد عينة الدراسة في المحور األول       

  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي) والفاعلية  



 ٨٨ 

وهي اقـل   " 0.000"  ومستوى الداللة   %"  90.00" غ الوزن النسبي       بل "  ١٥" في الفقرة    .١

يعتبر تقويم أداء الجمعية ضرورة ملحة لجلب األموال مـن      "   مما يدل على أن      ٠,٠٥من  

 " داخل وخارج مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 

هـي اقـل   و" 0.000"  ومستوى الداللة %"  87.71"  بلغ الوزن النسبي     "  ١٢"في الفقرة    .٢

يؤثر مدير الجمعية في تخطيط وكفاءة المصادر المالية التي         "   مما يدل على أن      ٠,٠٥من  

 " تم الحصول عليها من الجهات الداخلية والخارجية 

وهي اقـل   " 0.000"  ومستوى الداللة   %"  83.43"  بلغ الوزن النسبي       "  ١٤" في الفقرة    .٣

فع المعلومات والتقارير إلى الجهات المعنيـة       هناك قابلية لر  "   مما يدل على أن      ٠,٠٥من  

  " بشكل كفؤ

وهي اقـل   " 0.000"  ومستوى الداللة   %"  79.71"  بلغ الوزن النسبي       "  ١٣" في الفقرة    .٤

تتوافر القواعد واإلجراءات لتحديد المصادر المالية من قبل        "   مما يدل على أن      ٠,٠٥من  

 " مدير الجمعية  

قيـام المنظمـات   (توسط الحسابي لجميع فقرات المحـور األول  وبصفة عامة يتبين أن الم    

، و الـوزن النـسبي  يـساوي          4.26تـساوي     ) األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة والفاعلية        

   المحـسوبة تـساوي     tوقيمة % " ٦٠" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 85.21

، و مـستوى الداللـة تـساوي    ١,٩٩   الجدولية والتي تـساوي  tوهي اكبر من قيمة     24.135

 مما يدل على أن قيام المنظمات األهليـة الفلـسطينية بقيـاس      ٠,٠٥   وهي اقل  من        ٠,٠٠٠

  ٠,٠٥الكفاءة والفاعلية  عن أعمالها يزيد قدرتها على جلب األموال  عند مستوى داللة 

  

  

  



 ٨٩ 

  )٢٧(جدول رقم 

  )لسطينية بقياس الكفاءة والفاعليةقيام المنظمات األهلية الف(المحور األولتحليل فقرات 

الوسط   الفقرة  ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

مستوى    tقيمة 
  الداللة

يؤثر مدير الجمعية في تخطيط وكفاءة   . ١٢
المصادر المالية التي تم الحصول 

  عليها من الجهات الداخلية والخارجية 
4.39 0.546 87.71 21.226 0.000 

ر القواعد واإلجراءات لتحديد تتواف  .١٣
  المصادر المالية من قبل مدير الجمعية  

3.99 0.807 79.71 10.214 0.000 

هناك قابلية لرفع المعلومات والتقارير   .١٤
  . إلى الجهات المعنية بشكل كفؤ

4.17 0.947 83.43 10.344 0.000 

يعتبر تقويم أداء الجمعية ضرورة   .١٥
اخل وخارج ملحة لجلب األموال من د

  :مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
4.50 0.757 90.00 16.587 0.000 

 0.000 24.135 85.21 0.437 4.26  جميع الفقرات  

  ١,٩٩تساوي " ٧٧" و درجة حرية " ٠,٠٥"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
  

  
  :كفاءة وفعالية وظيفة التخطيط الشامل والتخطيط المالي في الجمعية. ١٩

اإلطالع على خطط سابقة في حال (خطة عمل سنوية تنفيذية؟ هل يتوفر لدى الجمعية . ١٩,١ 
 )توفرت

  
من عينة الدراسة  يوافقون على توفر لـدى الجمعيـة           % ٧٨,٦أن  ) ٢٨(يبين جدول رقم    

خطة عمل  من عينة الدراسة ال يعتقدون بان للجمعية          % ٢١,٤ بينما   خطة عمل سنوية تنفيذية   

  ذيةسنوية تنفي

  
  )٢٨(جدول رقم 

  خطة عمل سنوية تنفيذية؟هل يتوفر لدى الجمعية 
  النسبة المئویة  التكرار  خطة عمل سنوية تنفيذية؟هل يتوفر لدى الجمعية 

  ٧٨٫٦  ٥٥  نعم

  ٢١٫٤  ١٥  ال

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع



 ٩٠ 

  
 

  
 )اإلطالع على الخطط االستراتيجية(خطة إستراتيجية؟ هل يتوفر لدى الجمعية . ١٩,٢ 

من عينة الدراسة  يوافقون على توفر لدى الجمعية         % ٧١,٤أن  ) ٢٩(بين جدول رقم    ي  

  خطة إستراتيجيةمن عينة الدراسة ال يعتقدون بان للجمعية  % ٢٨,٦بينما خطة إستراتيجية 

  
  )٢٩(جدول رقم 

  خطة إستراتيجية؟هل يتوفر لدى الجمعية 
  بة المئویةالنس  التكرار  خطة إستراتيجية؟هل يتوفر لدى الجمعية 

  ٧١٫٤  ٥٠  نعم

  ٢٨٫٦  ٢٠  ال

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

  
  

 :يتم إشراك الفئة المستفيدة في صياغة خطة الجمعية بدرجة. ١٩,٣

  
من عينة الدراسة يوافقون بأنه يتم إشراك الفئة المستفيدة         % ٧,١أن  ) ٣٠(يبين جدول رقم    

ينة الدراسة يوافقون بأنـه     من ع % ٢,٩، و    " مرتفعة جدا " في صياغة خطة الجمعية بدرجة      

من عينـة  % ٣٧,١، و " مرتفعة " يتم إشراك الفئة المستفيدة في صياغة خطة الجمعية بدرجة       

،  "متوسطة" الدراسة يوافقون بأنه يتم إشراك الفئة المستفيدة في صياغة خطة الجمعية بدرجة             

في صياغة خطة الجمعية    من عينة الدراسة يوافقون بأنه يتم إشراك الفئة المستفيدة          % ٤٠,٠و  

من عينة الدراسة يوافقون بأنه يتم إشراك الفئة المـستفيدة فـي   % ١٢,٩، و " متدنية  " بدرجة  

   "منعدمة" صياغة خطة الجمعية بدرجة 

  
  
  
  



 ٩١ 

  )٣٠(جدول رقم 
  يتم إشراك الفئة المستفيدة في صياغة خطة الجمعية بدرجة

  النسبة المئویة  التكرار  ية بدرجةيتم إشراك الفئة المستفيدة في صياغة خطة الجمع
  ٧٫١  ٥  مرتفعة جدا 

  ٢٫٩  ٢  مرتفعة

  ٣٧٫١  ٢٦  متوسطة

  ٤٠٫٠  ٢٨  متدنية

  ١٢٫٩  ٩  منعدمة

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

 :يتم إشراك مجلس اإلدارة في صياغة خطة الجمعية بدرجة. ١٩,٤

  
 مجلـس   من عينة الدراسة يوافقون بأنه يـتم إشـراك        % ١١,٤أن  ) ٣١(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة يوافقون    % ٧,١، و    " مرتفعة جدا " اإلدارة في صياغة خطة الجمعية بدرجة       

مـن  % ٢١,٤، و   " مرتفعة  " بأنه يتم إشراك مجلس اإلدارة في صياغة خطة الجمعية بدرجة           

" عينة الدراسة يوافقون بأنه يتم إشراك مجلس اإلدارة في صياغة خطـة الجمعيـة بدرجـة                 

من عينة الدراسة يوافقون بأنه يتم إشراك مجلس اإلدارة في صـياغة            % ٢٨,٦و  ،   "متوسطة

من عينة الدراسة يوافقون بأنه يتم إشراك مجلس        % ٣١,٤، و   " متدنية  " خطة الجمعية بدرجة    

  منعدمة" اإلدارة في صياغة خطة الجمعية بدرجة 

  
  )٣١(جدول رقم 

  درجةيتم إشراك مجلس اإلدارة في صياغة خطة الجمعية ب
  النسبة المئویة  التكرار  يتم إشراك مجلس اإلدارة في صياغة خطة الجمعية بدرجة

  ١١٫٤  ٨  مرتفعة جدا 

  ٧٫١  ٥  مرتفعة

  ٢١٫٤  ١٥  متوسطة

  ٢٨٫٦  ٢٠  متدنية

  ٣١٫٤  ٢٢  منعدمة

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع



 ٩٢ 

 
  

 :يتم إشراك فريق العمل في صياغة خطة الجمعية بدرجة. ١٩,٥

  
من عينة الدراسة يوافقون بأنه يتم إشراك فريق العمل         % ١٥,٧ أن   )٣٢(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة يوافقون بأنه يـتم       % ١٥,٧، و   " مرتفعة  " في صياغة خطة الجمعية بدرجة      

مـن عينـة    % ٣٥,٧، و    "متوسـطة " إشراك فريق العمل في صياغة خطة الجمعية بدرجة         

، و  " متدنيـة   " ي صياغة خطة الجمعية بدرجة      الدراسة يوافقون بأنه يتم إشراك فريق العمل ف       

من عينة الدراسة يوافقون بأنه يتم إشراك فريق العمل في صياغة خطـة الجمعيـة               % ٣٢,٩

  منعدمة" بدرجة 

  

  )٣٢(جدول رقم 
  يتم إشراك فريق العمل في صياغة خطة الجمعية بدرجة

  بة المئویةالنس  التكرار  يتم إشراك فريق العمل في صياغة خطة الجمعية بدرجة
  ٠٫٠  ٠  مرتفعة جدا 

  ١٥٫٧  ١١  مرتفعة

  ١٥٫٧  ١١  متوسطة

  ٣٥٫٧  ٢٥  متدنية

  ٣٢٫٩  ٢٣  منعدمة

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

 
  

 هل يتم عمل مراجعة للخطط التي تعدها الجمعية بعد تنفيذ المشاريع لتصحيح االنحرافات؟ . ١٩,٧
  

 بأنه يـتم عمـل مراجعـة        من عينة الدراسة يوافقون   % ٨٤,٣أن  ) ٣٣(يبين جدول رقم    

مـن عينـة   % ١٥,٧للخطط التي تعدها الجمعية بعد تنفيذ المشاريع لتصحيح االنحرافات بينما   

  الدراسة ال يوافقون على ذلك



 ٩٣ 

  
  

  )٣٣(جدول رقم 
  هل يتم عمل مراجعة للخطط التي تعدها الجمعية بعد تنفيذ المشاريع لتصحيح االنحرافات؟

تعدها الجمعية بعد تنفيذ المشاريع هل يتم عمل مراجعة للخطط التي 
النسبة   التكرار  لتصحيح االنحرافات؟

  المئویة
  ٨٤٫٣  ٥٩  نعم

  ١٥٫٧  ١١  ال

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

 
  

 هل تعكس الموازنة العامة الخطة اإلستراتيجية؟ . ١٩,٨ 

  
  

من عينة الدراسة يوافقون على أن الموازنـة العامـة          % ٨٧,١أن  ) ٣٤(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة ال يوافقـون علـى أن الموازنـة           % ١٢,٩لخطة اإلستراتيجية بينما    تعكس ا 

  العامة تعكس الخطة اإلستراتيجية

  
  )٣٤(جدول رقم 

  هل تعكس الموازنة العامة الخطة اإلستراتيجية؟
  النسبة المئویة  التكرار  هل تعكس الموازنة العامة الخطة اإلستراتيجية؟

  ٨٧٫١  ٦١  نعم

  ١٢٫٩  ٩  ال

  ١٠٠٫٠  ٧٠  لمجموعا

  
  

 هل يتم عمل مراجعة للموازنة؟. ١٩,٩

  
من عينة الدراسة يوافقون على أنه يتم عمل مراجعـة          % ٨٧,١أن  ) ٣٥(يبين جدول رقم    

  من عينة الدراسة ال يوافقون على أنه يتم عمل مراجعة للموازنة% ١٢,٩للموازنة بينما 



 ٩٤ 

 
  

  
  )٣٥(جدول رقم 

  هل يتم عمل مراجعة للموازنة؟
  النسبة المئویة  التكرار  ل يتم عمل مراجعة للموازنة؟ه

  ٩٤٫٣  ٦٦  نعم

  ٥٫٧  ٤  ال

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

  
  

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام المنظمـات  : " اختبار الفرضية األولى    
األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة والفاعلية عن أعمالها وبين قدرتها على جلـب            

  ن خالل نموذج االنحدار المقدرم" األموال 
  

من خالل احتساب معادلة انحدار قدرة المؤسسة على جلب األموال على قيـام المنظمـات     

  : تبين التاليRegression Equationاألهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة والفاعلية عن أعمالها 

  
معامل ارتباط 

 Rبیرسون 
R Square  معامل

 التحدید
Adjusted R Square معامل

   المعدل التحدید
0.347 0.121 0.099 

  
وهو معامل ارتباط طردي، كما بلغ معامل       % ٣٤,٧ حوالي   Rبلغ معامل ارتباط بيرسون     

وهذا معناه أن قيام المنظمات األهلية الفلسطينية بقيـاس  % ١٢,١ حوالي  R squareالتحديد 

% ١٢,١سة على جلب األموال بنسبة      الكفاءة والفاعلية عن أعمالها تفسر التغير في قدرة المؤس        

من التغير في قدرة المؤسسة على جلب االموال كمتغير تابع ناتج عـن             % ١٢,١وبالتالي فإن   

  . قيام المنظمات األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة والفاعلية عن أعمالها



 ٩٥ 

 
One Way ANOVA  جدول تحلیل التباین     

Sum of 
Squares df Mean Square F Test Sig. 

5.1 E+11 1 5.12E+11 

3.7 E+12 40 9.33E+10 

4.2 E+12 41   

5.49 0.02 

 
يبين جدول تحليل التباين أعاله أن النموذج الذي تم استخدامه في التحليل كان ممتاز حيث               

  %.٥وهي أقل من % ٠,٠٢ كما بلغ مستوى الداللة ٥,٤٩ حوالي Fبلغت قيمة اختبار 

  
ام المنظمات األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة والفاعلية تفسير درجة تأثير قي

  :عن أعمالها على قدرتها على جلب األموال

  

 مستوى الداللة T Test المعالم المقدرة   
)Constant( -1051353 -1.96 0.06 

قيام المنظمات األهلية 
الفلسطينية بقياس الكفاءة 

 والفاعلية عن أعمالها
37322.55 2.34 0.02 

  
  

قيام الجمعيات األهليـة الفلـسطينية باسـتخدام النظـام     : " الفرضية الثانية  

المحاسبي الموحد ووضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطتها، 

  " تعمل على زيادة  قدرتها على جلب األموال 

  



 ٩٦ 

لـذي يبـين آراء   وا) ٣٦( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم    tتم استخدام اختبار    

قيام الجمعيات األهليـة الفلـسطينية باسـتخدام        (أفراد عينة الدراسة في  الفقرات المتعلقة بـ         

مرتبة  ) النظام المحاسبي الموحد ووضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطتها         

  : تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

وهي  " 0.000" ومستوى الداللة   %"  88.57" غ الوزن النسبي       بل "  ١٨" في الفقرة رقم       .١

يتم استخدام النظام المحاسـبي  مـن قبـل الجمعيـة            "   مما يدل على أن      ٠,٠٥اقل من   

لمساعدتها في كفاءة استخدام األموال وتوفير المعلومات المناسبة لذوي العالقـة بعملهـا             

 "بشكل كفء 

وهي   " 0.000"ومستوى الداللة   %"  87.43" لنسبي     بلغ الوزن ا   "  ١٧" في الفقرة رقم       .٢

تتوافر لدى إدارة الجمعية القدرة على استغالل األموال        "   مما يدل على أن      ٠,٠٥اقل من   

 " في المجاالت التي خصصت من أجلها 

وهي  " 0.000" ومستوى الداللة   %"  84.57"  بلغ الوزن النسبي       "  ٢٤" في الفقرة رقم       .٣

هناك حاجة لتدريب الموظفين الماليين الذين ال يتوافـق   "  مما يدل على أن      ٠,٠٥اقل من   

مؤهالتهم مع طبيعة المهام المالية وذلك ألجل تطوير مهـارتهم التـي يؤدونهـا وإنجـاز       

 " . مهامهم بكفاءة في الجمعية

وهي " 0.000"  ومستوى الداللة   %"  83.14"  بلغ الوزن النسبي       "  ٢٢" في الفقرة رقم       .٤

يؤثر تقييم الكفاءة والفاعلية فـي الجمعيـة علـى أداء           "   مما يدل على أن      ٠,٠٥اقل من   

 " العاملين فيها بطريقة إيجابية 

وهي  " 0.000" ومستوى الداللة   %"  80.57"  بلغ الوزن النسبي       "  ١٩" في الفقرة رقم       .٥

ال يقلل من مقدار    إن طبيعة عدم السعي لتحقيق األرباح       "   مما يدل على أن      ٠,٠٥اقل من   



 ٩٧ 

التفصيل في األسس والقواعد واإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطة تلـك            

  " الجمعيات

وهي  " 0.000" ومستوى الداللة   %"  79.14"  بلغ الوزن النسبي       "  ٢٠" في الفقرة رقم       .٦

طورة عقبـة   يشكل عدم وجود بنية محاسبية أساسية مت      "   مما يدل على أن      ٠,٠٥اقل من   

  " رئيسية أمام قدرة الجمعية الحصول على التمويل الالزم لتنفيذ برامجها

وهي   " 0.000"ومستوى الداللة   %"  79.14"  بلغ الوزن النسبي        "  ٢٣"في الفقرة رقم       .٧

  "يتم استخدام الموازنة كأداة رقابية لدى إدارة الجمعية"   مما يدل على أن ٠,٠٥اقل من 

وهي  " 0.000" ومستوى الداللة   %"  72.00"  بلغ الوزن النسبي        "  ٢١"م    في الفقرة رق   .٨

هناك قصور فـي القـدرات والمهـارات و الخبـرات           "  مما يدل على أن      ٠,٠٥اقل من   

   " اإلدارية والمالية في الجمعية تؤثر سلبا على تقييم أدائها

 

قيام الجمعيات األهلية   ( بـ   وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المتعلقة        

الفلسطينية باستخدام النظام المحاسبي الموحد ووضع اإلجراءات المحاسـبية المطلوبـة إلدارة            

وهـي اكبـر مـن       % ٨١,٨٢ ، و الوزن النسبي  يساوي          ٤,٠٩تساوي  ) ورقابة أنشطتها     

 tمن قيمـة  وهي اكبر    ١٧,١٧٣ المحسوبة تساوي  tوقيمة % " ٦٠" الوزن النسبي المحايد 

 ممـا  ٠,٠٥   وهي اقل  من ٠,٠٠٠، و مستوى الداللة تساوي      ١,٩٩الجدولية والتي تساوي      

يدل على أن قيام الجمعيات األهلية الفلسطينية باستخدام النظام المحاسـبي الموحـد ووضـع               

اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطتها، تعمل على زيادة  قدرتها علـى جلـب        

  ٠,٠٥موال عند مستوى داللة األ

  
  



 ٩٨ 

  
  )٣٦(جدول رقم 

قيام الجمعيات األهلية الفلسطينية باستخدام النظام المحاسبي الموحد ووضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة 
 إلدارة ورقابة أنشطتها

الوسط   الفقرة  ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

مستوى    tقيمة 
  الداللة

١٧.  
إدارة الجمعية القدرة على تتوافر لدى 

استغالل األموال في المجاالت التي 
  خصصت من أجلها 

4.37 0.663 87.43 17.303 0.000 

١٨.  

يتم استخدام النظام المحاسبي  من قبل 
الجمعية لمساعدتها في كفاءة استخدام 

األموال وتوفير المعلومات المناسبة لذوي 
  العالقة بعملها بشكل كفء 

4.43 0.554 88.57 21.592 0.000 

١٩.  

إن طبيعة عدم السعي لتحقيق األرباح ال 
يقلل من مقدار التفصيل في األسس 

والقواعد واإلجراءات المحاسبية المطلوبة 
  إلدارة ورقابة أنشطة تلك الجمعيات

4.03 0.916 80.57 9.391 0.000 

٢٠.  

يشكل عدم وجود بنية محاسبية أساسية 
رة الجمعية متطورة عقبة رئيسية أمام قد

الحصول على التمويل الالزم لتنفيذ 
  برامجها

3.96 1.109 79.14 7.221 0.000 

هناك قصور في القدرات والمهارات و   .٢١
الخبرات اإلدارية والمالية في الجمعية 

  . تؤثر سلبا على تقييم أدائها
3.60 1.323 72.00 3.794 0.000 

ية يؤثر تقييم الكفاءة والفاعلية في الجمع  .٢٢
  على أداء العاملين فيها بطريقة إيجابية 

4.16 0.810 83.14 11.952 0.000 

يتم استخدام الموازنة كأداة رقابية لدى   .٢٣
  . إدارة الجمعية

3.96 0.842 79.14 9.515 0.000 

هناك حاجة لتدريب الموظفين الماليين   .٢٤
الذين ال يتوافق مؤهالتهم مع طبيعة 

جل تطوير مهارتهم المهام المالية وذلك أل
التي يؤدونها وإنجاز مهامهم بكفاءة في 

  . الجمعية

4.23 0.887 84.57 11.583 0.000 

 0.000 17.173 81.82 0.532 4.09  جميع الفقرات  

  



 ٩٩ 

  
  قياس كفاءة وفعالية النظام المالي في الجمعية األهلية . ٢٥

  : الخطط المالية الخاصة بالموازنة٢٥,١
 ط مالية سنويةهل يتم وضع خط ٢٥,١,١ 

  
خطـط  من عينة الدراسة يوافقون على انه يتم وضـع        % ٧٩,١أن  ) ٣٧(يبين جدول رقم    

خطـط  من عينة الدراسة  ال يوافقون على انه يتم وضع          % ٢٠,٩ للجمعية ، بينما     مالية سنوية 

   للجمعيةمالية سنوية

  
  

  )٣٧(جدول رقم 
  هل يتم وضع خطط مالية سنوية

  النسبة المئویة  التكرار  يةهل يتم وضع خطط مالية سنو
  ٧٩٫١  ٥٣  نعم

  ٢٠٫٩  ١٤  ال

  ١٠٠٫٠  ٦٧  المجموع

  
  

 ؟ الخطط المالية دقيقة بالعادة إلى أي مدى تكون هذه٢٥,١,٢ 

  
 الخطط الماليـة    من عينة الدراسة يوافقون على أن هذه      % ٣,٠أن  ) ٣٨(يبين جدول رقم    

 الخطـط   راسة يوافقون علـى أن هـذه      من عينة الد  % ١١,٩، و    " دائما " دقيقة بالعادة تكون  

 من عينة الدراسة يوافقـون علـى أن هـذه         % ٢٥,٤، و    "غالبا "  دقيقة بالعادة تكون  المالية  

من عينة الدراسة يوافقـون علـى أن        % ٤٧,٨، و    "أحيانا " دقيقة بالعادة تكون  الخطط المالية   

ينة الدراسة يوافقون على أن     من ع % ١١,٩، و   "نادرا   " دقيقة بالعادة تكون   الخطط المالية    هذه

  "مطلقا  " دقيقة بالعادةتكون  الخطط المالية هذه

  



 ١٠٠ 

  
  )٣٨(جدول رقم 

  ؟ الخطط المالية دقيقة بالعادةإلى أي مدى تكون هذه
  النسبة المئویة  التكرار  ؟ الخطط المالية دقيقة بالعادةإلى أي مدى تكون هذه

  ٣٫٠  ٢  دائما

  ١١٫٩  ٨  غالبا

  ٢٥٫٤  ١٧  أحيانا

  ٤٧٫٨  ٣٢  ادران

  ١١٫٩  ٨  مطلقا

  ١٠٠٫٠  ٦٧  المجموع

  
  

توازن بين  على مدى السنوات الثالث الماضية في الحفاظ على الجمعيةهل نجحت  ٢٥,١,٣ 
 اإليرادات والمصروفات؟

  
 نجحـت  الجمعيـة من عينة الدراسة يوافقون على أن      % ٦٨,٧أن  ) ٣٩(يبين جدول رقم    

 ،  توازن بين اإليـرادات والمـصروفات      الحفاظ على    على مدى السنوات الثالث الماضية في     

 نجحت على مـدى الـسنوات       الجمعيةمن عينة الدراسة  ال يوافقون على أن           % ٣١,٣بينما  

  توازن بين اإليرادات والمصروفاتالثالث الماضية في الحفاظ على 

  
  )٣٩(جدول رقم 

 توازن بين اإليراداتى  على مدى السنوات الثالث الماضية في الحفاظ علالجمعيةهل نجحت 
  والمصروفات؟

 على مدى السنوات الثالث الماضية في الحفاظ على الجمعيةهل نجحت 
النسبة   التكرار  توازن بين اإليرادات والمصروفات؟

  المئویة
  ٦٨٫٧  ٤٦  نعم

  ٣١٫٣  ٢١  ال

  ١٠٠٫٠  ٦٧  المجموع

 
  



 ١٠١ 

  
  
 

   نظام المحاسبة في الجمعية٢٥,٢
  

نظام المحاسبة (أفراد عينة الدراسة في  الفقرات المتعلقة بـ آراء )  ٤٠(يبين جدول رقم 
  : لكل فقرة كما يلي) في الجمعية

  
  

الجمعيـة لـديها سـندات قـبض        "  يوافق أفراد العينة على أن       " ١"في الفقرة رقم       .١

% ٠,٠بينما يعارض ذلك   % ١٠٠   بنـسبة    " وصرف منتظمة ومصدقة حسب األصول   

 من عينة الدراسة

 قبل  مراجعة القوائم المالية من   يتم  "   يوافق أفراد العينة على انه       " ٦"قرة رقم     في الف  .٢

مـن عينـة    % ٥,٧بينما يعارض ذلـك          %٩٤,٣بنسبة   "  خارجيمدقق حسابات   

   الدراسة 

 بالمصادقة على   اإلدارةيقوم مجلس   "  يوافق أفراد العينة على أنه       " ٢"في الفقرة رقم       .٣

من عينـة   % ١١,٤بينما يعارض ذلك        % ٨٨,٦بنسبة       "  ية البنك المعامالتجميع  

   الدراسة 

يـتم حفـظ القيـود المحاسـبية        "  يوافق أفراد العينة على أنه         " ٥"في الفقرة رقم       .٤

 " والمستندات المؤيدة لعملية الصرف في ملفات متسلسلة حسب رقم القيود المحاسـبية           

   عينة الدراسة من % ١١,٤بينما يعارض ذلك   % ٨٨,٦بنسبة   

يتوفر لدى الجمعية نظام محاسـبي      "  يوافق أفراد العينة على أنه       " ٤"في الفقرة رقم       .٥

مـن عينـة   % ٢٢,٩بينما يعارض ذلك       % ٧٧,١بنسبة       " محوسب عبر الكمبيوتر  

   الدراسة 



 ١٠٢ 

 تدفع الجمعية جميع نفقاتها بموجب    "  يوافق أفراد العينة على أنه       " ٣"في الفقرة رقم       .٦

      من عينة الدراسة   % ٣٠,٠بينما يعارض ذلك % ٧٠,٠بنسبة    "  شيكات

قيـام الجمعيـات األهليـة      (يوافقون على الفقرات المتعلقة بـ      اللذين  وبصفة عامة يتبين أن     

الفلسطينية باستخدام النظام المحاسبي الموحد ووضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبـة إلدارة           

، مما يعكـس    من عينة الدراسة  % ١٣,٦، ويعارض ذلك    % ٨٦,٤سبة  بن) ورقابة أنشطتها     

مدى وعي القائمين على الجمعيات األهلية بمدى أهمية استخدام النظام المحاسبي الموحـد و              

  .وضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة و رقابة أنشطتها

  )٤٠(جدول رقم
 نظام المحاسبة في الجمعية

 (%)ال ( %)نعم الفقرة م

1 
الجمعية لديها سندات قبض وصرف منتظمة ومـصدقة        

  حسب األصول
100.0 0.0 

2 
 المعـامالت  بالمصادقة على جميـع  اإلدارةيقوم مجلس  

  البنكية
١١,٤ ٨٨,٦ 

 ٣٠,٠ ٧٠,٠ تدفع الجمعية جميع نفقاتها بموجب شيكات 3

4 
يتوفر لدى الجمعية نظام محاسبي محوسب عبر 

  الكمبيوتر
٢٢,٩ ٧٧,١ 

5 

فظ القيود المحاسبية والمستندات المؤيـدة لعمليـة        يتم ح 
الصرف في ملفـات متسلـسلة حـسب رقـم القيـود            

  .المحاسبية
١١,٤ ٨٨,٦ 

 ٥,٧ ٩٤,٣ خارجي قبل مدقق حسابات مراجعة القوائم المالية من 6

 13.6 86.4  جميع الفقرات 
 

 
 

  
  
  
  
  



 ١٠٣ 

  : نظام المشتريات في الجمعية وخطة الحد من النفقات٢٥,٣
  
  

قيـاس  (آراء أفراد عينة الدراسة في  الفقرات المتعلقـة بــ            )  ٤١(ين جدول رقم    يب .٧

  : لكل فقرة كما يلي) فعالية نظام المشتريات في المؤسسة وخطة ضبط النفقات
  

  
يتم جرد دوري لألصول الرأسمالية     "  يوافق أفراد العينة على أن       " ٤"في الفقرة رقم       .١

مـن عينـة     % ٠,٠بينما يعارض ذلـك        % ١٠٠بنسبة   "    والممتلكات واألجهزة 

 الدراسة

يتم الحفاظ على سـجالت مفـصلة     "  يوافق أفراد العينة على أن       " ٣"في الفقرة رقم       .٢

بينمـا يعـارض ذلـك         % 94.3بنسبة   "    لألصول الرأسمالية والممتلكات واألجهزة   

 من عينة الدراسة% 5.7

يوجد نظام رقابة داخلـي لـضبط       "  ى أن   يوافق أفراد العينة عل    " ٥"في الفقرة رقم       .٣

 من عينة الدراسة% 10.0بينما يعارض ذلك   % 90.0بنسبة   "    عملية الصرف

 متبعة  إجراءات توجد لدى الجمعية  "  يوافق أفراد العينة على أن      " ٢" في الفقرة رقم       .٤

  "  )، عروض أسـعار   استدراج، عطاءات ( تتم المشتريات على أسس تنافسية       أنلضمان  

 من عينة الدراسة% 18.6بينما يعارض ذلك   % 81.4بنسبة  

تتم عملية مقارنة بين ما تم صـرفه  "  يوافق أفراد العينة على أن " ٦" في الفقرة رقم       .٥

بينما % 78.6بنسبة    "    مع الموازنة وحساب االنحرافات اإليجابية أو السلبية وتحليلها         

 من عينة الدراسة% 21.4يعارض ذلك   



 ١٠٤ 

 مـشتريات  نظام يتوفر في الجمعية"  يوافق أفراد العينة على أن " ١" الفقرة رقم  في  .٦

مـن عينـة    % 24.3بينما يعارض ذلك        % 75.7بنسبة     "     وواضح ومكتوب  معتمد

  الدراسة

  

نظام المشتريات فـي الجمعيـة      ( يوافقون على الفقرات المتعلقة بـ        اللذين وبصفة عامة يتبين أن   

، ممـا  من عينـة الدراسـة  % ١٣,٣، ويعارض ذلك % ٨٦,٧بنسبة   ) فقاتوخطة الحد من الن   

يعكس مدى تطبيق نظام المشتريات و خطة الحد من النفقات في الجمعيات األهلية مما يتوافق               

  . المنظم لعمل الجمعيات األهلية الفلسطينية٢٠٠٠لعام ) ١(مع قانون رقم 

  
  
  

  )٤١(جدول  رقم 
  في المؤسسة وخطة ضبط النفقاتقياس فعالية نظام المشتريات 

 الفقرة م
( نعم
(% 

 (%)ال

 24.3 75.7   وواضح ومكتوب مشتريات معتمدنظام يتوفر في الجمعية 1

2 
 تتم المشتريات علـى     أن متبعة لضمان    إجراءات توجد لدى الجمعية  

 )، عروض أسعاراستدراج، عطاءات(أسس تنافسية 
81.4 18.6 

3 
لألصول الرأسـمالية والممتلكـات     يتم الحفاظ على سجالت مفصلة      

 واألجهزة
94.3 5.7 

 0.0 100.0 يتم جرد دوري لألصول الرأسمالية والممتلكات واألجهزة 4

 10.0 90.0 يوجد نظام رقابة داخلي لضبط عملية الصرف 5

6 
تتم عملية مقارنة بين ما تم صرفه مع الموازنة وحساب االنحرافات           

  اإليجابية أو السلبية وتحليلها
78.6 21.4 

 13.3 86.7  جميع الفقرات 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٥ 

 

  : كتابة مقترحات المشاريع والحصول على مصادر األموال٢٥,٤
  
  

a.  لجلب األموالاجعة ن فعالة وإستراتيجية الجمعيةهل تمتلك. 
  

 تمتلـك   من عينة الدراسة يوافقون على أن  الجمعيـة        % ٦٠,٠أن  ) ٤٢(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسـة  ال يوافقـون        % ٤٠,٠لجلب األموال ، بينما      اجعةن فعالة و  إستراتيجية

  لجلب األموالاجعة ن فعالة وإستراتيجية تمتلك على أن  الجمعية

  
  

  )٤٢(جدول رقم 
  لجلب األموالاجعة ن فعالة وإستراتيجية الجمعيةهل تمتلك 

  مئویةالنسبة ال  التكرار  لجلب األموالاجعة ن فعالة وإستراتيجية الجمعيةهل تمتلك 
  ٦٠٫٠  ٤٢  نعم

  ٤٠٫٠  ٢٨  ال

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

  
  
b.  الجمعيةنجحت من عينة الدراسة يوافقون على أن % ٥,٧بان ) ٤٣( يبين جدول رقم 

-٠" بنسبة  الثالث الماضيةاألعوام مصادر تمويل متعددة لدعم أنشطتها خالل إلىبالوصول 

 إلى بالوصول الجمعيةنجحت  من عينة الدراسة يوافقون على أن% ٤٠,٠، و %  " ١٩,٩

، و %"٣٩,٩-٢٠"   بنسبة  الثالث الماضيةاألعواممصادر تمويل متعددة لدعم أنشطتها خالل 

 مصادر تمويل إلىنجحت بالوصول  من عينة الدراسة يوافقون على أن الجمعية% ١٨,٦

من % ٣٠,٠، و % "٥٩,٩ -٤٠"  بنسبة  الثالث الماضيةاألعواممتعددة لدعم أنشطتها خالل 

 مصادر تمويل متعددة لدعم إلىنجحت بالوصول عينة الدراسة يوافقون على أن الجمعية 

من عينة الدراسة % ٥,٧بينما % " ٧٩,٩-٦٠ " بنسبة  الثالث الماضيةاألعوامأنشطتها خالل 



 ١٠٦ 

 مصادر تمويل متعددة لدعم أنشطتها خالل إلىنجحت بالوصول يوافقون على أن الجمعية 

 % " ١٠٠-٨٠"  بنسبة  الماضية الثالثاألعوام

  
  )٤٣(جدول رقم 

   بنسبة الثالث الماضيةاألعوام مصادر تمويل متعددة لدعم أنشطتها خالل إلى بالوصول الجمعيةنجحت 
 مصادر تمويل متعددة لدعم أنشطتها خالل إلى بالوصول الجمعيةنجحت 

النسبة   التكرار   بنسبة الثالث الماضيةاألعوام
  المئویة

٥٫٧  ٤  %١٩,٩- ٠  

٤٠٫٠  ٢٨  %٣٩,٩-٢٠  

١٨٫٦  ١٣  %٥٩,٩ -٤٠  

٣٠٫٠  ٢١  %٧٩,٩-٦٠  

٥٫٧  ٤  %١٠٠-٨٠  

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

  
  

 :بدرجةعلى تصميم مقترحات المشاريع والكفاءة والمهارات  القدرة الجمعيةتمتلك 
  

  
c.  الجمعيةتمتلك من عينة الدراسة يوافقون على أن % ٤,٣بان ) ٤٤(يبين جدول رقم 

من % ١٧,١، " ممتاز  " بدرجة  على تصميم مقترحات المشاريع الكفاءة والمهارات والقدرة 

على تصميم مقترحات والكفاءة والمهارات  القدرة الجمعيةتمتلك عينة الدراسة يوافقون على أن 

 الجمعيةتمتلك من عينة الدراسة يوافقون على أن % ٢٥,٧، و"جيد جدا  " بدرجة  المشاريع 

من % ٢٨,٦، و "جيد "   بدرجة  على تصميم مقترحات المشاريع ة والمهارات والكفاءالقدرة 

على تصميم مقترحات والكفاءة والمهارات  القدرة الجمعيةتمتلك عينة الدراسة يوافقون على أن 

 الجمعيةتمتلك من عينة الدراسة يوافقون على أن % ٢٤,٣، و "متوسط " بدرجة  المشاريع 

  "ضعيف  " بدرجة  على تصميم مقترحات المشاريع رات والكفاءة والمهاالقدرة 

  



 ١٠٧ 

  )٤٤(جدول رقم 
  بدرجةعلى تصميم مقترحات المشاريع والكفاءة والمهارات  القدرة الجمعيةتمتلك 

على تصميم مقترحات المشاريع والكفاءة والمهارات  القدرة الجمعيةتمتلك 
النسبة   التكرار  بدرجة

  المئویة
  ٤٫٣  ٣  ممتاز

  ١٧٫١  ١٢  جيد جدا

  ٢٥٫٧  ١٨  جيد

  ٢٨٫٦  ٢٠  متوسط

  ٢٤٫٣  ١٧  ضعيف

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع
 
  
c.  ريعاَ من خدماتها؟الجمعيةهل تجني  
  

 تجني ريعاَ من الجمعيةمن عينة الدراسة يوافقون على أن  % ٣٧,١أن ) ٤٥(يبين جدول رقم 

  تجني ريعاَ من خدماتها الجمعيةمن عينة الدراسة  ال يوافقون على أن  % ٦٢,٩ ، بينما خدماتها

  )٤٥(جدول رقم 
   ريعاَ من خدماتها؟الجمعيةهل تجني 

  النسبة المئویة  التكرار   ريعاَ من خدماتها؟الجمعيةهل تجني 
  ٣٧٫١  ٢٦  نعم

  ٦٢٫٩  ٤٤  ال

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع
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ت االهلية ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين قيام الجمعيا: " اختبار الفرضية الثانية 

الفلسطينية باستخدام النظام المحاسبي الموحد ووضع االجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة 

  من خالل نموذج االنحدار المقدر" ورقابة أنشطتها، وبين قدرتها على جلب األموال 

  

من خالل احتساب معادلة انحدار قدرة المؤسسة على جلب األموال على قيام الجمعيات األهلية 

لفلسطينية باستخدام النظام المحاسبي الموحد ووضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة ا

  : تبين التاليRegression Equationورقابة أنشطتها 

  
معامل ارتباط 

 Rبیرسون 
R Square  معامل

 التحدید
Adjusted R Square معامل

   المعدل التحدید
0.469 0.220 0.181 

  
 وهو معامل ارتباط طردي، كما بلغ معامل 0.469 حوالي Rيرسون بلغ معامل ارتباط ب

وهذا معناه أن قيام الجمعيات األهلية الفلسطينية % ٢٢,٠٠ حوالي  R squareالتحديد 

باستخدام النظام المحاسبي الموحد ووضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة ورقابة 

من % ٢٢,٠٠وبالتالي فإن % ٢٢,٠بنسبة أنشطتها على قدرة المؤسسة على جلب األموال 

التغير في قدرة المؤسسة على جلب األموال كمتغير تابع ناتج عن قيام الجمعيات األهلية 

الفلسطينية باستخدام النظام المحاسبي الموحد ووضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة 

  . ورقابة أنشطتها

  

  

  



 ١٠٩ 

 
One Way ANOVA جدول تحلیل التباین      

Sum of 
Squares df Mean Square F Test Sig. 

7.9E+11 1 8E+11 

2.8E+12 20 1E+11 

3.6E+12 21  

5.649 0.028 

 
يبين جدول تحليل التباين أعاله أن النموذج الذي تم استخدامه في التحليل كان ممتاز حيث 

  %.٥أقل من وهي % ٠,٠٢٨ كما بلغ مستوى الداللة ٥,٦٤ حوالي Fبلغت قيمة اختبار 
  

تفسير درجة تأثير قيام الجمعيات األهلية الفلسطينية باستخدام النظـام المحاسـبي الموحـد            
ووضع اإلجراءات المحاسبية المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطتها علـى قـدرتها علـى جلـب               

  :األموال
  
  

 مستوى الداللة T Test المعالم المقدرة   
)Constant( -983830 -1.79 0.089 

م المنظمات األهلية قيا
الفلسطينية بقياس الكفاءة 

 والفاعلية عن أعمالها
9992.374 2.38 0.028 
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بين مـدى  % ٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية " : الفرضية الثالثة   

 تعزى الخـتالف عامـل مجـال عمـل تلـك            كفاءة استخدام األموال في المؤسسات األهلية     

   "المؤسسات

 الدراسـة حـول     عينةستخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء          تم ا 

، "عمل تلك المؤسسات      تعزى الختالف عامل مجال    على جلب األموال   مقدرة المؤسسات مدى  

 وهـي   ١,٥٨٠ المحسوبة تساوي    Fقيمة   والذي يبين أن  ) ٣٦(والنتائج مبينة في جدول رقم      

 ، كما أن قيمـة مـستوى الداللـة تـساوي            ٢,٣٧التي تساوي    الجدولية و  F من قيمة    اقل

 مقدرة المؤسـسات بين مدى وجود فروق    عدم    مما يدل  على      ٠,٠٥ من   اكبر وهي   ٠,١٨٢

  "عمل تلك المؤسسات   تعزى الختالف عامل مجالعلى جلب األموال

  

  )٣٦(جدول رقم 
  

مقدرة  مدى حولمبحوثین  بین إجابات ال(One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 
  عمل تلك المؤسسات تعزى الختالف عامل مجالعلى جلب األموال  المؤسسات

  
مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 9.05E+11 6 1.51E+11 بين المجموعات
 مقدرة المؤسساتمدى  3.34E+12 35 9.54E+10 داخل المجموعات

  4.25E+12 41 المجموع  على جلب األموال
1.580 

 
0.182 

 

  ٢,٣٧ تساوي )٦،٣٥( ودرجات حرية ٠,٠٥عند مستوى داللة  الجدولية Fقيمة 

  
  
  



 ١١١ 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى   :اختبار الفرضية الرابعة  
ات األهليـة   بين مدى كفاءة استخدام األموال في المؤسـس       % ٥معنوية  

 تعزى الختالف قدراتها اإلدارية و الفنية
  
 :كفاءة وفعالية وظيفة إدارة الموارد البشرية في الجمعية.٢٦
 

  قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة األجور والرواتب والتعويضات في الجمعية األهلية .٢٦,١
  

ي يبين آراء أفراد والذ) ٤٦( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 
قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة األجور والرواتب (عينة الدراسة في  الفقرات المتعلقة بـ 

 : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي) والتعويضات في الجمعية األهلية

  
 " 0.000" ومستوى الداللـة  %"  80.00"  بلغ الوزن النسبي  "  ٩" في الفقرة رقم       .١

يتوفر عقد عمل لكـل موظـف يعمـل فـي     "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

 "الجمعية 

 " 0.005" ومستوى الداللـة  %"  71.79"  بلغ الوزن النسبي  "  ٥" في الفقرة رقم       .٢

تأخذ الجمعية بعين االعتبار المؤهالت العلمية      "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  "وظيفة معينةعند تحديد قيمة الراتب ل

 " 0.006" ومستوى الداللـة  %"  70.36"  بلغ الوزن النسبي  "  ٨" في الفقرة رقم       .٣

يحصل الموظف في الجمعية علـى أجـازات   "   مما يدل على أن ٠,٠٥وهي اقل من  

  "سنوية

 " 0.114" ومستوى الداللـة  %"  67.14"  بلغ الوزن النسبي  "  ٢" في الفقرة رقم       .٤

تأخـذ الجمعيـة بعـين االعتبـار المهـام          "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اكبر من    

 " بصورة متوسطةوالمسئوليات والواجبات عند تحديد قيمة الراتب لوظيفة معينة



 ١١٢ 

 " 0.635" ومستوى الداللـة  %"  63.93"  بلغ الوزن النسبي  "  ٦" في الفقرة رقم       .٥

العتبـار مـستويات    تأخذ الجمعية بعـين ا    "   مما يدل على أن      ٠,٠٥ من   أكبروهي  

 " بصورة متوسطة األجور في سوق العمل عند تحديد قيمة الراتب لوظيفة معينة

" 0.904" ومستوى الداللـة    %"  62.14"  بلغ الوزن النسبي       "  ٤" في الفقرة رقم       .٦

تأخذ الجمعية بعين االعتبار عـدد سـنوات        "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اكبر من    

 " بصورة متوسطة لراتب لوظيفة معينةالخبرة عند تحديد قيمة ا

" 0.333" ومستوى الداللـة    %"  60.00"  بلغ الوزن النسبي       "  ١" في الفقرة رقم       .٧

يحصل الموظف في الجمعية على راتـب   ال  "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اكبر من    

  "يتناسب مع طبيعة الوظيفة

 " 0.351" ومستوى الداللـة  %"  60.00"  بلغ الوزن النسبي  "  ٣" في الفقرة رقم       .٨

تأخذ الجمعية بعين االعتبار الجهد الـذهني   ال"  مما يدل على أن   ٠,٠٥وهي اكبر من    

  "والعضلي عند تحديد قيمة الراتب لوظيفة معينة

 " 0.000" ومستوى الداللـة  %"  49.29"  بلغ الوزن النسبي  "  ٧" في الفقرة رقم       .٩

يحصل الموظف في الجمعية علـى األجـر         "  مما يدل على أن      ٠,٠٥ اقل من    وهي

  "اإلضافي عند عمل ساعات إضافية

قيـاس مـدى    (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المتعلقة بــ             

تـساوي   ) فاعلية ممارسة وظيفة األجور والرواتب والتعويضات في الجمعيـة األهليـة          

" من  الوزن النسبي المحايـد    وهي أكبر     % ٦٤,٩٦و الوزن النسبي  يساوي        ،  ٢,٦٠

 الجدوليـة والتـي     t وهي اقل من قيمة      ١,١٣٥ المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " ٦٢,٥



 ١١٣ 

 ممـا يـدل     ٠,٠٥   وهي اكبر  من        ٠,٢٦٠، و مستوى الداللة تساوي      ١,٩٩تساوي    

   فاعلة غير على أن ممارسة وظيفة األجور والرواتب والتعويضات في الجمعية األهلية

  )٤٦(جدول رقم 
  قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة األجور والرواتب والتعويضات في الجمعية األهلية

  

 الفقرة م

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

مستوى    tقيمة 
  الداللة

1 
يحصل الموظف في الجمعية على راتب يتناسب مع طبيعة 

 الوظيفة
2.40 0.858 60.00 -0.975 0.333 

2 
ة بعين االعتبار المهام والمسئوليات والواجبات تأخذ الجمعي

 عند تحديد قيمة الراتب لوظيفة معينة
2.69 0.971 67.14 1.600 0.114 

3 
تأخذ الجمعية بعين االعتبار الجهد الذهني والعضلي عند 

 تحديد قيمة الراتب لوظيفة معينة
2.40 0.891 60.00 -0.939 0.351 

4 
دد سنوات الخبرة عند تحديد تأخذ الجمعية بعين االعتبار ع

 قيمة الراتب لوظيفة معينة
2.49 0.989 62.14 -0.121 0.904 

5 
تأخذ الجمعية بعين االعتبار المؤهالت العلمية عند تحديد قيمة 

 الراتب لوظيفة معينة
2.87 1.062 71.79 2.926 0.005 

6 
تأخذ الجمعية بعين االعتبار مستويات األجور في سوق العمل 

 ديد قيمة الراتب لوظيفة معينةعند تح
2.56 1.002 63.93 0.477 0.635 

7 
يحصل الموظف في الجمعية على األجر اإلضافي عند عمل 

 ساعات إضافية
1.97 0.900 49.29 -4.911 0.000 

 0.006 2.854 70.36 0.921 2.81 يحصل الموظف في الجمعية على أجازات سنوية 8

 0.000 6.323 80.00 0.926 3.20  مل في الجمعيةهل يتوفر عقد عمل لكل موظف يع ٩

 0.260 1.135 64.96 0.725 2.60  جميع الفقرات 

  
  

  قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة الحوافز في الجمعية األهلية .٢٦,٢
  

والذي يبين آراء أفراد ) ٤٧( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 
قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة الحوافز في الجمعية (قرات المتعلقة بـ عينة الدراسة في  الف

 : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي) األهلية

  



 ١١٤ 

  
وهي " 0.000"  ومستوى الداللة   %"  76.79 " بلغ الوزن النسبي      "  ٢"في الفقرة رقم       .١

ناسب للعمل يحتوى على كافة االحتياجات الالزمة توفر مكان م  الجمعية  "   مما يدل على أن      ٠,٠٥اقل من   

  "لتنفيذ المهام

" 0.000"  ومـستوى الداللـة     %"  75.71"  بلغ الوزن النسبي        "  ٨"في الفقرة رقم       .٢

  "على برامج تدريبية مميزةالجمعية يحصل الموظف في "   مما يدل على أن ٠,٠٥وهي اقل من 

" 0.005"  ومـستوى الداللـة     %"  70.36" بي     بلغ الوزن النس    "  ٣"في الفقرة رقم       .٣

بتقديم المدح والشكر وكتـب الثنـاء للمـوظفين    الجمعية تقوم "   مما يدل على أن   ٠,٠٥وهي اقل من    

  "العاملين في المؤسسة

" 0.916"  ومـستوى الداللـة     %"  62.14"  بلغ الوزن النسبي        "  ٦"في الفقرة رقم       .٤

  "بتنظيم رحالت جماعية محلية لموظفيهاالجمعية تقوم  ال" ن  مما يدل على أ٠,٠٥ من أكبروهي 

" 0.422"  ومـستوى الداللـة     %"  59.64"  بلغ الوزن النسبي        "  ٤"في الفقرة رقم       .٥

هـدايا عينيـة   الجمعيـة  يتم منح الموظفين المميزين فـي   ال"  مما يدل على أن ٠,٠٥ من  أكبروهي  

  "ونقدية في األعياد و المناسبات

" 0.146"  ومـستوى الداللـة     %"  57.86"  بلغ الوزن النسبي        "  ٥"فقرة رقم     في ال  .٦

  "يحصل على عالوات سنويةال الجمعية الموظف في "   مما يدل على أن ٠,٠٥ من أكبروهي 

 " ٠,٠٠٧" ومستوى الداللـة    %"  53.93"  بلغ الوزن النسبي        "  ٧"في الفقرة رقم       .٧

 تعطي الفرصة لموظفيها بالحصول على ترقية بعد فترةالجمعية "  ن  مما يدل على أ   ٠,٠٥وهي اقل من    

" 



 ١١٥ 

وهي  " 0.001" ومستوى الداللة  %"  51.07" بلغ الوزن النسبي        "  ١"في الفقرة رقم       .٨

  "على خدمات التأمين الصحيالجمعية يحصل الموظف في "   مما يدل على أن ٠,٠٥اقل من 
 

قياس مدى فاعلية (ي لجميع فقرات المتعلقة بـ بصفة عامة يتبين أن المتوسط الحساب"

يساوي  ، و الوزن النسبي  ٢,٥٤تساوي  )  في الجمعية األهليةوظيفة الحوافزممارسة 

  المحسوبة تساويtوقيمة % " ٦٢,٥" من  الوزن النسبي المحايد   أكبروهي % ٦٣,٤٤

 الداللة تساوي ، و مستوى١,٩٩ الجدولية والتي تساوي  tوهي اقل من قيمة    ٠,٤٤٨

 غير ممارسة وظيفة الحوافز في الجمعية األهلية مما يدل على أن ٠,٠٥   وهي اكبر  من 0.655

  فاعلة

  )٤٧(جدول رقم 
  قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة الحوافز في الجمعية األهلية

 الفقرة م
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
مستوى   tقيمة   النسبي

  الداللة

١ 
صل الموظف في الجمعية على خدمات التأمين يح

 الصحي
2.04 1.122 51.07 -3.409 0.001 

٢ 
توفر الجمعية مكان مناسب للعمل يحتوى على كافة 

 االحتياجات الالزمة لتنفيذ المهام
3.07 0.840 76.79 5.694 0.000 

٣ 
تقوم الجمعية بتقديم المدح والشكر وكتب الثناء 

مؤسسةللموظفين العاملين في ال  
2.81 0.906 70.36 2.904 0.005 

٤ 
يتم منح الموظفين المميزين في الجمعية هدايا عينية 

 ونقدية في األعياد و المناسبات
2.39 1.183 59.64 -0.808 0.422 

 0.146 1.470- 57.86 1.057 2.31 يحصل الموظف في الجمعية على عالوات سنوية ٥

محلية لموظفيهاتقوم الجمعية بتنظيم رحالت جماعية  ٦  2.49 1.126 62.14 -0.106 0.916 

٧ 
تعطي الجمعية الفرصة لموظفيها بالحصول على ترقية 

 بعد فترة
2.16 1.030 53.93 -2.784 0.007 

٨ 
يحصل الموظف في الجمعية على برامج تدريبية 

 مميزة
3.03 0.834 75.71 5.305 0.000 

 0.655 0.448 63.44 0.700 2.54  جميع الفقرات 
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  األهلية  نظام تقييم األداء في الجمعية٢٦,٣ 
  

والذي يبين آراء أفراد ) ٤٨( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 
مرتبة  تنازليا حسب ) األهلية نظام تقييم األداء في الجمعية(عينة الدراسة في  الفقرات المتعلقة بـ 

 :  يليالوزن النسبي لكل فقرة كما

  
 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة    %"  ٧٢,٠ " بلغ الوزن النسبي      "  ٢"في الفقرة رقم       .١

يتم بالفعل تقييم أداء كل فرد بالمؤسسة علـى         "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

 "فترات محددة 

  " ٠,٠٠٠"ومستوى الداللـة     %"  ٧٠,٨٦" بلغ الوزن النسبي        "  ١"في الفقرة رقم       .٢

يوجد نظام واضح ومكتـوب ومعمـم علـى      "   مما يدل على أن      ٠,٠٥ من   وهي اقل 

 "جميع العاملين في الجمعية بخصوص تفاصيل عملية تقييم األداء 

" ٠٫٠٣٢"  ومستوى الداللـة    %"  ٦٥,٧١" بلغ الوزن النسبي        "  ٣"في الفقرة رقم       .٣

ألرشـيف  تحفظ سجالت تقيـيم األداء فـي ا       "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

المركزي الخاص بالجمعية لفترة زمنية محددة ثم يتم التخلص مـن البيانـات عديمـة        

 "الجدوى 

  

نظام تقييم األداء (بصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المتعلقة بـ "

وهي اكبر  من   % ٦٩,٥٢  ، و الوزن النسبي  يساوي ٣,٤٨تساوي) األهلية في الجمعية

وهي اكبر من  4.489   المحسوبة تساوي tوقيمة % " ٦٠,٠" بي المحايد الوزن النس

 وهي اقل  من ٠,٠٠٠، و مستوى الداللة تساوي  ١,٩٩ الجدولية والتي تساوي  tقيمة 

 مما يدل على أنه يوجد نظام واضح ومكتوب ومعمم على جميع العاملين في الجمعية ٠,٠٥

  بخصوص تفاصيل عملية تقييم األداء



 ١١٧ 

  
  )٤٨(رقم جدول 

  األهلية نظام تقييم األداء في الجمعية

  م
 الفقرة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

مستوى    tقيمة 
  الداللة

1 
يوجد نظام واضح ومكتوب ومعمم على جميع العاملين في 

  الجمعية بخصوص تفاصيل عملية تقييم األداء 
3.54 1.017 70.86 4.466 0.000 

 0.000 5.262 72.00 0.954 3.60 عل تقييم أداء كل فرد بالمؤسسة على فترات محددةيتم بالف 2

٣ 

تحفظ سجالت تقييم األداء في األرشيف المركزي الخاص 
بالجمعية لفترة زمنية محددة ثم يتم التخلص من البيانات 

 عديمة الجدوى

3.29 1.092 65.71 2.189 0.032 

 0.000 4.489 69.52 0.888 3.48  جميع الفقرات 

  
  األهليةاالستمرارية في تطوير الكادر الوظيفي والنظم واللوائح في الجمعية .٢٧

 
    قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة التدريب والتنمية اإلدارية في الجمعية األهلية٢٧,١ 

  
  

والذي يبين آراء أفراد ) ٤٩( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 
مرتبة  تنازليا حسب ) األهلية نظام تقييم األداء في الجمعية(عينة الدراسة في  الفقرات المتعلقة بـ 

 : الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

  
" 0.000"  ومـستوى الداللـة       %"   72.50" بلغ الوزن النسبي     "  ٥" في الفقرة رقم       .١

  "ناء على االحتياجات التدريبيةتوضع خطط تدريبية ب"   مما يدل على أن ٠,٠٥وهي اقل من 

" 0.007"  ومـستوى الداللـة       %"  71.07 " بلغ الوزن النسبي     "  ٤" في الفقرة رقم       .٢

تقييم نتائج التدريب واالستفادة منهـا فـي تخطـيط البـرامج     "   مما يدل على أن ٠,٠٥وهي اقل من   

  "التدريبية المستقبلية

" 0.015"  ومـستوى الداللـة       %"  69.64 " بلغ الوزن النسبي     "  ١" في الفقرة رقم       .٣

  "يتم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين على أسس علمية"   مما يدل على أن ٠,٠٥وهي اقل من 
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وهي  " 0.122" ومستوى الداللة    %"  67.50 " بلغ الوزن النسبي     "  ٣"في الفقرة رقم       .٤

البرامج التدريبية في ضوء نتائج تقارير تقيـيم        يتم تصميم وتنفيذ     ال"  مما يدل على أن      ٠,٠٥ من   أكبر

  "األداء

نظام تقييم األداء في (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المتعلقة بـ 

وهي اكبر  من  الوزن  % 18٧٠.  ، و الوزن النسبي  يساوي٢,٨١تساوي ) األهلية الجمعية

 الجدولية tوهي اكبر من قيمة  2.839  تساوي  المحسوبة tوقيمة % " ٦٢,٥"النسبي المحايد 

 مما يدل على ٠,٠٥ وهي اقل  من ٠,٠٠٦٠، و مستوى الداللة تساوي  ١,٩٩والتي تساوي  

  فاعلية ممارسة وظيفة التدريب والتنمية اإلدارية في الجمعية األهلية

  
  

  )٤٩(جدول رقم 
  في الجمعية األهليةقياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة التدريب والتنمية اإلدارية 

 الفقرة م

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
مستوى    tقيمة   النسبي

  الداللة
 0.015 2.486 69.64 0.961 2.79 يتم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين على أسس علمية 1

 0.000 3.773 72.50 0.887 2.90 وضع خطط تدريبية بناء على االحتياجات التدريبية 2

 0.122 1.567 67.50 1.068 2.70 يتم تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية في ضوء نتائج تقارير تقييم األداء 3

 0.007 2.784 71.07 1.030 2.84 تقييم نتائج التدريب واالستفادة منها في تخطيط البرامج التدريبية المستقبلية 4

 0.006 2.839 70.18 0.905 2.81  جميع الفقرات 

  
  هل تقوم المؤسسة بشكل دوري بتطوير وتحديث إجراءاتها وأنظمتها المالية واإلدارية؟ . ٢٧,٢

  
من عينة الدراسة يوافقون على أن المؤسسة تقوم بشكل % ٧,١بان ) ٥٠(يبين جدول رقم 

من عينة % ٨,٦، " دائما "دوري بتطوير وتحديث إجراءاتها وأنظمتها المالية واإلدارية 

ن على أن المؤسسة تقوم بشكل دوري بتطوير وتحديث إجراءاتها وأنظمتها الدراسة يوافقو

من عينة الدراسة يوافقون على أن المؤسسة تقوم بشكل % ٢٧,١، و" غالبا" المالية واإلدارية 
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من عينة % ٢٢,٩، و " أحيانا" دوري بتطوير وتحديث إجراءاتها وأنظمتها المالية واإلدارية 

 المؤسسة تقوم بشكل دوري بتطوير وتحديث إجراءاتها وأنظمتها الدراسة يوافقون على أن

من عينة الدراسة يوافقون على أن المؤسسة تقوم بشكل % ٣٤,٣، و "نادرا " المالية واإلدارية 

  "مطلقا" دوري بتطوير وتحديث إجراءاتها وأنظمتها المالية واإلدارية 

  )٥٠(جدول رقم 
  تحديث إجراءاتها وأنظمتها المالية واإلدارية؟هل تقوم المؤسسة بشكل دوري بتطوير و

هل تقوم المؤسسة بشكل دوري بتطوير وتحديث إجراءاتها وأنظمتها 
النسبة   التكرار  المالية واإلدارية؟

  المئویة
  ٧٫١  ٥  دائما

  ٨٫٦  ٦  غالبا

  ٢٧٫١  ١٩  أحيانا

  ٢٢٫٩  ١٦  نادرا

  ٣٤٫٣  ٢٤  مطلقا

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

 
  :علية الجانب الفني في إدارة الجمعية األهلية للمشاريع والبرامجقياس كفاءة وفا. ٢٨

  :القدرات والكفاءة الفنية التي تتمتع بها الجمعية األهلية  ٢٨٫١
الالزمة في مجال ) خبرات ومهارات( تمتلك الجمعية الخبرات والكفاءات الفنية ٢٨,١,١

  الخدمات التي تقدمها المؤسسة
من عينة الدراسة يوافقون على أن  تمتلك الجمعية % ٨٨,٦أن ) ٥١(يبين جدول رقم 

الالزمة في مجال الخدمات التي تقدمها ) خبرات ومهارات(الخبرات والكفاءات الفنية 
  من عينة الدراسة يعارض ذلك % ١١,٤المؤسسة 

  )٥١(جدول رقم 
  ات التي تقدمها المؤسسةالالزمة في مجال الخدم) خبرات ومهارات(تمتلك الجمعية الخبرات والكفاءات الفنية 

  
) خبرات ومهارات(تمتلك الجمعية الخبرات والكفاءات الفنية 

النسبة   التكرار  الالزمة في مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسة
  المئویة

  ٨٨٫٦  ٦٢  نعم

  ١١٫٤  ٨  ال

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع



 ١٢٠ 

 
  ية إضافية خارجية تقوم الجمعية باالستعانة بخبراء للحصول على معارف ومهارات فن٢٨,١,٢

  

من عينة الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم باالستعانة % ٠,٠بان ) ٥٢(يبين جدول رقم 

من عينة % ١٥,٧، " دائما "بخبراء للحصول على معارف ومهارات فنية إضافية خارجية 

الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم باالستعانة بخبراء للحصول على معارف ومهارات 

من عينة الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم % ٣٤,٣، و" غالبا" فنية إضافية خارجية 

، و " أحيانا" باالستعانة بخبراء للحصول على معارف ومهارات فنية إضافية خارجية 

من عينة الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم باالستعانة بخبراء للحصول على % ٣٠,٠

من عينة الدراسة يوافقون على % ٢٠,٠، و "نادرا " ضافية خارجية معارف ومهارات فنية إ

" أن الجمعية تقوم باالستعانة بخبراء للحصول على معارف ومهارات فنية إضافية خارجية 

  )٥٢(جدول رقم "مطلقا

  تقوم الجمعية باالستعانة بخبراء للحصول على معارف ومهارات فنية إضافية خارجية
نة بخبراء للحصول على معارف تقوم الجمعية باالستعا

النسبة   التكرار  ومهارات فنية إضافية خارجية
  المئویة

  ٠٫٠  ٠  دائما

  ١٥٫٧  ١١  غالبا

  ٣٤٫٣  ٢٤  أحيانا

  ٣٠٫٠  ٢١  نادرا

  ٢٠٫٠  ١٤  مطلقا

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

   تقوم الجمعية بتطوير خبراتها وقدراتها الفنية٢٨,١,٣
  
نة الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم بتطوير من عي% ٧,١بان ) ٥٣(يبين جدول رقم 

من عينة الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم % ١٤,٣، " دائما "خبراتها وقدراتها الفنية 

من عينة الدراسة يوافقون على أن % ١٧,١، و" غالبا" بتطوير خبراتها وقدراتها الفنية 



 ١٢١ 

من عينة الدراسة يوافقون % ٣٥,٧، و "  أحيانا"الجمعية تقوم بتطوير خبراتها وقدراتها الفنية 

من عينة الدراسة % ٢٥,٧، و "نادرا " على أن الجمعية تقوم بتطوير خبراتها وقدراتها الفنية 

  "مطلقا" يوافقون على أن الجمعية تقوم بتطوير خبراتها وقدراتها الفنية 

  )٥٣(جدول رقم 
  

  النسبة المئویة  التكرار  تقوم الجمعية بتطوير خبراتها وقدراتها الفنية
  ٧٫١  ٥  دائما

  ١٤٫٣  ١٠  غالبا

  ١٧٫١  ١٢  أحيانا

  ٣٥٫٧  ٢٥  نادرا

  ٢٥٫٧  ١٨  مطلقا

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع
 

  
 ما هو تقييم الجمعية لخدماتها وبرامجها مقارنة بالمؤسسات الشبيهة العاملة في نفس ٢٨,١,٤
  المنطقة

  
ة يوافقون على أن تقييم الجمعية لخدماتها من عينة الدراس% ٢,٩بان  ) ٥٤(يبين جدول رقم 

 % ١٢,٩، " ممتاز "وبرامجها مقارنة بالمؤسسات الشبيهة العاملة في نفس المنطقة بدرجة  

من عينة الدراسة يوافقون على أن تقييم الجمعية لخدماتها وبرامجها مقارنة بالمؤسسات 

من عينة الدراسة يوافقون % ٣٠,٠، و " جيد جدا" الشبيهة العاملة في نفس المنطقة بدرجة 

على أن تقييم الجمعية لخدماتها وبرامجها مقارنة بالمؤسسات الشبيهة العاملة في نفس المنطقة 

من عينة الدراسة يوافقون على تقييم الجمعية لخدماتها وبرامجها % ٣٤,٣، و " جيد" بدرجة 

من عينة % ٢٠,٠، و "وسط مت" مقارنة بالمؤسسات الشبيهة العاملة في نفس المنطقة بدرجة 

الدراسة يوافقون على أن المؤسسة تقوم بشكل دوري بتطوير وتحديث إجراءاتها وأنظمتها 

  "ضعيف" المالية واإلدارية  بدرجة 
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  )٥٤(جدول رقم 
  ما هو تقييم الجمعية لخدماتها وبرامجها مقارنة بالمؤسسات الشبيهة العاملة في نفس المنطقة

خدماتها وبرامجها مقارنة بالمؤسسات الشبيهة العاملة في ما هو تقييم الجمعية ل
النسبة   التكرار  نفس المنطقة

  المئویة
  ٢٫٩  ٢  ممتاز

  ١٢٫٩  ٩  جيد جدا

  ٣٠٫٠  ٢١  جيد

  ٣٤٫٣  ٢٤  متوسط

  ٢٠٫٠  ١٤  ضعيف

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

  
  

  ما هو مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور من وجهة نظركم ٢٨,١,٥
  

مستوى جودة الخدمات من عينة الدراسة يوافقون على أن  % ٠,٠بان) ٥٥(م يبين جدول رق

مستوى من عينة الدراسة يوافقون على أن % ١١,٤، " ممتاز " بدرجة  المقدمة للجمهور

من عينة الدراسة يوافقون  % ١٨,٦، و" جيد جدا"  بدرجة جودة الخدمات المقدمة للجمهور

من عينة  % ٤٧,١، و" جيد"  بدرجة  للجمهورمستوى جودة الخدمات المقدمةعلى أن 

من % ٢٢,٩، و " بدرجة مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهورالدراسة يوافقون على أن 

  "ضعيف"  بدرجة مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهورعينة الدراسة يوافقون على أن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٣ 

  )٥٥(جدول رقم 
  ور من وجهة نظركمما هو مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمه

  النسبة المئویة  التكرار  ما هو مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور من وجهة نظركم
  ٠٫٠  ٠  ممتاز

  ١١٫٤  ٨  جيد جدا

  ١٨٫٦  ١٣  جيد

  ٤٧٫١  ٣٣  متوسط

  ٢٢٫٩  ١٦  ضعيف

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع
 
    

  : قياس كفاءة وفاعلية نظام المتابعة والتقييم٢٨,٢
  معية نظام موثق إلدارة ومتابعة وتقييم المشاريع هل يوجد للج٢٨,٢,١

  
من عينة الدراسة يوافقون انه يوجد للجمعية نظام موثق % ٧٥,٧أن ) ٥٦(يبين جدول رقم 

  من عينة الدراسة يعارض ذلك % ٢٤,٣إلدارة ومتابعة وتقييم المشاريع بينما 
  

  )٥٦(جدول رقم 
  يم المشاريعهل يوجد للجمعية نظام موثق إلدارة ومتابعة وتقي
  النسبة المئویة  التكرار  هل يوجد للجمعية نظام موثق إلدارة ومتابعة وتقييم المشاريع

  ٧٥٫٧  ٥٣  نعم

  ٢٤٫٣  ١٧  ال

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

  
  

   هل تقوم الجمعية بجمع معلومات تفصيلية قبل البدء في تنفيذ المشاريع٢٨,٢,٢
  

يوافقون على أن الجمعية تقوم بجمع من عينة الدراسة % ٠,٠بان ) ٥٧(يبين جدول رقم 

من عينة الدراسة يوافقون % ١١,٤، " دائما "معلومات تفصيلية قبل البدء في تنفيذ المشاريع 

، " غالبا" على أن الجمعية تقوم بجمع معلومات تفصيلية قبل البدء في تنفيذ المشاريع 

لومات تفصيلية قبل البدء من عينة الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم بجمع مع% ١١,٤و



 ١٢٤ 

من عينة الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم % ٤١,٤، و " أحيانا" في تنفيذ المشاريع 

من عينة الدراسة % ٣٥,٧، و "نادرا " بجمع معلومات تفصيلية قبل البدء في تنفيذ المشاريع 

  "مطلقا" نفيذ المشاريع يوافقون على أن الجمعية ال تقوم بجمع معلومات تفصيلية قبل البدء في ت

  
  

  )٥٧(جدول رقم 
  هل تقوم الجمعية بجمع معلومات تفصيلية قبل البدء في تنفيذ المشاريع

  النسبة المئویة  التكرار  هل تقوم الجمعية بجمع معلومات تفصيلية قبل البدء في تنفيذ المشاريع
  ٠٫٠  ٠  دائما

  ١١٫٤  ٨  غالبا

  ١١٫٤  ٨  أحيانا

  ٤١٫٤  ٢٩  نادرا

  ٣٥٫٧  ٢٥  مطلقا

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع
 

  
   هل تقوم الجمعية بوضع مؤشرات واضحة لقياس مدى نجاعة هذه المشاريع٢٨,٢,٣

  
من عينة الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم بوضع % ٢,٩بان ) ٥٨(يبين جدول رقم 

من عينة الدراسة % ٨,٦، " دائما "مؤشرات واضحة لقياس مدى نجاعة هذه المشاريع 

" قون على أن الجمعية تقوم بوضع مؤشرات واضحة لقياس مدى نجاعة هذه المشاريع يواف

من عينة الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم بوضع مؤشرات واضحة % ٢٢,٩، و" غالبا

من عينة الدراسة يوافقون على أن ا % ٤١,٤، و " أحيانا" لقياس مدى نجاعة هذه المشاريع 

% ٢٤,٣، و "نادرا " ت واضحة لقياس مدى نجاعة هذه المشاريع الجمعية تقوم بوضع مؤشرا

من عينة الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم بوضع مؤشرات واضحة لقياس مدى نجاعة 

  "مطلقا" هذه المشاريع 



 ١٢٥ 

  
  )٥٨(جدول رقم 

  هل تقوم الجمعية بوضع مؤشرات واضحة لقياس مدى نجاعة هذه المشاريع
  النسبة المئویة  التكرار  ؤشرات واضحة لقياس مدى نجاعة هذه المشاريعهل تقوم الجمعية بوضع م

  ٢٫٩  ٢  دائما

  ٨٫٦  ٦  غالبا

  ٢٢٫٩  ١٦  أحيانا

  ٤١٫٤  ٢٩  نادرا

  ٢٤٫٣  ١٧  مطلقا

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع
 

  
  

  أثر المشاريع بشكل دوري/  هل تقوم الجمعية بقياس مردود ٢٨,٢,٤
  
 الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم بقياس من عينة% ١١,٤بان ) ٥٩(يبين جدول رقم 

من عينة الدراسة يوافقون على أن % ٤,٣، " دائما "أثر المشاريع بشكل دوري / مردود 

من عينة % ٢٥,٧، و" غالبا" أثر المشاريع بشكل دوري / الجمعية تقوم بقياس مردود 

، " أحيانا" ريع بشكل دوري أثر المشا/ الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم بقياس مردود 

أثر المشاريع / من عينة الدراسة يوافقون على أن الجمعية تقوم بقياس مردود % ٤٢,٩و 

من عينة الدراسة يوافقون على الجمعية تقوم بقياس مردود % ١٥,٧، و "نادرا " بشكل دوري 

  "مطلقا" أثر المشاريع بشكل دوري / 

  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٦ 

  )٥٩(جدول رقم 
  أثر المشاريع بشكل دوري/ ة بقياس مردود هل تقوم الجمعي
  النسبة المئویة  التكرار  أثر المشاريع بشكل دوري/ هل تقوم الجمعية بقياس مردود 

  ١١٫٤  ٨  دائما

  ٤٫٣  ٣  غالبا

  ٢٥٫٧  ١٨  أحيانا

  ٤٢٫٩  ٣٠  نادرا

  ١٥٫٧  ١١  مطلقا

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

 
  معية في عملية المتابعة والتقييمما مدى مشاركة المستفيدين من مشاريع الج ٢٨,٢,٥  

من عينة الدراسة يوافقون على أن مشاركة المستفيدين من % ٠,٠بان ) ٦(يبين جدول رقم 

من عينة الدراسة يوافقون % ٧,١،  "  مرتفعة جدا"مشاريع الجمعية في عملية المتابعة والتقييم 

، " مرتفعة" بعة والتقييم على أن مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في عملية المتا

من عينة الدراسة يوافقون على أن مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في  % ٢١,٤و

من عينة الدراسة يوافقون على أن مشاركة  % ٥٤,٣، و" متوسطة" عملية المتابعة والتقييم 

من عينة  % ١٧,١، و"متدنية " المستفيدين من مشاريع الجمعية في عملية المتابعة والتقييم 

" الدراسة يوافقون على أن مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في عملية المتابعة والتقييم 

  "منعدمة

  )٦٠(جدول رقم 
  ما مدى مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في عملية المتابعة والتقييم

  النسبة المئویة  التكرار  لتقييمما مدى مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في عملية المتابعة وا
  ٠٫٠  ٠  مرتفعة جدا

  ٧٫١  ٥  مرتفعة

  ٢١٫٤  ١٥  متوسطة

  ٥٤٫٣  ٣٨  متدنية

  ١٧٫١  ١٢  منعدمة

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع



 ١٢٧ 

 
  

   يتم إشراك الكادر التنفيذي والموظفين في عمليات المتابعة والتقييم٢٨,٢,٦
  
على أن إشراك الكادر التنفيذي من عينة الدراسة يوافقون % ٤,٣بان ) ٦١(يبين جدول رقم 

من عينة الدراسة يوافقون % ٠,٠،  "  مرتفعة جدا"والموظفين في عمليات المتابعة والتقييم 

 % ٢٤,٣، و" مرتفعة" على أن إشراك الكادر التنفيذي والموظفين في عمليات المتابعة والتقييم 

موظفين في عمليات المتابعة من عينة الدراسة يوافقون على أن إشراك الكادر التنفيذي وال

من عينة الدراسة يوافقون على أن إشراك الكادر التنفيذي % ٤٤,٣، و" متوسطة" والتقييم 

من عينة الدراسة يوافقون على  % ٢٧,١، و"متدنية " والموظفين في عمليات المتابعة والتقييم 

  "منعدمة" أن إشراك الكادر التنفيذي والموظفين في عمليات المتابعة والتقييم 

  
  

  )٦١(جدول رقم 
  يتم إشراك الكادر التنفيذي والموظفين في عمليات المتابعة والتقييم

  النسبة المئویة  التكرار  يتم إشراك الكادر التنفيذي والموظفين في عمليات المتابعة والتقييم
  ٤٫٣  ٣  مرتفعة جدا

  ٠٫٠  ٠  مرتفعة

  ٢٤٫٣  ١٧  متوسطة

  ٤٤٫٣  ٣١  متدنية

  ٢٧٫١  ١٩  منعدمة

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

 
  
  
  
  
  
 



 ١٢٨ 

   هل يجري إطالع الكادر التنفيذي على نتائج عمليات التقييم٢٨,٢,٧
  
من عينة الدراسة يوافقون على أنه يجري إطالع الكادر % ٤,٣بان ) ٦٢(يبين جدول رقم 

من عينة الدراسة يوافقون على أنه يجري % ٤,٣، " دائما "التنفيذي على نتائج عمليات التقييم 

من عينة الدراسة يوافقون % ٢٥,٧، و" غالبا" إطالع الكادر التنفيذي على نتائج عمليات التقييم 

من % ٣٨,٧، و " أحيانا" على أن أنه يجري إطالع الكادر التنفيذي على نتائج عمليات التقييم 

نادرا " عينة الدراسة يوافقون على أنه يجري إطالع الكادر التنفيذي على نتائج عمليات التقييم 

من عينة الدراسة يوافقون على أنه يجري إطالع الكادر التنفيذي على نتائج % ٢٧,١، و "

  "مطلقا" عمليات التقييم 

  )٦٢(جدول رقم 
   عمليات التقييمهل يجري إطالع الكادر التنفيذي على نتائج

  یةالنسبة المئو  التكرار   عمليات التقييمهل يجري إطالع الكادر التنفيذي على نتائج
  ٤٫٣  ٣  دائما

  ٤٫٣  ٣  غالبا

  ٢٥٫٧  ١٨  أحيانا

  ٣٨٫٦  ٢٧  نادرا

  ٢٧٫١  ١٩  مطلقا

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

 
 

   ما مدى مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في عملية المتابعة والتقييم٢٨,٢,٨
  

من عينة الدراسة يوافقون على أن مشاركة المستفيدين من % ٠,٠بان ) ٦٣(يبين جدول رقم 

من عينة الدراسة يوافقون على  % ١١,٤،" دائما "شاريع الجمعية في عملية المتابعة والتقييم م

من % ٢٨,٦، و" غالبا" أن مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في عملية المتابعة والتقييم 

عينة الدراسة يوافقون على أن مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في عملية المتابعة 



 ١٢٩ 

من عينة الدراسة يوافقون على أن مشاركة المستفيدين من % ٣٨,٦، و " أحيانا" التقييم و

من عينة الدراسة يوافقون % ٢١,٤، و "نادرا " مشاريع الجمعية في عملية المتابعة والتقييم 

  "مطلقا" على أن مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في عملية المتابعة والتقييم 

  
  

  )٦٣(جدول رقم 
  ما مدى مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في عملية المتابعة والتقييم

  النسبة المئویة  التكرار  ما مدى مشاركة المستفيدين من مشاريع الجمعية في عملية المتابعة والتقييم
  ٠٫٠  ٠  دائما

  ١١٫٤  ٨  غالبا

  ٢٨٫٦  ٢٠  أحيانا

  ٣٨٫٦  ٢٧  نادرا

  ٢١٫٤  ١٥  مطلقا

  ١٠٠٫٠  ٧٠  المجموع

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٠ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الفصل السادس
  

  النتائج و التوصيات
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣١ 

  

يتناول هذا الفصل  النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة الميدانية مع ربطها باإلطار                

النظري ،  و من ثم يتم تناول التوصيات التي يرى الباحث أنها مهمـة فـي تحـسين كفـاءة                   

   .وال لدى الجمعيات األهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزةاستخدام األم

  

  الدراسةتوصيات : اثاني  الدراسةنتائج :  أوال:حيث يتكون هذا الفصل من محورين هما

  
  الدراسةنتائج : أوال

  
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الكفاءة و الفاعليـة و تقيـيم األداء للمؤسـسات غيـر                   

فلسطين لضمان نجاح عملية جلب األموال، حيث حاول الباحث من          / الحكومية في قطاع غزة     

خالل الدراسة الميدانية التعرف على مدى كفاءة استخدام األموال و تأثيرها على عملية جلـب               

األموال للمؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، حيث أعد الباحث اسـتبانة لهـذا          

مؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، و من         الغرض تم توزيعها على عينة من ال      

خالل تحليل و مناقشة الجوانب النظرية و العملية للدراسة و بعد اختبار و تحليل الفرضـيات                

  : النتائج التاليةإلىتوصل الباحث 

  

إن قيام المنظمات األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة و الفاعلية عن أعمالها            -١
 .ى جلب األمواليزيد قدرتها عل

  
من عينة الدراسة يوافقون على أن لـدى الجمعيـة          % ٧١,٤أن ما نسبته     -٢

الفلسطينية خطة إستراتيجية ، في حين أن النسبة االكبر من عينة الدراسة            



 ١٣٢ 

يعتقدون بأنه ال يتم مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة و ال الفئة المستفيدة و             
 .تيجيةال فريق العمل في عملية إعداد الخطة اإلسترا

 
من عينة الدراسة يوافقون على أن الموازنة العامـة   % ٨٧,١أن ما نسبته     -٣

تعكس الخطة اإلستراتيجية، و أنه بنفس النسبة من عينة الدراسة يوافقون           
 .على أنه يتم عمل مراجعة للموازنة

  
 
إن قيام الجمعيات األهلية الفلسطينية باستخدام النظام المحاسبي الموحد و            -٤

ات المحاسبية المطلوبة إلدارة و رقابة أنشطتها، تعمل على         وضع اإلجراء 
 .زيادة قدرتها على جلب األموال

 
أن ممارسة وظيفة األجور و الرواتب و التعويضات في الجمعية األهليـة             -٥

 .غير فاعلة 
 

أنه يوجد نظام واضح و مكتوب و معمم على جميع العاملين في الجمعية              -٦
 .ل عملية تقييم األداءاألهلية الفلسطينية بخصوص تفاصي

 
أنه يتم تحديد االحتياجات و وضع الخطط و تـصميم و تنفيـذ و تقيـيم                 -٧

 .البرامج التدريبية للعاملين في الجمعيات األهلية الفلسطينية بشكل فاعل
 

من عينة الدراسة ال تقوم بشكل دوري بتطـوير و تحـديث            % ٣٤,٣أن   -٨
 .إجراءاتها و أنظمتها المالية و اإلدارية مطلقا

 
من عينة الدراسة تقوم باالستعانة بخبراء للحـصول علـى          % ٣٤,٣أن   -٩

 .معارف و مهارات فنية إضافية خارجية
 

من عينة الدراسة يعتقدون بأن الجمعية نادرا مـا تقـوم           % ٣٥,٧أن   -١٠
 .بتطوير خبراتها و قدراتها الفنية

 
من عينة الدراسة يعتقدون أن الجمعيات ال تقـوم بجمـع     % ٤١,٤أن   -١١

 تفصيلية قبل البدء في تنفيذ المشاريع، وأنه و بـنفس النـسبة ال          معلومات



 ١٣٣ 

تقوم الجمعيات بوضع مؤشرات واضحة لقياس مدى نجاعة هذه المشاريع          
تقوم الجمعيات بقياس أثـر مـشاريعها بـشكل         %  ٤٢,٩و أن ما نسبته     

مـن عينـة الدراسـة ال تقـوم بإشـراك           % ٥٤,٣دوري ، و كذلك أن      
ال تقـوم بإشـراك الكـادر       %  ٤٤,٣لجمعية و   المستفيدين من مشاريع ا   

التنفيذي و ال الموظفين في عملية المتابعة و التقييم، كمـا أنـه و بنـسبة          
من عينة الدراسة ال يتم إطالع الكادر التنفيذي و ال المـستفيدين         % ٣٨,٦

 .على نتائج عمليات المتابعة والتقييم

  
  التوصيات: ثانيا

  
، البد أن نتطرق إلى التوصـيات التـي يـتم    الدراسة اليها تبعد استعراض النتائج التي توصل 

بموجبها تدعيم االيجابيات الموجودة و كذلك معالجة مواطن الضعف الموجودة لدي الجمعيات            
  :األهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة

  
حث إدارة الجمعيات على ضرورة العمل على قياس الكفاءة و الفاعلية عن أعمالهـا،               -١

 .دوره يزيد من قدرتها على جلب األموالالذي ب

  
ضرورة إشراك أعضاء مجلس اإلدارة و العاملين و الفئة المـستفيدة مـن بـرامج و             -٢

 .أنشطة الجمعية في عملية إعداد الخطة اإلستراتيجية للجمعية
 

حث الجمعيات على تعزيز استخدام النظام المحاسبي الموحد مما يعزز قدرتها علـى              -٣
 .زمة لتنفيذ أنشطتها و برامجهاجلب األموال الال

 
ضرورة أن تعمل الجمعيات على وجودة سياسة توظيف و رواتب و حوافز للعـاملين              -٤

بشكل مكتوب و واضح مما يساعد في تعزيز انتماء العاملين في الجمعيات لعملهـم و               
 .لمؤسستهم

 
حث الجمعيات على ضرورة العمل على تطوير و تحـديث أنظمتهـا و إجراءاتهـا                -٥

ارية و المالية و الفنية بشكل دوري و دائم، مما يساعد علـى مواكبـة متطلبـات            اإلد
الجهات المعنية بعمل تلك الجمعيات من جهات حكومية رقابية، و جهـات داعمـة و               

 .المجتمع المحلي



 ١٣٤ 

 
أن تقوم الجمعيات بعقد الدورات التدريبية و التأهيلية لكادرها الوظيفي بشكل دائـم و               -٦

 على خفض حاجتها إلى االسـتعانة بخبـرات و مهـارات فنيـة           متجدد مما يساعدها  
 .اهلها باألعباء المالية و المعنويةكإضافية خارجية الذي يثقل 

 
ـ على الجمعيات أن تقوم بوضع مؤشرات واضحة لقياس مـدى نجا           -٧ ة المـشاريع و  ع

،  )  Feedbackالتغذية الراجعة ( البرامج التي تقوم بها و قياس أثرها بشكل دوري 
 أن تقوم بإشراك المستفيدين من مشاريع الجمعية و  الكادر التنفيذي و  المـوظفين                و

في عملية المتابعة و التقييم، كما يجب على الجمعيات أن تقوم بإطالع الكادر التنفيذي              
و الفئة المستفيدة و الجهات الداعمة على نتائج عمليات التقييم مما يعزز ثقـة هـؤالء            

  .جمعية مما يكسبها دفعا و استمرارية في العمل بشكل متجددجميعا بأداء و عمل ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٥ 

  
  
  
  
  
  

  المراجع و المالحق
  
  

  المراجع العربية: أوال 
  

  المراجع األجنبية: ثانيا
  

  المالحق: ثالثا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٦ 

  المراجع 
  

  -:المراجع العربية: أوال
  

ية في ترشيد القرارات اإلدارية في      دور نظم المعلومات المحاسب   "أحمد، بسام محمود،     -١
 الجامعـة   –، رسالة ماجستير في المحاسـبة و التمويـل          "منشآت األعمال الفلسطينية  

  ).٢٠٠٦( اإلسالمية غزة 
 

محاسبة الجمعيات التعاونية الزراعية فـي خدمـة تنميـة          " ،  )٢٠٠٠( الحيالي، وليد    -٢
، الربـع األول عـام      )١١٣ (، مجلة المحاسب القانوني العربي، العدد     "الريف األردني 

 .٣٥-٣٠، ص ٢٠٠٠

  
ة تخطيط مالي في المنظمـات غيـر        ادور الموازنة كأد  "الجديلي، محمد حسن محمد،      -٣

 ).٢٠٠٥( الجامعة اإلسالمية غزة –رسالة ماجستير ، "الحكومية في قطاع غزة
 

برنـامج التطـوير اإلداري و البنـاء المؤسـسي          " الشبكة العربية للمنظمت األهلية ،     -٤
 org.egypt-shabaka.www، نسخة إلكترونية، "لمنظمات األهلية التطوعيةل

  
، مجلـة  "النظام المحاسبي الموحد النشأة المفهـوم و األهـداف      "،  الطلحة، حامد داود     -٥

 ).، نسخة إلكترونية١٩٩٨، تموز ١٠٧المحاسب القانوني العربي ، العدد 

  
ورقة عمل حول تعزيز دور مؤسسات المجتمع المـدني فـي            "شالدة، محمد فهمي،    ال -٦

 .٢٠٠٢، مؤتمر البناء الديمقراطي المقاوم، رام اهللا، "الصمود

  
ترشيد اإلنفاق في الوحدات غير الهادفة للربح في إطـار          " ، خالد محمد،  )ال(أنصاري -٧

 .٢٠٠١ جنوب الوادي، ، رسالة دكتوراه، جامعة"الفكر المحاسبي و الفكر اإلسالمي

  
، "النظام المحاسبي الموحد و مشكلة التغيرات في مستويات األسـعار         "بسيوني، أحمد،    -٨

 ).١٩٨٢( جامعة اإلسكندرية –كلية التجارة 
 



 ١٣٧ 

تصميم النظـام المحاسـبي فـي       "بيان، السيد عبد المقصود و محمد، محمد الفيومي،          -٩
  ).١٩٨٢( درية  جامعة اإلسكن–، كلية التجارة "المنشآت المالية 

 
المفـاهيم المرتبطـة بطبيعـة الوحـدة        " ،  )٢٠٠١(جربوع، يوسف محمود     -١٠

، مؤسسة الـوراق للطباعـة و النـشر،         األولى، نظرية المحاسبة، الطبعة     "المحاسبية
 .٦٢-٦١. ، صاألردنعمان، 

 
بحث بعنوان مدى كفـاءة اسـتخدام       " جربوع، يوسف محمود و حلس، سالم،        -١١

سات األعمال الصغيرة و التنظيمات االجتماعية غير الهادفة        مصادر األموال في مؤس   
، مقدم إلى مؤتمر تنميـة و  "إلى تحقيق األرباح، و تأثيره على خطة التنمية االقتصادية 

تطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي، المنعقد بكليـة التجـارة فـي الجامعـة         
 .٢٠٠٦ فبراير ١٥-١٣اإلسالمية في الفترة الممتدة من 

  
، "مقال حول الفساد والمؤسسات غير الحكومية في فلسطين       "راسم عبد الغني،     -١٢

org.amin.www ، م٢٠٠٧ إبريل ٢٤. 
 

، "مقال واقع المؤسسات الغير حكومية فـي فلـسطين إلـى أيـن    "رائد حماد،    -١٣
com.grenc.www، م٢٠٠٧ مارس ١٥. 

 
عوائق تكوين المجتمع المدني في الدول العربية، صحيفة دنيـا          "زيدان، ليث،    -١٤

 .، غزة"الوطن االلكترونية

  
 مـن   األردنمشكالت تدقيق المنشات الصغيرة في      "،  )١٩٩١(سعادة، يوسف    -١٥

، مجلة دراسات، المجلد الثامن عـشر، العـدد        "وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين    
 .٨٠-٤٦.  الهاشمية، صاألردنية، عمان، المملكة األردنية الجامعة ،األول

  
تنمية الموارد المالية في المنظمات الصحية غير       " سعده، حمدي شاكر محمد،      -١٦

 ).٢٠٠٦( الجامعة اإلسالمية غزة - رسالة ماجستير-"الربحية في محافظات غزة
 

، رسـالة  "قياسـها مفهوم الفعالية التنظيمية و مـداخل   "سويسي، عبد الوهاب،     -١٧
 ).دكتوراه دولة في علوم االقتصاد، فرع تسيير، الجزائر



 ١٣٨ 

  
أساليب إدارة الوقت لدى مديري المنظمات غيـر الحكوميـة          " سنونو، فريال،  -١٨

، رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا      " بغزة و عالقتها بأنماط صنع القرار لديهم      
امعة األقصى و جامعة عـين شـمس،        المشترك، كلية التربية، قسم أصول التربية، ج      

٢٠٠٣. 

  
، "المنظمات المجتمعية و السلطة الوطنية نحـو عالقـة تكامليـة          " سالم، وليد،  -١٩

 .١٩٩٩منتدى أبحاث السياسات االجتماعية و االقتصادية في فلسطين، ماس، 

  
أهمية و طرق و خطـوات و تقيـيم أداء      "،  )١٩٩٦(شاويش، مصطفى نجيب     -٢٠

 إدارة األفراد، الطبعـة الثانيـة، دار        –دارة الموارد البشرية    ، إ "العاملين في المشروع  
 .١٠٧-٨٥. الشروق للنشر و التوزيع، عمان، المملكة األردنية الهاشمية، ص

 
أثر الرقابـة الماليـة علـى اسـتمرار التمويـل           "شرف، جهاد محمد محمد،      -٢١

ـ -" المؤسسات األهلية في قطـاع غـزة    – دراسة ميدانية    -للمؤسسات األهلية  الة  رس
 ).٢٠٠٥ (- الجامعة اإلسالمية غزة-ماجستير

 
دور المعلومات المحاسبية فـي اتخـاذ القـرارات         " شبير، أحمد عبد الهادي،    -٢٢

رسـالة  ". اإلدارية، دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامـة فـي فلـسطين           
  ).٢٠٠٦(  غزة اإلسالمية الجامعة –ماجستير في المحاسبة و التمويل 

 
، بحوث العمليـات،    "تقييم الكفاءة و الفاعلية   "،  )٢٠٠٠(ف حسين   عاشور، يوس  -٢٣

 .٣٦٠-٣٥٦. الطبعة الرابعة، الناشر مكتبة الطالب الجامعي، غزة فلسطين، ص
 

دور المجتمعات األهلية   " عبد الهادي، عزت، باحث رئيسي و النحاس، زكريا،        -٢٤
 .٢٠٠٢، رام اهللا، فلسطين، "في بناء المجتمع المدني

  
حالة المجتمع المدني في فلسطين، وقائع المؤتمر الـذي         "، حيدر،   عبد الشافي  -٢٥

 .١٩٩٩، غزة، "نظمه المجلس الفلسطيني للعالقات الخارجية

  



 ١٣٩ 

، مجلة المحاسب   "محاسبة المسئولية االجتماعية  "،  )٢٠٠٠(مطر، محمد عطية     -٢٦
 األردنيـة ، عمـان، المملكـة      ٢٠٠٠الربع الثـاني،    )١١٤( القانوني العربي، العدد    

 .٥٢-٥٠. شمية، صالها
 

 و  اإلنتـاج ، إدارة   "تقييم الكفـاءة و الفاعليـة     "،  )١٩٩٩(مصطفى، سيد أحمد     -٢٧
  .٣٨. ، ص١٩٩٩العمليات الصناعية، 

 
 الموازنة التخطيطية في النظام المحاسبي الموحد و وسائل         "مرعي، عبد الحي،   -٢٨

 .١٩٨٢، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، "التحليل الكمي

  
، ٣٢العـدد   . م٢٠٠٠لعـام   ) ١(لسطينية، قانون الجمعيات رقم     الف) ال(وقائع -٢٩

 .٢٠٠٠فبراير 

  
 -مراجعة الكفاءة و الفاعلية ألداء المستشفيات     "،  )١٩٩٥(يوسف، ناجي نجيب     -٣٠

 . ١٩٩٥دراسة ميدانية، مجلة كلية التجارة، جامعة الزقازيق، يناير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٠ 

  :المراجع االجنبية: ثانيا
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 ١٤١ 

  المالحق: ثالثا
  )١(ملحق رقم 

  استبانة الدراسة
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ها اهللا /حفظه..............األخت الكريمة / األخ الكريم 
  ......................../............مدير جمعية 

  
  السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

  
مدى كفاءة استخدام االموال : " يقوم الباحث باجراء دراسة ميدانية على بحث و عنوانه

و تأثيرها على عملية جلب األموال للمؤسسات األهلية الفلسطينية التي ال تهدف إلى تحقيق 
  "األرباح 

  
 باإلجابة على أسئلة االستبيان، حيث ان صحة نتائج هذا نأمل من سيادتكم التكرم

االستبيان تعتمد بدرجة كبيرة على صحة إجاباتكم، مع العلم بأن المعلومات التي سأحصل 
  .عليها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

  
  شاكر لكم حسن تعاونكم،

  و تفضلوا بقبول فائق التقدير و االحترام ،،،
  
  

  مراد أبو دقة/                                                    الباحث           
                                                 طالب ببرنامج ماجستير المحاسبة و التمويل

                                                          كلية التجارة          
   غزة-                                            الجامعة االسالمية                   

  



 ١٤٢ 

  :أوال معلومات عامة
   األهلية الفلسطينية مجال عمل الجمعية. ١

  ......................أخرى حدد ( )  تربية ( )    صحة   ( )تعليم ( )   ثقافة ( )    زراعة 
  هلية الفلسطينيةالفئات المستفيدة من خدمات الجمعية األ .٢

   ......................   أخرى حدد  ( )معاقين ( )    نساء ( )     شباب ( )    أطفال 
  الفلسطينية  األهليةالمحافظة التي تعمل بها الجمعية   .٣

  (  )غزة        شمال غزة (  ) الوسطى     (  )      (  ) سخان يون(  )    رفح 
  )     (عدد أعضاء مجلس اإلدارة . ٥                                   )     (سنة التسجيل  .٤
  )     ( عدد الموظفين بشكل جزئي. ٧                       )     ( عدد الموظفين المتفرغين.٦
  )     (عدد المشاريع قيد التنفيذ . ٩                                )     (عدد المتطوعين .٨

 بالدوالر  سنوات٣آلخر السنوية  اإليراداتحجم . ١١              )     (ين المباشرين عدد المستفيد.١٠
  )                 (األمريكي 

  
  التساؤالت: ثانيا

  
الجمعيات األهلية الفلسطينية بقياس الكفاءة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام : " ة األولى ضيالفر

    "ين قدرتها على جلب األموالها وب عن أعمالوالفاعلية 
  

غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  اإليضاحات  ت
يؤثر مدير الجمعية األهلية الفلسطينية في تخطيط وكفاءة   . ١٢

استخدام األموال التي تم الحصول عليها من الجهات الداخلية 
  والخارجية لمناطق السلطة الفلسطينية

          

لهيكل التنظيمي للجمعية األهلية الفلسطينية على مدى يؤثر ا  .١٣
كفاءة استخدام األموال التي تم الحصول عليها من الجهات 

  الداخلية و الخارجية 

          

يتوافر لدى الجمعية األهلية الفلسطينية هيكل تنظيمي منظم   .١٤
  .   األموال استخدامغير رسمي للمساهمة في كفاءة 

          

 واإلجراءات الجمعية األهلية الفلسطينية القواعد تتوافر لدى  .١٥
لتحديد كيفية و أوجه استخدام األموال من قبل إدارة الجمعية 

  األهلية الفلسطينية 

          

تتوافر المقدرة لدى إدارة الجمعية األهلية الفلسطينية لرفع   .١٦
 األموال إلى الجهات استخدامالمعلومات والتقارير عن أوجه 

  . كل كفؤالمعنية بش

          

هل تعمل إدارة الجمعية األهلية الفلسطينية على إشراك جميع   .١٧
العاملين في الجمعية و الجهات المستفيدة في وضع الموازنة 

          



 ١٤٣ 

  العامة للجمعية
تساعد عملية التقييم الدوري ألداء الجمعية األهلية الفلسطينية   .١٨

   لتنفيذ برامجها بشكل كبير على قدرتها لجلب األموال الالزمة
          

  :كفاءة وفعالية وظيفة التخطيط الشامل والتخطيط المالي في الجمعية .١٩
اإلطالع على خطط سابقة في  ( خطة عمل سنوية تنفيذية؟الجمعية األهليةهل يتوفر لدى . ١٩,١ 

 )حال توفرت
 (  )ال (  )                           نعم  
   

 )اإلطالع على الخطط اإلستراتيجية (؟إستراتيجية خطة هليةالجمعية األهل يتوفر لدى . ١٩,٢ 

 (  )ال (  )                           نعم  
 

 :بدرجة  في صياغة خطة الجمعية األهلية يتم إشراك الفئة المستفيدة.١٩,٣ 
  (  )منعدمة (  )        متدنية (  )       متوسطة (  )      مرتفعة (  )        مرتفعة جدا   

  
 :بدرجة مجلس اإلدارة في صياغة خطة الجمعية األهلية يتم إشراك .١٩,٤ 

  (  )منعدمة (  )        متدنية (  )       متوسطة (  )      مرتفعة (  )        مرتفعة جدا   
  

 :بدرجة فريق العمل في صياغة خطة الجمعية األهلية يتم إشراك .١٩,٥ 
 (  )منعدمة (  )        متدنية (  )       متوسطة )      (  مرتفعة (  )        مرتفعة جدا   

  
 ما هي األدوات التي تستخدمونها عند إعداد الخطة اإلستراتيجية أو السنوية   .١٩,٦ 

  ......................................................................................... 
   

بعد تنفيذ المشاريع لتصحيح  الجمعية األهليةط التي تعدها هل يتم عمل مراجعة للخط. ١٩,٧ 
 االنحرافات؟ 

 (  )ال (  )                           نعم  
  
  هل تعكس الموازنة العامة الخطة اإلستراتيجية؟ . ١٩,٨ 

 (  )ال (  )                           نعم  
  

  هل يتم عمل مراجعة للموازنة؟. ١٩,٩ 
 (  )                    ال (  )       نعم  

  
  
  



 ١٤٤ 

  
 

 خطة استمرارية الجمعية األهلية الفلسطينية واستدامتها.  ٢٠

ستمراريتها في األجل الطويل والمتوسط الجمعية األهلية الخطط لضمان إتمتلك . ٢٠,١ 
وضمان تمكين الفئات المستفيدة من إدارة عملية توفير وتنفيذ برامج وأنشطة ومشاريع 

 :جة بدرالمؤسسة
 (  )منعدمة (  )        متدنية (  )       متوسطة (  )      مرتفعة (  )        مرتفعة جدا  

  
 : بسبب نقص التمويل المتوقعلدى المؤسسة توجه إلغالق بعض برامجها. ٢٠,٢ 

 (  )ال (  )                           نعم  
  

 باسـتخدام    األهلية الفلـسطينية   الجمعياتة بين قيام    ال توجد عالقة ذات داللة إحصائي     : " الفرضية الثانية   
دارة ورقابة أنشطتها، وبين قدرتها على      اءات المحاسبية المطلوبة إل   رالنظام المحاسبي الموحد ووضع اإلج    

   "جلب األموال 
 

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  اإليضاحات  ت

هلية الفلسطينية على مدى  للجمعية األييؤثر الهيكل التنظيم  .٢١
  . كفاءة اإلجراءات  المالية والمحاسبية التي تقوم بها

          

٢٢.  
تتوافر لدى إدارة الجمعية األهلية الفلسطينية المعرفة الكافية  

بخصوص تطبيق المبادئ والقواعد المالية والمحاسبية 
  المتعارف عليها

          

 الهيئات العليا في يتم اعتماد موازنة عامة سنوية من قبل  .٢٣
  . الجمعية األهلية الفلسطينية  

          

يتم الصرف فقط من خالل الموازنة السنوية المعتمدة من قبل   .٢٤
  الهيئات العليا في الجمعية األهلية الفلسطينية 

          

تتم إدارة األموال المتحصل عليها من الجهات التمويلية بشكل   .٢٥
  ة و المخصصة لها كفء و في حدود البنود المعتمد

          

تتوافر لدى إدارة الجمعية األهلية الفلسطينية القدرة على   .٢٦
  استخدام األموال في المجاالت التي خصصت من أجلها 

          

٢٧.  
يتم منح مدير الجمعية األهلية الفلسطينية الصالحيات الكاملة 

في استخدام األموال المتحصل عليها في المجاالت التي 
  أجلها خصصت من 

          

٢٨.  
يتم استخدام النظام المحاسبي من قبل الجمعيات األهلية 

الفلسطينية  لمساعدتها في استخدام األموال وتوفير المعلومات 
  المناسبة لذوي العالقة بعملها بشكل كفء 

          



 ١٤٥ 

٢٩.  
إن طبيعة عدم السعي لتحقيق األرباح ال يقلل من مقدار 

جراءات المحاسبية التفصيل في األسس والقواعد واإل
  المطلوبة إلدارة ورقابة أنشطة تلك الجمعيات األهلية 

          

يتوجب على كل جمعية أهلية فلسطينية أن تكون مواردها   .٣٠
  المالية موضوعا للقياس واإلفصاح المحاسبي 

          

٣١.  
يشكل عدم وجود بنية محاسبية أساسية متطورة عقبة رئيسية 

لية الحصول على التمويل الالزم أمام قدرة الجمعيات األه
  لتنفيذ برامجها

          

يشكل النقص في الكادر المؤهل لدى الجمعيات األهلية   .٣٢
الفلسطينية العاملة في قطاع غزة عائق أما االرتقاء بمستوى 

  أدائها 

          

تحتاج الجمعيات األهلية العاملة في قطاع غزة إلى الخبرات   .٣٣
االجتماعية المختلفة للعمل على رفع الخاصة بالتدريب للفئات 

  . أدائها وقدرتها العملية ودعمها وحثها على المشاركة الفاعلة 

          

هناك قصور في القدرات والمهارات اإلدارية والمالية في   .٣٤
  . الجمعيات األهلية تؤثر سلبا على تقييم أدائها

          

هلية على أداء يؤثر تقييم الكفاءة والفاعلية في الجمعيات األ  .٣٥
  العاملين فيها بطريقة إيجابية 

          

يتم استخدام الموازنة كأداة رقابية لدى إدارة  الجمعيات   .٣٦
  األهلية الفلسطينية

          

تتوافر لدى الجمعيات األهلية الفلسطينية مجموعة القواعد و   .٣٧
السياسات و اإلجراءات الالزمة ألداء أعمالها بشكل مكتوب 

  . و منفذ 

          

إن مؤهالت الموظفين الماليين تتناسب مع األعمال التي   .٣٨
  يؤدوها في الجمعيات األهلية

          

هناك حاجة لتدريب الموظفين الماليين الذين ال يتوافق   .٣٩
مؤهالتهم مع طبيعة المهام المالية التي يؤدوها وذلك ألجل 
  . ليةتطوير مهارتهم وإنجاز مهامهم بكفاءة في الجمعيات األه

          

  
  
  
  
  
  



 ١٤٦ 

  الجمعية األهلية المالي في قياس كفاءة وفعالية النظام . ٤٠
  :بالموازنة الخطط المالية الخاصة ٤٠,١
  هل يتم وضع خطط مالية سنوية ٤٠,١,١ 

 (  )ال (  )                           نعم  

  
 

  ؟ الخطط المالية دقيقة بالعادةالى أي مدى تكون هذه ٤٠,١,٢ 
 (  )مطلقا (  )               نادرا (  )              أحيانا (  )          غالبا   )       (  دائما  

  
توازن بين  على مدى السنوات الثالث الماضية في الحفاظ على الجمعيةهل نجحت  ٤٠,١,٣ 

 ؟اإليرادات والمصروفات
 (  )ال (  )                           نعم  

  
   المصاريف الزائدة عن الخطة المالية المقترحة؟ كيف يتم تغطية٤٠,١,٤ 

  
   نظام المحاسبة في المؤسسة٤٠,٢

 
 مالحظات ال نعم الفقرة م

     المؤسسة لديها سندات قبض وصرف منتظمة ومصدقة حسب األصول 1

      البنكيةالمعامالت بالمصادقة على جميع اإلدارةيقوم مجلس  2

     شيكاتتدفع المؤسسة جميع نفقاتها بموجب 3

     يتوفر لدى المؤسسة نظام محاسبي محوسب عبر الكمبيوتر 4

5 
يتم حفظ القيود المحاسبية والمستندات المؤيدة لعمليـة الـصرف فـي ملفـات       

  .متسلسلة حسب رقم القيود المحاسبية
   

    خارجي قبل مدقق حسابات مراجعة القوائم المالية من 6
  

  :سة وخطة الحد من النفقاتنظام المشتريات في المؤس ٤٠,٣
  

 قياس فعالية نظام المشتريات في المؤسسة وخطة ضبط النفقات
 مالحظات ال نعم الفقرة م

      وواضح ومكتوب مشتريات معتمدنظام يتوفر في المؤسسة 1

2 
 تتم المـشتريات علـى أسـس       أن متبعة لضمان    إجراءات توجد لدى المؤسسة  

 ) أسعار، عروضاستدراج، عطاءات(تنافسية 
   

    يتم الحفاظ على سجالت مفصلة لألصول الرأسمالية والممتلكات واألجهزة 3

    يتم جرد دوري لألصول الرأسمالية والممتلكات واألجهزة 4
    يوجد نظام رقابة داخلي لضبط عملية الصرف 5



 ١٤٧ 

6 
ة أو تتم عملية مقارنة بين ما تم صرفه مع الموازنة وحساب االنحرافات اإليجابي      

 السلبية وتحليلها 
   

  
  :الحصول على مصادر األموالو كتابة مقترحات المشاريع ٤٠,٤
   األمواللجلباجعة ن فعالة وإستراتيجيةهل تمتلك المؤسسة  ٤٠,٤,١ 

 (  )ال (  )                           نعم  
 الثالث األعوام مصادر تمويل متعددة لدعم أنشطتها خالل إلىنجحت المؤسسة بالوصول  ٤٠,٤,٢ 

 : بنسبة الماضية

 ٧٩,٩-٦٠% (  )        ٥٩,٩ -٤٠% (  )         ٣٩,٩- ٢٠% (  )     ١٩,٩- ٠      (  ) %
١٠٠-٨٠(  ) % 
  

 :بدرجةعلى تصميم مقترحات المشاريع والكفاءة والمهارات تمتلك المؤسسة القدرة  ٤٠,٤,٣ 
 (  )ضعيف (  )                    متوسط (  ) جيد (  )          جيد جدا (  )         ممتاز  

  
  هل تجني المؤسسة ريعاَ من خدماتها؟ ٤٠,٤,٤ 

 (  )ال (  )                           نعم       
 
  

بـين مـدى   % ٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة         : " الفرضية الرابعة 
نية تعزى الختالف قـدرتها اإلداريـة و    األموال في المنظمات األهلية الفلسطي     مكفاءة استخدا 

  "الفنية 
  

 :كفاءة وفعالية وظيفة إدارة الموارد البشرية في الجمعية.  ٤١
 
  الجمعية األهليةقياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة األجور والرواتب والتعويضات في . ٤١,١     

 
 أبدا أحيانا غالبا دائما الفقرة م

     اتب يتناسب مع طبيعة الوظيفةيحصل الموظف في الجمعية على ر 1

     تأخذ الجمعية بعين االعتبار المهام والمسئوليات والواجبات عند تحديد قيمة الراتب لوظيفة معينة 2

     تأخذ الجمعية بعين االعتبار الجهد الذهني والعضلي عند تحديد قيمة الراتب لوظيفة معينة 3

     وات الخبرة عند تحديد قيمة الراتب لوظيفة معينةتأخذ الجمعية بعين االعتبار عدد سن 4

     تأخذ الجمعية بعين االعتبار المؤهالت العلمية عند تحديد قيمة الراتب لوظيفة معينة 5

     تأخذ الجمعية بعين االعتبار مستويات األجور في سوق العمل عند تحديد قيمة الراتب لوظيفة معينة 6

     ية على األجر اإلضافي عند عمل ساعات إضافيةيحصل الموظف في الجمع 7

     يحصل الموظف في الجمعية على أجازات سنوية 8

     يحصل الموظف في الجمعية على ادخار في نهاية الخدمة 9



 ١٤٨ 

      هل يتوفر عقد عمل لكل موظف يعمل في الجمعية 10

  
  
  
  
  
  

  عية األهليةالجمقياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة الحوافز في . ٤١,٢
  

 أبدا أحيانا غالبا دائما الفقرة م

     على معاشات التقاعدالجمعية يحصل الموظف في  1

     على خدمات التأمين الصحيالجمعية يحصل الموظف في  2

     مكان مناسب للعمل يحتوى على كافة االحتياجات الالزمة لتنفيذ المهامالجمعية توفر  3

      المدح والشكر وكتب الثناء للموظفين العاملين في المؤسسةبتقديمالجمعية تقوم  4

     هدايا عينية ونقديةالجمعية يتم منح الموظفين المميزين في  5

     مكافئات نقدية في األعياد والمناسباتالجمعية يمنح الموظف في  6

     على عالوات سنوية الجمعية يحصل الموظف في  7

     األمان الوظيفي من خالل ضمان العمل واستمراره الجمعية في يتحقق لدى الموظف  8

     وسائل لنقل الموظفين لتأدية مهام عملهمالجمعية توفر  9

     وسائل اتصاالت لموظفيها كنوع من الحوافزالجمعية توفر  10

     بتنظيم رحالت جماعية محلية لموظفيهاالجمعية تقوم  11

     اث موظفيها للسفر خارج قطاع غزةبابتعالجمعية تقوم  12

     الفرصة لموظفيها بالحصول على ترقية بعد فترةالجمعية تعطي  13

     في اتخاذ القرارات الخاصة بهمالجمعية يتم إشراك الموظفين العاملين في  14

     على برامج تدريبية مميزةالجمعية يحصل الموظف في  15

  
  

  الجمعية األهليةارسة وظيفة االختيار والتعيين في  قياس مدى فاعلية مم٤١,٣
  

 أبدا أحيانا غالبا دائما الفقرة م 
     تحليل طلبات التوظيف لتحديد المؤشرات التي تقود إلى اختيار األفضل 1

     تصميم مقابالت الختيار المتقدمين لشغل الوظائف 2

     بارات الشخصيةالمفاضلة بين المرشحين بأساليب موضوعية ال باالعت 3

     إجراء اختبارات االختيار للمتقدمين لشغل الوظيفة 4

     تنظيم برامج التهيئة واإلعداد للعاملين الجدد 5
     يعطى الفرصة للموظفين العاملين في المؤسسة األولوية للوظائف األعلى المطروحة 6



 ١٤٩ 

     ي التعيينعلى التوصيات من بعض الموظفين فيها فالجمعية تعتمد  7
     على أسلوب التقدم بطلبات توظيف للوظائف المطروحةالجمعية تعتمد  8
      يوجد نموذج خاص بطلب التوظيف 9

     على أسلوب اإلعالن بالجريدة للوظائف المعروضة لديهاالجمعية تعتمد  10

     يتم عرض الوصف الوظيفي الكامل للوظيفة المعلن عنها 11
     أسلوب المقابلة الشفوية عند تعيين الموظفالجمعية تعتمد  12
     يتم عقد اختبارات كتابية للوظائف المعلنة 13
     يتم تحديد نموذج خاص بتقييم المتقدمين للوظائف المطروحة يشمل المعايير الخاصة 14
     المهام والتحصيل واألداء جزءا خاصا بقياس القدرة على أنجاز الجمعية تشمل اختبار تعيين الموظف في  15
     جزءا خاصا باختبار ميول الشخص للعمل الجمعية تشمل اختبار تعيين الموظف في  16
      يتم جمع المعلومات الكافية عن المرشح للوظيفة والتحقق منها 17
     تتم المقابلة للمرشحين من خالل لجنة متخصصة 18

  
  الجمعية األهليةيفة تقييم أداء العاملين في  قياس مدى فاعلية ممارسة وظ٤١,٤

  
 أبدا أحيانا غالبا دائما الفقرة م

     يوضع معدالت لمستوى أداء العاملين لمختلف الوظائف  1

     توفر نظام لتقييم األداء 2

     تحليل تقارير تقييم األداء وتحديد مؤشرات نقاط القوة والضعف 3

     قارير تقييم األداء في تصميم البرامج التدريبيةيتم االستفادة من نتائج ت 4

     إرشاد العاملين بخصوص تطوير مستقبلهم الوظيفي بناء على نتائج تقييم األداء 5

  
  

  الجمعية األهلية قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة شئون العاملين في ٤١,٥
 

 أبدا أحيانا غالبا دائما الفقرة م

     املينحفظ ملفات وسجالت الع 1

     لوائح المتعلقة بشئون العاملين 2

     تنظيم أجازات العاملين 3

     تنظيم عمليات الحضور واالنصراف للعاملين 4

     تطبيق نظام العقوبات والجزاءات على العاملين 5

      تهتم المؤسسة بالرضي الوظيفي ومعنويات العاملين فيها  6

  
  
  
  
  



 ١٥٠ 

  األهلية الجمعيةداء في  نظام تقييم األ٤١,٦
  

  م
 الفقرة

موافق 
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

1 
يوجد نظام واضح ومكتوب ومعمم على جميع العاملين في الجمعية بخصوص تفاصيل 

   عملية تقييم األداء 
    

      يتم بالفعل تقييم أداء كل فرد بالمؤسسة على فترات محددة 2
       ماعات مع طاقم العمل خاصة بتقييم أداء عملهميتم عقد اجت 3
       نظام تقييم األداء بالمؤسسة ال يوضح مدى جودة األداء أو النجاح في العمل 4

5 
نظام تقييم األداء بالمؤسسة يساعد في النقل بوضوح للمرؤوسين مستوى 

     .أدائهم بدقة
 

 

6 
الت تقييم األداء التخاذ القرارات     من السهل على اإلدارة العليا اإلطالع على سج       

 .الحاسمة التي تتعلق بالترقيات والعالوات وشغل الوظائف اإلدارية
 

    

7 
دورة أو أكثر تتعلـق بكيفيـة       / تم خالل العام الماضي أو الحاضر تنظيم ندوة         

 تجنب األخطاء عند تقييم أداء األفراد
 

    

8 
اذ قرارات تتعلق بشؤون األفراد مثل      عند حاجة اإلدارة العليا في المؤسسة التخ      

     . الخ، توجد صعوبة في الحصول على سجالت تقييم األداء... النقل أو العقاب
 

9 
دورة أو أكثر عن كيفية االجتماع      /تم خالل العام الحالي أو الماضي تنظيم ندوة       

      بالمرؤوسين لتدريبهم ومعاونتهم بهدف تنمية قدراتهم في العمل

10 
خر مرة مورست فيها عملية تقييم األداء تم االتفاق على تحديد أهداف مع            في آ 

      .ربطها بفترة زمنية محددة لتحقيقها

11 
في آخر مرة مورست فيها تقييم األداء لم يطلب من المرؤوسين إعداد قائمـة              

      األهداف الستعراضها ومناقشتها ومراجعتها سويا

12 
الخ ال يتم اإلطالع ... لترقية او نقل او تدريب قبل أن أرشح احد المرؤوسين

      .على ملفات تقييم األداء الخاص بالموظف

13 
ال تجرى مقابلة للموظفين في المؤسسة إلبالغهم بنتائج تقييم األداء والعمل 

    .على تطوير أدائهم
 

 

14 
تحفظ سجالت تقييم األداء في األرشيف المركزي الخاص بها لفترة زمنية 

 محددة ثم يتم التخلص من البيانات عديمة الجدوى
 

    

  
  األهليةالجمعيةاالستمرارية في تطوير الكادر الوظيفي والنظم واللوائح في .٤٢

  الجمعية األهلية  قياس مدى فاعلية ممارسة وظيفة التدريب والتنمية اإلدارية في ٤٢,١ 
  

 أبدا أحيانا غالبا دائما الفقرة م

     حتياجات التدريبية للعاملين على أسس علميةيتم تحديد اال 1
     وضع خطط تدريبية بناء على االحتياجات التدريبية 2
     يتم تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية في ضوء نتائج تقارير تقييم األداء 3
     تقييم نتائج التدريب واالستفادة منها في تخطيط البرامج التدريبية المستقبلية 4

  



 ١٥١ 

 هل تقوم المؤسسة بشكل دوري بتطوير وتحديث إجراءاتها وأنظمتها المالية واإلدارية؟ . ٤٢,٢
 (  )مطلقا (  )                 نادرا (  )              أحيانا (  )          غالبا (  )       دائما  

  
  : والبرامجمشاريعالجمعية األهلية لل في إدارة قياس كفاءة وفاعلية الجانب الفني. ٤٣

  :القدرات والكفاءة الفنية التي تتمتع بها الجمعية األهلية  ٤٣٫١
الالزمة في مجال الخدمات ) خبرات ومهارات( الخبرات والكفاءات الفنية الجمعية تمتلك ٤٣,١,١ 

 التي تقدمها المؤسسة

 (  )ال (  )                           نعم  
  
 

 حصول على معارف ومهارات فنية إضافية خارجيةخبراء لل تقوم الجمعية باالستعانة ب٤٣,١,٢ 

 (  )مطلقا (  )               نادرا (  )              أحيانا (  )          غالبا (  )         دائما  
  

 تقوم الجمعية بتطوير خبراتها وقدراتها الفنية ٤٣,١,٣ 

 (  )مطلقا (  )                         نادرا (  )    أحيانا (  )          غالبا (  )         دائما  
  

العاملة في نفس  لخدماتها وبرامجها مقارنة بالمؤسسات الشبيهة الجمعيةما هو تقييم  ٤٣,١,٤ 
  المنطقة

 (  )ضعيف (  )        متوسط (  )              جيد (  )          جيد جدا (  )         ممتاز  

 لخدمات المقدمة للجمهور من وجهة نظركم ما هو مستوى جودة ا٤٣,١,٥ 

 (  )ضعيف (  )         متوسط (  )            جيد (  )          جيد جدا (  )         ممتاز  

  
  :المتابعة والتقييم قياس كفاءة وفاعلية نظام ٤٣,٢
 المشاريع ومتابعة وتقييم  نظام موثق إلدارةللجمعيةهل يوجد  ٤٣,٢,١ 

 (  )                   ال (  )        نعم  
  

  قبل البدء في تنفيذ المشاريعبجمع معلومات تفصيلية الجمعيةهل تقوم  ٤٣,٢,٢ 
 (  )مطلقا (  )               نادرا (  )              أحيانا (  )          غالبا (  )         دائما  

  
 ة هذه المشاريع بوضع مؤشرات واضحة لقياس مدى نجاعالجمعيةهل تقوم  ٤٣,٢,٣ 

 (  )مطلقا (  )               نادرا (  )              أحيانا (  )          غالبا (  )         دائما  
  

 أثر المشاريع بشكل دوري/  بقياس مردود الجمعيةهل تقوم  ٤٣,٢,٤ 
 (  )         مطلقا (  )       نادرا (  )             أحيانا (  )          غالبا (  )         دائما  



 ١٥٢ 

  في عملية المتابعة والتقييمالجمعيةما مدى مشاركة المستفيدين من مشاريع  ٤٣,٢,٥ 
 (  )منعدمة (  )        متدنية (  )       متوسطة (  )      مرتفعة (  )        مرتفعة جدا  

  
 ميتم إشراك الكادر التنفيذي والموظفين في عمليات المتابعة والتقيي ٤٣,٢,٦ 

 (  )منعدمة (  )        متدنية (  )       متوسطة (  )      مرتفعة (  )        مرتفعة جدا  
  

  عمليات التقييم على نتائجهل يجري إطالع الكادر التنفيدي ٤٣,٢,٧ 
 (  )مطلقا (  )               نادرا (  )              أحيانا (  )          غالبا (  )         دائما  

  
  في عملية المتابعة والتقييمالجمعيةما مدى مشاركة المستفيدين من مشاريع  ٤٣,٢,٨ 

 (  )مطلقا (  )               نادرا (  )              أحيانا (  )          غالبا (  )         دائما  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



 ١٥٣ 

  )٢(ملحق رقم 
  

  قائمة بأسماء المحكمين لالستبانة
  

  مكان العمل  الوظيفة  االسم  الرقم
  

  الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس  يوسف محمود جربوع. د.أ  ١
  الجامعة اإلسالمية عضو هيئة تدريس  سالم عبد اهللا حلس. د  ٢
  الجامعة اإلسالمية عضو هيئة تدريس  علي عبد اهللا شاهين. د  ٣
  الجامعة اإلسالمية عضو هيئة تدريس  ماجد الفرا. د  ٤
  الجامعة اإلسالمية عضو هيئة تدريس  بحيصيعصام ال. د  ٥
  الجامعة اإلسالمية عضو هيئة تدريس  نافذ بركات. د  ٦
  الجامعة اإلسالمية عضو هيئة تدريس  حمدي زعرب. د  ٧
  جمعية الثقافة و الفكر الحر  مدير المشاريع الشبابية  محمد عثمان. أ  ٨
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 


