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تخ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددص القيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادة واإلدارة
برنامج الدراسات العميا المشدتر بدين أكاديميدة اإلدارة
والسياسددة لمدراسددات العميددا وجامعددة األق ددى – غددزة

فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني
ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة
The Effectiveness of Fundraising Unit in Civil Society
organizations and Its Role in Achieving Sustainable
Development.
إعدددددددددددددددددددددددددددددددددددداد الباحدددددددددددددددددددددددددددددددددددث:
محمددددددددددددددد إسددددددددددددددماعيل الم ددددددددددددددري
إشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ار :
د .رشددددددددددددي عبدددددددددددد المطيددددددددددد

وادي

قدمت ىذه الرسالة استكماالً لمتطمبات الح ول عمى درجة الماجستير في القيادة واإلدارة
في أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا  -غزة
1438ه2017-م
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بسم اهلل الرمحه الرحٍم
}رَبِّ أَوْزِعْنًِ أَنْ أَشْكُرَ وِعْمَتَكَ الَّتًِ أَوْعَمْتَ عَلًََّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنًِ بِرَحْمَتِكَ فًِ عِبَادِكَ الصَّالِحِنيَ{

صدق اهلل العظٍم
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ت

إلى سيد الخمؽ اإلماـ المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ
إلى مف أنار دربي ليميد لي طريؽ العمـ  ،،إلى روح والدي العزيز رحمة اهلل عميو،،
وفاء واعت از اًز
األستاذ  /إسماعيؿ حمداف المصري ً ،،

إلى نبع الحناف الذي ال ينضب ،،،إلى أمي الغالية ،،ب اًر وعرفاناً
إلى ينبوع العطاء الذي زرع في نفسي حب الخير ،،إلى روح الحاج /محمد النجار ،،
إلى زوجتي العزيزة وأوالدي الذيف صبروا عمى انشغالي عنيـ،،
إلى إخواني وأخواتي  ،،حباً ومودة
إلى زمالئي في العمؿ وفقيـ اهلل لما يحبو ويرضاه ،،
ومعممي في أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا،،
إلى أساتذتي
َّ
إلى زمالئي في أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا،،
إلى كؿ أميف عمى رسالة الحؽ والخير ٍ ،،
مقتد برسوؿ الرحمة والخير
إلى كؿ مف ساىـ في إنجاح ىذا العمؿ

الباحث
محمد إسماعيؿ المصري

ث

شكر وتقدير

من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل

الحمد هلل رب العالميف ،والصالة والسالـ عمى أشرؼ خمؽ اهلل وأنبميـ وأطيرىـ ،سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ
وعمى آلو وصحبو أجمعيف ،أما بعد،،

حمد اهلل تعالى وأشكره حمداً يميؽ بجالؿ وجيو وعظيـ سمطانو ،عمى ما أعانني بو ووفقني إليو إلتماـ ىذه الدراسة.
أ ُ
ويطيب لي اعترافاً بالفضؿ واإلحساف ،أف أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى أولئؾ الذيف وقفوا بجانبي طواؿ فترة
عمي بمساعدة أو إرشاد أو توجيو ،وأخص بالذكر:
دراستي ،ولـ يبخموا َّ
أستاذي الفاضل  /د .رشدي عبد المطي

وادي

وفيرْيف ،فنسأؿ اهلل أف يبارؾ فيو ويجزيو خير
الذي تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،وبذؿ في ذلؾ جيداً ووقتاً َ
الجزاء.
والشكر موصوؿ ألعضاء لجنة المناقشة:
د  .محمد المدىون
أ.د .محمد مقداد
فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء
والجمعيات الخيرية الكبرى في قطاع غزة ،التي تعاونت في تعبئة استبانة ىذه الدراسة.
كما وأتقدـ بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى كؿ مف ساىـ معي وأعانني عمى إنجاز ىذا الجيد المتواضع.
فميم منى كل االحترام والتقدير واالمتنان …وأدام اهلل عطاءىم.
الباحث
محمد إسماعيؿ المصري

ج

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني ودورىا فػي
تحقيؽ التنمية المستدامة ،وقد اعتمد الباحػث عمػى المػنيل الوصػفي التحميمػي ،وتَمثَػؿ مجتمػع الد ارسػة مػف جميػع
منظمات المجتمع المدني العاممة في قطاع غزة ،وقد أجريت الد ارسػة عمػى  180منظمػة مػف منظمػات المجتمػع
المدني التي زادت الميزانية السنوية ليا خالؿ عاـ  2014عف  $ 500000حسب إحصائية و ازرة الداخمية ،وتػـ
توزيع ( )441استبانة ،وتـ استرداد ()325استبانة ،وقد برز مف أىـ النتائل ما يمي:
 أف فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األمػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني بنسػػبة  ،%79.20وتيػػتـ بالبنػػاء التنظيمػػيبنس ػػبة  ،%78.40وبالكف ػػاءة المؤسس ػػية بنس ػػبة  ،%80.60وبالقي ػػادة الفاعم ػػة بنس ػػبة  ،%79وبالسياس ػػية

التمويمية بنسبة  ،%77.40وبالكفاءة التسويقية بنسبة .%80.40

 -وبينت أف وحدة تجنيد األمواؿ في منظمػات المجتمػع المػدني ليػا دور فػي تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة بنسػبة

 ،%79.40وتسػػاىـ ف ػػي تحقيػػؽ التنمي ػػة االقتصػػادية بنس ػػبة  ،%80.00وفػػي التنمي ػػة االجتماعيػػة بنس ػػبة
 ،%79.80وف ػي التنميػػة البيئيػػة بنسػػبة  ،%76.60كمػػا بينػػت أف إدارة منظمػػات المجتمػػع المػػدني لػػدييا
وعي واضح بمفيوـ التنمية المستدامة بنسبة .%82.60

وأو ددت الدراسددة بعدددة تو ددياته مددن أىميددا :تعزيػػز دور وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني
وضػػرورة أف يكػػوف لػػدى اإلدارة العميػػا بالمنظمػػة اىتمػػاـ عػػالي المسػػتوي بالعػػامميف بوحػػدة تجنيػػد األمػواؿ و تػػوفير
التػدريب الكػافي ليػػـ ،ومػنحيـ مكافػػمت مميػزة ومناسػػبة ،وتعزيػز تطبيػػؽ نظػػاـ التسػػويؽ الحػديث فػػي عمميػػة تجنيػػد
األمواؿ وذلؾ مف خالؿ مواكبة التطور التكنولوجي المستمر ،مع ضرورة التركيز الدائـ في عممية التسويؽ عمى
احتياجات الفئات المستيدفة ،وحث منظمات المجتمع المدني لمبحث عف مصادر تمويؿ متنوعة وثابتة.
وأف تحرص منظمات المجتمع المدني والجيات المانحػة عمػى إعػادة صػياغة الخطػط والبػرامل وفػؽ رؤيػة تسػعى
مف خالليا لتحقيؽ مفاىيـ تغيير المجتمع وترسيخيا وتطويرىا ،ولػيس فقػط تقػديـ المسػاعدة واإلغاثػة ،وأف تعمػؿ
منظمػػات المجتمػػع المػػدني عمػػى زيػػادة الػػوعي لػػدى العػػامميف نحػػو أىميػػة وآليػػات تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة فػػي
المجتمػػع ،وتدشػػيف مشػػاريع تنمويػػة تعمػػؿ عمػػى خمػػؽ فػػرص عمػػؿ لممسػػتفيديف ،كمػػا أوصػػت الجيػػات الحكوميػػة
بضػػرورة وضػػع خطػػة تنمويػػة شػػاممة بمشػػاركة منظمػػات المجتمػػع المػػدني ،بحيػػث يػػتـ تفعيػػؿ دور المنظمػػات فػػي
تحقيؽ التنمية المستدامة في المجتمع.

ح

Abstract
The study aimed at focusing the light on the effectiveness of fundraising unit in civil
society organizations and its role in achieving sustainable development, by recognizing the ability
of these organizations to fundraise their different programs and its contribution in achieving
sustainable development. To fulfill the study, The researcher adopted the descriptive analytical
method. The population of the study represents all the civil society organizations, in the Gaza
Strip. The study has been carried out on (180) organizations whose annual budget was over
(50,000$) during the year 2014 according to the statistics of the Ministry of Interior. (441)
questionnaires were distributed on the study sample. Whereas, (325) questionnaires were
recovered.
The most important results of the study:
- The effectiveness of fundraising unit in civil society organizations with percentage of
(79.20%). Whereas, their concentration on organizational structure was (78.40%). While
institutional efficiency has got (80.60%). In addition, effective leadership got a percentage of
(79%). Concerning the financing policy, the percentage was of (77.40%). And finally
marketing efficiency reached the percentage of (80.40%).
- The study showed that fundraising unit in the civil society organizations has role in achieving
sustainable development to an average of (79.40%) and also, contributes in economic
development with a percentage of (80.00%), social development (79.80%), and
environmental development (76.60%).
- Thus, the administration of the civil society organization have a clear awareness for the
concept of sustainable development with a percentage of (82.60%).
The study recommended several recommendations, worth mentioning: enhancing the role of
the fundraising unit in the civil society organizations, the need of the senior management of the
organization to pay high attention to the fundraising unit members and provide them the adequate
training, granting them special and appropriate rewards and enhancing applying modern marketing
system in the process of fundraising by keeping pace with the continuous technological
development, with the need to focus on marketing the needs of the targeted groups, in addition to
urging civil society organizations to search for a variety and constant sources of funding.
Moreover, civil society organizations and donors should keen to reformulate plans and programs
in accordance of a specific vision through which to achieve the concepts of changing,
consolidating and developing society, not only introducing help and relief. Civil society
organizations should raise awareness among employees about the importance and mechanisms of
achieving sustainable development in society and launching development projects that create job
opportunities for beneficiaries. The government agencies also recommended the need to develop a
comprehensive development plan with the participation of civil society organizations, to enable the
role of the organizations in achieving sustainable development in society.
خ
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 1.2اإلطدار الدعدام لدمددراسدة
المقدمة

1.1.1

يعتبر التمويؿ أساس نيضة وتقػدـ الػدوؿ ،فكممػا اسػتطاعت الػدوؿ بنػاء اقتصػاد قػوي ،كممػا تقػدمت وازدىػرت
في شتى المجاالت ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنظمات المجتمػع المػدني ،كممػا اسػتطاعت تػوفير المػوارد الماليػة
م ػػف مص ػػادرىا المختمف ػػة الخارجي ػػة ،الداخمي ػػة ،والذاتي ػػةا زادت ق ػػدرتيا عم ػػى تحقي ػػؽ أى ػػدافيا التػػي قام ػػت م ػػف
أجمياا لذا يمكف تعريؼ تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمػع المػدني بأنػو " العمدل عمدى تدوفير المدال الد زم
لتحقيق األىدا

التي أنشئت من أجميا منظمات المجتمع المدني"

وتعتبر منظمات المجتمع المدني مف أىـ الوسائؿ المستخدمة لممشاركة في النيوض بمكانػة المجتمعػات فػي
عص ػرنا الحػػالي ،وتكتسػػب أىميػػة مت ازيػػدة يوم ػاً بعػػد يػػوـ ،فمػػع تعقػػد الظػػروؼ الحياتيػػة ازدادت االحتياجػػات
االجتماعيػػة وأصػػبحت فػػي تغيػػر مسػػتمر ،حيػػث شػػيد العمػػؿ االجتمػػاعي عػػدة تغيػرات وتطػػورات فػػي مفيومػػو
ووس ػ ائمو ومرتك ازتػػو ،وذلػػؾ بفعػػؿ التغي ػرات التػػي تحػػدث فػػي االحتياجػػات االجتماعيػػة ،فبعػػد أف كػػاف اليػػدؼ
األساسي ىو تقػديـ الرعايػة والخدمػة لممجتمػع وفئاتػو ،أصػبح اليػدؼ ارف تغييػر وتنميػة المجتمػعا لػذا تعػرؼ
المندددتج ألفدددراد المجتمدددعه لتمبيدددة احتياجددداتيم دون المسددداس باحتياجدددات
التنميػػة عمػػى أنيػػا "تدددوفير العمدددل ف

األجيال القادمة"

إف واقػػع منظمػػات المجتمػػع المػػدني عمػػى المسػػتوى العػالمي يشػػير إلػػى مػػدى األىميػػة المت ازيػػدة التػػي اكتسػػبتيا
ىذه المنظمات ،والى أىمية الدور الذي تقوـ بو في الحياة العامػة ،ولعػؿ مقارنػة بسػيطة بػيف عػدد المنظمػات
عمػػى مسػػتوى العػػالـ فػػي بػػدايات القػػرف العش ػريف ،وبػػيف عػػددىا آخ ػره كافيػػة إلثػػارة الفضػػوؿ لمتعػػرؼ عمػػى ىػػذا
القطاع عف قرب ولمحاولة التعرؼ عمى الدور الذي تقوـ أو الذي يتوقػع الػبعض منيػا أف تقػوـ بػو ،فقػد كػاف
عدد ىذه المنظمات الدولية منيا في عاـ  1909فقط  176منظمة ،بينما في بداية القػرف الحػادي والعشػريف
وصمت إلى أكثر مف  40,000منظمة تقريباً.
وقد لعبت منظمات المجتمع المدني دو اًر ىامػاً ومػؤث اًر فػي مسػيرة الشػعب الفمسػطيني ،بمػا تقدمػو مػف خػدمات
إغاثية وتنموية لدعـ صمودها لػذلؾ ال بػد مػف معرفػة كيػؼ يمكػف ليػذه المنظمػات أف تضػاعؼ خػدماتيا مػف
خػػالؿ االىتمػػاـ بوحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ وايصػػاؿ معانػػاة واحتياجػػات الشػػعب الفمسػػطيني إلػػى كػػؿ العػػالـ ،فػػاليوـ
نتحدث عػف ثقافػات مختمفػة ،عػالـ واسػع مػف المؤسسػات ،الشػركات ،الشخصػيات وأصػحاب رؤوس األمػواؿ،
كيؼ نصػؿ إلػييـ وكيػؼ نوصػؿ رسػالة شػعبنا الفمسػطيني المحاصػر ليػـا وكيػؼ نسػاعد العػامميف فػي العمػؿ
الخيػػري واإلنسػػاني فػػي الػػدوؿ العربيػػة واألجنبيػػة وفػػي كػػؿ بقػػاع األرض بػػأف يكػػوف لمعمػػؿ الخيػػري بصػػمة فػػي
التنمية المستدامة.
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 2.1.1مشكمة الدراسة
تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني بأىمية كبيرة ،لما ليا مف دور في زيادة
قدرة منظمات المجتمع المدني في المساىمة في عمميات اإلغاثة والتنمية لممجتمع الفمسطيني ،لذا
نستطيع القوؿ أف وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني ىي المحرؾ الرئيسي لممنظمة،
فإذا كانت وحدة تجنيد األمواؿ فاعمة ،كانت منظمات المجتمع المدني فاعمة تؤدي دورىا وتقوـ
بواجبيا ،فالعمؿ الخيري اليوـ بحاجة ماسة إلى مثؿ ىذه المنظمات التي تساىـ باإليفاء باحتياجات
ومتطمبات الناس خاصة في ظؿ الظروؼ الصعبة ،السياسية ،االقتصادية ،واالجتماعية.
وبمغ عدد منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة ( )923منظمة حسب تقرير و ازرة الداخمية
الفمسطينية عاـ 2014ا لذا فإف العمؿ الخيري اليوـ يحتاج إلى منظمات تجتيد وتضاعؼ
خدماتيا ،لدييا رؤية ،رسالة ،منيل ،وفكر لكي تساىـ بشكؿ واضح وكبير في تنمية المجتمع،
وتدفع الحكومة والمجتمع دفعاً نحو التنمية مف خالؿ مشاريع اقتصادية ،واجتماعية ،تساىـ في بناء
الوطف ،وكذلؾ تساىـ في االرتقاء باإلنساف الذي يعتبر المحور الرئيس في عممية التنمية ،بؿ ىدفاً
ووسيمةا بمعنى أداة وغاية في منظومة التنمية المستدامة لدرجة التأكيد عمى أنو ىو التنمية ذاتيا.
ىذا األمر دفع الباحث إلى التعرؼ عمى فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني
ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامة ،مف حيث :البناء التنظيمي السميـ ،الكفاءة المؤسسية ،القيادة
الفاعمة ،السياسة التمويمية والكفاءة التسويقية ،والتعرؼ عمى مساىمة وحدة تجنيد األمواؿ في تحقيؽ
التنمية االقتصادية ،االجتماعية ،والبيئية.
لذلؾ فإف الدراسة تيدؼ إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
ما مدى فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة عمى
تجنيد األموال وما ىو مدى مساىمتيا في تحقيق التنمية المستدامة؟
ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس مجموعة مف األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما ىو مستوى فاعمية البناء التنظيمي السميـ في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني
في قطاع غزة ودوره في تحقيؽ التنمية المستدامةا
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 .2ما ىو مستوى فاعمية الكفاءة المؤسسية في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني في
قطاع غزة ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامةا
 .3ما ىو مستوى فاعمية القيادة الفاعمة في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني في
قطاع غزة ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامةا
 .4ما ىو مستوى فاعمية السياسية التمويمية في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني في
قطاع غزة ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامةا
 .5ما ىو مستوى فاعمية الكفاءة التسػويقية فػي وحػدة تجنيػد األمػواؿ بمنظمػات المجتمػع المػدني فػي
قطاع غزة ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامةا

 3.1.1أىدا

الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي:
 معرفة مدى فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني في تجنيد األمواؿلبرامجيا المختمفة.
 معرفة مدى مساىمة وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ التنميةالمستدامة.
 دراسة فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ ومقوماتيا (البناء التنظيمي السميـ ،الكفاءة المؤسسية،السياسية التمويمية ،القيادة الفاعمة ،الكفاءة التسويقية) ومدى مساىمتيا في زيادة فاعمية
التنمية المستدامة عمى المستوى المحمي.
 تحميؿ نقاط الضعؼ لدى وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني في عممية تجنيداألمواؿ.
 الخروج بتوصيات تخدـ عممية تجنيد األمواؿ في وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمعالمدني.
 الخروج بتوصيات تخدـ وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ التنميةالمستدامة.
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 4.1.1أىمية الدراسة
األىمية النظرية:
 تبرز أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ أىمية وحدة تجنيد األمواؿ بالنسبة لمنظمات المجتمعالمدني في قطاع غزة.
 تسميط الضوء عمى الدور الميـ لوحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني في قطاعغزة.
 توضح الدراسة مفاىيـ التنمية المستدامة ،كما وتشير إلى أىمية مساىمة وحدة تجنيد األمواؿفي منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية المستدامة في المجتمع المحمي.
 توجيو منظمات المجتمع المدني إلى االىتماـ بالتنمية المستدامة بقطاع غزة. إثراء المكتبة العربية والمحمية بدارسة جديدة تربط بيف تجنيد األمواؿ وموضوع التنميةالمستدامة.
األىمية التطبيقية:
 تس ػػاعد ف ػػي بن ػػاء إط ػػار اس ػػتراتيجي يوض ػػح كيفي ػػة تجني ػػد األمػ ػواؿ وتحقي ػػؽ التنمي ػػة المس ػػتدامةلمنظمات المجتمع المدني ،وتقديـ رؤى نحو استراتيجية يمكف تطبيقيا في ىذه المنظمات.
 تساعد ىذه الدراسة الباحث في تطوير مستقبمو الميني في مجاؿ إدارة منظمات المجتمعالمدني.

 5.1.1متغيرات الدراسة
 المتغير المستقؿ الرئيس :تجنيد األمواؿ. -المتغير التابع الرئيس :التنمية المستدامة.
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شكل ( )1.1يوضح متغيرات الدراسة

المتغير المستقل
فاعمية وحدة تجنيد األموال

المتغير التابع

 .1البناء التنظيمي.

تحقيق التنمية المستدامة

 .2الكفاءة المؤسسية.
 .3القيادة الفاعمة.
 .4السياسة التمويمية.
 .5الكفاءة التسويقية.
.6

المصدرُ ( :جرد بواسطة الباحث :)2017 ،باالعتماد عمى دراسة الجرجاوي ( ،)2010ودراسة أبو
عدواف ( ،)2013ودراسة بف عطية ())2006

6.1.1

فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة األولى:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بيف فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ فيمنظمات المجتمع المدني ومساىمتيا في تحقيؽ التنمية المستدامة.
وتتفرع من ىذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية التاليةه أىميا:
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف فاعمية البناء التنظيمي السميـ في وحدة تجنيد األمواؿ
في منظمات المجتمع المدني وتحقيؽ التنمية المستدامة.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف فاعمية الكفاءة المؤسسية في وحدة تجنيد األمواؿ في
منظمات المجتمع المدني وتحقيؽ التنمية المستدامة.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف فاعمية القيادة الفاعمة في وحدة تجنيد األمواؿ في
منظمات المجتمع المدني وتحقيؽ التنمية المستدامة.
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 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف فاعمية السياسية التمويمية في وحدة تجنيد األمواؿ في
منظمات المجتمع المدني وتحقيؽ التنمية المستدامة.
 .5توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف فاعمية الكفاءة التسويقية في وحدة تجنيد األمواؿ في
منظمات المجتمع المدني وتحقيؽ التنمية المستدامة.
الفرضية الرئيسة الثانية:
يوجػػد تػػأثير ذو داللػػة إحصػػائية ألبعػػاد فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع
الم ػػدني (البن ػػاء التنظيم ػػي الس ػػميـ ،الكف ػػاءة المؤسس ػػية ،القي ػػادة الفاعم ػػة ،السياس ػػة التمويمي ػػة،
الكفاءة التسويقية) عمى تحقيؽ التنمية المستدامة.
الفرضية الرئيسة الثالثة:
توجػػػد فػ ػػروؽ ذات داللػػػة إحصػ ػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػ ػػة  0.05ف ػػي متوسػػػطات اسػ ػػتجابات
المبحػػوثيف حػػوؿ " فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني" تعػػزى إلػػى
المتغي ػ ػرات الشخصػ ػػية (الجػ ػػنس – العمػ ػػر – المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي -سػ ػػنوات الخب ػ ػرة  -المسػ ػػمى
الوظيفي -التخصص).
الفرضية الرئيسة الرابعة:
توجػػػد فػ ػػروؽ ذات داللػػػة إحصػ ػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػ ػػة  0.05ف ػػي متوسػػػطات اسػ ػػتجابات
المبحػػوثيف حػػوؿ " فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني " تعػػزى إلػػى
(حجـ التمويؿ ،عدد الموظفيف ،عمر المنظمة)
الفرضية الرئيسة الخامسة:
توجػػػد فػ ػػروؽ ذات داللػػػة إحصػ ػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػ ػػة  0.05ف ػػي متوسػػػطات اسػ ػػتجابات
المبحػػوثيف حػػوؿ " تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة " تعػػزى إلػػى المتغي ػرات الشخصػػية (الجػػنس –
العمر – المؤىؿ العممي -سنوات الخبرة  -المسمى الوظيفي -التخصص).
الفرضية الرئيسة السادسة:
توجػػػد فػ ػػروؽ ذات داللػػػة إحصػ ػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػ ػػة  0.05ف ػػي متوسػػػطات اسػ ػػتجابات
المبحػػوثيف حػػوؿ " تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة " تعػػزى إلػػى (حجػػـ التمويػػؿ ،عػػدد المػػوظفيف،
عمر المنظمة)
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7.1.1

م طمحات الدراسة

 مفيدددوم تجنيدددد األمدددوال :ىػ ػو تزوي ػػد منظم ػػات المجتم ػػع الم ػػدني ب ػػاألمواؿ الالزم ػػة لتحقي ػػؽأغ ارضػػيا التػػي قامػػت مػػف أجميػػا أو مػػا تحصػػؿ عميػػو مػػف مػػاؿ خػػاص لتحقيػػؽ أىػػدافيا فػػي
مجاالت الرعاية والتنمية االجتماعية ( بدوي.)265 :2000
 مفيدددوم المجتمدددع المددددني :ى ػػو مجموع ػػة واس ػػعة النط ػػاؽ م ػػف المنظم ػػات غي ػػر الحكومي ػػةوالمنظمػػات غيػػر الربحيػػة التػػي ليػػا وجػػود فػػي الحيػػاة العامػػة وتػػنيض بعػػبء التعبيػػر عػػف
اىتمامات وقيـ أعضائيا أو ارخريف ،استناداً إلى اعتبارات أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو
عممية أو دينية أو خيرية (البنؾ الدولي.)2012 ،
 مفيدددوم التنميدددة :ىػػو أفضػػؿ اسػػتغالؿ لمم ػوارد الماديػػة والبش ػرية بكفػػاءة وفعاليػػة ،مػػف أجػػؿتطوير كافة الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية والصحية والثقافية البيئية،
وذلػؾ مػف خػالؿ تضػافر الجيػود الرسػمية والشػعبية معػاً دوف تبعيػة ألي جيػة كانػت (حػالوة
وصالح)2010 ،
 مفيوم التنميدة المسدتدامة :ىػي التنميػة التػي تُمبػي احتياجػات الحاضػر دوف المسػاس بقػدرةالمستقبؿ واألجياؿ القادمة عمى تمبية احتياجاتيـ ،ويعتبر مفيوـ التنمية المستدامة في إطاره
العػػاـ مفيوم ػاً بيئي ػاً ،ثػػـ تحػػوؿ إلػػى مفيػػوـ تنمػػوي شػػامؿ ي ارعػػي ثالث ػة محػػاور رئيس ػة وىػػي
المحور االجتماعي ،واالقتصادي ،والبيئي"(.ديب ومينا)2009،
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 2.1أدبيات الدراسة

1.2.1

المقدمة

2.2.1

الدراسات الفمسطينية

3.2.1

الدراسات العربية

4.2.1

الدراسات الدولية

5.2.1

التعقيب عمى الدراسات السابقة

6.2.1

ما تميزت بو الدراسة الحالية

7.2.1

الفجوة البحثية
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 1.2أدبيات الدراسة
 1.2.1المقدمة

يعرض ىذا الفصؿ مجموعة مف الدراسات المحمية والعربية والدولية حػوؿ موضػوع الد ارسػة،
والمتمثػػؿ فػػي "فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األمػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني ودورىػػا فػػي تحقيػػؽ التنميػػة
المسػػتدامة"ه حيػػث تػػـ مطالعػػة الد ارسػػات السػػابقة والوقػػوؼ عمػػى المواضػػيع والمتغيػرات التػػي تناولتيػػا
تمؾ الدراسات ،ومف ثـ التعقيب عمى تمؾ الدراسات وعمؿ المقارنة الالزمة بينيا بيدؼ تحديد الفجوة
البحثيػػة ،وقػػد تػػـ تصػػنيؼ الد ارسػػات إلػػى  15د ارسػػة محميػػة ،و 5د ارسػػات عربيػػة ،و 6د ارسػػات بالمغػػة
اإلنجميزية.
 2.2.1الد ارسات الفمسطينية
 .1دراسددددة (قددددديحه  )2015بعنددددوان ":العوامددددل المددددؤثرة عمددددى عمميددددة تجنيددددد األمددددوال فددددي
الجمعيات اإلس مية"
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي عمميػػة تجنيػػد األم ػواؿ فػػي الجمعيػػات
اإلسالمية في قطاع غزة كدراسة تطبيقية عمػى الجمعيػة اإلسػالمية -محافظػات قطػاع غػزة ،لتوضػح
ال ػػدور ال ػػذي تمعب ػػو ى ػػذه العوام ػػؿ (تطبي ػػؽ مفي ػػوـ التس ػػويؽ الح ػػديث ،عممي ػػة التخط ػػيط ،وج ػػود ك ػػادر
وظيفي مؤىؿ ،الفئة المستيدفة ،سياسات المموليف ،الرقابة المالية) في تحسيف عممية تجنيد األمػواؿ
لتحقيؽ أىداؼ الجمعيات اإلسالمية.
تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة وتـ توزيع  75استبانة عمى أعضاء مجالس اإلدارة
والمػػدراء التنفيػػذييف ومػػدراء ورؤسػػاء أقسػػاـ ومػػوظفي وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ فػػي كافػػة فػػروع الجمعيػػة
اإلسالمية في قطاع غزة.
وخمصت الدراسة إلى عدة نتائل أىميا:
أف الجمعية اإلسالمية تطبؽ مفيوـ التسويؽ الحػديث فػي عمميػة تجنيػد األمػواؿ ،وذلػؾ مػف
خ ػػالؿ مواكب ػػة التط ػػور التكنول ػػوجي المس ػػتمر ف ػػي عممي ػػة تس ػػويؽ المش ػػاريع عم ػػى مواق ػػع وص ػػفحات
التواصػػؿ االجتمػػاعي الخاصػػة بيػػا ،مػػع سػػعييا المسػػتمر لنسػػل عالقػػات ممي ػزة وقويػػة مػػع الممػػوليف
والشػػركاء ،كمػػا تيػػتـ الجمعيػػة اإلسػػالمية بإعػػداد خطػػة اسػػتراتيجية واضػػحة ،وتحػػرص عمػػى إش ػراؾ
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العامميف في وحدة تجنيػد األمػواؿ فػي إعػدادىا ،وت ارعػي الجمعيػة سياسػات الممػوليف ،وتػوائـ برامجيػا
مع ىذه السياسات مما يزيد مف فرص الحصوؿ عمى التمويؿ.
وأوصت الد ارسػة الجمعيػات اإلسػالمية بضػرورة تعزيػز تطبيػؽ مفيػوـ التسػويؽ الحػديث ،مػع
الحرص عمى نسػل عالقػات مميػزة مػع الممػوليف ،كمػا أنػو يجػب عمييػا اسػتقطاب الخبػراء فػي عمميػة
تجنيد األمواؿ ،مع تدريب وتطوير الكوادر الموجودة فػي الجمعيػة ،أيضػاً عمػى الجمعيػات اإلسػالمية
أف تعتمد األنظمة المالية المعتمدة مػع ضػرورة اإلفصػاح الػدوري عػف التقػارير الماليػة الصػادرة عنيػا
في وسائؿ اإلعالـ المختمفة.
 .2دراسددددة (األغدددداه  )2015بعنددددوان ":مدددددى مسدددداىمة الجمعيددددات الخيريددددة فددددي التنميددددة
بمحافظات غزة "
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى مسػػاىمة الجمعيػػات الخيريػػة فػػي التنميػػة بمحافظػػات
قطػػاع غ ػزة ،وتمثػػؿ مجتمػػع الد ارسػػة ف ػي جميػػع الجمعيػػات الخيريػػة بقطػػاع غ ػزة البػػالغ عػػددىا 842
جمعية ،وتكونت مف طبقػة عشػوائية عػددىا  168مػف الجمعيػات الخيريػة بقطػاع غػزة ،وتػـ اسػتخداـ
االستبانة كأداة لمدراسة.
وخمصت الدراسة إلى عدة نتائل أبرزىا:
تسػ ػػاىـ الجمعيػ ػػات الخيريػ ػػة فػ ػػي التنميػ ػػة بقطػ ػػاع غ ػ ػزة بنسػ ػػبة  ،%62.6ويمعػ ػػب التمويػ ػػؿ
دور في تحقيؽ التنمية بنسبة  ،%58.7وبينت أف ىناؾ انسجاماً بيف
لمجمعيات الخيرية بقطاع غزة اً
بػ ػرامل ومش ػػاريع الجمعي ػػات الخيري ػػة بقط ػػاع غػ ػزة م ػػع خط ػػة التنمي ػػة الوطني ػػة ،وأف البيئ ػػة السياس ػػية
والقانونية لمجمعيات الخيرية بقطاع غزة تساىـ في تحقيؽ التنمية بنسبة .%65.9
وأوصػػت الد ارسػػة بضػػرورة قيػػاـ الجمعيػػات الخيريػػة بتنفيػػذ مشػػاريع مػػدرة لمػػدخؿ تحقػػؽ عائػػداً
ذاتياً يمكف االعتماد عميو في تمويؿ برامجيػا ومشػاريعيا ،وتبنػي الجمعيػات الخيريػة لمشػاريع تنمويػة
تس ػػاىـ ف ػػي تحقي ػػؽ دخ ػػؿ مس ػػتقؿ لممس ػػتفيديف حت ػػى يتمكنػ ػوا م ػػف إدارة ش ػػئونيـ بأنفس ػػيـ بع ػػد انتيػ ػاء
المشػػروع ممػػا يعػػزز الػػدور التنمػػوي لتمػػؾ الجمعيػػات ،وكػػذلؾ أوصػػت باالسػػتفادة مػػف تقيػػيـ الجمعيػػات
الخيرية وفؽ مؤشرات البرنامل الوطني الذي ييتـ بالبعد التنموي في عمؿ الجمعيات.
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 .3دراسددددة (أبددددو عدددددوانه  )2013بعنددددوان ":دور منظمددددات المجتمددددع المدددددني الفمسددددطيني
في تعزيز التنمية البشرية"
ىدفت الدراسة إلػى إلقػاء الضػوء عمػى واقػع منظمػات المجتمػع المػدني الفمسػطينية ،والتعػرؼ
عمػػى العالقػػة بػػيف منظمػػات المجتمػػع الم ػػدني الفمسػػطيني والتنميػػة البش ػرية ،ومػػدى تػػأثير منظم ػػات
المجتمػػع المػػدني الفمسػػطيني فػػي عمميػػة التنميػػة البشػرية ،وأيض ػاً تناولػػت أبػػرز المعيقػػات التػػي تش ػكؿ
عائقاً أماـ تحقيؽ دور فاعؿ لمنظمات المجتمع المدني الفمسطينية في عممية تعزيز التنمية البشرية.
وخمصت الدراسة إلى عدة نتائل أبرزىا:
أف منظمات المجتمع المػدني لػـ تصػؿ لممسػتوى الػذي يطمػح إليػو أفػراد الشػعب الفمسػطيني
والػػذي يشػػكؿ جػػوىر وجودىػػا ،لكػػف ىػػذا ال يعنػػي االنتق ػاص مػػف أىميػػة منظمػػات المجتمػػع المػػدني
ودورىػػا الحيػػوي فػػي عمميػػة بنػػاء المجتمػػع الفمسػػطيني ،وتػػوفير المتطمبػػات األساسػػية لمعػػيش بك ارمػػة
وحرية واستقرار وأمف.
وأوصػػت الد ارسػػة بضػػرورة بمػػورة منظمػػات المجتمػػع المػػدني لخططيػػا وبرامجيػػا وفػػؽ رؤيػػة
تسعى مف خالليا لتحقيػؽ وترسػيم مفػاىيـ تغييػر وتطػوير المجتمػع ،وعػدـ االكتفػاء بتقػديـ المسػاعدة
واإلغاثػػة ،فعمػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني ال يقتصػػر عمػػى أشػػكاؿ تقػػديـ المسػػاعداتا بػػؿ يشػػمؿ
السػػعي لتطػػوير المجتمػػع ،وىػػذا أسػػاس العمميػػة التنمويػػة التػػي تشػػكؿ جػػوىر عمػػؿ منظمػػات المجتمػػع
المدني ،كما أوصت بضرورة إعادة االعتبار لمعمؿ التطوعي ،وذلؾ مف خالؿ تعزيػز مفػاىيـ العمػؿ
االجتماعي التطوعي وأىميتو ،وتطوير مفيوـ المشاركة المجتمعيػةا وذلػؾ ألىميتػو ودوره فػي عمميػة
تحقيؽ التنمية بشكؿ عاـ ،والتنمية البشرية بشكؿ خاص.
 .4دراسدددة ( ح سدددةه )2013بعندددوان" :واقدددع اسدددتخدام المنظمدددات األىميدددة فدددي قطددداع غدددزة
لشبكات التوا ل االجتماعي في تعزيز ع قتيا بالجميور"
ىػػدفت ى ػػذه الد ارسػػة إل ػػى التع ػػرؼ عمػػى واق ػػع اسػػتخداـ المؤسس ػػات األىمي ػػة فػػي قط ػػاع غػػزة
لشػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي تعزيػػز عالقتيػػا بػػالجميور حيػػث توصػػمت إلػػى العديػػد مػػف النتػػائل
كاف أىميا أف المؤسسات األىمية المشاركة في الدراسة تسػتخدـ شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي لزيػادة
وعػػي جميػػور المؤسسػػات األىميػػة بفكرتيػػا وأىػػدافيا ،والعمػػؿ عمػػى رضػػى الجميػػور بػػأداء المؤسسػػة
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وخ ػػدماتيا ،ولتفعي ػػؿ دور العالق ػػات العام ػػة والتواص ػػؿ م ػػع الجمي ػػور ولتموي ػػؿ المش ػػاريع والحم ػػالت
الخيرية.
وكانت أىػـ توصػيات الد ارسػة أف عمػى المؤسسػات األىميػة العاممػة فػي قطػاع غػزة أف تتبنػى
بشػكؿ جػدي وفػػؽ خطػة فعميػة اسػػتخداـ شػبكات التواصػػؿ االجتمػاعي لممسػاىمة فػػي تحقيػؽ أىػػدافيا،
كما أنو عمى التجمعات واالتحادات المختمفة لممؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة وبالتعاوف مع
الم ارك ػػز البحثي ػػة دع ػػـ عممي ػػة البح ػػث العمم ػػي والد ارس ػػة التطبيقي ػػة الس ػػتجالء الموق ػػؼ م ػػف ش ػػبكات
التواصؿ االجتماعي ودراسة مدى وكيفية االستفادة منيا في تحقيؽ أىداؼ المؤسسات األىمية.
 .5دراسددددة (الجرجدددداويه  ) 2012بعنددددوان " :أثددددر القدددددرات الفنيددددة لدددددى إدارة المنظمددددات
غير الحكومية عمى تجنيد األموال "
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر القػػدرات الفنيػػة لػػدى إدارة المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة
والت ػػي تس ػػاعد الع ػػامميف ف ػػي وح ػػدة تجني ػػد األمػ ػواؿ ،وتوض ػػح ال ػػدور ال ػػذي تمعب ػػو ف ػػي تحقي ػػؽ أى ػػداؼ
المنظمػػات األىميػػة مػػف خػػالؿ تحميػػؿ مياراتيػػا واختصاصػػاتيا ،كػػذلؾ التعػػرؼ عمػػى بعػػض العوامػػؿ
المؤثرة في تجنيد األمواؿ والمتمثمة فػي المػؤىالت العمميػة ،التػدريب ،وحػدة مختصػة بتجنيػد األمػواؿ،
خطط واضحة ومحددة ،وشبكة عالقات.
وتمثمػػت عينػػة الد ارسػػة فػػي  49منظمػػة غيػػر حكومي ػػة فػػي قطػػاع غ ػزة تعمػػؿ فػػي مج ػػاالت
متنوعة ،وقد اسػتخدـ الباحػث االسػتبانة كػأداة لمد ارسػة ،وتػـ توزيعيػا عمػى القػائميف عمػى وحػدة تجنيػد
األمواؿ وكتابة مقترحات المشاريع في المنظمات غير الحكومية.
وخمصت الدراسة إلى عدة نتائل أبرزىا:
أف وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ لػػدييا المقػػدرة عمػػى كتابػػة مقترحػػات المشػػاريع ،كػػذلؾ يمتمػػؾ طػػاقـ
تجنيػػد األم ػواؿ المػػؤىالت الميني ػػة لمعمػػؿ فػػي الجمعيػػة ،كم ػػا أف اإلدارة العميػػا تقػػوـ بعمميػػة اإلرش ػػاد
والتوجيو لمعامميف في وحػدة تجنيػد األمػواؿ ،وبينػت أف ثقػة الممػوليف بالجمعيػة عامػ ٌؿ أساسػي يسػاعد
في عممية تجنيد األمواؿ.
وأوصػػت الد ارسػػة بضػػرورة العمػػؿ عمػػى اسػػتقطاب عػػدد كػ ٍ
ػاؼ مػػف العػػامميف المػػؤىميف فػػي وحػػدة تجنيػػد
األم ػواؿ ،واعتمػػاد برنػػامل تػػدريبي متكامػػؿ لرفػػع كفػػاءة العػػامميف ،والعمػػؿ عمػػى تخصػػيص جػػزء مػػف
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الموازنة السنوية لتدريب العامميف في وحدة تجنيد األمػواؿ فػي الجمعيػة ،وأيضػاً ضػرورة تعػاوف وحػدة
تجنيػػد األمػواؿ وادارة الجمعيػػة مػػع وسػػائؿ اإلعػػالـ المختمفػػة لربطيػػا مػػع الممػػوليف وتعػريفيـ بمشػػاريع
وانجازات الجمعية.
 .6دراسدددددددة (الحمدددددددوه  ) 2012بعندددددددوان " :دور تطبيدددددددق مبدددددددادئ الحكدددددددم الرشددددددديد فدددددددي
المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة في تحقيق التنمية المستدامة "
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى دور تطبي ػػؽ مب ػػادئ الحك ػػـ الرش ػػيد ف ػػي المنظم ػػات غي ػػر
الحكوميػػة فػػي قطػػاع غ ػزة وأثرىػػا عمػػى مسػػاىمة ىػػذه المنظمػػات فػػي تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة فػػي
المجتمع.
وتمثمت عينة الدراسة فػي أكبػر مائػة جمعيػة فػي قطػاع غػزة ،وقػد اسػتخدـ الباحػث االسػتبانة
كأداة لمدراسة تـ توزيعيا عمى رؤساء مجالس اإلدارات والمدراء التنفيذييف.
وخمصت الدراسة إلى عدة نتائل أبرزىا:
ي ػػتـ تطبي ػػؽ مب ػػادئ الحك ػػـ الرش ػػيد ف ػػي المنظم ػػات غي ػػر الحكومي ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة بنس ػػبة
%77.77ا حي ػػث تق ػػوـ ى ػػذه المنظم ػػات بتطبي ػػؽ مب ػػادئ (المس ػػاءلة ،الع ػػدؿ ،المس ػػاواة ،اإلجم ػػاع،
األنظمػػة الداخمي ػػة وحك ػػـ الق ػػانوف والفاعمي ػػة والكفػػاءة ،والرؤي ػػة االس ػػتراتيجية ،والالمركزي ػػة والش ػػفافية)
بنسب مقبولة تظير وعياً عاماً لدى ىذه المنظمات نحو ارثار اإليجابية نحو الحكـ الرشيد كأسموب
إداري ،كما توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية ،بيف تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في المنظمات
غير الحكومية في قطاع غزة والمساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة.
وأوصت الدراسة بضرورة قياـ المنظمات غير الحكومية بوضع آليػات عمميػة ولػوائح داخميػة
لتعزيػػز تطبيػػؽ مبػػادئ الحكػػـ الرشػػيد فػػي مختمػػؼ الم ارحػػؿ اإلداريػػة ،واالسػػتعانة بجيػػات متخصصػػة
لإلش ػراؼ عمػػى ذلػػؾ ،وتقيػػيـ ىػػذا التطبيػػؽ فػػي المنظمػػة ،إلػػى جانػػب ضػػرورة تطػػوير ب ػرامل تدريبيػػة
خاصة لمعامميف في المنظمة وفؽ االحتياجات الالزمة لضماف نجاح تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد.

15

 .7دراسددة (العددالول ومن ددوره  )2012بعن دوان " :تقيدديم الدددور التنمددوي الشددبابي المباشددر
لمجمعيات األجنبية الكبرى في قطاع غزة "
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ الدور التنموي الشبابي المباشر لمجمعيات األجنبية الكبػرى فػي
قطاع غزة.
وتمثمػػت عينػػة الد ارسػػة فػػي أكبػػر عشػريف جمعيػػة أجنبيػػة ،تػػـ إعػػداد اسػػتبانة صػػممت لغػػرض
الد ارسػة وتوزيعيػػا عمػػى مػػدراء تمػؾ الجمعيػػات ،وقػػد تػػـ اسػػتخداـ المػنيل الوصػػفي التحميمػػي فػػي إعػػداد
الدراسة.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائل أىميا:
الػػدور المباش ػػر لمجمعي ػػات األجنبي ػػة الكب ػػرى ف ػػي قطػػاع غػػزة ف ػػي تنمي ػػة الش ػػباب ف ػػي الع ػػاـ
2010ـ كػػاف ضػػعيفاً بنسػػبة  %13.37بالمقارنػػة مػػع نسػػبة الشػػباب فػػي المجتمػػع والبالغػػة أكثػػر مػػف
 ،%25حيػػث تت ػوافر منيجيػػة تنمويػػة شػػبابية بنسػػبة  ،%73.94فػػي المقابػػؿ أنفقػػت ىػػذه الجمعيػػات
عمى مشاريع تنمية الشباب في العاـ 2010ـ ما نسبتو  %18.08فقط مف مصروفاتيا.
وقد خمصت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا:
ضػػرورة قيػػاـ الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة بإش ػراؾ الجمعيػػات األجنبيػػة فػػي الخطػػط
التنموية المتعمقة بالشباب ،لتوجيو التمويؿ نحو االحتياجات الحقيقية بدوف تكػرار ،وضػرورة أف تقػوـ
الجمعيات األجنبية بالتركيز عمى المشاريع التكنولوجية بما تخمقو مف سوؽ مفتوح لمشباب ،والتركيػز
عمى التدريب الميني بما يمبي احتياجات السوؽ المحمية مف العمالػة ،ودعػـ المشػاريع الزراعيػة التػي
توفر فرص عمؿ جاذبة لمشباب بما يساىـ في إحالؿ الواردات الزراعية.
 .8دراسددة (أبددو حمدداده  )2011بعن دوان " :التمويددل الدددولي لممؤسسددات األىميددة الفمسددطينية
وأثره عمى التنمية السياسية في قطاع غزة "
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى الوق ػػوؼ عم ػػى دور التموي ػػؿ ال ػػدولي لممؤسس ػػات األىمي ػػة الفمس ػػطينية،
ومعرفػػة تػػأثيره عمػػى التنميػػة السياسػػية فػػي قطػػاع غ ػزة ،ومػػدى الػػدور الػػذي لعبػػو التمويػػؿ الػػدولي فػػي
تحقيؽ متطمبات التنمية السياسية لممجتمع الفمسطيني وفؽ احتياجاتو.
وخمصت الدراسة إلى عدد مف النتائل أىميا:
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أف التمويؿ الدولي ال يحقػؽ أولويػات التنميػة فػي فمسػطيف بسػبب سػعيو إلػى تحقيػؽ غايػات
سياسية لمدوؿ المانحة في المجتمع الفمسطيني ،وأف المساعدات التي قدمتيا المنظمات الدولية تمػت
وف ػػؽ خط ػػة تنموي ػػة تتناس ػػب م ػػع أى ػػدافيا السياس ػػية ول ػػيس م ػػع احتياج ػػات الش ػػعب الفمس ػػطيني ،كم ػػا
استنتجت الدراسة أف المؤسسات األىميػة الفمسػطينية لػيس لػدييا أجنػدة وطنيػة واضػحة تجػاه أولويػات
التمويؿ وىي تستجيب بشكؿ مباشر لبرامل وسياسػات المػانحيف ممػا انعكػس سػمباً عمػى واقػع التنميػة
السياسية.
واقترحت الدراسة عدة توصيات أىميا:
ضػػرورة وضػػع خطػػة وطنيػػة شػػاممة لمتنميػػة فػػي فمسػػطيف ،ال تعتمػػد عمػػى المسػػاعدات الدوليػػة
المشروطة ،والعمؿ عمى مساعدة المؤسسات األىمية عمى تنويع وتعزيز مصادر التمويؿ الػذاتي مػف
خػػالؿ تأسػػيس وقػػؼ خػػاص بالعمػػؿ األىمػػي ،باإلضػػافة إلػػى تعزيػػز مشػػاركة المؤسسػػات األىميػػة فػػي
تحديد واعداد الخطط التنموية القطاعية والوطنية.
 .9دراسددة (أبددو منددديله  )2011بعن دوان " :الدددور التمددويمي لمنظمددات المجتمددع المدددني فددي
التنمية الزراعية المستدامة " دراسة حالة " قطاع غزة" 2101 – 1996
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور التمويمي لمنظمات المجتمع المدني العاممة في
قطاع غزة في مجاؿ التنمية الزراعية ،وكذلؾ التعرؼ عمى واقع منظمات المجتمع المدني في قطاع
غزة مف حيث مجاالت عمميا وتمويميا لمتنمية الزراعية.
وقد استخدـ الباحث المنيل التحميمي الوصفي في الدراسة ،كمػا اشػتممت عينػة الد ارسػة عمػى
 40منظمػػة مجتمػػع مػػدني ،واعتمػػد الباحػػث فػػي جمػػع المعمومػػات عمػػى المقػػابالت الشخصػػية بشػػكؿ
أساسي.
وخمصت الدراسة إلى عدة بنود أىميا:
عػػدـ مالءمػػة أولويػػات ىػػذه المنظمػػات مػػع أولويػػات التنميػػة الفمسػػطينية ،وتشػػكؿ فاقػػداً يػػنجـ
عف عدـ االستغالؿ األمثؿ لمموارد المتاحة المنسجـ مع أولويات التنمية الزراعية المحمية.
وتوصمت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا:
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ضرورة تطوير العالقة بيف منظمات المجتمع المدني والسمطة الوطنية الفمسطينية ،والعمػؿ
عمػػى ربػػط بػرامل منظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي فمسػػطيف ببػرامل تنمويػػة تػػـ إعػػدادىا وفقػاً لمتطمبػػات
المجتمع واحتياجاتو وأولوياتو التنموية.
وأخي اًر ضرورة إعداد المشاريع وفقا ألولويات التنمية الزراعية والريفية ضمف الموارد المالية المتاحة.
 .10دراسددة أبددو راس ( )2010بعن دوان " :انعكدداس ضددع

إدارة المؤسسددات األىميددة عمددى

تمويل األنشطة في محافظة نابمس"
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػع إدارة المؤسسػػات األىميػػة فػػي محافظػػة نػػابمس ،وأثرىػػا
عمػػى تمويػػؿ أنشػػطتيا ،حيػػث شػػمؿ مجتمػػع الد ارسػػة عمػػى المؤسسػػات األىميػػة فػػي محافظػػة نػػابمس،
الحاصمة عمى ترخيص وليا مقر تمػارس بػو عمميػا وليػا إدارة محػددة تمػارس إداراتيػا ،وقػد بمػغ عػدد
ىػذه المؤسسػات  96مؤسسػة ،وتمثمػت عينػة الد ارسػة فػػي  21مؤسسػة ،وكػاف مػف مبػررات تنفيػذ ىػػذه
الدراسة أىمية المؤسسػات األىميػة فػي تنميػة المجتمػع الفمسػطيني ،ووجػود عػدد كبيػر مػف المؤسسػات
األىمية في محافظة نابمس ،وضعؼ أنشطة ىذه المؤسسات مقارنة بعددىا.
لقد تمت دراسة خمسة جوانب رئيسة وىي:
واقع إدارة المؤسسػات األىميػة ،أسػباب ضػعؼ إدارة المؤسسػات األىميػة ،واقػع تمويميػا ،أثػر
ضعؼ اإلدارة عمى تمويػؿ أنشػطة المؤسسػة ،وأخيػ اًر العقبػات التػي تواجػو تمويػؿ األنشػطة ،حيػث إف
الباحث قاـ باستخداـ المنيل الوصفي التحميمي في حصولو عمى البيانات المطموبة.
وقػد أظيػػرت أىػػـ نتػػائل الد ارسػػة وجػػود ضػػعؼ فػػي إدارة المؤسسػػات األىميػػة انعكػػس عمػػى قػػدرة
ىذه المؤسسات في الحصوؿ عمى تمويؿ أنشطتيا ،عدـ وجود موظفيف إدارييف لدى ىذه المؤسسات
واعتمادىا عمى المتطوعيف ،ووجود إجماع وتوافؽ مػف قبػؿ إدارة المؤسسػات عمػى وجػود ضػعؼ فػي
الميارات اإلدارية لدى المؤسسة األىمية يجب العمؿ عمى تطويرىا وتعزيزىا.
 .11دراسة قيطة ( )2009بعنوان " :فعالية تمويل الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية في تنمية
المجتمع الفمسطيني"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور الوكالة األمريكيػة لمتنميػة الدوليػة فػي تعزيػز النمػو
االقتصػػادي وتحسػػيف الرفػػاه االجتمػػاعيا حيػػث بحثػػت مػػدى فعاليػػة تمويػػؿ الوكالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة
18

الدوليػة فػػي تنميػة المجتمػػع الفمسػطيني ،وذلػػؾ باسػػتخداـ المػنيل الوصػػفي فػي التحميػػؿ التػي تمتػػد مػػف
 2000إلى .2008
وخمصػت الد ارسػة إلػى أف التمويػػؿ المقػدـ مػف الوكالػة األمريكيػػة لمتنميػة الدوليػة سػاىـ بشػػكؿ
أساس ػػي ف ػػي تمبي ػػة متطمب ػػات التنمي ػػة البشػ ػرية ف ػػي المجتم ػػع الفمس ػػطينيا ولكن ػػو ال يمب ػػي طموح ػػات
وتطمعات الفمسطينييف ،ورغـ أف ىذه األمواؿ أدت إلى بعض اإلنجازات ،وال سيما فػي تطػوير البنيػة
التحتية وتوفير الخدمات االجتماعية األساسية ،إال إنيا لـ تتمكف مف تمكيف المجتمع الفمسطيني مف
تحقيؽ االستقالؿ وتقرير المصير ،ووضع األسس الالزمة لتحقيؽ التنمية البشرية المستدامة ،وبينت
أف التمويؿ المقدـ مف الوكالة األمريكية لـ يكف قاد اًر عمى تطوير االقتصاد الفمسطيني ،وعمى توليد
فرص عمؿ مستدامة ،أو لمحد مف سرعة تأثر االقتصاد واالعتماد عمى العوامػؿ الخارجيػة ،كمػا وقػد
فش ػػمت ى ػػذه المس ػػاعدات ف ػػي التع ػػويض ع ػػف الخس ػػائر واألضػ ػرار الت ػػي لحق ػػت بي ػػا وأفػ ػراد المجتم ػػع
الفمسطيني مف خالؿ السياسات والممارسات اإلسرائيمية.
وأوص ػػت الد ارس ػػة أن ػػو لتحقي ػػؽ المفي ػػوـ الش ػػامؿ لفعالي ػػة تموي ػػؿ الوكال ػػة األمريكي ػػة ف ػػي تنمي ػػة
المجتمػػع الفمسػػطيني ينبغػػي عمػػى المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة تمكػػيف وزيػػادة قػػدراتيا الذاتيػػة فػػي مجػػاؿ
اإلدارة الحديث ػ ػػة ،مث ػ ػػؿ تحدي ػ ػػد الرؤي ػ ػػة وتحدي ػ ػػد األى ػ ػػداؼ العام ػ ػػة ووض ػ ػػع االس ػ ػػتراتيجيات والبػ ػ ػرامل
والميزاني ػ ػػات ،والرص ػ ػػد واجػ ػ ػراء تقي ػ ػػيـ األث ػ ػػر ،وتعزي ػ ػػز اس ػ ػػتخداـ التغذي ػ ػػة الراجع ػ ػػة ف ػ ػػي اس ػ ػػتعراض
االسػػتراتيجيات والب ػرامل ،واإلبػػالغ وصػػنع الق ػرار والمسػػاءلة والشػػفافية ،وأيض ػاً ينبغػػي عمػػى الوكالػػة
األمريكية لمتنمية الدولية إقامة روابط بيف جيود اإلغاثة الطارئة والتنمية الطويمة األجؿ لمبرامل التي
تسيـ في التنمية المستدامة عمى أف تكوف موائمة لألولويات الفمسطينية.
 .12دراسة حنين أبو نحمة ()2008ه بعنوان" :دور المنظمات غير الحكومية الفمسدطينية فدي
االستفادة من ال ندوق الدولي لتشجيع أ حاب المشاريع وخمدق فدرص العمدل المسدتدامة"
دراسة حالة قطاع غزة.تناولػػت الد ارسػػة الػػدور الػػذي تمعبػػو المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة لالسػػتفادة مػػف التمويػػؿ الػػدولي
لػػدعـ أصػػحاب المشػػاريع وخم ػؽ فػػرص عمػػؿ مسػػتدامة ،وقػػد تػػـ اسػػتخداـ المػػنيل الوصػػفي التحميمػػي،
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حيث تكوف مجتمع الدراسة مف  176منظمة غير حكومية فػي قطػاع غػزة تعمػؿ فػي مجػاؿ التنميػة،
وتمثمت عينة الدراسة في  90منظمة غير حكومية تـ تحديدىا بشكؿ عشوائي.
واسػػتخدمت الباحثػػة االسػػتبانة إلػػى جانػػب المجموعػػة البؤريػػة ،والمقػػابالت الشخصػػية كػػأدوات
لجمع المعمومات ،وقد أظيرت أىـ نتائل الدراسة:
أف ىنػػاؾ عالقػػة مباشػرة بػػيف غيػػاب التخصػص فػػي مجػػاؿ محػػدد لممنظمػػات غيػػر الحكوميػػة،
وفشػػؿ فػػي قػػدرة خمػػؽ فػػرص عمػػؿ مسػػتدامة ،كػػذلؾ فقػػد وجػػدت الد ارسػػة أف الجيػػات المانحػػة لػػدييا
سياساتيا الخاصة التي تركز عمى مشاريع الطوارئ والتدريب والعمالة المؤقتػة التػي أثػرت سػمباً عمػى
قػ ػػدرة خمػ ػػؽ فػ ػػرص العمػ ػػؿ المسػ ػػتدامة ،وقػ ػػد أوصػ ػػت الد ارسػ ػػة المنظمػ ػػات غيػ ػػر الحكوميػ ػػة بضػ ػػرورة
التخصػػص فػػي مجػػاؿ محػػدد لزيػػادة كفػػاءة وفعاليػػة العمػػؿ ،وبالتػػالي تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة ،إلػػى
جانػػب محاولػػة التغمػػب عمػػى السياسػػات المفروضػػة مػػف قبػػؿ الجيػػات المانحػػة وفػػرض أولويػػات ىػػذه
المنظمات التي تخدـ أولويات المجتمع وأىداؼ تمؾ المنظمات.
 .13دراسدددة الينددددي( )2005بعندددوان" :تقيددديم دور المنظمدددات األىميدددة فدددي عمميدددة التنميدددة
االقت ادية في فمسطين"
ىدفت الدراسة إلى تقييـ واقع عمؿ المؤسسات األىمية في قطاع غزة ودراستو ،ومدى توافػؽ
أدائيػػا مػػع خطػػة العمػػؿ التػػي تيػػدؼ إلػػى النيػػوض بػػالمجتمع الفمسػػطيني ومعرف ػة مػػا إذا كانػػت تمػػؾ
المنظمات تساىـ في العممية التنموية.
الدرسػػة إلػػى أف المنظمػػات األىميػػة فػػي قطػػاع غ ػزة قػػد فشػػمت جزئي ػاً فػػي تحقيػػؽ
وخمصػػت ا
التنميػػة االقتصػػادية بسػػبب عفويػػة الب ػرامل المقدمػػة مػػف تمػػؾ المنظمػػات ،وضػػعؼ التنسػػيؽ بػػيف تمػػؾ
المنظمات والسمطة الفمسطينية ،وارتباط التمويؿ المقدـ لممنظمات األىمية بأجندة المانحيف.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التنسيؽ بيف المنظمات األىمية فيما بينيا ،وكذلؾ مع السمطة
الفمسػػطينية ،وضػػرورة أف ي ػرتبط عمػػؿ المنظمػػات األىميػػة فػػي فمسػػطيف بب ػرامل تنمويػػة منظمػػة ،ليػػتـ
إعدادىا وفقاً لمتطمبات المجتمع واحتياجاتو التنموية بعيداً عف العفوية وسياسة ردود األفعاؿ.

21

 .14دراسددة أبددو خو ددة ( )2003بعن دوان " :المشددك ت التددي تواجددو المؤسسددات األىميددة فددي
محافظة غزة "
ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدفت الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى التع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكالت المالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تواج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
المنظمات األىمية في محافظة غزة.
وخمصت الدراسة إلى أف  %80مف مشاكؿ المنظمة تعود إلى العجز في التمويؿ ،بينما
 %5مف المشاكؿ بسبب النظرة السمبية مف المجتمع لممنظمة ،و %15مشاكؿ العمؿ التطوعي،
وكانت معوقات الحصوؿ عمى التمويؿ تعود إلى تدخؿ الجيات الممولة الخارجية بنسبة ،%30
محدودية التمويؿ  ،%55ورأى  %15أف غياب مصادر التمويؿ ىو المعيؽ لفرص الحصوؿ عمى
التمويؿ ،وتوزعت مصادر تمويؿ المنظمات بيف  %70جيات أجنبية %15 ،مصادر ذاتية%5 ،
تبرعات وىبات محمية %5 ،مف منظمات داخؿ الخط األخضر و %5مف السمطة الوطنية
الفمسطينية.
وأوص ػػت الد ارس ػػة بض ػػرورة االس ػػتم اررية ف ػػي تموي ػػؿ المنظم ػػات األىمي ػػة بم ػػا يتف ػػؽ وأى ػػدافيا،
الحياديػػة فػػي العمػػؿ وعػػدـ تػػأثير التػػدخالت الخارجيػػة لعمػػؿ المنظمػػات األىميػػة ،وخمػػؽ مصػػادر ذاتيػػة
لدى المنظمات األىمية لممحافظة عمى استم اررية تقديـ خدماتيا بشكؿ ثابت.
 .15دراسددة عبددد الكددريم ( )2002بعن دوان ":تقيدديم اسددتمرارية التمويددل طويددل األجددل لممنظمددات
غير الحكومية الفمسطينية"
ىدفت ىذه الدراسة إلػى تقيػيـ حالػة اسػتم اررية التمويػؿ لممنظمػات غيػر الحكوميػة الفمسػطينية
بالتركيز عمى مصادر ىذا التمويؿ واستخداماتو ،إلى جانب تقييـ بعض المتغيراتا كالقيادة ،الحكـ،
اإلدارة ،والمش ػػاركة المجتمعي ػػة ،وأجري ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة عم ػػى بع ػػض المنظم ػػات غي ػػر الحكومي ػػة ف ػػي
الضفة والقطاع ،وقد شممت ثالث منظمات تمويؿ وأربع منظمات قطاع خاص.
وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائل أىميا:
أف ىناؾ ما يقارب مف  %53مػف ىػذه المنظمػات تعػاني مػف العجػز المػالي فػي ميزانيتيػا،
وأف المنظمػ ػػات غيػ ػػر الحكوميػ ػػة فػ ػػي الضػ ػػفة والقطػ ػػاع متنوعػ ػػة فػ ػػي مجػ ػػاالت عمميػ ػػا ،وىػ ػػي تسػ ػػاند
مجموعات مف الناس في كافة المناطؽ الجغرافية ،وأنيا قد أخذت عمػى عاتقيػا مجموعػة واسػعة مػف
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الرسػػاالت ( ،)Missionsوبينػػت أف البيئػػة القانونيػػة التػػي تعمػػؿ بيػػا المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة ىػػي
بيئة إيجابية بشكؿ عاـ ،وأف ىناؾ قانوف متقدـ وليبرالي قد تـ العمؿ بو منذ يناير عاـ 2000ـ.
وأوصت الدراسة بضرورة العمؿ عمى تطوير أساليب إدارة العمؿ فػي المنظمػات األىميػة فػي
قطػػاع غ ػزة ،وتعزيػػز فك ػرة العمػػؿ األىمػػي وتقػػديـ الخػػدمات لش ػريحة كبي ػرة مػػف المحتػػاجيف ،وضػػرورة
تنسيؽ عمؿ المنظمات األىمية في أنحاء الوطف بما يخدـ تبادؿ الخبرات فيما بينيػا ،وتنػوع مصػادر
التمويؿ لما لو مف أىمية في استم اررية التمويؿ وخاصة التمويؿ طويؿ األجؿ.

 3.2.1الد ارسات العربية
 .1دراسددددة عبددددد الدددد وي( )2012بعنددددوان" :دور المجتمددددع المدددددني فددددي التنميددددة المحميددددة
بالجزائر"
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى البحػػث فػػي مقومػػات التنميػػة مػػف خػػالؿ التركيػػز عمػػى العوامػػؿ الدافعػػة
لمتنمية في أبعادىا االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،بالتركيز عمى الفاعميف االجتمػاعييف بػالجزائر،
وكػػذلؾ د ارسػػة مػػدى فاعميػػة منظمػػات المجتمػػع المػػدني الج ازئػػري فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا وارليػػات التػػي
تعتمػػد عمييػػا ،وتػػـ اسػػتخداـ المػػنيل الوصػػفي التحميمػػي والمػػنيل التػػاريخي باإلضػػافة إلػػى االسػػتعانة
بػػالمنيل المقػػارف لمقارنػػة الظػػروؼ العامػػة التػػي ميػػزت العمميػػة التنمويػػة فػػي الج ازئػػر ،والمقارنػػة بػػيف
األطر العامة والمؤشرات التي ميزت أداء المجتمع المدني الجزائري.
وخمصت الدراسة إلى عدة نتائل أىميا:
ال يػزاؿ دور المجتمػػع المػػدني موجيػاً ومسػػتغالً وفػػؽ أجنػػدات وسياسػػات الدولػػةا خاصػػة إذا تعمػػؽ
األمر باستحقاقات سياسية أو برامل بحاجة لمتعبئة الجماىيرية ،باإلضػافة إلػى ذلػؾ ُيسػتغؿ المجتمػع

المدني في الجزائر مف قبؿ األحزاب ،والتي غالباً ما ترتبط قياداتيا بفاعمي المجتمع المدني.

 .2السددددمالوطي ( )2011بعنددددوان" :دور المؤسسددددات العربيددددة المانحددددة فددددي دعددددم منظمددددات
المجتمع المدني"
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى إلقػػاء الضػػوء عمػػى تطػػور المجتمػػع المػػدني فػػي مصػػر وسػػماتو ،وكيػػؼ
تتحػػدد أولويػػات المؤسسػػات المانحػػةا أو إلػػى أي مػػدى تتوافػػؽ ىػػذه األولويػػات س ػواء مػػع احتياجػػات
شػ ػػركائيا مػ ػػف منظمػ ػػات المجتمػ ػػع المػ ػػدني بشػ ػػكؿ خػ ػػاص ،أو مػ ػػع أولويػ ػػات األجنػ ػػدات اإلصػ ػػالحية
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المطروحة عمى بالدنا العربية بشكؿ عاـا وكيؼ يمكف إعػادة صػياغة سياسػات المؤسسػات المانحػة
مف أجؿ عطاء أكثر فاعمية في منطقتنا العربيةا
وخمصت الدراسة إلى عدة نتائل أىميا:
مستوى التمويؿ الوطني ال يفي باحتياجػات منظمػات المجتمػع المػدني بسػبب ضػعؼ ثقافػة
العطػػاء ،اسػػتمرار تمويػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني لألنشػػطة الخيريػػة واإلنسػػانية التػػي تتبنػػى حم ػوالً
عالجية تسكينيو لممشكالت االجتماعية واالقتصادية القائمة ،وما زالت األولويات الحاكمة لسياسػات
تمويػؿ منظمػات المجتمػع المػدني ىػي تمبيػػة االحتياجػات العاجمػة الممحػة لممػواطنيف ،ولػيس التصػػدي
لقض ػػايا التنمي ػػة عم ػػى األج ػػؿ الطوي ػػؿ ،ال س ػػيما ف ػػي ظ ػػؿ اس ػػتمرار ع ػػدـ تبم ػػور رؤي ػػة واض ػػحة ل ػػدور
المجتمع المدني في قيادة التغيير.
وأوصت الدراسة بضرورة العمؿ عمى تطوير نظـ وأساليب العمػؿ اإلداريػة ،والعمػؿ عمػى مراجعػة
وتغيير الييكػؿ التنظيمػي بمػا يػتالءـ وطبيعػة عمػؿ المؤسسػة ،صػياغة اسػتراتيجيات واضػحة لتجنػب
المشاكؿ التي تواجو إدارة المؤسسة ،والعمػؿ عمػى إ ازلػة العقبػات أمػاـ المؤسسػات فػي الحصػوؿ عمػى
األمواؿ الالزمة ،لتحقيؽ أىدافيا وأداء دورىا المنوط بيا في خدمة المجتمع وتنميتو.
 .3دراسددددة أبددددو بكددددر ( )2011بعنددددوان" :دور مؤسسددددات المجتمددددع المدددددني فددددي التنميددددة
االجتماعية والسياسية في ال ومال"
ىػدفت الد ارسػػة إلػى تحقيػػؽ عػدد مػػف األىػداؼ منطمقػػة مػف ىػػدؼ رئػيس ويتفػػرع عنػو أىػػداؼ
أخ ػػرى ،والي ػػدؼ الػ ػرئيس ى ػػو التع ػػرؼ عم ػػى ال ػػدور ال ػػذي تق ػػوـ ب ػػو تنظيم ػػات المجتم ػػع أو منظم ػػات
المجتمػػع أو مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي المجتمػػع الصػػومالي ،وبالتػػالي يتفػػرع عػػف ىػػذا اليػػدؼ
الرئيس مجموعة أخرى مف األىداؼ الفرعيةا وىي األدوار التػي تقػوـ بيػا المنظمػات غيػر الحكوميػة
ومصادر تمويميا ،وكذلؾ دور المجتمع المدني فػي تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة ،وأىػـ المشػكالت التػي
تواجيو ،والمعوقات التي تواجو عمؿ مؤسسات المجتمػع المػدني ،ولقػد اسػتخدـ الباحػث مػنيل د ارسػة
الحالة بشكؿ رئيس لمتعػرؼ عمػى الجيػود التػي تبػذليا المنظمػات غيػر الحكوميػة فػي مدينػة مقديشػو،
وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تصػػميـ اسػػتمارة ت ارعػػي اليػػدؼ الػرئيس لمد ارسػػة وتسػػاؤالتيا ،وقػػد ضػػمنت االسػػتمارة
مجموعة مف األسئمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمتغيرات األساسية ذات الصمة والعالقة بمشكمة الدراسة.

23

وخمصت الدراسة إلى عدة نتائل أىميا:
أف التمويؿ األجنبي يؤثر أحيانػاً عمػى اسػتقاللية المنظمػة عػف حجػـ التمويػؿ ،وأف أغمػب الشػرائح
والفئػػات االجتماعيػػة التػػي تخاطبيػػا المشػػروعات واألنشػػطة التػػي تقػػدميا المنظمػػة ىػػي فئػػات الفق ػراء
وذوي االحتياجػػات الخاصػػة ،وأف المنظمػػة تقػػوـ فػػي أغمػػب األحيػػاف بعمػػؿ دورات تأىيميػػة وتدريبيػػة
لتنميػ ػػة الميػ ػػارات ،لمعمػ ػػؿ مػ ػػف أجػ ػػؿ تحسػ ػػيف األوض ػ ػاع االقتصػ ػػادية والمعيشػ ػػية لمفق ػ ػراء ،وبالنسػ ػػبة
لممنظمات غير الحكومية الدوليػة فػإف تمويميػا عمػى األغمػب مػف مصػادر خارجيػة ،حيػث إنيػا تتمقػى
الدعـ مػف قبػؿ مؤسسػات دوليػة تشػترؾ معيػا فػي األىػداؼ والمشػاريع ،بينمػا تجتيػد المنظمػات ذاتيػا
مع مؤسسات الدولة الحكومية المحمية مف حيث تسييؿ الميمات مف خالؿ مالءمة وضػبط القػوانيف
والسياسات المتعمقة بنوعية مشاريعيا وأىدافيا.
 .4دراسدددددة ى لدددددي ( )2010بعندددددوان " :قضدددددايا يواشدددددكاليات التمويدددددل األجنبدددددي لمجمعيدددددات
األىمية في جميورية م ر العربية".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تحميػػؿ قضػػية التمويػػؿ وتعػػرؼ الباحػػث عمػػى اإلشػػكاليات التػػي تخػػص
التمويؿ األجنبي لمجمعيات األىميػة فػي جميوريػة مصػر العربيػة ،ولقػد قػاـ الباحػث باسػتخداـ المػنيل
الوصفي التحميمي ،واستخدـ الباحث االستبانة في جمع البيانات ،كما قػاـ الباحػث بد ارسػة ثالثػة آراء
حػػوؿ التمويػػؿ ،ووفق ػاً لد ارسػػة الباحػػثا فقػػد انقسػػمت ارراء حػػوؿ ذلػػؾ إلػػى ثالثػػة فػػرؽا فريػػؽ مؤيػػد،
وآخر معارض ،وثالث يحتفظ ويرشده ىذا ومف أىـ نتائل الدراسة التالي:
 يجب التفرقة بيف نوعيف مف التمويؿ وىماا الدعـ المالي والدعـ الفني ،أما الدعـ الفني فيقصدبو تنمية قدرات الجمعيات األىمية لمساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا بكفاءة ،وتفعيؿ دورىا في
المجتمع ،أما الدعـ المالي لمجمعيات األىمية فيو أمر محفوؼ بالمخاطر وال جداؿ في ذلؾ
لعدة أسبابا أوليا أف ىذا الدعـ يوجو نحو قضايا ومجاالت تستيدفيا الجيات المانحة
وتفرضيا عمى الجمعيات بشكؿ غير مباشر ،وفي بعض األحياف دوف حاجة المجتمع إليو.
 أف الدعـ المالي ليذه الجمعيات ال يضمف في بعض األحياف استم اررية المشروعات بعدانتياء المنحة ،نظ اًر العتماد الجمعيات عمى ىذه المنح دوف االستفادة مف خبرة تنفيذىا في
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مشروعات أخرى ،والمثاؿ عمى ذلؾ أف ىناؾ جمعيات انتيت تماماً وتـ حميا بعد انتياء منح
التمويؿ.
 ما أفرزتو التغيرات االقتصادية العالمية وبروز األزمة التي تعيشيا الدوؿ المانحة ،والتي يتوقعمعيا أف تعيد ىذه الدوؿ حساباتيا نحو الدعـ المقدـ لمدوؿ النامية وجمعياتيا األىمية ،فمف
المتوقع أف يتـ استثمار ىذه المنح وتوجيييا نحو قضايا ومشكالت تمؾ الدوؿ والتي طرحتيا
األزمة االقتصادية التي تعيشيا ،مما يؤدي إلى استثمار ىذه المبالغ التي تتضمنيا المنح
داخميا دوف النظر إلى الدوؿ النامية ،وبالتالي سوؼ نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
 .5دراسدددددة الحيددددددري ( )2004بعندددددوان " :العوامدددددل الداخميدددددة المدددددؤثرة فدددددي عمميدددددة جمدددددع
التبرعات في المنظمات الخيرية العالمية".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى العوامػػؿ الداخميػػة المػػؤثرة فػػي عمميػػة جمػػع التبرعػػات فػػي
المنظمات الخيرية العالمية الموجودة في مدينة الرياض بالمممكة العربية السػعودية ،ولتحقيػؽ أىػداؼ
ىػػذه الد ارسػػة واإلجابػػة عمػػى تسػػاؤالتيا اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيل المسػػحي الوصػػفي ،ويتكػػوف مجتمػػع
الد ارسػػة مػػف جميػػع العػػامميف فػػي اإلدارة العميػػا ومػػوظفي جمػػع التبرعػػات فػػي المنظمػػات الخيريػػة ذات
النشاط العالمي الموجودة في مدينة الرياض ،والبالغ عددىـ ( )90شخصاً ،وقد بمػغ عػدد المنظمػات
الخيرية التي يعمؿ فييا مفردات الدراسة عشر منظمات ،ونظ اًر لصعوبة حجـ مجتمع الدراسة فقد تـ
اتب ػػاع أس ػػموب الحص ػػر الش ػػامؿ ،وق ػػد كان ػػت أداة الد ارس ػػة اس ػػتبانة ص ػػمميا الباح ػػث لمحص ػػوؿ عم ػػى
البيانات المطموبة.
وك ػػاف م ػػف أىػػػـ نت ػػائل الد ارس ػػة التػ ػػي حص ػػؿ عمييػػػا الباح ػػث تحدي ػػد خمس ػػة عوام ػػؿ مػػػؤثرة
فػ ػػي عمميػ ػػة جمػ ػػع التبرعػ ػػات فػ ػػي المنظمػ ػػات الخيريػ ػػة ذات النشػ ػػاط العػ ػػالمي والموجػ ػػودة فػ ػػي مدينػ ػػة
الرياض ،وىي مرتبة حسب أىميتيا كالتالي:
 .1التخطيط لجمع التبرعات.
 .2السمعة الحسنة لممنظمة.
 .3االعتناء بالعامميف في جمع التبرعات.
 .4مشاركة المتطوعيف بطريقة مينية في عممية جمع التبرعات.
 .5استخداـ اإلنترنت في عممية جمع التبرعات.
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 4.2.1الدارسات الدولية
 .1دراسدة ( (Nikkhah & Redzuan, 2010بعندوان" :دور المنظمدات غيدر الحكوميدة فدي
تشجيع التنمية المجتمعية المستدامة"
ىدفت ىذه الورقة البحثية المنشػورة فػي ماليزيػا إلػى توضػيح مسػاىمة المنظمػات غيػر الحكوميػة
في التنمية المجتمعية المستدامة ،واعتمدت الدراسة عمى إطار نظػري لػربط وظػائؼ المنظمػات غيػر
الحكوميػػة بالتنميػػة المسػػتدامة فػػي البمػػداف الناميػػة ،كمػػا اعتمػػدت عمػػى تحميػػؿ الد ارسػػات السػػابقة فػػي
تكويف ىذا اإلطار.
وأوض ػػحت أف المنظم ػػات غي ػػر الحكومي ػػة ل ػػدييا العدي ػػد م ػػف البػ ػرامل والوظ ػػائؼ واألدوار الت ػػي
تسػػاعد المجتمػػع عمػػى التمكػػيف مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة ،وقػػد توصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف
المنظمات غير الحكومية لدييا القدرة عمى تمكػيف المجتمػع مػف تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة مػف خػالؿ
تحقيؽ البرامل والوظائؼ المتعمقة بتمويؿ المشاريع الصغيرة وأنشطة بناء القدرات.
 .2دراسة ( )Lekorwe & Mpabanga, 2007بعنوان ":إدارة المنظمات غير الحكومية في
بوتسوانا "
ىػ ػ ػ ػ ػػدفت ىػ ػ ػ ػ ػػذه الورقػ ػ ػ ػ ػػة البحثيػ ػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػ ػػى البحػ ػ ػ ػ ػػث فػ ػ ػ ػ ػػي آليػ ػ ػ ػ ػػات إدارة المنظمػ ػ ػ ػ ػػات غيػ ػ ػ ػ ػػر
الحكومية في سياؽ بوتسوانا (في أفريقيا).
واس ػ ػ ػ ػ ػػتندت ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػة أساسػ ػ ػ ػ ػ ػاً إلػػ ػ ػ ػ ػػى تحمي ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ البيان ػ ػ ػ ػ ػػات الثانوي ػ ػ ػ ػ ػػةا حيػػ ػ ػ ػ ػػث تػػ ػ ػ ػ ػػـ
تحصيؿ مجموعة مف الوثائؽ مف منظمات غير حكومية مختارة لتحمييا.
وقػ ػ ػ ػ ػػد تناولػ ػ ػ ػ ػػت الد ارسػ ػ ػ ػ ػػة لمحػ ػ ػ ػ ػػة عامػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػػف مفيػ ػ ػ ػ ػػوـ المنظمػ ػ ػ ػ ػػات غيػ ػ ػ ػ ػػر الحكوميػ ػ ػ ػ ػػة،
وتعمقػ ػ ػ ػ ػػت فػ ػ ػ ػ ػػي نقػ ػ ػ ػ ػػاش عالقػ ػ ػ ػ ػػة ىػ ػ ػ ػ ػػذه المنظمػ ػ ػ ػ ػػات بػ ػ ػ ػ ػػأجيزة الدولػ ػ ػ ػ ػػة ،إضػ ػ ػ ػ ػػافة إلػ ػ ػ ػ ػػى فحػ ػ ػ ػ ػػص
إمكاني ػ ػ ػ ػػة تط ػ ػ ػ ػػوير ى ػ ػ ػ ػػذه المنظم ػ ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػ ػػي بوتسػ ػ ػ ػ ػوانا ،حي ػ ػ ػ ػػث ت ػ ػ ػ ػػـ اختي ػ ػ ػ ػػار  5منظم ػ ػ ػ ػػات غي ػ ػ ػ ػػر
حكومية لمشباب لبحث العوامؿ التي تؤثر عمى كفاءة إدارة ىذه المنظمات.
وتشػػ ػ ػػير النتػػ ػ ػػائل إلػ ػ ػ ػػى أنػػ ػ ػػو يػػ ػ ػػتـ إدارة ىػ ػ ػ ػػذه المنظم ػ ػ ػػات بش ػ ػ ػػكؿ كػ ػ ػ ػػؼء ف ػ ػ ػػي بوتس ػ ػ ػ ػوانا،
وبخاص ػ ػػة تم ػ ػػؾ العامم ػ ػػة ف ػ ػػي مج ػ ػػاالت حق ػ ػػوؽ اإلنس ػ ػػاف ،وق ػ ػػد توص ػ ػػمت الد ارس ػ ػػة إل ػ ػػى أف مس ػ ػػألة
الحكػ ػػـ الرشػ ػػيد ىػ ػػو المفتػ ػػاح لعمػ ػػؿ المنظمػ ػػات غيػ ػػر الحكوميػ ػػة ،ىػ ػػذا يعنػ ػػي أف تػ ػػتـ اإلدارة الفعالػ ػػة
لمم ػ ػوارد بطريقػ ػػة شػ ػػفافة وخاضػ ػػعة لممسػ ػػاءلة ،وقػ ػػد بينػ ػػت الد ارسػ ػػة عػ ػػدداً مػ ػػف الطػ ػػرؽ التػ ػػي يمكػ ػػف
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أف تعمػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى تطػ ػ ػػوير أداء المنظمػ ػ ػػات غيػ ػ ػػر الحكوميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الحكػ ػ ػػـ الرشػ ػ ػػيد وادارة العمميػ ػ ػػات،
وبالت ػ ػ ػػالي زي ػ ػ ػػادة مس ػ ػ ػػاىمتيا ف ػ ػ ػػي تحقي ػ ػ ػػؽ االس ػ ػ ػػتدامة ،وتش ػ ػ ػػمؿ ى ػ ػ ػػذه الط ػ ػ ػػرؽ اعتم ػ ػ ػػاد التخط ػ ػ ػػيط
االس ػ ػ ػػتراتيجي بم ػ ػ ػػا يش ػ ػ ػػمؿ وض ػ ػ ػػوح الرؤي ػ ػ ػػا واألى ػ ػ ػػداؼ ،ورس ػ ػ ػػالة المؤسس ػ ػ ػػة ،وم ارع ػ ػ ػػاة التط ػ ػ ػػوير
المس ػ ػ ػ ػػتمر لق ػ ػ ػ ػػدرات لط ػ ػ ػ ػػاقـ العام ػ ػ ػ ػػؿ ومجم ػ ػ ػ ػػس اإلدارة والمتط ػ ػ ػ ػػوعيف الع ػ ػ ػ ػػامميف ف ػ ػ ػ ػػي المؤسس ػ ػ ػ ػػة،
وتحسيف إدارة العمميات باإلضافة إلى اإلدارة المالية والمحاسبية.
 .3دراسدة ) (Owens & Fafchamps ,2008بعندوان" :محدددات تمويدل المنظمدات األىميدة
األفريقية"
ىػ ػ ػ ػ ػػدفت الد ارسػ ػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػ ػػى اختبػ ػ ػ ػ ػػار محػ ػ ػ ػ ػػددات التمويػ ػ ػ ػ ػػؿ الداخميػ ػ ػ ػ ػػة والخارجيػ ػ ػ ػ ػػة الخاصػ ػ ػ ػ ػػة
الدرسػ ػ ػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى مجموعػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػ ػػف
بالمنظمػ ػ ػ ػ ػ ػػات غيػ ػ ػ ػ ػ ػػر الحكوميػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي أوغنػ ػ ػ ػ ػ ػػدا ،وخمصػ ػ ػ ػ ػ ػػت ا
النتػ ػ ػ ػ ػ ػػائل أىميػ ػ ػ ػ ػ ػػا :أف الممػ ػ ػ ػ ػ ػػوليف يركػ ػ ػ ػ ػ ػػزوف م ػ ػ ػ ػ ػ ػراقبتيـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى المنظمػ ػ ػ ػ ػ ػػات األىميػ ػ ػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػ ػ ػػي ال
تعتمػ ػ ػ ػ ػػد عمػ ػ ػ ػ ػػى المصػ ػ ػ ػ ػػادر المحميػ ػ ػ ػ ػػة ،والتػ ػ ػ ػ ػػي تعنػ ػ ػ ػ ػػي دوم ػ ػ ػ ػ ػاً بتػ ػ ػ ػ ػػوفير المػ ػ ػ ػ ػػنح بشػ ػ ػ ػ ػػكؿ متكػ ػ ػ ػ ػػرر
ل ػ ػ ػ ػػنفس المؤسس ػ ػ ػ ػػات ،وأف ىػػ ػ ػ ػػذه المؤسس ػ ػ ػ ػػات حديثػػ ػ ػ ػػة النش ػ ػ ػ ػػأة وع ػ ػ ػ ػػادة م ػ ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػ ػ ػتـ إدارتي ػ ػ ػ ػػا مػػ ػ ػ ػػف
خ ػ ػ ػ ػػالؿ ش ػ ػ ػ ػػخص لدي ػ ػ ػ ػػو وظيف ػ ػ ػ ػػة منتظم ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي مك ػ ػ ػ ػػاف آخ ػ ػ ػ ػػر ،كم ػ ػ ػ ػػا أف المم ػ ػ ػ ػػوليف يخت ػ ػ ػ ػػاروف
المؤسس ػ ػ ػ ػ ػػات األىمي ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػػي تعتب ػ ػ ػ ػ ػػر مص ػ ػ ػ ػ ػػادر التس ػ ػ ػ ػ ػػويؽ المحم ػ ػ ػ ػ ػػي الخاص ػ ػ ػ ػ ػػة بي ػ ػ ػ ػ ػػا قميم ػ ػ ػ ػ ػػة،
والحقيقػ ػ ػ ػ ػػة ىػ ػ ػ ػ ػػي أنػ ػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػ ػػا الػ ػ ػ ػ ػػذي يمكػ ػ ػ ػ ػػف أف يحػ ػ ػ ػ ػػدث إذا تعامػ ػ ػ ػ ػػؿ الممػ ػ ػ ػ ػػوؿ مػ ػ ػ ػ ػػع المؤسسػ ػ ػ ػ ػػات
األىميػػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى أنيػ ػ ػ ػ ػ ػػا ربحيػػ ػ ػ ػ ػػة مػػ ػ ػ ػ ػػف البػػ ػ ػ ػ ػػاطف بكػػ ػ ػ ػ ػػؿ جيودى ػ ػ ػ ػ ػػا التنموي ػ ػ ػ ػ ػػة ،ى ػ ػ ػ ػ ػػذه الحقػػ ػ ػ ػ ػػائؽ
تتع ػ ػ ػػارض م ػ ػ ػػع الس ػ ػ ػػبب ال ػ ػ ػػذي لطالم ػ ػ ػػا ذك ػ ػ ػػر لتبري ػ ػ ػػر توجي ػ ػ ػػو التموي ػ ػ ػػؿ الخ ػ ػ ػػاص بالتنمي ػ ػ ػػة مػػ ػ ػػف
خالؿ مؤسسات أىمية غير حكومية.
 .4دراسة ) )Jablonski, 2006بعنوان " :استراتيجيات تجنيد األموال – جامعة ميشيغان"
الد ارسػة اقتبسػػت مػف األسػػموب النمػوذجي الػػذي تػـ تطػػويره بواسػطة ( بػػاتيز ووكػوليف  ،)1995حيػػث
إف الدراسة ىدفت إلى تحديد ثالثة محددات لمكفاءة داخؿ المؤسساتا وىي كالتالي:
 .1حجـ المؤسسة.
 .2منح الحكومة.
 .3معدؿ نسبة تجنيد األمواؿ.
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وأظيرت بيانات ومعمومات ىذه الدراسة التي تحتوي عمى  26صناعة مختمفة في
القطاعات غير الربحية أف أكبر ىذه القطاعات تشمؿا الفف ،التعميـ ،الصناعة ،الخدمات
اإلنسانية ،والمنظمات صانعة المنح ،ىذا الجزء الخاص مف البحث قاد إلى نتائل اختمفت وتقاطعت
مع القطاعات المختمفة لممنظمات غير الربحية ،خاصة في الخمسة قطاعات الكبرى التي تـ
ذكرىا ،حيث تـ دراسة كافة العوامؿ لتكوف ذات أىمية وقيمة إحصائية ،واعطاء المنظمات
والمؤسسات عبر الواليات المتحدة رؤية جيدة إلدارة استراتيجيتيـ بشكؿ خاص ،والمنظمات بشكؿ
عاـ ،وأوصت الدراسة بضرورة بناء استراتيجيات تساعد في بناء المؤسسات والمنظمات ليستمروا
في ميمتيـ بتجنيد األمواؿ لممنظمات غير الربحية عمى مستوى الواليات المتحدة.
 .5دراسة ( )Breston, 2005بعنوان " :ثقافات التمويله إدارة وتعميم عمى ال عيد العالمي".
قػػاـ الباحػػث بدارسػػة التغي ػرات عمػػى مػػدى السػػنوات العش ػريف الماضػػية ،والتػػي تضػػاعؼ بيػػا
حجػػـ المسػػاعدة الدوليػػة لمتنميػػة البش ػرية التػػي ُش ػكمت لمتخفيػػؼ مػػف حػػدة الفقػػر والضػػعؼ ،وخمصػػت
الدراسة إلى عدة نتائل إيجابية أىميا :وجود تشابو وثيؽ بيف دراسات الحالػة فػي الػدوؿ ذوات الػدخؿ
المنخفض والدوؿ الرأسمالية المتقدمة ،والتي تقدـ التمويؿ قصير األجؿ الموجو.
وأوصػػػت الد ارسػػػة بضػ ػػرورة دعػػػـ مبػ ػػاد ارت المجتمػ ػػع الم ػػدني م ػػف أجػ ػػؿ تنميتيػ ػػا ،وتوضػػػيح
اختصػػاص ممػػولي المعونػػات وغيػػرىـ مػػف مقػػدمي الخػػدمات ،أي ال بػػد مػػف أف يكػػوف ىدفػػو التخفيػػؼ
مف حدة الفقر ،وكذلؾ بناء ىياكؿ مؤطرة لتطوير سبؿ التنسيؽ واالستقرار في تمػؾ المجتمعػات ،مػع
األخذ بعيف االعتبار فوارؽ الميارات في إدارة الموارد المالية والبشرية وغيرىا.
 .6دراسة ) (Beiser ,2005بعنوان " :تجنيد األموال في القطاع غير ربحي "
ىدفت الدراسة إلى تحديد ارلية التي تيتـ بكيفية إنفاؽ المؤسسات الخيرية ألمػواؿ التبرعػات
المخصصة لتجنيد األمواؿ ،وكانت أىـ نتائل الدراسة ما يمي:
 أف ىناؾ التزاماً أخالقياً مف بعض األشخاص نحو التبرع لممنظمات األىميةا ولكنيـ يتعامموفبحرص شديد مع كؿ فئة قبؿ اتخاذ أي قرار.
 آخروف حاولوا أف يبرىنوا أف المؤسسات الخيرية احتاجت نوعاً معيناً مف المساعدة مع األخذبعيف االعتبار الحجـ في التبرع ،وتـ بالفعؿ تشجيعيـ ليسجموا مالحظات حوؿ أيف وكيؼ
يجدوا التبرعات.
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 معظـ المستجيبيف تفحصوا االحتياجات المعموماتية لممموليف الذيف ينفقوف في عالـ يعاني مفأزمة ثقة ،في حيف أف المعمومات الديموغرافية (السكانية) كانت أسيؿ في الحؿ واإلجابة،
وغالباً ما كانوا ينظروف إلى المسألة عمى أنيا" :لقد انتيى الجزء الصعب".
 أحد االتيامات كانت موجية مف قبؿ فئة مف المستطمعة آراؤىـ بأف المؤسسات الخيرية تضيعأمواالً طائمة عمى تجنيد األمواؿ بشكؿ غير م ٍ
جد ،ويقولوف بأف معظـ المؤسسات الخيرية
ُ
تنفؽ أكثر مف  %8مف دخميا عمى غير جدوى بما فيو ما يتـ إنفاقو عمى تجنيد األمواؿ.

 ىذه الدراسة جعمت مف المستحيؿ عمى مجندي األمواؿ أف يفيموا بعضاً مف دوافع المموليفحوؿ دعـ األفكار التي يرونيا قيمة ومجدية ،في حيف أف الكثير مف الفرضيات لـ تستطع
توفير الدليؿ الكافي الذي يوضح العالقة بيف المتغيرات ،وبعض المعمومات الميمة جداً
تطورت عف تمؾ التي كانت تظير عمى أنيا ميمة وقيمة.
 أخذ النقاط السمبية المذكورة في النتائل بعيف االعتبار وأنو يجب أف توضع في الحسباف. أنو يجب توظيؼ أمواؿ األفراد (المتبرعيف) وفؽ أصوؿ مف حيث :الحالة ،المينية ،العرؽ،قدرة المنظمة عمى إدارة موجوداتيا.

 5.2.1التعقيب عمى الدارسات السابقة:
 من حيث الموضوع:
تناولت الدراسات السابقة موضوع وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني والتنمية
المستدامة مف جوانب متعددة مثؿ:
 أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األمواؿ. العوامؿ المؤثرة عمى عممية تجنيد األمواؿ في الجمعيات اإلسالمية. مدى مساىمة الجمعيات الخيرية بالتنمية في محافظات قطاع غزة. فعالية تمويؿ الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية في تنمية المجتمع الفمسطيني. دور منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في تعزيز التنمية البشرية. -دور تطبيؽ الحكـ الرشيد عمى الجمعيات في تحقيؽ التنمية.
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 من حيث الفترة الزمنية:
أحدث تمؾ الدراسات كانت خالؿ عاـ  2015وأقدميا كاف في عاـ .2002
 من حيث المكان:
تنوعت أماكف تطبيؽ تمؾ الدراساتا فمنيا المحميػة (غػزة والضػفة) ،ومنيػا العربيػة (اإلمػارات،
تونس ،المغرب ،الكويت ،السوداف ،مصر) ،ومنيا األجنبية.

 من حيث المنيج:
اعتم ػ ػػدت الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة عم ػ ػػى الم ػ ػػنيل الوص ػ ػػفي التحميم ػ ػػي ،واس ػ ػػتخدمت د ارس ػ ػػة (عب ػ ػػد
الالوي )2012،المنيل المقارف والمنيل التاريخي لموصوؿ إلى النتائل.

 من حيث األدوات:
اسػ ػػتخدمت معظػ ػػـ الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة االسػ ػػتبانة كػ ػػأداة لمد ارسػ ػػة ،وأضػ ػػاؼ (األغػ ػػا)2015 ،
المجموعات البؤرية والمقػابالت إلػى جانػب األداة الرئيسػية وىػي االسػتبانة لد ارسػة الموضػوع ،واعتمػد
(أبو منديؿ )2011،عمى المقابالت بشكؿ أساسي كأداة لمدراسة.

 من حيث استفادة الباحث منيا:
استفاد الباحث مف الدراسات السابقة مف خالؿ:
 .1بناء فكرة الدراسة.
 .2االطالع عمى اإلطار النظري لمدراسات السابقة.
 .3تجنب دراسة قضايا سبؽ وأف درسيا غيره مف الباحثيف.
 .4التزود بأسماء العديد مف الكتب والمراجع ذات الصمة بموضوع الدراسة.
 .5اختيار منيل الدراسة وىو المنيل الوصفي التحميمي.
 .6تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة.
 .7التعرؼ عمى نوع المعالجات اإلحصائية المتبعة.
 .8بناء أداة الدراسة المستخدمة وىي االستبانة وتحديد مالمحيا وتطويرىا.
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 6.2.1ما تميزت بو الدراسة الحالية:
 .1تعتبػػر ىػػذه الد ارسػػة مختمفػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقةا حيػػث تعػػد مػػف أوائػػؿ الد ارسػػات التػػي تناولػػت
وناقشػػت فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني ودورىػػا فػػي تحقيػػؽ التنميػػة
المستدامة في قطاع غزة.
 .2تركػػز الد ارسػػة الحاليػػة عمػػى موضػػوع فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األمػواؿ فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني
ودورىػػا فػػي تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة ،حيػػث إف أغمػػب الد ارسػػات السػػابقة تناولػػت كػػؿ موضػػوع
عمػػى حػػدة ،مثػػؿ د ارسػػة ( قػػديح )2015،التػػي تحػػدثت عػػف العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى عمميػػة تجنيػػد
األمػواؿ فػػي الجمعيػػات اإلسػالمية فػػي محافظػػات قطػػاع غػزة ،د ارسػػة (الجرجػػاوي )2012 ،التػػي
تناولت أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد األمواؿ ،بينما تناولػت
د ارسػػات أخػػرى موضػػوع تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامةا مثػػؿ د ارسػػة (األغػػا )2015 ،التػػي تناولػػت
مسػػاىمة الجمعيػػات الخيريػػة بمحافظػػات قطػػاع غ ػزة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة ،ود ارسػػة الحمػػو)2012،
التي تناولت دور تطبيػؽ مبػادئ الحكػـ الرشػيد فػي المنظمػات غيػر الحكوميػة فػي تحقيػؽ التنميػة
المستدامة.
 .3تضػػع الد ارسػػة الحاليػػة حمػوالً عمميػػة وتوصػػيات لزيػػادة فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد األمػواؿ فػػي منظمػػات
المجتمع المدني ورفع دورىا في تحقيؽ التنمية المستدامة.

 7.2.1الفجوة البحثية:
ما ركزت عميو الدراسات السابقة

ما لـ تركز عميو الدراسات السابقة

ما ستركز عميو الدراسة الحالية

تناول ػ ػػت الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة عػػ ػػدة اتس ػػمت الد ارس ػػات الس ػػابقة ب ػػالتركيز تعتبػ ػػر ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة مػ ػػف أوائػ ػػؿ

مواضيع متنوعة:

عم ػػى جان ػػب واح ػػد فق ػػط إم ػػا تجني ػػد الد ارسػ ػ ػ ػػات التػ ػ ػ ػػي ربطػ ػ ػ ػػت بػ ػ ػ ػػيف

 أثر القدرات الفنيػة لػدى إدارة األمػ ػ ػ ػواؿ ف ػ ػ ػػي منظم ػ ػ ػػات المجتم ػ ػ ػػع موضػ ػ ػػوع فاعميػ ػ ػػة وحػ ػ ػػدة تجنيػ ػ ػػدالمنظم ػ ػػات غي ػ ػػر الحكومي ػ ػػة المػدني أو تحقيػؽ التنميػة المسػػتدامة األمػ ػواؿ ف ػػي منظم ػػات المجتم ػػع
عمى تجنيد األمواؿ.

فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني مثػػؿ الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدني وتحقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ التنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

 العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى عمميػػة د ارسػػة ( قػػديح )2015،التػػي ركػػزت المستدامة ،وتميزت بأنيا تناولتتجنيد األمواؿ في الجمعيات عم ػػى العوام ػػؿ الم ػػؤثرة عم ػػى عممي ػػة أىميػ ػ ػ ػ ػػة واسػ ػ ػ ػ ػػتراتيجيات تجنيػ ػ ػ ػ ػػد

اإلسالمية.

تجني ػ ػ ػ ػػد األمػ ػ ػ ػ ػواؿ ف ػ ػ ػ ػػي الجمعي ػ ػ ػ ػػات األمػ ػواؿ ف ػػي منظم ػػات المجتم ػػع
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 مػ ػ ػػدى مسػ ػ ػػاىمة الجمعيػ ػ ػػات اإلسػ ػ ػػالمية فػ ػ ػػي محافظػ ػ ػػات قطػ ػ ػػاع الم ػ ػػدني ،والعوام ػ ػػؿ الم ػ ػػؤثرة ف ػ ػػيالخيري ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالتنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي غ ػ ػزة ،د ارسػ ػػة (الجرجػ ػػاوي )2012 ،عممي ػ ػػة تجني ػ ػػد األمػ ػ ػواؿ وكػػ ػػذلؾ
محافظات قطاع غزة.

التػ ػػي ركػ ػػزت عمػ ػػى القػ ػػدرات الفنيػ ػػة المعيقػػات ،أيض ػاً تناولػػت مفيػػوـ

 فعاليػ ػ ػ ػ ػ ػػة تمويػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الوكالػ ػ ػ ػ ػ ػػة لدى إدارة المنظمات غيػر الحكوميػة وأبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ومكونػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات التنميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةاألمريكية لمتنمية الدولية فػي عم ػػى تجني ػػد األمػ ػواؿ ،بينم ػػا رك ػػزت المس ػػتدامة ،وأىػ ػػداؼ ومتطمبػ ػػات
تنمية المجتمع الفمسطيني.

د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة (األغ ػ ػ ػ ػ ػػا )2015 ،عم ػ ػ ػ ػ ػػى وتحػ ػ ػ ػػديات التنميػ ػ ػ ػػة المسػ ػ ػ ػػتدامة

 دور منظم ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المجتم ػ ػ ػ ػ ػ ػػع مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىمة الجمعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الخيريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ،وأيض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً دورالمػ ػ ػ ػ ػػدني الفمسػ ػ ػ ػ ػػطيني فػ ػ ػ ػ ػػي بمحافظ ػػات قط ػػاع غػ ػزة ف ػػي تحقي ػػؽ منظمػ ػػات المجتمػ ػػع المػ ػػدني فػ ػػي
تعزيز التنمية البشرية.

-

التنميػ ػ ػػة ،ود ارسػ ػ ػػة الحمػ ػ ػػو ( )2012تحقي ػ ػ ػ ػ ػػؽ التنمي ػ ػ ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػ ػ ػػتدامة،

دور تطبيػػؽ الحكػػـ الرشػػيد ركػػزت عمػػى دور الحكػػـ الرشػػيد فػػي وتحػ ػ ػ ػػديات ومتطمبػ ػ ػ ػػات تحقيػ ػ ػ ػػؽ

عمػػى الجمعيػػات فػػي تحقيػػؽ المنظمػ ػ ػ ػػات غيػ ػ ػ ػػر الحكوميػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي التنميػ ػ ػػة المسػ ػ ػػتدامة فػ ػ ػػي قطػ ػ ػػاع

التنمية.

تحقيؽ التنمية المستدامة.
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2.1

تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني

 2.2.1المقدمة
تعتب ػ ػ ػ ػػر الق ػ ػ ػ ػػدرات الفني ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػػامالً ميمػ ػ ػ ػ ػاً وحيويػ ػ ػ ػ ػاً ف ػ ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػ ػػياغة مقترح ػ ػ ػ ػػات المش ػ ػ ػ ػػاريع
السػ ػ ػػتقطاب المػ ػ ػػنح وتجنيػ ػ ػػد األم ػ ػ ػواؿ ،لػ ػ ػػذا فالمنظمػ ػ ػػات غيػ ػ ػػر الحكوميػ ػ ػػة (األىميػ ػ ػػة) تسػ ػ ػػعى إلػ ػ ػػى
تحص ػ ػ ػػيؿ األمػ ػ ػ ػواؿ ك ػ ػ ػػي تض ػ ػ ػػطمع ب ػ ػ ػػدورىا وتحق ػ ػ ػػؽ األى ػ ػ ػػداؼ الت ػ ػ ػػي أنشػ ػ ػ ػئت م ػ ػ ػػف أجمي ػ ػ ػػا ،وف ػ ػ ػػي
مق ػ ػػدمتيا أى ػ ػػدافيا الرامي ػ ػػة لخدم ػ ػػة شػ ػ ػريحة ىام ػ ػػة م ػ ػػف شػ ػ ػرائح المجتم ػ ػػع ،فمفي ػ ػػوـ الق ػ ػػدرات الفني ػ ػػة
يعن ػػي ك ػػؿ م ػػا يحتاج ػػو العام ػػؿ ف ػػي تجني ػػد األمػ ػواؿ م ػػف خبػ ػرة احترافي ػػة خاص ػػة لك ػػي يق ػػوـ بعممي ػػة
تجنيػ ػػد األم ػ ػواؿا كالقػ ػػدرة عمػ ػػى سػ ػػرعة التقيػ ػػيـ ،وقػ ػػدرة عاليػ ػػة عمػ ػػى االتصػ ػػاؿ والتواصػ ػػؿ والتشػ ػػبيؾ،
وسػ ػ ػػيولة اسػ ػ ػػتقطاب ارخ ػ ػ ػريف ،وميػ ػ ػػارات أخػ ػ ػػرى متنوعػ ػ ػػة ،باإلضػ ػ ػػافة إلػ ػ ػػى المػ ػ ػػؤىالت األساسػ ػ ػػية
كػ ػػالتعميـ والتػ ػػدريب والخب ػ ػرة والمينيػ ػػة ،كػ ػػؿ ىػ ػػذه الميػ ػػارات وغيرىػ ػػا يحتاجيػ ػػا مجنػ ػػد األم ػ ػواؿ لكػ ػػي
يقوـ بدوره عمى أكمؿ وجو.
ويقص ػ ػػد بتجني ػ ػػد األمػ ػ ػواؿ ف ػ ػػي المؤسس ػ ػػات األىمي ػ ػػة "تزوي ػ ػػدىا ب ػ ػػاألمواؿ الالزم ػ ػػة لتحقي ػ ػػؽ
أغ ارضػ ػ ػػيا التػ ػ ػػي قامػ ػ ػػت مػ ػ ػػف أجميػ ػ ػػا ،أو مػ ػ ػػا تحصػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف مػ ػ ػػاؿ خػ ػ ػػاص لتحقيػ ػ ػػؽ أىػ ػ ػػدافيا ف ػ ػ ػي
مجاالت الرعاية والتنمية االجتماعية" (بدوي.)265: 2000 ،
يعتبػ ػ ػ ػػر عنصػ ػ ػ ػػر التمويػ ػ ػ ػػؿ ذا أىميػ ػ ػ ػػة قصػ ػ ػ ػػوى وتػ ػ ػ ػ ٍ
ػأثير خػ ػ ػ ػػاص عمػ ػ ػ ػػى مسػ ػ ػ ػػتوى ونوعيػ ػ ػ ػػة
الخػ ػػدمات التػ ػػي تقػ ػػدميا المنظمػ ػػات غيػ ػػر الحكوميػ ػػة عمػ ػػى حيػ ػػاة الفمسػ ػػطينييف ،خاصػ ػػة فػ ػػي قطػ ػػاع
غػ ػ ػزةا نظػ ػ ػ اًر لحساس ػ ػػية الظ ػ ػػروؼ االقتص ػ ػػادية ،ولق ػ ػػد أورد تقري ػ ػػر البن ػ ػػؾ ال ػ ػػدولي أف زي ػ ػػادة معان ػ ػػاة
الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني أدت إلػ ػػى زيػ ػػادة أىميػ ػػة الػ ػػدور الػ ػػذي تمعبػ ػػو المؤسسػ ػػات األىميػ ػػة فػ ػػي مجػ ػػاالت
الصػ ػػحة والشػ ػػؤوف االجتماعيػ ػػة واإلغاثيػ ػػة ،وفػ ػػي خمػ ػػؽ فػ ػػرص عمػ ػػؿ لمعػ ػػاطميف عػ ػػف العمػ ػػؿ نتيجػ ػػة
الظروؼ السياسية الصعبة (لدادوه.)54 :2001 ،
اء
وال نعفػ ػػي الحكومػ ػػة مػ ػػف دورىػ ػػا فػ ػػي عمميػ ػػة التمويػ ػػؿ تجػ ػػاه المنظمػ ػػات غيػ ػػر الحكوميػ ػػة ،س ػ ػو ً

كػ ػػاف مػ ػػف خػ ػػالؿ إعفػ ػػاءات حكوميػ ػػة أو تقػ ػػديـ دعػ ػػـ عينػ ػػي ونقػ ػػدي لتمػ ػػؾ المنظمػ ػػات ،كمػ ػػا وتعتبػ ػػر

اإلعان ػ ػػات الحكومي ػ ػػة الت ػ ػػي تق ػ ػػدميا الدول ػ ػػة أحيانػ ػ ػاً ج ػ ػػزءاً م ػ ػػف مص ػ ػػادر التموي ػ ػػؿ ،واف كان ػ ػػت ى ػ ػػذه
اإلعان ػ ػػات تعتب ػ ػػر ض ػ ػػئيمة بالنس ػ ػػبة الحتياج ػ ػػات تم ػ ػػؾ المؤسس ػ ػػة ،كم ػ ػػا أني ػ ػػا تُق ػ ػػدـ بص ػ ػػورة عيني ػ ػػة،
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وتُعتبػ ػػر اإلعفػ ػػاءات الجمركيػ ػػة التػ ػػي تحصػ ػػؿ عمييػ ػػا المؤسسػ ػػات األىميػ ػػة المحميػ ػػة بمثابػ ػػة تبرعػ ػػات
غيػ ػ ػػر مباش ػ ػ ػرة ،وقػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػدأت الحكومػ ػ ػػات فػ ػ ػػي العػ ػ ػػالـ بإب ػ ػ ػػداء اىتمػ ػ ػػاـ خػ ػ ػػاص بالمؤسسػ ػ ػػات غي ػ ػ ػػر
الحكومي ػػة باعتبارى ػػا تض ػػطمع ب ػػدور مي ػػـ ف ػػي التنميػػػة المجتمعي ػػة ،وتش ػػارؾ الدول ػػة ف ػػي كثي ػػر مػػػف
الميػ ػ ػػاـ ،لػ ػ ػػذلؾ فمػ ػ ػػف الميػ ػ ػػـ أف تنظػ ػ ػػر المؤسسػ ػ ػػات األىميػ ػ ػػة لمحكومػ ػ ػػات ال عمػ ػ ػػى أنيػ ػ ػػا مصػ ػ ػػدر
تش ػ ػريع أو رقابػ ػػة فحسػ ػػبا بػ ػػؿ نظ ػ ػرة ش ػ ػراكة باعتبػ ػػار الحكومػ ػػة جيػ ػػة ميمػ ػػة مػ ػػف جيػ ػػات التمويػ ػػؿ
ليذه المؤسسات (قرشي.)2: 1997 ،
وباإلش ػػارة إل ػػى د ارس ػػة أج ارى ػػا معي ػػد أبح ػػاث السياس ػػات االقتص ػػادية الفمس ػػطيني (م ػػاس) ،تج ػػدر
اإلشارة إلى أف الداعـ الرئيس لتمويؿ المنظمات غير الحكومية ىو االتحاد األوروبي ،بنسبة تقدر بػ
 %67.8مف إجمالي المساعدات ،ويمييا المسػاعدات العربيػة بنسػبة تقػدر ب ػ  ،%10ويمييػا الواليػات
المتحدة األمريكية بنسبة تقدر بػ  %5تقريباً ،وذلؾ عمى أنشطة المنظمات الفمسطينية غير الحكومية
التنموية واإلغاثية (معيد ماس.)40: 2009 ،
وىنا سيتـ تناوؿ تجنيد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدني مػف حيػث :خطػوات عمميػة تجنيػد
األمواؿ ،أىمية تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني ،متطمبات عممية تجنيد األمػواؿ ،وسػائؿ
تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني ،ومعوقات عممية تجنيد األمواؿ.

 2.1.2عممية تجنيد األموال
إف عمميػػة تجنيػػد األم ػواؿ ىػػي عمميػػة متكاممػػة تبػػدأ مػػف حيػػث معرفػػة مػػف أيػػف تبػػدأا أي تحديػػد
االحتياجات مف وراء تجنيد األمواؿ ،ومػا ىػي األىػداؼ والػدواعي التػي دفعػت إلػى تحقيقيػا ،وتعطػي
ص ػػورة واض ػػحة ع ػػف الخطػ ػوات المػ ػراد تنفي ػػذىا لمعم ػػؿ عم ػػى تحقي ػػؽ أى ػػداؼ المؤسس ػػة ،م ػػف خ ػػالؿ
استراتيجيات قابمة لمتنفيذ ،ويمكف تقييميا والتعػديؿ عمييػا (الجرجػاوي .)2012:14 ،وىػذه الخطػوات
موضحة في شكؿ رقـ ( )1.3وأىميا:
 .1تحديػػد االحتياجػػات بدقػػة مػػف خػػالؿ تحويميػػا إلػػى أىػػداؼ ،وتمخػػص بتحديػػد رؤيػػة المنظمػػة
ورسالتيا بشكؿ واضح.
 .2القياـ بتحديد دقيؽ لممموليف المحتمميف ،ويتـ ذلؾ بعد مرحمة بحث معمػؽ عػف ذلػؾ الممػوؿ
المحتمػ ػػؿ مػ ػػف خػ ػػالؿ اإلنترنػ ػػت ،اإلعالنػ ػػات ،شػ ػػبكة العالقػ ػػات ،أو اإلعػ ػػالـ بكافػ ػػة أنواعػ ػػو
وأشكالو.
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 .3العمؿ عمى نسل وبناء العالقات مع المموليف المحتمميف ،مف خالؿ االتصاؿ بيـ وتعػريفيـ
بطبيعػػة عمػػؿ المنظمػػة وأىمي ػػة الخػػدمات التػػي تقػػدميا ،ويص ػػاحب ذلػػؾ تقػػديـ أوراؽ عم ػػؿ
وممؼ تعريفي مكتوب عف المنظمة.

 .4تبػػدأ خط ػوات التقػػديـ لممػػنح مػػف خػػالؿ الممػػوليف المحتممػػيف ،مػػف خػػالؿ م ارسػػمتيـ أو طمػػب

تمويؿ مقترح مشروع ما ( ،)Request Of Proposalأو مف خالؿ المقاء بيـ وجياً لوجو،

أو مراسمتيـ مف خالؿ سائر وسائؿ االتصاؿ المتعددة.

 .5إذا نجح ػػت الخطػ ػوات الس ػػابقة ،فيج ػػب المحافظ ػػة عمػ ػى عالق ػػة متين ػػة وقوي ػػة م ػػع المم ػػوليف،
والبقاء عمى عالقة مستمرة.

 .6العمؿ عمى تقديـ كافة المعمومات إلى الجيات الممولة ،وكذلؾ حفػظ الممفػات الخاصػة بكػؿ
منح ػة إداريػػة أو ماليػػة تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا ،وتوثيػػؽ الحػػافز ال ػذي أدى إلػػى الحصػػوؿ عمػػى

المنحة.

أخي اًر نود التأكيد عمى أف عممية تجنيد األمواؿ ىي عممية متكاممة وال يمكف تجزئتياا إذ إف مػف
يقوـ بيا ىـ مجموعة أفراد ،وال يمكف لشخص واحد أف يقوـ بكافة خطواتيا.
شكل رقم ( )1.2خطوات عممية تجنيد األموال
 .1الحاجة إلى
التمويل
.2تمبية
االحتياجات

.7تقييم األداء

 .3الم ادر
المطموبة

 .6مراجعة ومراقبة

 .4استراتيجية
تجنيد االموال

 .5تنفيذ
االستراتيجية

المصدرُ ( :جرد بواسطة الباحث)2017،
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 3.1.2أىمية تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني
تعتب ػ ػػر عممي ػ ػػة تجني ػ ػػد األمػ ػ ػواؿ م ػ ػػف أكث ػ ػػر الجوان ػ ػػب أىمي ػ ػػة وحيوي ػ ػػة بالنس ػ ػػبة لممنظم ػ ػػات
غي ػ ػػر الحكومي ػ ػػةا فعميي ػ ػػا يتوق ػ ػػؼ حج ػ ػػـ نش ػ ػػاط ونوعي ػ ػػة ومس ػ ػػتوى وأث ػ ػػر المنظم ػ ػػة عم ػ ػػى المجتم ػ ػػع
الػ ػ ػػذي تخدمػ ػ ػػو ،وتػ ػ ػػزداد ىػ ػ ػػذه األىميػ ػ ػػة نتيجػ ػ ػػة لطبيعػ ػ ػػة مصػ ػ ػػادر تمويػ ػ ػػؿ المنظمػ ػ ػػات التػ ػ ػػي تتسػ ػ ػػـ
بالمرونػ ػػة والتغيي ػ ػػر ،وتأثرى ػ ػػا بالمن ػ ػػاخ السياس ػ ػػي واالجتمػ ػػاعي لم ػ ػػبالد ،فضػ ػ ػالً عم ػ ػػا يمثم ػ ػػو التموي ػ ػػؿ
م ػ ػػف مس ػ ػػاىمة كبيػ ػ ػرة ف ػ ػػي القيم ػ ػػة االقتص ػ ػػادية لمقط ػ ػػاع األىم ػ ػػي كك ػ ػػؿ ،في ػ ػػو يمث ػ ػػؿ الق ػ ػػيـ المالي ػ ػػة
والعينيػ ػػة التػ ػػي تػ ػػدخؿ إلػ ػػى ميزانيػ ػػة الجمعيػ ػػة لتغطيػ ػػة النفقػ ػػات الثابتػ ػػة والجاريػ ػػة ليػ ػػا ،والتػ ػػي تشػ ػػمؿ
بعض األنشطة التي تسيـ بدورىا في عممية التمويؿ المستمر.
لذل فإن أىمية تجنيد األموال لمنظمات المجتمع المدني تكمن في( :ماسه )81 :2001
 إف أىميػ ػػة تػ ػػدبير التمويػ ػػؿ تتمثػ ػػؿ ببقػ ػػاء واسػ ػػتمرار عمػ ػػؿ المنظمػ ػػة ،حيػ ػػث إف وجػ ػػود تمويػ ػػؿلػ ػػدى المنظمػ ػػة يعنػ ػػي قػ ػػدرة المنظمػ ػػة عمػ ػػى دفػ ػػع تكػ ػػاليؼ المشػ ػػاريع ،وتنميػ ػػة وتطػ ػػوير ب ػ ػرامل
المسػ ػ ػػتقبؿ ،وأيض ػ ػ ػاً قػ ػ ػػدرة المنظمػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى دفػ ػ ػػع أجػ ػ ػػور العػ ػ ػػامميف لمحفػ ػ ػػاظ عمػ ػ ػػى عطػ ػ ػػائيـ،
وقدرتيا عمى الحفاظ عمى ما لدييا مف أصوؿ والعمؿ عمى زيادتيا.
 التوسػ ػػع والتطػ ػػوير فػ ػػي العمػ ػػؿ ،حيػ ػػث إف مواجيػ ػػة تحػ ػػديات المسػ ػػتقبؿ تعنػ ػػي الحاجػ ػػة لعمػ ػػؿتطػ ػ ػ ػ ػػويرات وتوسػ ػ ػ ػ ػػعات فػ ػ ػ ػ ػػي العمػ ػ ػ ػ ػػؿ ،وتحسػ ػ ػ ػ ػػيف مسػ ػ ػ ػ ػػتوى الخػ ػ ػ ػ ػػدمات المقدمػ ػ ػ ػ ػػة لمفئػ ػ ػ ػ ػػات
المسػ ػ ػ ػ ػػتيدفة ،والتوسػ ػ ػ ػ ػػع فػ ػ ػ ػ ػػي منػ ػ ػ ػ ػػاطؽ جديػ ػ ػ ػ ػػدة لمعمػ ػ ػ ػ ػػؿ ،واج ػ ػ ػ ػ ػراء مزيػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػػف البحػ ػ ػ ػ ػػوث
واالستقراءات وتنفيذ حمالت لمدعوة وحشد التأييد.
-

الحػ ػػد مػ ػػف التبعيػ ػػة واالعتماديػ ػػةا حيػ ػػث إف انسػ ػػحاب أحػ ػػد مصػ ػػادر التمويػ ػػؿ يعنػ ػػي أزمػ ػػات
تمويمي ػ ػػة لممنظم ػ ػػة ،واف اعتم ػ ػػاد المنظم ػ ػػة عم ػ ػػى جي ػ ػػات تموي ػ ػػؿ رئيس ػ ػػية ال يس ػ ػػاعدىا عم ػ ػػى
وضع أجندة خاصة بيا ،وتظؿ حبيسة األجندات الخارجية.

 بنػ ػػاء قاعػ ػػدة شػ ػػعبية مسػ ػػاندةا حيػ ػػث إف زيػ ػػادة عػ ػػدد المسػ ػػانديف والمؤيػ ػػديف لنشػ ػػاط المنظمػ ػػةيعنػ ػػي زيػ ػػادة فػ ػػرص الحصػ ػػوؿ عمػ ػػى تمويػ ػػؿ لم ػ ػرات أخػ ػػرى ،وكػ ػػذلؾ زيػ ػػادة فػ ػػرص الحصػ ػػوؿ
عمػ ػػى جيػ ػػود تطوعيػ ػػةا وزيػ ػػادة فػ ػػرص الحصػ ػػوؿ عمػ ػػى مؤيػ ػػديف جػ ػػدد مػ ػػف خالليػ ػػـ ،وأخي ػ ػ اًر
مؤشر جيداً عمى مدى قدرة المنظمة عمى جذب المؤيديف.
تعتبر
اً
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-

اسػ ػ ػػتقرار واسػ ػ ػػتم اررية المنظمػ ػ ػػةا حيػ ػ ػػث إف الفك ػ ػ ػرة ليسػ ػ ػػت فػ ػ ػػي تػ ػ ػػدبير التمويػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف سػ ػ ػػنة
ألخ ػ ػػرى ،وتغطي ػ ػػة االحتياج ػ ػػات المق ػ ػػدرة ب ػ ػػالتخطيط فق ػ ػػطا ولك ػ ػػف أيض ػ ػػا ى ػ ػػي كيفي ػ ػػة خم ػ ػػؽ
منظم ػػات قوي ػػة لي ػػا الق ػػدرة عم ػػى االس ػػتم اررية م ػػف خ ػػالؿ اعتمادى ػػا عم ػػى ذاتي ػػا ول ػػيس عم ػػى
منظمػ ػ ػػات تعتػ ػ ػػاد تحقيػ ػ ػػؽ عجػ ػ ػػز بصػ ػ ػػفة مسػ ػ ػػتمرة ،واسػ ػ ػػتم اررية المنظمػ ػ ػػة تتحقػ ػ ػػؽ فػ ػ ػػي بنػ ػ ػػاء
قاعػ ػ ػػدة مسػ ػ ػػتمرة ونشػ ػ ػػطة مػ ػ ػػف الجيػ ػ ػػات التمويميػ ػ ػػة ،وبنػ ػ ػػاء عالقػ ػ ػػات قويػ ػ ػػة مػ ػ ػػع الميتمػ ػ ػػيف
بمجػ ػػاؿ عمػ ػػؿ المنظمػ ػػة ،وأخي ػ ػ اًر بنػ ػػاء رأس مػ ػػاؿ لممنظمػ ػػة متمثػ ػػؿ فػ ػػي أصػ ػػوؿ ثابتػ ػػة تسػ ػػيـ
ف ػ ػػي تخف ػ ػػيض تك ػ ػػاليؼ التش ػ ػػغيؿ م ػ ػػف جي ػ ػػة ،وف ػ ػػي تولي ػ ػػد دخ ػ ػػؿ م ػ ػػف جي ػ ػػة أخرى(الش ػ ػػوبكي
وأبو شمالة.)25 :2013 ،

وبالنسبة إلى أىمية التمويؿ فػيمكف القػوؿ أنػو يتوقػؼ عميػو كػؿ مػف حجػـ النشػاط ،ونوعػو ،ومسػتواه،
وأثػ ػ ػره عم ػ ػػى البيئ ػ ػػة ،والمس ػ ػػاعدة عم ػ ػػى وض ػ ػػع السياس ػ ػػات العام ػ ػػة لممنظم ػ ػػة والحف ػ ػػاظ عم ػ ػػى ثباتي ػ ػػا
واسػ ػػتم ارريتيا ،وزيػ ػػادة الخػ ػػدمات المقدمػ ػػة ،أو تطويرىػ ػػا وتحسػ ػػيف مسػ ػػتوى جودتيػ ػػا ،أو زيػ ػػادة عػ ػػدد
المسػػتفيديف مػػف خػػدماتيا ،وتقػػديـ وسػػائؿ فعالػػة لتسػػويؽ رسػػالة المنظمػػة وأىػػدافيا فػػي مجػػاؿ أوسػػع،
وأخي اًر تحقيؽ االكتفاء الذاتي ،واالستقاللية ،ومف حيث تقسيمات التمويؿا فتنقسـ مف حيث المصدر
إلى تمويؿ ذاتي أو داخمي وتمويؿ خارجي محمى وأجنبي ،أمػا مػف حيػث التنفيػذ فإنيػا عمميػة فرديػة
تقػػوـ بيػػا المنظمػػة وحػػدىا ،وعمميػػة جماعيػػة تشػػترؾ فييػػا أكثػػر مػػف منظمػػة وتػػوزع الحصػػص حسػػب
االتفاؽ(أفندي.)4 :2007 ،
وتبددرز أىميددة تمويددل منظمددات المجتمددع المدددني ألف ذلػػؾ مػػف شػػأنو أف يزيػػد مػػف قػػدرة تمػػؾ
المنظمات في المساىمة في عمميات اإلغاثة والتنمية لممجتمػع الفمسػطيني الػذي تضػرر بشػكؿ كبيػر
ف ػػي الس ػػنوات األخي ػ ػرة ،بس ػػبب العػػػدواف (اإلسػ ػرائيمي) المتواصػ ػػؿ ،ال ػػذي أدى إلػ ػػى ت ػػردي األوضػػػاع
االقتصادية والمعيشية لمفمسطينييفا حيث أظير تقرير البنؾ الدولي أف أكثر مف نصؼ الفمسطينييف
يعيشػوف تحػت خػط الفقػر ،وأف  %16مػف الفمسػطينييف أي ق اربػة  600ألػؼ فمسػطيني فػي األ ارضػي
المحتم ػػة ع ػػاـ 1967ـ غي ػػر ق ػػادريف عم ػػى اقتن ػػاء الح ػػد األدن ػػى م ػػف الحاجي ػػات الض ػػرورية ،وأوض ػػح
التقرير أف ربع قوة العمؿ الفمسطينية عاطؿ عف العمؿ ،إضافة إلى أف دخؿ العامميف انخفض بثمث
ما كاف عميو (سكستوف ،تقرير البنؾ الدولي.)12 :2000 ،
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إزاء تمؾ المعطيات وما تشير إليو مػف معانػاة ومصػاعب لكافػة شػرائح المجتمػع الفمسػطيني،
تبػػرز أىميػػة ودور المؤسسػػات األىميػػة فػػي تخفيػػؼ األعبػػاء عػػف الفئػػات األكثػػر تضػػر اًر ،خاصػػة واف
إمكانيات السمطة الفمسطينية بأجيزتيا ومؤسساتيا المختمفة وقدراتيا تعجز وحدىا عف القياـ بواجبيػا
تجاه المجتمع الفمسطيني ،ولذلؾ فإف تمويؿ المنظمات األىمية ضروري لتمكيف تمػؾ المؤسسػات مػف
القياـ بواجبيا أو مسؤولياتيا تجاه المجتمع الفمسطيني (أبو المعاطي.)309 :2004 ،
عم ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػػرغـ م ػ ػ ػػف أىمي ػ ػ ػػة التبرع ػ ػ ػػات ودورىػ ػ ػ ػا الفع ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػػي أنش ػ ػ ػػطة المؤسسػ ػ ػ ػة األىمي ػ ػ ػػة
ػاطر وس ػ ػػمبيات كثيػ ػ ػرة ،تس ػ ػػتوجب درج ػ ػػة م ػ ػػف ال ػ ػػوعي والح ػ ػػرص
وخ ػ ػػدماتيا ،إال أف لمتبرع ػ ػػات مخ ػ ػ َ

الشػ ػػديد مػ ػػف ىػ ػػذا المصػ ػػدر ،وخاصػ ػػة التبرعػ ػػات الخارجيػ ػػةا حيػ ػػث إنػ ػػو فػ ػػي العديػ ػػد مػ ػػف الحػ ػػاالت
ال يك ػ ػ ػػوف العم ػ ػ ػػؿ الخي ػ ػ ػػري ى ػ ػ ػػو ى ػ ػ ػػدؼ المؤسس ػ ػ ػػات المانح ػ ػ ػػة ،وبالت ػ ػ ػػالي يك ػ ػ ػػوف دعمي ػ ػ ػػا موجيػ ػ ػ ػاً
لمش ػ ػػاريع وبػ ػ ػرامل مح ػ ػػددة ،وفقػ ػ ػاً لفمس ػ ػػفة وأى ػ ػػداؼ مؤسس ػ ػػات ال ػ ػػدعـ ،ووفقػ ػ ػاً الش ػ ػػتراطات ومع ػ ػػايير
ال تتفػ ػػؽ مػ ػػع أىػ ػػداؼ وغايػ ػػات العمػ ػػؿ األىمػ ػػي الفمسػ ػػطيني ،وليػ ػػذا فقػ ػػد رفضػ ػػت بعػ ػػض المنظمػ ػػات
األىمي ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية التوقي ػ ػػع عم ػ ػػى وثيق ػ ػػة اإلرى ػ ػػاب الت ػ ػػي ترفقي ػ ػػا الوكال ػ ػػة األمريكي ػ ػػة لمتنمي ػ ػػة م ػ ػػع
عقػ ػػود االتفاقيػ ػػات التػ ػػي تبرميػ ػػا مػ ػػع المؤسسػ ػػات الفمسػ ػػطينية ،وطالبػ ػػت بإلغائيػ ػػا ألسػ ػػباب سياسػ ػػية
وقانونية وأخالقية (شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية :2004 ،العدد .)45

 4.1.2متطمبات تجنيد األموال
تشػكؿ التبرعػػات النسػبة العظمػػي مػػف مصػادر تمويػػؿ منظمػػات المجتمػع المػػدني ،ولمحصػػوؿ
عمى التبرعػات ال بػد مػف اتبػاع ارليػات واألسػاليب والوسػائؿ المناسػبة التػي تقنػع المػانحيف فػي تقػديـ
التبرعات المطموبة.
ونظػ اًر ألىميػػة التبرعػػات كػػأىـ مصػادر تمويػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي فمسػػطيفا فقػػد
أجػػاز القػػانوف رقػػـ ( )1لسػػنة 2000ـ لمجمعيػػات األىميػػة حػػؽ جمػػع التبرعػػات مػػف الجميػػور ،أو مػػف
خالؿ إقامة الحفالت ،أو مف األسواؽ الخيريػة والمباريػات الرياضػية ،أو غيػر ذلػؾ مػف وسػائؿ جمػع
األمواؿ لألغراض االجتماعية التي أُنشئت مف أجميا ،وذلؾ بعد إشعار الو ازرة المختصة (قانوف رقػـ
( )1لسنة 2000ـ :الوقائع الفمسطينية ،العدد الثاني والثالثوف).
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إف المبادرة لمقياـ بأي عمؿ يجب أف تكوف لو متطمبات تتوفر لو كمسػببات لمنجػاح ،وإلتمػاـ
إنجػػاز ىػػذا العمػػؿ حتػػى يحقػػؽ أىدافػػو وفػػؽ مػػا ُخطػػط لػػو ،ومػػف أىػػـ متطمبػػات تجنيػػد األمػواؿ التػػالي:
(عطية( ،)15 :2006 ،قديح( ،)2015،الجرجاوي(،)2012،صالح.)2012،
شكل رقم ( )2.2متطمبات تجنيد األموال
البناء
التنظيمي
السميم
الكفاءة
المؤسسية

الكفاءة
التسويقية

متطمبات تجنيد
األموال

السياسة
التموية

القيادة
الفاعمة

المصدرُ ( :جرد بواسطة الباحث)2017،
أوالً :البناء التنظيمي:
يعتبر الييكؿ التنظيمي ألي مؤسسة وسػيمة أو أداة ىادفػة لمسػاعدتيا عمػى تحقيػؽ أىدافيػػا بكفػاءة
وفاعميػة ،مػف خػالؿ المسػاعدة فػي تنفيػذ الخطػط واتخػاذ القػ اررات ،وتحديػد أدوار األفػراد ،وتحقيػؽ االنسػجاـ
بيف مختمؼ الوحدات واألنشطة ،وتفادي التداخؿ واالزدواجية واالختناقػات وغيرىػا ،ومػف ناحيػة أخػرى فػإف
ػر عمػي سػػموؾ األفػراد والجماعػػات فػػي المؤسسػاتا فتقسػيـ العمػؿ والتخصػػص
ػأثير كبي اً
لمييكػؿ التنظيمػي تػ اً
يتضمف إسناد مياـ وواجبات محددة لمفرد ،وااللتزامات المترتبة عمى الفرد وتوقعاتو ،نتيجة لػذلؾ قػد يتػوفر
لو الشعور بالرضا عف العمؿ (والي.)2012،
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يعتمد نجػاح المنظمػة فػي بنػاء ىيكػؿ تنظيمػي نػاجح عمػى قػدرتيا عمػي إيجػاد بيئػة عمػؿ مناسػبة،
وقدرتيا عمى تحقيؽ درجة عالية مػف التكيػؼ والتطػابؽ والمواءمػة بػيف ىيكميػا التنظيمػي وأىػدافيا ،وكػذلؾ
كفػاءة العنصػر البشػري ،وكفػاءة مواردىػا الماديػة ،ويتبػيف مػف خػالؿ ذلػؾ أىميػة وجػود الييكػؿ التنظيمػي
لممؤسسػة ،مػف حيػث مفيومػو وتعريفػو باعتبػاره "اإلطػار الػذي يوضػح العالقػات وتػدرج السػمطات ويحقػؽ
التنسػيؽ بػيف مختمػؼ أوجػو النشػاط اإلنسػاني ،كمػا يمثػؿ الدعامػة الرئيسػة فػي تحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة"
(الجينػي ،(1999 ،فمػف دوف ىيكػؿ تنظيمػي جيػد ومناسػب تسػير العمميػات التنظيميػة بشػكؿ فوضػوي ال
يستند إلي أساس عممي متيف ،حيث تتخبط المؤسسػة وتنحػرؼ عػف مسػارىا وعػف أىػدافيا فتصػبح عديمػة
الفائػدة ،وتتجػو لالنحػدار والت ارجػع ،إضػافة إلػي ىػدر المػوارد البشػرية والماديػة ،فالييكػؿ التنظيمػي غيػر
المالئػـ يترتػب عميػو آثػار سػمبية مػف حيػث تػدني معنويػات وحافزيػة العػامميف واتخػاذ قػ اررات غيػر سػميمة،
وتزايد النزاعات التنظيمية والوظيفية ،وانخفػاض الطمػوح واإلبػداع وت ازيػد النفقػات ،وليػذا فػإف عػبء العمػؿ
والمسػؤولية التػي تحمميػا اإلدارة العميػا فػي منظمػات المجتمػع المػدني قػد زاد زيػادة ممحوظػة فػي السػنيف
األخي ػرة ،لػػذلؾ كممػػا كػػاف الييكػػؿ التنظيمػػي فػػاعالً ومحػػدداً لممسػػؤوليات زادت قػػدرة المنظمػػة عمػػى تحقيػػؽ
أىدافيا (والي.)2012،
مفيوم الييكل التنظيمي:
ارليػػة الرسػػمية التػػي يػػتـ مػػف خالليػػا إدارة المنظمػػة عبػػر تحديػػد خطػػوط السػػمطة واالتصػػاؿ بػػيف
ويعرؼ أيضاً بأنو نظاـ لمسمطة والمساءلة ،والعالقات بيف الوحػدات التنظيميػة الػذي
الرؤساء والمرؤوسيفُ .
يحدد شكؿ العمؿ وطبيعتو الالزـ لممنظمة (العمياف .)2002،

كما أن بعضيم سماه (البنيان التنظيمي) وعرفو كاآلتي:
 إطار يوضح التقسيمات أو الوحدات أو األقساـ اإلدارية التي تتكوف منيػا المنظمػة ،مرتبػة عمػىشػػكؿ مسػػتويات فػػوؽ بعضػػيا الػػبعض ،تأخػػذ شػػكؿ ىػػرـ يربطيػػا خػػط سػػمطة رسػػمية ،تنسػػاب مػػف
خاللو األوامر والتعميمات والتوجييات مف المستوى األعمى إلى األدنى ومف خاللو تتوضح نقاط
اتخاذ الق اررات ومراكز السمطة والمسؤولية (عقميي.)1996 ،
 ىػػو التركي ػػب ال ػػداخمي لممنظمػػة م ػػف كاف ػػة التقسػػيمات التنظيمي ػػة المكون ػػة ليػػا ،ويوض ػػح الييك ػػؿالعالقة بيف ىذه التقسيمات مف حيث تبعية كؿ تقسيـ ومكوناتػو مػف التقسػيمات األدنػى ،وسػمطة
ومسئولية كؿ تقسيـ ،ويسمي "الحمو" الييكؿ التنظيمي باليرـ اإلداري (الحمو.)1985 ،
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عنا ر الييكل التنظيمي:
مف خالؿ استقراء التعريفات المختمفة لمييكؿ التنظيمي يتبيف لنا أنيا تشترؾ غالباً فػي عػدة
عناصر ال بد مف توافرىا في ذلؾ الييكؿ التنظيمي (المنتدى العربي:)2010،
 وجود الوحدات اإلدارية المختمفة لممنظمة. وضوح التخصص في العمؿ ووجود مياـ محددة. نطاؽ اإلشراؼ وخط السمطة والمسؤولية. مواقع اتخاذ القرار مف حيث المركزية والالمركزية.األغراض التي تحققيا اليياكل التنظيمية:
يمكف عرض مجموعة مف األغراض التي تحققيا اليياكؿ التنظيمية كما يمي (والي:)2012،
 يبيف الييكؿ التنظيمي كيفية تقسيـ األعماؿ بيف الموظفيف في المؤسسة ،فتوضح أنواع وعددالوظائؼ فييا سواء كانت تمؾ الوظائؼ رئيسية يناط بيا تحقيؽ اليدؼ الرئيسي ،أـ وظائػؼ
مساعدة يناط بيا القياـ باألعماؿ الثانوية ،أـ وظائؼ استشارية يناط بيػا تقديػـ التوصيػات
والمشورة لألجيزة المختمفة.
 يوضح الييكؿ التنظيمي خطوط السمطة والمسؤولية واالتصاؿ الرسمي في المؤسسة ،فتظيرمف لو سمطة عمى مف ،ومف ىو مسؤوؿ أماـ مف ،ومف يتصؿ بمف ،وعميػو فإف كػؿ رئيس أو
مرؤوس يتعرؼ عمى مكانو في السمـ اإلداري.
 يوضح الييكؿ التنظيمي العالقات والتنسيؽ بيف مختمؼ الوحػدات اإلداريػة. يبيف الييكؿ التنظيمي عدد المستويات اإلدارية في المؤسسة وحجـ كؿ منيا ونوعية النشاطالذي تمارسو الوحدات المختمفة ،ومقارنة نطاؽ اإلشراؼ فييا مما يسيؿ عمى المتعامميف في
المؤسسة التعرؼ عمى واقعيا بسرعة.
 يوضح الييكؿ التنظيمي نطاؽ اإلشراؼ لكؿ رئيس ،مف خالؿ معرفتو لعدد المرؤوسيف التابعيفلو ،ومدى التبايف أو التوافؽ في أعماليـ ،وبعد المسافة بينيـ وبيف الرئيس .وفي ضوء ذلؾ،
يمكف لممنظـ وضع توصياتو إما بالتوسع في تفويض السمطة أو تضييقيا ،وذلؾ حسب
الموقؼ.
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 يظير الييكؿ التنظيمي المجاف في المؤسسة ،وسمطاتيا وعالقتيا بأجزائيا ،ومستوياتيا فيالييكؿ التنظيمي سواء كانت في المستويات العميا (مثؿ لجنة المديريف ولجنة التخطيط ،ولجنة
السياسات العامة ،والمجنة المالية ،وغيرىا) أـ في المستويات األخرى مػف الييكؿ التنظيمي.
 يفيد الييكؿ التنظيمي في مجاؿ تدريب الموظفيف الجددا فيستخػدـ فػي البرامػل التدريبيػةالتوجييية (أو التمييدية) لتعريؼ الموظفيف بأقسػاـ المؤسسػة ،ومواقعيػـ فػي التنظيػـ ،ورؤسائيـ
ومرؤوسييـ ،واألشخاص الذيف سيكونوف عمػى اتصػاؿ بيػـ أثنػاء عمميػـ.
 يعتبر الييكؿ التنظيمي بمثابة وثيقة توضيحية يمكف االستعانة بيا لدراسة التطور التاريخيوالوظيفي لممؤسسات اإلدارية خالؿ فترة معينة مف الزمف.
-

يستخدـ الييكؿ التنظيمي ألغراض إعالميةا فيساعد األفراد مف خارج المؤسسة في التعرؼ
عمى أقساميا وأعماليا واألشخاص الموجوديف فييا بصورة سيمة وسريعة.

 يساعد الييكؿ التنظيمي في اكتشاؼ ومعالجة االنحرافات واألخطاء الموجودة في التنظيـ ،مفخالؿ عممية تحميؿ اليياكؿ التنظيمية ،وعميو فإنيا تكشؼ العالقات غير السميمة ،والتداخؿ أو
االزدواج بيف المياـ المختمفة.
-

يفيد الييكؿ التنظيمي باعتباره وسيمة في بياف ما إذا كانت المؤسسة تتبع األسس والقواعد
التنظيمية السميمة ،كنطاؽ اإلشراؼ ووحدة القيادة واألمر ،وتوزيع العمؿ توزيعاً منطقياً سميماً.

أشكال اليياكل التنظيمية:
يشػػكؿ الييكػػؿ التنظيمػػي أو الخريطػػة التنظيميػػة اإلط ػػار العػػاـ لمتسمس ػػؿ اإلداري لممؤسس ػػةا
فيػػو الشػػكؿ الػػذي يوضػػح مواقػػع الوظػػائؼ وارتباطاتيػػا اإلداريػػة ،والعالقػػات بػػيف األفػراد ،كمػػا يوضػػح
خطوط السمطة والمسؤولية داخؿ التنظػيـ .ويبػدأ الييكػؿ التنظيمػي مػػف أعمػػى مسػػتوى (الوزيػػر مػثالً)
وينتيػػي بأقػػؿ مسػػتوى إداري م ػػف العػػامميف ،وقبػػؿ إعػػداد الييكػػؿ التنظيمػػي ال بػػد م ػػف تحديػػد أى ػػداؼ
المؤسس ػ ػػة م ػ ػػع األخ ػ ػػذ باالعتب ػ ػػار المرون ػ ػػة ف ػ ػػي ى ػ ػػذا الييك ػ ػػؿ ،بحي ػ ػػث لػ ػ ػو تغي ػ ػػرت األىػػ ػػداؼ يبقػ ػ ػػى
متناسباً(عيسى.)2010،
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ثانياً :الكفاءة المؤسسية:
ترتبط كفاءة األداء في المنظمات باالسػتخداـ األمثػؿ لممػوارد الماليػة والبشػرية المتػوفرة فييػا،
وذلػؾ عػف طريػؽ اسػتخداـ األسػاليب المناسػبة لتحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة ،وبالتػالي فيػي مبنيػة عمػى
أىداؼ واضحة وموضوعية قابمة لمتنفيذ لتحقيؽ أفضؿ مستوى لألداء (صياـ.)2010،
وتعرؼ بأنيا فاعمية المنظمة وكفاءتيا فػي اسػتخداـ مواردىػا المتاحػة لتحقيػؽ أىػدافيا بشػكؿ
أمثؿ ،وىناؾ فرؽ بيف الفاعمية ( ،)Effectivenessوالكفاءة ()Efficiencyا فالفاعمية تعرؼ بأنيػا
عمػؿ األشػياء الصػحيحة ( ،)Doing right thingsوأمػا الكفػاءة فتعػرؼ بأنيػا عمػؿ األشػياء بشػكؿ
جيػد (( )Doing things wellالعػدلوني )2002،وكػؿ ىػذه المعػاني مقصػودة فػي تعريػؼ الكفػاءة
المؤسسية.
وتتضػػمف الكفػػاءة المؤسس ػية :فاعميػػة التخطػػيط ،وفاعميػػة التنفيػػذ ،وفاعميػػة الرقابػػة والمتابعػػة ،وفاعميػػة
االتصاالت.
 فاعمية التخطيط :تشمؿ وضع الخطط واألىػداؼ واالسػتراتيجيات ألنشػطة المنظمػة المسػتقبمية،م ػ ػػع الق ػ ػػدرة والكف ػ ػػاءة والمرون ػ ػػة ف ػ ػػي التخط ػ ػػيط ،وتوجي ػ ػػو المػ ػ ػوارد المح ػ ػػدودة ،لتنفي ػ ػػذ األنش ػ ػػطة
االسػ ػ ػتراتيجية لممنظمػػ ػػة ،واس ػ ػػتيعاب المسػػ ػػتجدات البيئي ػ ػػة المختمف ػ ػػة ،وش ػ ػػموليا لكافػػ ػػة الفئػػ ػػات
المستيدفة.
 فاعميدة التنفيددذ :تشػػمؿ قػدرة المنظمػػة عمػػى تنفيػذ األنشػػطة والبػرامل بدقػػة وقػوة وكفػػاءة ،وامػػتالؾنظ ػػاـ تطبيق ػػي ص ػػارـ ،م ػػع األخ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار المتغيػ ػرات المحيط ػػة بالمؤسس ػػة ،والتخط ػػيط
لمعمؿ ،وليس عمؿ التخطيط فقط ،مع توفر ضمانات كافية لمتنفيذ الجيد.
 فاعميددددة الرقابددددة والمتابعددددة :تش ػػمؿ الق ػػدرة عم ػػى متابع ػػة تحقي ػػؽ األى ػػداؼ ،ووض ػػوح المع ػػاييروالمق ػػاييس ،كأس ػػاس لمرقاب ػػة ،ووج ػػود نظ ػػاـ واض ػػح وفع ػػاؿ لمرقاب ػػة ،م ػػع وض ػػوح آلي ػػة المتابع ػػة
الميدانية والدورية لمعمؿ ،والقدرة عمى تصحيح المسار عند اكتشاؼ الخمؿ.
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 فاعميددة االت دداالت :تشػػمؿ انسػػيابية حركػػة المعمومػػات مػػف القمػػة إلػػى القاعػػدة ،ووضػػوح طػػرؽاالتصػػاؿ داخػػؿ المؤسسػػة ،ووجػػود منػػاخ مشػػجع عمػػى المشػػاركة واالتصػػاالت المفتوحػػة ،ودعػػـ
قيادة المنظمة واسنادىا لنظـ االتصاالت (العدلوني.)2002،
ولتحقيػػؽ الكفػػاءة المؤسسػػية ال بػػد مػػف تحديػػد اسػػتراتيجية تتضػػمف (تحديػػد األىػػداؼ الواضػػحة
والخط ػػط االسػ ػػتراتيجية ،ترتي ػػب األولويػ ػػات ،تػػػوفر اإلمكان ػػات المادي ػػة والبشػ ػرية ،التنب ػػؤ باحتمػ ػػاالت
المسػػتقبؿ والظػػروؼ المحتممػػة ،الشػػموؿ ،الواقعيػػة ،المرونػػة ،المتابعػػة ،التقيػػيـ والتقػػويـ) ،وكفػػاءة
المنظمػة ينظػر ليػػا غالبػػا مػػف زاويػػة تقػػديـ المنػػافع القػػادرة عمػػى خمػػؽ التػوازف فػػي أدائيػػا
(السعيدي.)2002،
يمكػف قيػاس كفػاءة الييكػؿ التنظيمػي لممؤسسػة بقيػاس مركباتػو الرئيسػية الثالثػة )المركزيػة،
درجػة التعقيػد ،والترسػيـ( ،ويعػد الييكػؿ التنظيمػي أحػد المكونػات الرئيسػة لممؤسسػات إلػى جانػب
العامميف ،والميمة والتكنولوجيا وىي مكونات تتفاعؿ مع بعضيا باعتماد تبادلي.
عنا ر األداء المؤسسي:
ىناؾ مجموعة مف العناصر لألداء المؤسسي (صياـ )2010 ،تتمثؿ في:
 .1االستراتيجية واألىداؼ :تيتـ بالجيات التي ستوجو إلييا الخدمة أو المنتل.
 .2الييكؿ التنظيمي :يركز عمى مستوى كفاءة ،وفاعمية الييكؿ ،ومدى قدرتو عمى خدمة العمميات
التي سوؼ تقوـ بإنتاج السمع أو الخدمات.
 .3المقياس :وىو األداء الذي يمكف استخدامو بطريقة تفيد وتخدـ كالً مف االستراتيجية واألىداؼ.
 .4اإلدارة :وتتمثؿ في الطريقة التي ستُستخدـ بتحديد المسارات ،واالتجاىات ،وكيؼ تقوـ بعممية
التصحيح أو التصويب ،أي أف األداء مرتبط بشكؿ وثيؽ بأىداؼ المؤسسة التي ترغب في
تحقيقيا ،واألداء يرتبط ويشتمؿ في مضامينو عمى العديد مف المفاىيـ المتعمقة بالنجاح والفشؿ
ويمكف توضيحيا بارتي:
 .1الكفاءة التنظيمية :قدرة المؤسسة عمى اإلدارة وحسف استخداـ ما ىو متاح ليا مف موارد ،سواء
البشرية ،أو األمواؿ والمعدات ،أو المعمومات مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا.
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 .2الفاعمية التنظيمية :قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا المتعمقة بدرجة قبوؿ خدماتيا واستجابتيا
لمتطورات الحاصمة.
 .3النجاح االستراتيجي :قدرة المؤسسة عمى البقاء والتكيؼ والنمو ،في ظؿ األىداؼ التي تسعى
إلى تحقيقيا ،مف خالؿ تحقيؽ الموازنة بيف متطمبات البقاء في األمد القريب والبعيد.
ثالثاً :القيادة الفاعمة:
تعد قيادة المنظمات عنص اًر حيوياً في استمرار نشاطاتيا وعممياتيا المختمفة وازدىارىا،
حيث إف تعقد العمميات اإلدارية وكبر حجـ المنظمة ،وتعدد العالقات الداخمية والخارجية ،وكذلؾ
تأثير الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية عمى ىذه المنظمات يحتـ عمييا
مواصمة البحث واالستمرار في التجديد واالبتكار والتطوير ،وىي أمور ال تتحقؽ إال في ظؿ قيادة
إدارية واعية ومتفيمة (عالقي)377:2000 ،
وتعرؼ القيادة بأنيا عممية تيدؼ إلى التأثير في سموؾ األفراد وتنسيؽ جيودىـ لتحقيؽ
أىداؼ معينة (العساؼ ،)2004،ويؤكد المنيؼ " أف القيادة نشاط إيجابي يقوـ بو شخص بقرار
رسمي تتوفر فيو سمات وخصائص قيادية ،ليشرؼ عمى مجموعة مف العامميف لتحقيؽ أىداؼ
واضحة ،بوسيمة التأثير واالستمالة ،أو استخداـ السمطة بالقدر المناسب وعند الضرورة" (منيؼ،
)11:2011
والقيػادة فػػي مفيوميػػا العػاـ ،ال تيػػتـ بالنظػػاـ والنمطيػة ،بقػػدر مػػا تيػتـ بالحركػػة والتغييػػر ،لػػذا
فيػػي تركػػز عمػػى ثػػالث عمميػػات رئيسػة ،ىػػي :تحديػػد االتجػػاه والرؤيػػة ،حشػػد القػػوى ،والتحفيػػز وشػػحذ
اليمـ مف أجؿ تحقيؽ تمؾ الرؤية (العدلوني.)166: 2002 ،
ويعرؼ الطراونة القيادة الفاعمة أنيا" عممية التأثير في النشاطات والعمميات لمجموعة مف
األعضاء التنفيذييف ،وتوجيييا باتجاىات محددة( .الطراونة )12:2011 ،ويعرفيا اخوارشيدة "
القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ في ظؿ الموارد المحدودة والمتاحة" (اخوارشيدة.)76:2006 ،
والقيػػادة الفاعمػػة ىػػي التػػي تصػػوغ الػػرؤى لممسػػتقبؿ ،آخػػذة فػػي االعتبػػار المصػػالح المشػػروعة
لجميع األطراؼ المعنية ،وتضع استراتيجية راشدة في اتجاه تمؾ الرؤى ،مع ضماف دعـ مراكز القوة
الرئيسة لمعمؿ مف حوليا ،إليجاد الدافع لمتحرؾ إلى األماـ باتجاه تحقيؽ األىداؼ (الطالب2006 ،
.)52:
47

وتعتمد القيادة الفاعمة عمى األمور التالية (الشاعر:)13:2015 ،
ترتبط فاعمية القيادة بالتأثير في أنشطة المنظمة مف جميع جوانبيا وبجميع أفرادىا ،وليس مف
جانب معيف أو أفراد بعينيـ ،فقياس الفاعمية تعبير عف تقييـ األداء الكمي لممنظمة.
 يتـ التعرؼ إلى درجة تحقيؽ فاعمية القيادة مف خالؿ اإلنجاز واألىداؼ التي تحققياالمنظمة بتأثير القائد.
 تعتمد الفاعمية عمى الموارد البشرية والمادية المتاحة لكي تصؿ إلى أعمى مستوى مفالتطور والنضوج
أىمية القيادة الفاعمة:
لقد حظي موضوع القيادة بأىمية متميزة لدى العمماء والباحثيف منذ زمف بعيد ،وال شؾ أف
لمقيادة أىمية كبرى في أي تنظيـ ميما كاف نوعو ،وال يمكف أف تستقيـ حياة البشر والمنظمات
والمشاريع بدوف قيادة توجو جيود العامميف وتدفعيـ ألداء المياـ وفؽ الخطط المرسومة لتحقيؽ
األىداؼ (الشاعر.)2015،
لذا فإف لمقيادة أىمية كبيرة في توجيو سموؾ العامميف نحو تحقيؽ األىداؼ المرغوبة وال شؾ
أف الميارة القيادية تؤثر عمى مستوى األداء العاـ في التنظيـ ،لكوف القائد ىو الذي يحرؾ الجيود
ويوجو الطاقات لتحقيؽ أفضؿ المستويات لإلنجاز ،وتتميز القيادة بفاعميتيا واستم ارريتيا ،وىي
عالقة بيف الرئيس والمرؤوس ،وبيذه العممية يمكف لممرؤوسيف أف يتصرفوا حسب درجة تأثرىـ
بالنمط القيادي الذي يمارسو القائد ،وىذا بدوره يعتبر تغذية راجعة يستفيد منيا القائد في تحسيف
ق ارراتو مستقبالً (الغامدي.)49:2013 ،
وعميو تظير أىمية القيادة الفاعمة في النقاط التالية (الشاعر:)2015،
 تستطيع القيادة تحويؿ األىداؼ المطموبة إلى نتائل. توجو القيادة العناصر اإلنتاجية بفاعمية نحو تحقيؽ األىداؼ. بدوف القيادة يفقد التخطيط والتنظيـ والرقابة التأثير في تحقيؽ أىداؼ المنظمة. بدوف القيادة يصعب عمى المنظمة التعامؿ مع المتغيرات البيئية الخارجية والتي تؤثربشكؿ مباشر أو غير مباشر في تحقيؽ المنظمة ألىدافيا المرسومة.
 أنيا حمقة وصؿ بيف العامميف وخطط المنظمة وتصوراتيا المستقبمية.48

 أنيا البوتقة التي تنصير داخميا كافة المفاىيـ واالستراتيجيات والسياسات. تدعـ القوى اإليجابية في المنظمة ،وتقمص الجوانب السمبية قدر اإلمكاف. تنمية وتدريب األفراد باعتبارىـ أىـ موارد المنظمة ،كما أف األفراد يتخذوف مف القائد قدوةليـ.
 مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفيا لخدمة المنظمة.ل ػ ػػذلؾ م ػ ػػف أى ػ ػػـ اإلجػػ ػراءات الت ػ ػػي ينبغ ػ ػػي أف تق ػ ػػوـ بي ػ ػػا قي ػ ػػادة المنظم ػ ػػات الخيري ػ ػػة التخط ػ ػػيط
االسػػتراتيجي المبنػػي عمػػى تحديػػد الرؤيػػة المشػػتركة واألىػػداؼ واالسػػتراتيجيات ،التػػي تعكػػس تطمعػػات
المؤسسػة المسػػتقبمية عمػػى المػػدى البعيػػد ،وتجعميػػا أكثػر وضػػوحاً وتركيػ اًز ،وأسػػيؿ فيمػاً وتحقيقػاً ،مػػف
قب ػػؿ جمي ػػع الع ػػامميف ،وعميي ػػا أف تس ػػعى الكتس ػػاب مي ػػارة وض ػػع البػ ػرامل والخط ػػط طويم ػػة األج ػػؿ،
المعتمػػدة عمػػى د ارسػػة وتحميػػؿ المعوقػػات والسػػمبيات ،ونقػػاط القػػوة والضػػعؼ ،التػػي تػػؤثر عمػػى أداء
المنظمػػة ،و رفػػع الكفػػاءة المؤسسػػية ،مػػف خػػالؿ إعطػػاء أىميػػة بالغػػة لمتخطػػيط ،وصػػياغة األىػػداؼ
وتصميـ الخطط والبرامل ،ومف ثـ تنفيذ ذلؾ مف خالؿ آليات واضحة ،وبػذؿ الجيػد الكبيػر ،والوقػت
الكػػافي ،فػػي تػػدريب العػػامميف عمػػى التنفيػػذ السػػميـ ،ثػػـ تقيػػيـ اإلنجػػازات مػػف خػػالؿ معػػايير واض ػحة
مرتبط ػ ػػة ب ػ ػػالخطط واألى ػ ػػداؼ ،ول ػ ػػيس م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ مع ػ ػػايير مرتجم ػ ػػة أو عاطفي ػ ػػة أو شخص ػ ػػية
(عطية.)2006،
والبد أف يمتمؾ الفريؽ القيادي في المنظمة ميارات قيادية وادارية وكفاءة جيدة فػي مجػاؿ وضػع
االس ػػتراتيجيات ،وأف يك ػػوف حساسػ ػاً لممتغيػ ػرات الم ػػؤثرة عم ػػى المنظم ػػة ،م ػػع وض ػػوح ف ػػي األولوي ػػات
والخطػػط التنفيذي ػػة ،والتط ػػوير المسػػتمر لمكػ ػوادر العامم ػػة فػػي المؤسس ػػة (الع ػػدلوني.)193: 2002 ،
لذلؾ القائد الناجح ىو الذي:
 يصػػػوغ الػ ػػرؤى لممسػ ػػتقبؿ آخػ ػػذاً فػ ػػي االعتبػ ػػار المصػ ػػالح المشػ ػػروعة البعيػ ػػدة المػ ػػدى لجميػ ػػعاألطراؼ المعنية.
 يضع استراتيجية راشدة لمتحرؾ في اتجاه تمؾ الرؤى. يضػػمف دعػػـ م اركػػز القػػوة الرئيسػػة لػػو ،والتػػي يعػػد تعاونيػػا أو توافقيػػا أو العمػػؿ معيػػا أمػ ػ اًرضرورياً في إنجاز التحرؾ المطموب.
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 يستنيض ىمـ النواة الرئيسة لمعمؿ مف حولػو ،والتػي يعػد تحركيػا أساسػاً لتحقيػؽ اسػتراتيجيةالحركة.
"فالقائد اإلداري ىو بناء لممنظمػة ولػيس قائػداً ليػا فقػطا حيػث ال يقتصػر دوره عمػى تحقيػؽ
أىداؼ المنظمة فقط ،بؿ يمتد إلى اختيار األىداؼ واقناع الجماعة بيا " ويمكف القوؿ :إف تقدـ أي
مجتمع وتطور نظمو وكتابتيػا يتوقػؼ عمػى مػا يتػوفر لػو مػف القػادة اإلداريػيف القػادريف عمػى تنسػيؽ
الجيود البشرية وحفزىا ودفعيا نحو تحقيؽ أىدافػو ،فالقائػد اإلداري يعطػي لممنظمػة ديناميكيتيػا مػف
خالؿ التأثير ،كما أنو المحرؾ والمنسؽ والموجو لمجيود (الحربي.)2004 ،
مػػف السػػابؽ نسػػتنتل أف القيػػادة ىػػي العامػػؿ األساسػػي فػػي نجػػاح أي منظمػػة مػػف منظمػػات
المجتمػػع المػػدني ،وذلػػؾ ألف النجػػاح ال يػػتـ إال بارتبػػاط العػػامميف باليػػدؼ ،وىػػذا ينػػتل بفعػػؿ جيػػود
منظمة ،وتوجيو واشراؼ مستمر أي بوجود قيادة فاعمة ،حيث إف فاعمية المنظمة في تحقيؽ أىدافيا
يتوقؼ عمى مدى توفر القيادة الفاعمة.
رابعاً :السياسة التمويمية:
إف النظ ػرة التقميديػػة لمتمويػػؿ ىػػي الحصػػوؿ عمػػى األم ػواؿ واسػػتخداميا لتشػػغيؿ المشػػاريع أو
تطويرىػػا ،والتػػي تتركػػز أساس ػاً عمػػى تحديػػد أفضػػؿ مصػػدر لمحصػػوؿ عمػػى أم ػواؿ مػػف عػػدة مصػػادر
متاحة.
فف ػػي االقتص ػػاد المعاص ػػر أص ػػبح التموي ػػؿ يش ػػكؿ أح ػػد المقوم ػػات األساس ػػية لتط ػػوير الق ػػوى
المنتجة وتوسيعيا ،وتدعيـ رأس الماؿ خاصة لحظة تمويؿ رأس الماؿ المنتل.
حيػث يعتبػر التمويػؿ مػف العوامػؿ اليامػة فػػي قػدرة أي مؤسسػة عمػى تنفيػذ المشػاريع والبػرامل الالزمػػة
لتحقيؽ أىدافيا ،فبدوف التمويؿ ال يمكف تحقيؽ أو تنفيذ أي مف مشػاريع أو بػرامل المؤسسػة الالزمػة
لتحقيؽ أىدافيا ،لذلؾ بقاء المؤسسػة واسػتم ارريتيا مػرتبط بشػكؿ وثيػؽ بػاإلدارة الماليػة ومقػدرتيا عمػى
جمب التمويؿ الالزـ الستمرار وتطوير المؤسسة.
ويعػ ػػرؼ التمويػ ػػؿ بأنػ ػػو "الحصػ ػػوؿ عمػ ػػى األم ػ ػواؿ مػ ػػف أنسػ ػػب المصػ ػػادر المختمفػ ػػة"(الكخف،
.)2002
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بينم ػػا ُيع ػػرؼ "بػ ػدوي" تموي ػػؿ المؤسس ػػات األىمي ػػة بأن ػػو "تزوي ػػدىا ب ػػاألمواؿ الالزم ػػة لتحقي ػػؽ

أغ ارضػػيا التػػي قامػػت مػػف أجميػػا أو مػػا تحصػػؿ عميػػو مػػف مػػاؿ خػػاص لتحقيػػؽ أىػػدافيا فػػي مجػػاالت
الرعاية والتنمية االجتماعية" (بدوي)2000 ،
وينظػػر "ص ػػالح" إلػػى تموي ػػؿ المؤسس ػػات األىميػػة بأني ػػا "عممي ػػة حصػػوؿ منظم ػػات المجتم ػػع
المػػدني عمػػى األم ػواؿ أو التمويػػؿ مػػف مصػػادره الخاصػػة أو العامػػة طبق ػاً لمق ػوانيف والم ػوائح المنظمػػة
لػػذلؾ ،ليكػػوف مػػورداً ثابت ػاً ومسػػتم اًر لمصػػرؼ منػػو عمػػى أجي ػزة المنظمػػة وبرامجيػػا ،وتكػػويف أصػػوليا
الثابتة والمتداولة ،وىذا الماؿ لو طبيعة خاصة مف حيث مصادره ووسائؿ تنميتو" (صالح)2012 ،
ويقصػػد بتجنيػػد األم ػواؿ بأنػػو "نشػػاط اسػػتراتيجي مػػنظـ يعنػػي بتػػوفير األمػواؿ التػػي تحتاجيػػا
المنظمات الخيرية في تحقيؽ أىدافيا ()Mutz , 4222
كم ػػا يع ػػرؼ تجنيػػػد األمػ ػواؿ بأن ػػو "القػػػدرة عم ػػى ت ػػوفير وتػػػأميف المص ػػادر المادي ػػة والبش ػ ػرية
(الضػػرورية والالزمػػة لممنظمػػات غيػػر الربحيػػة ،مػػف أجػػؿ القيػػاـ بأعماليػػا وتنفيػػذ نشػػاطاتيا" (حػػرداف،
وآخروف.(2012 ،
مػػف خػػالؿ ىػػذه التعريفػػات يمكػػف اسػػتخالص أف التمويػػؿ ىػػو تػػوفير األم ػواؿ الالزم ػة لمقيػػاـ
بالمشاريع االقتصادية وتطويرىا ،وذلؾ في أوقات الحاجة إلييػا ،إذ إنػو يخػص المبػالغ النقديػة ولػيس
السمع والخدمات ،وأف يكوف بالقيمة المطموبة في الوقت المطموب ،فاليدؼ منو ىو تطوير المشاريع
العامة منيا والخاصة وفي الوقت المناسب.
وتع ػػرؼ اس ػػتراتيجيات تجني ػػد األمػ ػواؿ بأني ػػا خط ػػة تس ػػاعد ف ػػي تحدي ػػد االحتياج ػػات المالي ػػة
لممنظمة ،أو ىي مجموعة مف األىداؼ التي تعمؿ مف أجؿ تسػيير أعماليػا وتنفيػذ أىػدافيا ،وينبغػي
لالستراتيجية أف تعمؿ عمى تخطيط اإلجراءات العممية ،وتحديد المػوارد والجػداوؿ الزمنيػة التػي سػيتـ
تنفيذىا لمتأكد مف القدرة عمى تمويؿ االحتياجات لألنشطة التي ينبغي إنجازىا.
وتعتبػػر اسػػتراتيجية تجنيػػد األم ػواؿ أداة أساسػػية ناجحػػة ألنيػػا سػػتعمؿ عمػػى التركيػػز وتحديػػد
األولويػ ػػات ،وكػ ػػذلؾ تنويػ ػػع أنشػ ػػطة جمػ ػػع األم ػ ػواؿ ،وىػ ػػذا بالنيايػ ػػة يسػ ػػاعد عمػ ػػى تحديػ ػػد األىػ ػػداؼ،
فاالستراتيجية تساعد في منع إضاعة الوقت والجيد والموارد.
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التمويل الدولي:
ىو ما تحصؿ عميو الدولة مف األمواؿ النقدية وغير النقدية مف أجؿ استخداميا في
مجاالت مختمفة ،كما يقصد بو ذلؾ الجانب مف العالقات االقتصادية الدولية المرتبطة بتوفير
وانتقاؿ رؤوس األمواؿ دولياً .وتتعدد مصادر التمويؿ الدولي ومنيا الدوؿ والمؤسسات الدولية
التابعة لمحكومات ،ومف الجدير ذكره أف غالبية التمويؿ الدولي المقدـ لفمسطيف ىو مف الدوؿ
والمؤسسات الدولية التابعة لمحكومات (أبو حماد.)2011،
العوامدل المحددة لقرار التمويددل:
إف قرار التمويؿ يتحدد بتفاعؿ عدة عوامؿ نذكر منيػا:
.1السيطرة  :إف أصحاب المشروع أو المنشأة يسعوف دوماً إلى الحفاظ عمى درجة السيطرة عمى
المنشأة ،لذلؾ نجدىـ يتخموف عف استخداـ أمواؿ الممكية ويستخدموف أمواؿ االقتراض بدال عنيا،
ألف أمواؿ الممكية ستؤدي إلى إضافة مالكيف جدد وبالتالي سيطرة جديدة (ناصر.)1998،
 .2المخداطرة :المقصود بيا الخطر أو الضرر الذي قػد يمحؽ بالمؤسسة نتيجة عدـ الوفاء
بالتزاماتيا ،خػاصة إذا كانت األمواؿ المعتمدة فػي اإلنتاج وتوفير السيولة مقترضة مف مصادر
خارجية ،وىذا بطبيعة الحاؿ سيؤدي إلى وقوع المؤسسة في مشاكؿ مصيرية يجب الخروج منيا.
 .3توفدر األموال المرغوب فييا فدي األسواق  :يعتبر ىذا العػامؿ محدداً لقرار التمويؿ ،باعتبار
أصحاب المشروع يرغبوف في الحصوؿ عمى األمواؿ مف مصادر معينة ،كأمواؿ االقتراض قصيرة
األجؿ مف المصارؼ ،ونظ اًر لضخامة المبمغ المطموب فػإف المصرؼ ال توجد لديو األمواؿ الكافية
لتغطية القرض المطموب لسبب أو رخر ،باإلضافػة إلى أف الماؿ المرغوب فيو يمكػف أف يكوف
بزيادة حصص المالكيف بشرائيـ ألسيـ جديدة ،إال أف المالكيف يعزفوف عف شراء ىذه األسيـ،
وبالتالي تكوف الشركة مضطرة إلى المجوء إلى مصدر خاطئ ،ويكوف ذلؾ خارجاً عف نطاؽ إرادتيا
وخاضعاً لحركات االقتصاد والسوؽ المالي (ناصر.)1998 ،
 .4الم ءمدة :المقصود بيذا العامؿ التوافؽ والتالؤـ بيف أنواع الماؿ ،حسب آجاليا واستخدامات
ىذه األمواؿ ،لذلؾ يجب أف تستخدـ األمواؿ قصيرة األجؿ لتمويؿ االحتياجات الموسمية،
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واألمواؿ طويمة األجؿ لتمويؿ االحتياجات طويمة األجؿ ،مثؿ شراء األصوؿ الثابتة (الحسيني،
.)1999
 .5المروندة :المقصود بعامؿ المرونة ىػو استطاعة المنشأة المالءمة بيف الظروؼ المالية السائدة
وبيف مصادر األمواؿا بحيث تحصؿ عمى األمواؿ بالكميات المناسبة مف المصدر المناسب
في الوقت المناسب ،وتسعى إلى التخمص مف األمواؿ الفائضة في الوقت المناسب ،فالمنشأة
تفضؿ األمواؿ التي تتيح ليا حرية أكبر في إرجاع األمواؿ إلى أصحابيا عند عدـ الحاجة
إلييا ،وىذا أمر ممكف في حالة أمواؿ االقتراض عمى عكس أمواؿ الممكية.
 .6التوقيت :وىو عامؿ مف العوامؿ المحددة التخاذ القرار التمويمي المقصود بو :مراعاة الظروؼ
االقتصادية السائدة في البالد مف ركود وانتعاش ،فإذا كاف البمد يمر بمرحمة نياية الركود ويتجو
لمرحمة االنتعاش واالزدىار ،فإنو مف األفضؿ أف يتـ التمويؿ بأمواؿ االقتراضا وذلؾ ألف
أسعار الفائدة تكوف متدنية ،وتستطيع المنشأة تسديد الفوائد واألقساط بكؿ سيولة ،ألنيا مقبمة
عمى مرحمة انتعاش كغيرىا مف المؤسسات االقتصادية في البالد ،أما إذا كاف البمد يمر بنياية
فترة االزدىار ويتجو نحو الركود فإنو مف المستحسف لممنشأة أف تستخدـ أمواؿ الممكية (إصدار
أسيـ جديػدة) لتمويؿ حاجياتيا ،وذلؾ ألف األسيـ ال ترتب عمى المنشأة أية التزامات ثابتة
(ناصر.)1999 ،
خامساً :الكفاءة التسويقية:
يقصد بيا وجود الخطط التسويقية والترويجية ألنشطة المنظمة ومشروعاتيا ،مع وجود
برنامل فعاؿ لتكريس العالقات اإلنسانية وتنشيط العالقات الخارجية ،ووجود شبكة متينة مف
العالقات المؤسسية ،والتركيز عمى احتياجات الفئات المستيدفة ،وتقديـ أفضؿ الخدمات لمجميور
مقارنة بارخريف ،ووجود قاعدة بيانات شاممة عف العمالء وسائر المستيدفيف ،مع المعرفة الشاممة
بالمنافسيف والمؤثريف عمى أنشطة المنظمة ،ومعرفة وافية عف طبيعة ونوعية خدماتيـ وتميزىـ،
ومعرفة قطاعات الجميور ،وترتيبيا حسب األىمية ،ومعرفة البيئة الحكومية واالجتماعية المؤثرة
عمى أداء المنظمة ،ومعرفة مدى تقبؿ الجميور لمخدمات المقدمة مف المنظمة (العدلوني.)2002،
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يعد التسويؽ مفتاحػاً لتحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة ،وىػو عمػـ وفػف يحتػاج إلػى معرفػة وميػارة فػي
التطبي ػػؽ ،ويتض ػػمف مجموع ػػة م ػػف العممي ػػات الت ػػي تي ػػدؼ إل ػػى تعزي ػػز ال ػػدعـ الم ػػالي وزي ػػادة حص ػػة
اإليرادات لممنظمةا مف خالؿ اتخاذ كافة السػبؿ والطػرؽ لتنميػة عالقػات المنظمػة بػالعمالء الحػالييف
والمرتقبيف ،وبناء سمعة حسػنة مػف خػالؿ وسػائؿ منظمػة وىادفػة لموصػوؿ لألىػداؼ المنشػودة ،ومػف
ى ػػذه الوس ػػائؿ تط ػػوير المنتج ػػات حس ػػب طم ػػب الس ػػوؽ وتس ػػعيرىا بش ػػكؿ مناس ػػب وتوزيعي ػػا لمعم ػػالء
المالئميف في الوقت المالئـ وبالشكؿ المالئـ (عاشور.)14:2010 ،
يع ػرؼ التسػػويؽ بأنػػو تمػػؾ العمميػػة اإلنتاجيػػة التػػي مػػف خالليػػا يسػػتطيع األف ػراد والجماعػػات
الحصػػوؿ عمػػى احتياجػػاتيـ ورغبػػاتيـ ،مػػف خػػالؿ تبػػادؿ المنتجػػات والقيمػػة المقابمػػة ليػػا ،والتسػػويؽ
عمميػػة إداريػػة تسػػعى لتعظػػيـ العائػػد عمػػى المسػػتثمريف ،عػػف طريػػؽ تطػػوير وتنفيػػذ اسػػتراتيجيات وبنػػاء
عالقات ثقة مع العمالء المستيدفيف والحصوؿ عمى ميزة تنافسية ،فالمفتاح األساسي لقػدرة المنظمػة
عم ػػى تحقي ػػؽ أى ػػدافيا ى ػػو بن ػػاء عالق ػػة م ػػع العم ػػالء المس ػػتيدفيف باالعتم ػػاد عم ػػى إش ػػباع حاج ػػاتيـ
ورغباتيـ بصورة أكثر كفاءة وفاعمية مف المنافسيف (الضمور)2008،
ويعتبػػر التسػػويؽ فمسػػفة إداريػػة تحػػاوؿ الشػػركة مػػف خالليػػا تمبيػػة احتياجػػات العمػػالء الحاليػػة
وتوقعاتيـ المستقبمية ،وذلؾ مف خالؿ مجموعة منسقة مف النشاطات والجيود ،وفي نفس الوقت ىو
عممي ػػة تخط ػػيط وتنفي ػػذ األنش ػػطة المتكامم ػػة الت ػػي تق ػػوـ عم ػػى ت ػػوفير وتس ػػعير وت ػػرويل وتوزي ػػع الس ػػمع
والخدمات واألفكار ،لتحقيؽ اإلشباع لكؿ مػف المسػتيمؾ والمشػتري الصػناعي مػف جانػب ،والمنتجػيف
والموزعيف مف جانب آخر ،مف خالؿ مبادلة المنافع وفي حدود توجيات المجتمع.
التسويق في المنظمات غير الربحية:
ال يختمؼ مفيوـ التسويؽ في العمؿ التجاري عف مفيومو في العمؿ غير الربحي في
الجوىرا إنما الفرؽ الرئيس يتمثؿ في األطراؼ ذوات الصمة ،حيث إنو في التسويؽ غير الربحي
يشترؾ ثالثة أطراؼ رئيسة وىـ :المستفيدوف مف الخدمة ،المانحوف أو الداعموف ،المنظمة مقدمة
الخدمة.
بينما في العمؿ التجاري نجد أف الطرفيف األساسيف ىما :المنظمة (مقدمة الخدمة) ،والعمالء أو
المستيمكوف ،أما الباقي فيـ يمثموف ما يسمى بقنوات التوزيع.
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وبناء عمى ذلؾ فإننا نعرؼ التسويؽ في المجاؿ غير الربحي عمى أنو :تحديد وتمبية احتياج أو
رغبة المستفيديف والداعميف ،وذلؾ لتحقيؽ المنفعة لمطرفيف وتحقيؽ أىداؼ المنظمة (عاشور،
.)15:2010
خ ائص العممية التسويقية( :األكاديمية العربية البريطانية ،ص)2:
 .1التسويؽ عممية إدارية شاممة ومتكاممة.
 .2التسويؽ عممية اقتصادية واجتماعية (المسؤولية االجتماعية).
 .3التسويؽ يتضمف القياـ بمجموعة مف األنشطة.
 .4التسويؽ عممية تبادؿ منافع ألطراؼ متعددة.
 .5التسويؽ عممية ىادفة تخضع إلى التخطيط العممي.
 .6التسويؽ عممية مستمرة وديناميكية.
 .7ال يقتصر تطبيؽ التسويؽ عمى المنظمات اليادفة لمربح.

 5.1.2وسائل تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني:
ػر ألف األفػ ػ ػراد ى ػ ػػـ الفئػ ػ ػػة األكث ػ ػػر أىمي ػ ػػة فػػ ػػي مس ػ ػػألة تجني ػ ػػد األم ػ ػ ػواؿ ف ػ ػػي الع ػ ػػالميف العربػػ ػػي
نظ ػ ػ اً
واإلس ػ ػ ػػالميا ل ػ ػ ػػذا ف ػ ػ ػػإف الوص ػ ػ ػػوؿ لي ػ ػ ػػـ يحت ػ ػ ػػاج إل ػ ػ ػػى وس ػ ػ ػػائؿ ع ػ ػ ػػدة أبرزى ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػا يمي(:الخطي ػ ػ ػػب،
(،)276 :2002قديح.)2015:29،
-

االت االت الشخ دية المباشدرة :وىػي التػي تحػدث وجيػاً لوجػو ،وىػي األكثػر فعاليػةا حيػث
إف ىنػػاؾ العديػػد مػػف األسػػئمة التػػي قػػد يطرحيػػا المػػانح ،والتػػي تجػػد ليػػا إجابػػة فػػي المقػػاء مػػع
المستفيد.

-

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

-

التبددرع مددن خ د ل الحم د ت فددي الش دوارع واألس دواق :حيػػث يقومػػوف بػػالوقوؼ عنػػد إشػػارات
السيارات ومفترؽ الطرؽ ويجمعوف بحصاالتيـ ما يجود بو المتبرعوف.

-

الخطابدددات الشخ دددية :الت ػػي تأخ ػػذ الص ػػفة الشخص ػػية البحت ػػة ،والت ػػي يج ػػب إع ػػدادىا بدق ػػة
متناىية ،وتجيب عف جميع األسئمة التي يمكف أف يطرحيا المانح.
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-

االت االت الياتفية :التي تنقؿ رسالة المؤسسة ببساطة ويسر وتأخذ صفة غيػر رسػمية مػع
الجية ،سواء أكاف فرداً أـ أسرة ،ويتـ فييا طمب الدعـ والمساندة منيـ.

-

المناسبات الخا ة :كاألعياد أو في رمضػاف ،أو المناسػبات التػي أصػبح متعارفػاً عمييػا أو
يوـ األـ ،أو يوـ كبار السف وخالؼ ذلؾ ،حيث يتـ إعداد ترتيب لالتصاؿ بالمانحيف.

-

الدددعوة لمتبددرع بواس دطة اإلع د ن بوسددائل اإلع د م المختمفددة :ويتطمػػب ذلػػؾ اعتمػػاد وسػػائؿ
ذكية الفتة لالنتباه في اإلعالف باإلضافة إلى البساطة.

-

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

-

الحف ت السنوية :التػي تقيميػا المنظمػات التطوعيػة ،ويػدعى إلييػا الميسػوروف والمقتػدروف
والميتموف بعمؿ الخير ،وتقاـ في العادة في إحدى القاعات الكبرى ،حيث يجتمع المدعووف
ويقدموف تبرعاً لمجمعية باإلضافة إلى رسوـ المشاركة ،وىنػاؾ حفػالت أخػرى باإلضػافة إلػى
الحفالت السنويةا كأف يكوف ذلؾ حفؿ إفطار ،وقد تأتي الحفمة السنوية ضمف مفيػوـ موائػد
الخير التي يتـ فييا تبرع األغنياء إلقامة موائد إفطار في رمضاف لمفقراء والمحتاجيف.

-

مقترحات المشاريع :خاصة عندما تقوـ المنظمة التطوعية بتقديـ المقترحات المتعمقة بطمب
تبرع إلنشاء مشروع أو تكممتو ،أو تشغيؿ مشروع طبي أو تعميمي أو اجتماعي ،وقد أصبح
إع ػػداد مقترح ػػات المش ػػاريع وص ػػياغتيا م ػػف أى ػػـ الوس ػػائؿ المعتم ػػدة خاص ػػة م ػػف المنظم ػػات
المانحة لتقديـ الدعـ أو مواصمتو والمتعمقة بتنفيذ المشاريع الخيرية.

-

األسدددواق الخيريدددة :والب ػػا ازرات الت ػػي تقيمي ػػا المنظم ػػات التطوعي ػػة بي ػػدؼ تس ػػويؽ منتجاتي ػػا
كإحدى الوسائؿ المتاحة لجمع التبرعات.

-

المعدددارض الفنيدددة :وىػػي ال تختمػػؼ عػػف األس ػواؽ الخيريػػة والبػػا ازرات ،ويسػػيـ فييػػا  -فػػي
الع ػػادة  -الفن ػػانوف برس ػػوماتيـ وأعم ػػاليـ الفني ػػة بحي ػػث يخص ػػص العائ ػػد ألعم ػػاؿ المنظم ػػة
التطوعية.

-

الحم ت اإلع مية :لمدعوة إلى دعـ المنظمة التطوعية ،وذلؾ عبر وسائؿ اإلعػالـ المرئيػة
والمسموعة والمقروءة.
56

-

ح الة الخير :وتوضع في األسواؽ أو المدارس ،وتيدؼ إلى جمع التبرعات مف الػراغبيف
فػػي ذلػػؾ ،وقػػد تػػـ فػػي األردف توزيػػع آالؼ الحصػػاالت عمػػى األطفػػاؿ فػػي المػػدارس ضػػمف
مشروع القرش الخيري ،الذي يػدعو المػواطنيف إلػى اإلسػياـ يوميػاً بقػرش واحػد ،عمػى أسػاس
أف القرش ىو أصغر فئة في العممة.

إف ىذه الوسائؿ ليست ىي كؿ الوسائؿ المتاحة لجمع التبرعاتا بؿ تمجأ المنظمات التطوعية إلى
اإلبداع في تنظيـ حمالت وبأساليب مبتكرة .

 6.1.2مع ّوقات عممية تجنيد األموال
قػ ػػد يقػ ػػع العػ ػػامموف فػ ػػي المؤسسػ ػػات الخيريػ ػػة بػ ػػبعض األخطػ ػػاء أثنػ ػػاء التعامػ ػػؿ مػ ػػع المتبػ ػػرعيف ،وقػ ػػد
تتكػ ػػرر وتت ػ ػراكـ األخطػ ػػاء ،ممػ ػػا يػ ػػؤثر سػ ػػمباً عمػ ػػى سػ ػػمعتيا واسػ ػػتمرار الػ ػػداعميف ليػ ػػا فػ ػػي الحمػ ػػاس
لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدعميا ومس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاندتيا وم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف تم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ األخطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء( :الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوبكي وأب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمالة:2013 ،
(،)34العالوؿ(،)2011،صالح)2012،
 عدـ تحديد أىداؼ واضحة ،وابراز فوائد جمية مف وراء جمع التبرعات. جمع التبرعات لقضايا ال تيـ وال تثير اىتماـ الناس أو قضايا منتيية. المبالغة وعدـ الواقعية فيما تطمبو المؤسسة مف المتبرع. عدـ تحري واختيار الوقت المناسب عند طمب التبرعات. ظيور المؤسسة بمظير غير المتخصص والمدرؾ ألبعاد عممو. أف تكوف قيادة جمع التبرعات ضعيفة وىزيمة. أف تغير المؤسسة خطتيا واستراتيجيتيا أثناء حممة جمع التبرعات. اعتماد المؤسسة عمى شريحة واحدة في تبرعاتيا. عدـ االستفادة الفعمية مف المتطوعيف في جمع التبرعات. عدـ مشاركة أعضاء مجمس اإلدارة مشاركة فعمية في كؿ ما يتعمؽ بالمؤسسة. عدـ القياـ بالدراسات المستفيضة لعممية جمع التبرعات وأبعاد وخطط عممو. -جمع التبرعات لتحقيؽ أىداؼ حزبية أو سياسية تحت مسمى العمؿ الخيري.
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ولمتغمػػب عمػػى تمػػؾ الصػػعوبات والمشػػاكؿ فقػػد أوصػػى الخب ػراء بعػػدة توصػػيات أىميػػا :دعػػـ وتعزيػػز
الب ػرامل واألنشػػطة القائمػػة حالي ػاً فػػي المنظمػػات الخيريػػة ،واعػػادة تقويميػػا ،وتنميػػة وتطػػوير الميػػارات
اإلداري ػػة المس ػػاعدة والداعم ػػة لمنج ػػاح ب ػػيف المنظم ػػات ،إض ػػافة إل ػػى ذل ػػؾ تش ػػجيع االس ػػتثمارات ف ػػي
المنظمػػات الخيريػػة وتوظيػػؼ األسػػاليب الحديثػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد الماليػػة فػػي المنظمػػات الخيريػػة،
وتشجيع تبادؿ الخبرات الناجمة في المنظمات الخيرية ،وأخي ار تبني فكرة وجود لجاف متخصصة في
إدارة االستثمارات في المنظمات مختصة بتنمية الموارد المالية.
وفػػي ذات السػػياؽ يواجػػو العمػػؿ الخيػػري ومؤسسػػاتو اليػػوـ كثيػ اًر مػػف العقبػػات والصػػعاب أشػػيرىا ،تمػػؾ
التي تتعمؽ بتمويؿ ودعـ أنشطتو واستمرار برامجو ،ومف تمؾ العقبات (قديح:)38 :2015 ،
 .1الضدددغوط الدوليدددة الغربيدددة األمريكيدددة لتجفيددد

مندددابع الخيدددر بحجدددة اإلرىددداب ،وأثػػر تم ػػؾ

الضػػغوط عمػػى تعامػػؿ الحكومػػات والمجتمعػػات مػػع ىػػذه المنظمػػات ،التػػي أسػفرت عػػف تحجيمػػو
ونبذه والنفور عنو ،وقد اتخذت تمؾ الضغوط عدة صور منيا :
أ -اتيامػػو بوجػػود عالقػػة بينػػو وبػػيف اإلرىػػاب ،ومحاولػػة تمفيػػؽ أي تيػػـ تدينػػو والوصػػوؿ إلػػى أي
خيوط تثبت ىذه التيمة.
ب -التضييؽ عمى التبرعات والتحويالت المالية لممؤسسات اإلسالمية.
ت -تصفية المؤسسات الخيرية النشطة .
ث -اليجوـ الصييوني الغربي عمى العمػؿ الخيػري مػف خػالؿ الحمػالت اإلعالميػة لتنفيػر النػاس
عنو ،واشاعة الخوؼ بينيـ لمنعيـ عف دعمو ومساندتو .
ج -الحمم ػة العممانيػػة الميبراليػػة فػػي البمػػداف اإلسػػالمية التػػي يقودىػػا مجموعػػة مػػف الكتػػاب بقصػػد
تصفية العمؿ الخيري بحجل واىية لتقويضو ونسؼ مؤسساتو .
ح -تخػػوؼ الكثيػػر مػػف الموس ػريف واحجػػاميـ عػػف االسػػتمرار فػػي دعػػـ العمػػؿ الخيػػري ،متػػأثريف
بالحمالت الدعائية ،وقمة وعي الكثير مف المستمريف في دعميػا فػي العطػاء غيػر المػدروس
واإلنفاؽ عمى أمور جانبية ال ترتقي إلى مستوى حاجة األمة وأولوياتيا فػي اإلنفػاؽ ،إضػافة
إلى الفارؽ اليائؿ بيف إنفاقيـ الشخصي وانفاقيـ الخيري .
خ -ىناؾ تحديات داخمية فػي المؤسسػات الخيريػة نفسػيا منيػا الضػعؼ المؤسسػي والضػعؼ فػي
جودة التنفيذ لممشاريع الخيرية ،ومنيا ضعؼ التواصؿ مع المتبرعيف وضعؼ تأىيػؿ الكػادر
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الوظيفي ،إضافة إلى عدـ توفر الخبرة الكافية في إدارة الموارد وضػعؼ أنظمػة الرقابػة عمػى
األداء والموارد ،وغيرىا ،األمػر الػذي يكػرس الشػكوؾ ويزيػد مػف تثبيػت الكثيػر مػف الشػائعات
التي تدور حوليا ،ويزيد مف ضعؼ حماس المتعاطفيف في دعميا.
ولمتغم ػػب عم ػػى العقب ػػات الس ػػابقة وغيرى ػػا مم ػػا ل ػػـ يس ػػعؼ الوق ػػت ب ػػذكره ،ينبغ ػػي لمق ػػائميف عم ػػى ى ػػذه
المنظمات إعادة النظر في أعماليا وىياكميا واعادة ترتيب أولوياتيا في ضوء المعطيات المعاصػرة،
ونجمؿ ىذه الحموؿ في العناصر التالية( :قديح)39 :2015 ،
أ-

تحديد أولويات العمؿ الخيري.

ب -ترشيد العمؿ الخيري ،نظرة اقتصادية.
ت-

اتجاىات ميمة لتعظيـ الموارد المالية.

ث-

فف خدمة المتبرعيف واالىتماـ بيـ .

ج-

نصائح لالحتفاظ بالمتبرع مدى الحياة.
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 5.1التنمية والتنمية المستدامة
 1.2.2المقدمة
ال شؾ أف التنمية أصبحت ىدفاً منشوداً لكؿ ذي عمػؿ فػي جميػع منػاحي الحيػاة اقتصػادياً،
واجتماعي ػ ػاً ،وبيئي ػ ػاً ،وسياسػ ػػياً ،وتكنولوجي ػ ػاً وفػ ػػي كػ ػػؿ مجػ ػػاؿ مػ ػػف شػ ػػانو أف يرقػ ػػى بػ ػػالفرد ورفاىيتػ ػػو،
وأصبحت كػذلؾ مقصػود الحكومػات فوضػعت ليػا الخطػط وجنػدت ليػا األمػواؿ والطاقػات ،بػؿ تعػدى
األمر لمتجديد في مفيوـ التنمية وصوالً إلى االعتراؼ بحؽ األجياؿ القادمة مف االسػتفادة مػف مػوارد
وطاقات البمد وىو ما عرؼ الحقاُ بالتنمية المستدامة( .شيخو)2015:24 ،
يجد المتتبع لتػاريم التنميػة عمػى الصػعيد العػالمي واإلقميمػي أنػو طػ أر تطػور مسػتمر وواضػح
عمى التنمية بوصفيا مفيوماً ومحتػوى ،وكػاف ىػذا التطػور نتيجػة اسػتجابة واقعيػة لطبيعػة المشػكالت
التي تواجييا المجتمعات ،وانعكاساً حقيقياً لمخبرات الدولية التي تراكمت عبر الزمف في ىػذا المجػاؿ
(غنيـ وأبو زنط.)2010:19 ،
وقػػد أصػػدرت الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة فػػي ال اربػػع مػػف ديسػػمبر لمعػػاـ  1986إعالن ػاً
بشػأف "الحػػؽ فػػي التنميػػة"  ،وقػػد تضػمف ىػػذا اإلعػػالف أف الحػػؽ فػػي التنميػة يعػػد أحػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف
غيػػر القابمػػة لمتصػػرؼ ،وبموجبػػو يحػػؽ لكػػؿ إنسػػاف ولجميػػع الشػػعوب المشػػاركة واإلسػػياـ فػػي تحقيػػؽ
تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بيذه التنمية التي يمكف فييا إعماؿ جميع حقوؽ
اإلنسػػاف والحريػػات األساسػػية إعمػػاالً تام ػاً ،كم ػػا تضػػمف اإلعػػالف ضػػرورة أف يتحمػػؿ جميػػع البش ػػر
المسؤولية عف التنمية فردياً وجماعياً ،وأف مف حؽ الدوؿ ومف واجبيا وضع سياسات إنمائية وطنية
مالئمػػة تيػػدؼ إلػػى التحسػػيف المسػػتمر لرفاىيػػة جميػػع السػػكاف وجميػػع األف ػراد عمػػى أسػػاس مشػػاركتيـ
النشطة والحرة واليادفة في التنمية (خيرة ومريـ )2008:2 ،
ترتكز عممية التنمية الشػاممة فػي تحقيػؽ أىػدافيا عمػى العديػد مػف الجوانػب والعناصػر ومنيػا
(تيـ وآخروف:)1998 ،
(أ) الجانب االقتصادي :وذلؾ برفع مستوى الدخؿ القومي ،وزيادة معدؿ دخؿ الفرد ،ومياجمة الفقػر
والبطالة ،وتوفير المساواة في الدخؿ ألفراد المجتمع.
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(ب) الجانب العممي :االعتماد عمى العموـ والتكنولوجيػا لزيػادة اإلنتػاج ،عمػى أف تكػوف التقنيػة نابعػة
مف العقوؿ المحمية ،وليست مستوردة مف الخارج ما أمكف.
(ج) الجانب االجتماعي والثقػافي :ويشػمؿ العالقػات والػوعي والمسػئولية ود ارسػػة توزيػع القػوة والتعمػيـ
والػػدخؿ ،ويشػػمؿ ذلػػؾ أيض ػاً تحريػػر العقػػوؿ مػػف التخمػػؼ ،والعػػادات السػػيئة كاألنانيػػة واحتقػػار العمػػؿ
اليػػدوي ،واتاحػػة الفرصػػة لمعمػػؿ بنشػػاط وفعاليػػة تمكػػف مػػف اسػػتخداـ األسػػموب العممػػي ،وتنميػػة القػػدرة
عمى اإلبداع واالبتكار ،واالبتعاد عف العشائرية والقبمية الضيقة ،والتمسؾ بنظاـ سميـ لمقيـ.
ولك ػػي يتحق ػػؽ ى ػػذا الي ػػدؼ ال ب ػػد عم ػػى أي دول ػػة م ػػف توس ػػيع ق ػػدرتيا عم ػػى متابع ػػة التنمي ػػة
المسػػتدامة ،ألف التنميػػة المسػػتدامة عمميػػة تحػػوؿ فػػي المجتمػػع فػػي سػػموكو وتصػرفاتو ،وىػػذا األمػػر ال
يتـ بقانوف وال بتغيير في الدسػتور ،وال بقػرار إداري ،ذلػؾ أف التنميػة ال تػتـ إال بوجػود أنػاس يعرفػوف
ماذا يريدوف ،ىؤالء الناس تكوف معارفيـ العممية متقدمة ،ويعمموف عمى نشر ىذه المعارؼ مف أجؿ
إيجاد رأي عاـ مستنير ،فاألمور ليست تمقائية وال جزئية ،بؿ متراكبة ومتشابكة ويجب تجييػز البيئػة
المناسبة لمتنمية المستدامة التي تجعؿ مػف الترابطػات بػيف العوامػؿ المختمفػة فاعمػة ومسػاىمة إيجابيػاً
ف ػػي عممي ػػة التنمي ػػة ،إذ يج ػػب أف ينطم ػػؽ مس ػػار التنمي ػػة م ػػف أوض ػػاع واقعي ػػة وم ػػع الن ػػاس ف ػػي ى ػػذه
األوضػػاع ،وعمػػى وقػػع خطػػاىـ وبحسػػب إمكانػػاتيـ وغايػػاتيـ ،وذلػػؾ بغيػػة إطػػالؽ اإلبػػداعات الكامنػػة
بداخميـ وبموغ األىداؼ القادريف ىـ عمى استكشافيا ،فاالستدامة في عممية التنمية تيدؼ إلى تأميف
قػػدرات وطاقػػات ومصػػادر ألجيػػاؿ لػػـ تولػػد بعػػد ،وذلػػؾ بػػنفس الكفػػاءة المتػػوفرة حاليػاً ،فاالسػػتدامة فػػي
جوىرىػػا عدالػػة فػػي تكػػافؤ الفػػرص بػػيف الش ػرائح االجتماعيػػة لمجيػػؿ الحاضػػر ،وبينػػو وبػػيف األجيػػاؿ
الالحقة (بارود )2005:1 ،
وسػػيتـ التطػػرؽ إلػػى التنميػػة والتنميػػة المسػػتدامة مػػف حيػػث :مفيػػوـ التنميػػة وتطػػوره ،مفيػػوـ،
أبعاد ،خصائص  ،وأىداؼ التنمية المستدامة ،باإلضافة إلػى التنميػة المسػتدامة فػي فمسػطيف (واقػع،
تحديات ،ومتطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة) ،كما سيتـ التطرؽ إلى دور منظمات المجتمع المدني
في عممية التنمية ،التمكيف التنموي ،وجدلية اإلغاثة والتنمية.

 2.2.2تطور مفيوم التنمية
يالحػظ المتتبػػع لتػاريم التنميػػة عمػى الصػػعيد العػالمي واإلقميمػػي تطػو اًر مسػػتم اًر وواضػحاً فػػي مفيوميػػا
ومحتواىػػا ،وكػػاف ىػػذا التطػػور بمثابػػة اسػػتجابة واقعيػػة لطبيعػػة المشػػكالت التػػي تواجييػػا المجتمعػػات،
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وانعكاساً حقيقياً لمخبرات الدولية التي تراكمت عبر الزمف في ىػذا المجػاؿ ،ويضػع (أبػو زنػط وغنػيـ،
 )2005أربعػػة م ارحػػؿ رئيسػػة لتطػػور مفيػػوـ ومحتػػوى التنميػػة فػػي العػػالـ منػػذ نيايػػة الحػػرب العالميػػة
الثانية وحتى وقتنا الحاضر ،وىذه المراحؿ يمكف إيجازىا في ارتي:
 .1التنميدددة رديفددداً لمنمدددو االقت دددادي :تميػػزت ىػػذه المرحمػػة التػػي امتػػدت تقريب ػاً منػػذ نيايػػة الحػػرب
العالمي ػػة الثاني ػػة وحت ػػى منتص ػػؼ العق ػػد الس ػػادس م ػػف الق ػػرف العشػ ػريف ،باالعتم ػػاد عم ػػى اس ػػتراتيجية
التصػػنيع كوسػػيمة لزيػػادة الػػدخؿ القػػومي وتحقيػػؽ معػػدالت نمػػو اقتصػػادي مرتفعػػة وسػريعة ،وقػػد تبنػػت
بعض الدوؿ استراتيجيات أخرى بديمة بعدما فشمت استراتيجية التصنيع في تحقيػؽ التػراكـ ال أرسػمالي
المطموب ،الذي يمكف أف يساعدىا في التغمب عمى مشكالتيا االقتصادية واالجتماعية المختمفة.
 .2التنمية وفكرة النمو والتوزيع :استمرت ىذه المرحمة تقريباً فػي الفتػرة مػف نيايػة السػتينيات وحتػى
منتصؼ العقد السابع مف القرف العشريف ،وبدأ مفيوـ التنمية فييا يشمؿ أبعاداً اجتماعية بعدما كػاف
يقتصػػر فػػي المرحمػػة السػػابقة عمػػى الجوانػػب االقتصػػادية فحسػػب ،فقػػد أخػػذت التنميػػة بػػالتركيز عمػػى
معالج ػػة مش ػػاكؿ الفق ػػر والبطال ػػة والالمس ػػاواة ،م ػػف خ ػػالؿ تطبي ػػؽ اس ػػتراتيجيات الحاج ػػات األساس ػػية،
والمشاركة الشعبية في إعداد خطط التنمية وتنفيذىا ومتابعتيا.
 .3التنميددة االقت ددادية واالجتماعيددة الشدداممة المتكاممددة :امتػػدت ىػػذه المرحمػػة تقريب ػاً مػػف منتصػػؼ
السبعينيات إلى منتصؼ ثمانينيات القرف العشريف ،وظيػر فييػا مفيػوـ التنميػة الشػاممة ،تمػؾ التنميػة
التػػي تيػػتـ بجميػػع جوانػػب المجتمػػع والحيػػاة ،وتصػػاغ أىػػدافيا عمػػى أسػػاس تحسػػيف ظػػروؼ السػػكاف
العػػادييف ولػػيس مػػف أجػػؿ زيػػادة معػػدالت النمػػو االقتصػػادي فحسػػب ،بمعنػػي أنيػػا تيػػتـ أيضػاً بتركيػػب
ىػػذا النمػػو وتوزيعػػو عمػػى المنػػاطؽ والسػػكاف ،ولكػػف السػػمة التػػي غمبػػت عمػػى ىػػذا النػػوع مػػف التنميػػة
تمثمػػت فػػي معالجػػة كػػؿ جانػػب مػػف جوانػػب المجتمػػع بشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف الجوانػػب األخػػرى ،ووضػػعت
الحمػػوؿ لكػػؿ مشػػكمة عمػػى انف ػراد ،األمػػر الػػذي جعػػؿ ىػػذه التنميػػة غيػػر قػػادرة عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ
المنشػػودة فػػي كثيػػر مػػف المجتمعػػات ،ودفػػع إلػػى تعزيػػز مفيػػوـ التنميػػة المتكاممػػة التػػي تعنػػي بمختمػػؼ
جوانب التنمية ضمف أطر التكامؿ القطاعي والمكاني.
 .4التنميددة المسددتدامة :منػػذ بدايػػة ثمانينيػات القػػرف الماضػي بػػدأ العػػالـ يصػػحو عمػػى ضػػجيل العديػػد
مف المشكالت البيئية الخطيرة التي باتت تيدد أشكاؿ الحياة فوؽ كوكب األرض ،وكػاف ىػذا طبيعيػاً
في ظػؿ إىمػاؿ التنميػة لمجوانػب البيئيػة طػواؿ العقػود الماضػية ،فكػاف ال بػد مػف إيجػاد فمسػفة تنمويػة
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جديدة تساعد في التغمب عمػى ىػذه المشػكالت ،وتمخضػت الجيػود الدوليػة عػف مفيػوـ جديػد لمتنميػة
عػػرؼ باسػػـ التنميػػة المسػػتدامة ( أبػػو زنػػط وغنػػيـ ،)2005 ،كمػػا وتبمػػور مفيػػوـ التنميػػة المسػػتدامة
بمعنػػاه العممػػي الػػذي نعرفػػو اليػػوـ ألوؿ م ػرة عػػاـ 1987ـ ،وذلػػؾ فػػي تقريػػر المجنػػة العالميػػة لمبيئػػة
والتنمية الذي يحمؿ عنواف " . "Our Common Future
ومنػػذ ظيػػور ىػػذا التقريػػر وحتػػى وقتنػػا الحاضػػر شػػيد العػػالـ فعاليػػات دوليػػة كثي ػرة لمناقشػػة موضػػوع
التنميػػة المسػػتدامة ،تالحقػػت فييػػا الد ارسػػات واألبحػػاث والمػػؤتمرات والنػػدوات التػػي منيػػا عمػػى سػػبيؿ
المثػػاؿ ال الحصػػر ،مػػؤتمر األرض الػػذي انعقػػد فػػي مدينػػة ريػػو دي جػػانيرو الب ارزيميػػة عػػاـ 1992ـ
وتمخضت عنو ""Agenda 21
 الحمقة الخاصة بمراجعة أجندا ( )21والمنعقدة في األمـ المتحدة عاـ 1997ـ. ندوة استراتيجيات التنمية المستدامة ،والمنعقدة مف قبؿ األمـ المتحدة في غانا عاـ 2001ـ. مؤتمر األرض أو قمة جوىانسبرج بجنوب أفريقيا الخاصة بالتنمية المستدامة في عاـ 2002ـ. المؤتمر األوؿ لوزراء البيئة في الدوؿ اإلسالمية بجدة عاـ 2002ـ. المؤتمر الثاني لوزراء البيئة في الدوؿ اإلسالمية بجدة عاـ 2006ـ.كما ويرى الباحث أف مفيوـ التنمية المستدامة انتشر بشكؿ سريع في أنحاء المعمورةا حيث
أصبحت التنمية المستدامة أسموب حياة ،ونمط معيشة ،إلى جانب أنيا نمط تنموي يمتاز بالعقالنيػة
والرشد ،وتسعى إلى خمؽ مجتمع أقؿ ميالً لمنزعة المادية ،وتغيير كثير مف المفاىيـ الثقافيػة السػائدة
التي أثبتت فشميا.
ويػ ػػرى (رفع ػ ػػت )2012 ،بػ ػػأف الع ػ ػػالـ ارف يش ػ ػػيد تطػ ػػو اًر كبيػ ػ ػ اًر فػ ػػي مج ػ ػػاالت االتص ػ ػػاالت
واإلنترنت ،وبالتالي فرض عمينا تطو اًر موازياً لو لكػؿ أشػكاؿ وأنمػاط التواصػؿ والمعمومػات والمعرفػة،
وتػػدرؾ الحكومػػات ،متمثمػػة فػػي مؤسسػػاتيا األكاديميػػة العمميػػة منيػػا والتطبيقيػػة عمػػى كافػػة مسػػتوياتيا
وتنوعيػػا أىميػػة البحػػث العممػػي ودوره المػػؤثر الػػذي يؤديػػو فػػي جميػػع منػػاحي الحيػػاة ،فيػػو ييػػدؼ إلػػى
إث ػ ػراء الفكػ ػػر المجتمعػ ػػي بػ ػػمخر التطػ ػػورات العمميػ ػػة والتطبيقيػ ػػة فػ ػػي المجػ ػػاالت اإلداريػ ػػة واإلنس ػ ػػانية
واالقتصػػادية واالجتماعيػػة ،واالسػػتفادة مػػف تمػػؾ التطبيقػػات – المالئمػػة لمجتمعاتنػػا -وعكػػس تجػػارب
الدوؿ المتقدمة في تطوير أداء االقتصاد وأداء األجيزة الحكومية والمنظمات المدنية وتحقيؽ التنمية
المستدامة عمى كافة المستويات.
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وي ػ ػػرى الباح ػ ػػث أف مص ػ ػػطمح التنمي ػ ػػة المس ػ ػػتدامة ف ػ ػػرض نفس ػ ػػو ف ػ ػػي الجوان ػ ػػب االقتص ػ ػػادية
واالجتماعية واإلدارية والسياسية ،ليس عمى مسػتوى العػالـ العربػي فحسػب ،بػؿ عمػى مسػتوى العػالـ،
وأصبح اإلنساف ىو المحور الرئيس في عممية التنمية المستدامة في أي مجتمع وفي كؿ المجاالت،
وازداد الوعي أيضاً بقيمة ىذا اإلنساف ،حيث اعتبرتو المجتمعات الحديثػة ىػدفاً ووسػيمة ،بمعنػى أداة
وغاية في منظومة التنمية المستدامة لدرجة التأكيد عمى أنو ىو التنمية ذاتيا.

 3.2.2مفيوم التنمية
يعرفيا (حالوة وصالح )2010 ،بأنيا أفضؿ اسػتغالؿ لممػوارد الماديػة والبشػرية بكفػاءة وفعاليػة ،مػف
أجػػؿ تطػػوير كافػػة الجوانػػب االقتصػػادية واالجتمػػاعي والسياسػػية واإلداريػػة والصػػحية الثقافيػػة والبيئيػػة،
وذلؾ خالؿ تضافر الجيود الرسمية والشعبية معاً جوف تبعية ألي جية كانت.
ويعرفيا (أبو سمرة )2007،بأنيا" تمؾ العمميات التي تبذؿ فيو نشاطات مقصودة وفؽ سياسػة عامػة
إلحداث تطور اجتماعي واقتصادي وسياسي لمناس في بيئاتو المحمية ،وذلؾ باالعتمػاد أساسػاً عمػى
الجيود األىمية والحكومية المنسقة والمتكاممة.
مف التعريفات السابقة يمخص الباحث مفيوـ التنميػة "بأنيػا اإلدارة الحكيمػة لممػوارد الطبيعيػة المتاحػة
بشكؿ يكفؿ الرخػاء االقتصػادي واالجتمػاعي وتحقيػؽ االحتياجػات اإلنمائيػة والبيئيػة لألجيػاؿ الحاليػة
والمقبمة"

 4.2.2مفيوم التنمية المستدامة
لقد عانػت التنميػة المسػتدامة مػف التػزاحـ الشػديد فػي التعريفػات والمعػاني ،وذلػؾ ارجػع لتعػدد
اسػتخداماتيا ،فػػالبعض يتعامػػؿ معيػػا كرؤيػػة أخالقيػػة والػػبعض رخػػر ي ارىػػا نموذجػاً تنمويػاً بػػديالً ،أو
ربما أسموباً إلصالح األخطاء والتعثرات التي ليا عالقة بالبيئػة ،وىنػاؾ مػف يتعامػؿ معيػا عمػى أنيػا
قضػػية إداريػػة ومجموعػػة مػػف الق ػوانيف والق ػ اررات التػػي تعمػػؿ عمػػى توعيػػة وتخطػػيط السػػتغالؿ الم ػوارد
بشكؿ أفضؿ(شيمي.)65 :2014،
بينمػػا يعػػرؼ (ديػػب ومينػػا )2009،التنميػػة المسػػتدامة بأنيػػا " التنميػػة التػػي تمبػػي احتياجػػات
الحاضر دوف المساس بقدرة المستقبؿ واألجياؿ القادمة عمى تمبية احتياجاتيـ ،ويعتبر مفيوـ التنمية
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المسػػتدامة فػػي إطػػاره العػػاـ مفيوم ػاً بيئي ػاً ثػػـ تح ػوؿ إلػػى مفيػػوـ تنمػػوي شػػامؿ ي ارعػػي ثػػالث محػػاور
رئيسية وىي المحور االجتماعي واالقتصادي والبيئي".
ويعػرؼ (أبػػو النصػر )2003 ،التنميػػة المسػتدامة عمػػى أنيػا " :التنميػػة التػي تتضػػمف تحقيػػؽ
العدالػػة بػػيف األجيػػاؿ وداخػػؿ نفػػس الجيػػؿ مػػف خػػالؿ المواءمػػة بػػيف األىػػداؼ االقتصػػادية واإلنسػػانية
والبيئيػة ،لممحافظػة عمػى المكونػات المختمفػة لمثػروة التػػي تضػمف اسػتمرار توليػد الػدخؿ عبػر األجيػػاؿ
المختمفة".
ويرى (عبد الحي )2006،بأف مفيوـ التنمية المستدامة يعني "تنمية اقتصادية ومسػتوى معيشػي
ال يضػػعؼ قػػدرة البيئػػة فػػي المسػػتقبؿ عمػػى تػػوفير الغػػذاء وعمػػاد الحيػػاة الػػالزـ لمس ػكاف ،وتسػػعى إلػػى
تمبية احتياجػات الجيػؿ الحػالي دوف اسػتنزاؼ حاجػات األجيػاؿ القادمػة" حيػث يمكػف تحديػد العناصػر
التالية لمتنمية المستدامة:
 المحافظة عمى عدد مناسب مف السكاف. استنباط ونقؿ وتكييؼ أشكاؿ جديدة مف التقنية. تطػػوير المؤسس ػػات التعميميػػة والص ػػحية لنش ػػر الػػوعي وتغيي ػػر االتجاىػػات لتحفي ػػز التغيػػراتاالجتماعية الثقافية.
 العناية بالبيئة وتحسينيا والمحافظة عمى العناصر األساسية فييا.تحسػػيف المسػػتوى المعيشػػي لممجتمػػع العربػػي بأسػػموب حضػػاري يضػػمف طيػػب العػػيش لمنػػاس
ويشمؿ :التنمية المطردة لمثػروة البشػرية والشػراكة العربيػة عمػى أسػس المعرفػة واإلرث العربػي الثقػافي
والحض ػػاري ،والترقيػ ػػة المتواصػ ػػمة لألوض ػػاع االقتصػ ػػادية عمػػػى أس ػػس المعرفػػػة واالبتكػػػار والتطػػػوير
واسػػتغالؿ القػػدرات المحميػػة واالسػػتثمار العربػػي ،والقصػػد فػػي اسػػتخداـ الثػػروات الطبيعيػػة مػػع ترشػػيد
االسػ ػ ػػتيالؾ وحفػ ػ ػػظ الت ػ ػ ػوازف بػ ػ ػػيف التعميػ ػ ػػر والبيئػ ػ ػػة وبػ ػ ػػيف الكػ ػ ػػـ والكيػ ػ ػػؼ " (جامعػ ػ ػػة الممػ ػ ػػؾ عبػ ػ ػػد
العزيز.)2005،
ويرى الباحث ومف خالؿ االطالع والدراسات السابقة بأف التنمية المستدامة أصبحت منياج
حي ػػاة ،وس ػػموكاً مؤسسػ ػاتياً عم ػػى الص ػػعيد الحك ػػومي ومؤسس ػػات المجتم ػػع الم ػػدني والقط ػػاع الخ ػػاص،
ودخمت جميع مناحي الحياة بكؿ أبعادىاا التنمية اإلدارية ،االقتصادية ،التنموية ،العمرانيػة ،البيئيػة،
الصحية ،التعميمية ،والسياسية.
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 5.2.2أبعاد التنمية المستدامة
اعتبػػر الػػبعض مفيػػوـ التنميػػة المسػػتدامة فػػي إطػػاره العػػاـ مفيومػاً بيئيػاً ثػػـ تحػػوؿ إلػػى مفيػػوـ
تنمػػوي شػػامؿ ي ارعػػي ثػػالث محػػاور رئيسػػية ىػػي المحػػور االقتصػػادي ،المحػػور االجتمػػاعي ،والمحػور
البيئي .وعد ىذه المحاور أو األبعاد الثالثة أبعاداً مترابطة ومتداخمة في إطار تفاعػؿ يتسػـ بالضػبط
والترشيد لمموارد (الحمو.)2012،
ويوضح (السعيد )2012 ،أف أبعاد التنميػة المسػتدامة تشػمؿ البعػد االقتصػادي واالجتمػاعي والبيئػي
كما ىو موضح بالشكؿ ( ،)3.2كما يمي:
شكل رقم ( )3.2يوضح أبعاد التنمية المستدامة

المصدر :السعيد ،نضاؿ أحمد ( ،)2012التنمية المستدامة نحو مجتمع أفضؿ ،العراؽ
 .1البعد االقت ادي :تسعى التنمية المستدامة إلى تحسيف مستوى الرفاىيػة لإلنسػاف مػف خػالؿ
زيػػادة نصػػيبو مػػف السػػمع والخػػدمات الضػػرورية ،وفػػي ظػػؿ محدوديػػة الم ػوارد لػػف يتحقػػؽ ىػػذا
المسعى إال بتوفر العناصر التالية:
 توفر عناصر اإلنتاج الضرورية لمعممية اإلنتاجية. رفع مستوى الكفاءة والفعالية لألفراد بتنفيذ السياسات والبرامل التنموية. زيػػادة معػػدالت النمػػو فػػي مختمػػؼ مجػػاالت اإلنتػػاج ،لزيػػادة معػػدالت الػػدخؿ الفػػردي وتنشػػيطالتغذية العكسية بيف المدخالت والمخرجات (.شيخو)2015:27 ،

67

وينبػع البعػػد االقتصػادي مػػف أف البيئػة ىػػي كيػاف اقتصػػادي متكامػؿ باعتبارىػػا قاعػدة لمتنميػػة
وأي تمويث ليا واستنزاؼ لمواردىػا يػؤدي فػي النيايػة إلػى إضػعاؼ فػرص التنميػة المسػتقبمية
ليػػا ،ومػػف ثػػـ يجػػب أخػػذ المنظػػور االقتصػػادي بعيػػد المػػدى لحػػؿ المشػػكالت مػػف أجػػؿ تػػوفير
الجيد والماؿ والموارد (ديب ومينا.)2009:491 ،
 .2البعد االجتماعي :ويعرؼ عمى أنو حؽ اإلنساف الطبيعي في العيش في بيئة نظيفة وسميمة
يمارس مػف خالليػا جميػع األنشػطة مػع كفالػة حقػو فػي نصػيب عػادؿ مػف الثػروات الطبيعيػة
والخ ػػدمات البيئي ػػة واالجتماعي ػػة ،يس ػػتثمرىا بم ػػا يخ ػػدـ احتياجات ػػو األساس ػػية (م ػػأوى ،طع ػػاـ،
مم ػػبس ،ىػ ػواء ..،إل ػػم) فضػ ػالً ع ػػف االحتياج ػػات المكممػ ػة لرف ػػع مس ػػتوى المعيش ػػة دوف تقمي ػػؿ
فرص األجياؿ القادمة (ديب ،ومينا.)2009:491،
 .3البعد البيئي :أدى إدخاؿ البعد البيئي في مجاؿ التنمية إلى تغيير مفيومو مف مجرد الزيادة
ف ػػي اس ػػتغالؿ المػ ػوارد إلش ػػباع الحاج ػػات اإلنس ػػانية المتع ػػددة والمتج ػػددة إل ػػى مفي ػػوـ التنمي ػػة
المتواصػمة أو التنميػػة المسػػتدامة .بحيػث تحػػرص التنميػػة المسػتدامة عمػػى أال تحمػػؿ األجيػػاؿ
القادمة أعباء إصالح البيئػة التػي تموثيػا األجيػاؿ الحاليػة .وأصػبح ىنػاؾ تفرقػة فػي نظريػات
التنميػػة االقتصػػادية بػػيف التنميػػة التػػي ت ارعػػي الجوانػػب البيئيػػة وتعػػرؼ بالتنميػػة الخض ػراء أو
المتواصمة أو المستدامة وبيف التنمية االقتصادية البحتة التي ال تراعي البعد البيئي (فطاني
.)2006:22،
ويرتبط مفيوـ التنميػة البيئيػة بتمػوث البيئػة أو االسػتخداـ الجػائر لممػوارد الػذي قػد يػؤدي إلػى
خمػػؿ داخمػػي وانييػػار عناصػػر قػػوة الدولػػة .ومػػف ناحيػػة أخػػرى فقػػط ارتػػبط أيضػاً بمفػػاىيـ إعػػادة تػػدوير
المخمفات والتخمص ارمف مف النفايات (الحمو.)2012:65،
والبيئة لفظ شائع االستخداـ يرتبط مدلولو بنمط العالقة بينيا وبيف مستخدميا ،فنقوؿ :البيئة
الزراعية ،والبيئة الصناعية ،والبيئة الصحية ،والبيئة االجتماعية والبيئة الثقافية والسياسػية .....إلػم.
وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمبيئة العمرانية .ويعني ذلؾ عالقة النشاطات البشرية المتعمقة بيذه المجاالت،
فالحػػديث عػػف مفيػػوـ البيئػػة إذف ىػػو الحػػديث عػػف مكوناتيػػا الطبيعيػػة وعػػف الظػػروؼ والعوامػػؿ التػػي
تعػػيش فييػػا الكائنػػات الحيػػة ،وىكػػذا يمكػػف أف نقػػوؿ أف البعػػد البيئػػي ىػػو االىتمػػاـ بػػإدارة المصػػادر
الطبيعية وىو العمود الفقري لمتنمية المستدامة ( .ديب ومينا)2009،490 ،
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 6.2.2خ ائص التنمية المستدامة
يرى (الغامدي )2008،بأف التنمية المستدامة تتمتع بعدة خصائص تـ إيجازىا فيما يمي:
 طويمة المدى ،إذ يعد البعد الزمني فييا ىو األساس ،إضافة إلى البعد الكمي والنوعي. تراعي حؽ األجياؿ القادمة في الموارد الطبيعية. تضع تمبية االحتياجات األساسية لمفرد في المقاـ األوؿ. تراعي الحفاظ عمى المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية بكؿ محتوياتو. يعد الجانب البشري فييا وتنميتو مف أوؿ أىدافيا. تراعي المحافظة عمى تنوع المجتمعات وخصوصيتيا ثقافياً ودينياً وحضارياً. تقوـ عمى التنسيؽ والتكامؿ الدولي في استخداـ الموارد ،وتنظيـ العالقة بيف الدوؿ المتقدمةوالدوؿ النامية.

7.2.2

أىدا

التنمية المستدامة

يرى (أبو زنط وغنيـ )2010 ،بأف التنمية المستدامة مف خالؿ آلياتيػا ومحتواىػا تسػعى إلػى تحقيػؽ
مجموعة مف األىداؼ منيا:
 تحسػػيف القػػدرة الوطنيػػة عمػػى إدارة الم ػوارد الطبيعيػػة إدارة واعيػػة رشػػيدة لتحقيػػؽ حيػػاة أفضػػؿلكافة فئات المجتمع ،وتحقيؽ حياة أفضؿ لمسكاف.
 احتراـ البيئة الطبيعية مف خالؿ تنظػيـ العالقػة بػيف األنشػطة البشػرية وعناصػر البيئػة وعػدـاإلضرار بيا ،إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي لمسكاف وتنمية إحساس الفرد بمسػؤوليتو تجػاه
المشكالت البيئية.
 ضػ ػػماف إدراج التخطػ ػػيط البيئػ ػػي فػ ػػي كافػ ػػة م ارحػ ػػؿ التخطػ ػػيط اإلنمػ ػػائي ،مػ ػػف أجػ ػػؿ تحقيػ ػػؽاالستغالؿ الرشيد الواعي لمموارد الطبيعية لمحيمولة دوف استنزافيا أو تدميرىا.
 ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخػدـ أىػداؼ المجتمػع ،وجمػع مػا يكفػي مػف البيانػات األساسػيةذات الطابع البيئي لمسماح بإجراء تخطيط إنمائي سميـ.
 إعػػالـ الجميػػور بمػػا يواجيػػا مػػف تحػػديات فػػي شػػتى المجػػاالت لضػػماف المشػػاركة الشػػعبيةالفعالة.
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 التركيز بوجو خاص عمى األنظمة المعرضة لألخطػار ،سػواء كانػت أر ٍاض زراعيػةً معرضػةَ
لمتصحر ،أو مصادر مياه معرضة لمنضوب أو لمتموث ،أو نمواً عمرانياً عشوائياً.
 التنمية المستدامة تساىـ في تحقيؽ الخيارات ،ووضػع االسػتراتيجيات وبمػورة األىػداؼ ورسػـالسياسات التنموية برؤية مستقبمية أكثر توازناً وعدالً.
 عممي ػ ػػة التنمي ػ ػػة المس ػ ػػتدامة تنطم ػ ػػؽ م ػ ػػف أىميػ ػ ػة تحمي ػ ػػؿ األوض ػ ػػاع االقتص ػ ػػادية والسياس ػ ػػيةواالجتماعية واإلدارية برؤية شمولية وتكاممية.
 التنميػػة المسػػتدامة تعمػػؿ عمػػى توحيػػد الجيػػود والتعاضػػد بػػيف المنظمػػات الحكوميػػة والخاصػػةوغيػػر الحكوميػػة ،حػػوؿ مػػا ُيتفػػؽ عميػػو مػػف أىػػداؼ وب ػرامل تسػػاىـ فػػي إسػػعاد جميػػع الفئػػات

المجتمعية الحالية والمستقبمية.

 إحداث التغير الفكري والسموكي والمؤسسي الذي يتطمبو وضع السياسات والبػرامل التنمويػة،وتنفيػػذىا بكفػػاءة وفعاليػػة وتجنػػب التػػداخؿ والتك ػرار ،واالخػػتالؼ وبعث ػرة الجيػػود ،واسػػتنزاؼ
الموارد المحدودة ،وفي مقدمتيا الوقت وعامؿ الزمف الػذي يصػعب تعويضػو ويتعػذر تخزينػو
واسترجاع ما فات منو.
 تعمؿ التنمية المستدامة عمى زيادة فرص الشػراكة والمشػاركة فػي تبػادؿ الخبػرات والميػارات،وتسػػاىـ ف ػػي تفعيػػؿ دور التعم ػػيـ والتػػدريب والتوعي ػػة لتحفيػػز اإلب ػػداع ،والبحػػث ع ػػف أس ػػاليب
جدي ػػدة تزي ػػد م ػػف تولي ػػد توظي ػػؼ المعرف ػػة العممي ػػة وت ػػداخؿ حقولي ػػا م ػػف خ ػػالؿ ف ػػرؽ البح ػػث
العممي.

 8.2.2التنمية المستدامة في فمسطين
فيمػػا يتعمػػؽ بالتنميػػة المسػػتدامة فػػي فمسػػطيف فقػػد ذىػػب الكثيػػر مػػف البػػاحثيف إلػػى اعتبػػار أف
التنمية في فمسطيف يجب أف تتواكب مع قياـ الدولة الفمسػطينيةا بمعنػى اسػتحالة تطبيػؽ التنميػة فػي
ظؿ وجود االحتالؿ ،حيث إف المفيوـ التنموي ينبغي أف يقوـ عمى أساس التغيير الشامؿ في جميع
نواحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية ،وذلؾ فػي ظػؿ وجػود سػيادة لمدولػة تػتحكـ
فػػي مواردىػػا وق ارراتيػػا السياسػػية ،ومػػف البػػاحثيف مػػف رأى بوجػػوب التنميػػة فػػي ظػػؿ االحػػتالؿ بيػػدؼ
الحفاظ عمى الثوابت والمقدرات السياسية واالقتصادية ،وقد واجيت عمميػة التنميػة فػي فمسػطيف شػتى
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أن ػواع السػػمب والتعطيػػؿ أثػػرت عمػػى جوانبيػػا المختمفػػة ،ويعتبػػر االحػػتالؿ السػػبب ال ػرئيس فػػي سػػمب
وتعطيػػؿ التنمي ػػة ف ػػي فمس ػػطيف ،بيػػدؼ خدم ػػة أىداف ػػو السياس ػػية واالقتصػػادية ،وبالت ػػالي ف ػػإف التنمي ػػة
االقتصػادية فػي المنػػاطؽ الفمسػطينية لػػـ تشػيد تطػو اًر ممحوظػاً خػالؿ فتػرة االحػتالؿ (بػػارود: 2005،
)12
إف خطػػط التنميػػة المسػػتدامة التػػي يتوجػػب عمػػى دولػػة فمسػػطيف وضػػعيا تصػػطدـ عمػػى أرض
الواقػػع بالمعيق ػػات السياس ػػية الت ػػي يفرض ػػيا االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي عم ػػى الفمس ػػطينييف ،حي ػػث تتع ػػرض
المػوارد الطبيعيػػة الفمسػػطينية إلػػى إج ػراءات وممارسػػات تقػػوـ بيػػا سػػمطات االحػػتالؿ مػػف طػػرؼ واحػػد
محدثة تغييرات جذرية في االتزانات الطبيعية القائمة ،وتعتبر فمسطيف الحالة الفريػدة فػي العػالـ التػي
تتعرض إلى مخططيف متناقضػيف السػتغالؿ مواردىػا ،إحػداىما أصػيؿ صػاحب أرض والثػاني دخيػؿ
يمم ػػؾ القػ ػػوة واإلمكانيػ ػػات ،وعمي ػػو تعتبػ ػػر فمسػ ػػطيف نموذجػ ػاً لمعالقػ ػػة العضػ ػػوية ب ػػيف التػ ػػدىور البيئػ ػػي
والنزاعات السياسية( معيد األبحاث التطبيقية)2006:9،
ومما شكؿ أحد أىـ المعيقات لمتنمية قيػاـ االحػتالؿ االسػرائيمي بشػف حػروب متواصػمة عمػى
كافػػة مؤسسػػات دولػػة فمسػػطيف ،وبالتحديػػد عمػػى قطػػاع غ ػزة فػػي األع ػواـ  ،2008،2012،2014وال
سػػيما اسػػتيدافو لكافػػة المؤسسػػات الحكوميػػة والمدنيػػة واألمنيػػة وتػػدميرىا بالكامػػؿ ومنيػػا عمػػى سػػبيؿ
المثاؿ الجامعات والمدارس والمستشفيات ومطار غزة الدولي وميناء غزة البحري ،وتدمير كافة البنى
التحتية ،والتي عممت دولػة فمسػطيف عمػى إنشػائيا لممسػاىمة فػي تحقيػؽ الرفػاه وتػوفير العػيش الكػريـ
ألفراد الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويكشػ ػػؼ (الجيػ ػػاز المركػ ػػزي لإلحصػ ػػاء الفمسػ ػػطيني )2014،عػ ػػف واقػ ػػع التنميػ ػػة المسػ ػػتدامة
والتح ػػديات الت ػػي تواجييػ ػػا ومتطمب ػػات تحقيقيػ ػػا ف ػػي فمسػ ػػطيف بأبعادى ػػا الثالث ػػة البيئي ػػة واالجتماعيػػػة
واالقتصادية ،عمى النحو التالي:
 .1البعد االقت ادي ل ستدامة:
 واقع التنمية المستدامة في فمسطين عمى ال عيد االقت ادي :تتضمف المؤشرات التالية:
 االقت دداد وقددوة العمددل :ويشػػمؿ ت ارجػػع فػػي نصػػيب الفػػرد مػػف النػػاتل المحمػػي اإلجمػػالي،ارتفػػػاع معػ ػػدالت البطالػ ػػة فػ ػػي فمسػ ػػطيف ،الحصػ ػػار االس ػ ػرائيمي عقبػ ػػة فػ ػػي طريػ ػػؽ االسػ ػػتيراد
والتصدير.
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 الش دراكة العالميددة :بموجػػب قػرار األمػػـ المتحػػدة األخيػػر( )2012أصػػبحت دولػػة فمسػػطيفالدولة رقـ ( )194في األمـ المتحدة ،وبيذه الصفة تستطيع أف تنضػـ إلػى اتفاقيػات التجػارة
الدوليػة ،وأف تبػػرـ اتفاقيػات ثنائيػػة متعػددة مػػع دوؿ أخػرى ،وىػػذا يحػرر االقتصػػاد الفمسػػطيني
مف التبعية لالقتصاد االسرائيمي.
 تحديات تحقيق التنمية المستدامة في فمسطين عمى ال عيد االقت ادي:
وتتمثؿ في تراجع الوضع االقتصػادي العػاـ واألزمػة الماليػة والفقػر والبطالػة والػديوف ،ويتػأثر
االقتصاد الفمسطيني بالسياسات واإلجراءات االسػرائيمية بدرجػة بالغػة بسػبب تشػابكو وارتباطػو الكبيػر
باالقتصاد االسرائيمي الذي تراكـ عبر سنوات طويمة مف االحتالؿ واإلخضاع االقتصادي الذي أدى
إلػػى تبعيػػة شػػبو كاممػػة لالقتصػػاد االس ػرائيمي .وتمثػػؿ الػػديوف أىػػـ المعوقػػات التػػي تحػػوؿ دوف نجػػاح
خطط التنمية المستدامة وتؤدي لمتأثير سمباً في المجتمعات الفقيرة بصورة خاصة ،والمجتمػع الػدولي
بصػػفة عامػػة ،حيػػث تُشػػكؿ الػػديوف وأعباؤىػػا عقبػػة فػػي طريػػؽ النمػػو االقتصػػادي (الجيػػاز المركػػزي
لإلحصاء الفمسطيني.)2014:53 ،
 متطمبات تحقيق التنمية المستدامة في فمسطين عمى ال عيد االقت ادي:
 .1تكثي ػػؼ الجي ػػود اإلقميمي ػػة والدولي ػػة إلع ػػادة بن ػػاء البني ػػة االقتص ػػادية الت ػػي دمرى ػػا االح ػػتالؿ
اإلسرائيمي ،بما في ذلؾ إنياء حالة الحصار المفروضة عمى المدف والقرى الفمسطينية.
 .2دع ػ ػػـ القطاع ػ ػػات اإلنتاجي ػ ػػة كالز ارع ػ ػػة والص ػ ػػناعة والتج ػ ػػارة والس ػ ػػياحة ،م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ زي ػ ػػادة
المساعدات الفنية والمادية.
 .3المساعدة في خمؽ بيئة مالئمة لجذب المستثمريف وذلؾ لالستثمار في مختمؼ القطاعات.
 .4تعزيػز دور اإلدارة االقتصػادية لمؤسسػػات السػمطة الوطنيػة الفمسػػطينية وذلػؾ بتطػوير قػػدرات
الو ازرة والمؤسسات ذات العالقة( .الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.)2014:56 ،
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 .2البعد االجتماعي ل ستدامة:
 واقع التنمية المستدامة في فمسطين عمى ال عيد االجتماعي:
 الفقددر :ت ػرتبط ظػػاىرة الفقػػر فػػي فمسػػطيف فػػي الوضػػع السياسػػي واألمنػػي والعوامػػؿ الخارجيػػةكالمساعدات الدولية ،وال يعاني المجتمع الفمسطيني مف ظاىرة الفقػر فقػط ،بػؿ يتعػرض ىػذا
المجتمػػع إلػػى عمميػػة إفقػػار وتيمػػيش ممػػنيل يمارسػػو االحػػتالؿ بيػػدؼ اإلبقػػاء عمػػى مسػػببات
الفقر ،واضعاؼ القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفمسطيني.
 الحكم الرشيد :يػرتبط مفيػوـ الحكػـ الرشػيد مػع مفيػوـ التنميػة المسػتدامةا ألف الحكػـ الرشػيدىػػو الػرابط الضػػروري لتحويػػؿ النمػػو االقتصػػادي إلػػى تنميػػة مسػػتدامة .وأظيػػرت نتػػائل مسػػح
أُجػػري حػػوؿ واقػػع الفسػػاد وانتشػػاره فػػي فمسػػطيف فػػي العػػاـ  2013أف ( )%93.2مػػف األفػراد
في فمسطيف يعتقدوف أف الفساد بسبب الواسطة منتشر في القطاع العاـ المػدني ،مقارنػة مػع
( )%86.4و ( )%86.1في القطاعيف الخاص والمجتمع المدني عمى التوالي.
 ال ددحة :تعتبػػر منظمػػة الصػػحة العالميػػة الحالػػة الصػػحية العامػػة لفمسػػطيف معقولػػة ،وحسػػبتقارير التنمية األلفية وبيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني فإنو قد تـ القضاء عمى
المالريا وشمؿ األطفاؿ والسؿ والحصبة بسبب سمسمة مف برامل التحصيف الناجحة ،وحسب
برنػامل التطعػيـ فػي فمسػطيف يتضػح أف نسػػبة التطعػيـ لػدى األطفػاؿ  13-12شػي اًر مرتفعػػة
بشكؿ ممحوظ .كما يمر الفمسطينيوف في مرحمة تحوؿ وبائي سريع فاألمراض غيػر المعديػة
مثؿ أمراض القمب وارتفاع ضغط الدـ والسكري والسرطاف قد طغت عمى األمػراض المعديػة
كأسباب رئيسة لالعتالؿ والوفيات.
 الخ ائص السكانية (الديموغرافية) :إف الزيادة السكانية فػي فمسػطيف ال تتماشػى مػع النمػواالقتصادي بشكؿ موازي ،حيث إف القيػود االسػرائيمية المفروضػة عمػى االقتصػاد الفمسػطيني
أدت إلػػى تراجعػػو ،كمػػا أف مصػػادرة األ ارضػػي أدت إلػػى كثافػػة سػػكانية عاليػػة ،والسػػيما فػػي
قطػ ػاع غػ ػزة ،حي ػػث ُيع ػػد قط ػػاع غػ ػزة أعم ػػى كثاف ػػة س ػػكانية ف ػػي الع ػػالـ ،وى ػػذه الزي ػػادة تتس ػػـ
باالكتظػػاظ والفقػػر ،وىػػذا ُيشػػكؿ تحػػدياً أمػػاـ حػػدوث تنميػػة تضػػمف حػػؽ األجيػػاؿ المسػػتقبمية.

(الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)2014:56،
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 تحديات تحقيق التنمية المستدامة في فمسطين عمى ال عيد االجتماعي
وتتمثؿ أىـ تحديات التنمية المستدامة في الفقر الشديد والمػوارد الطبيعيػة المسػتنزفة والزيػادة
الكبيرة في أسعار المواد الغذائية ،ومػا ليػا مػف تػأثير سػمبي وخطيػر عمػى قطػاع عػريض مػف طبقػات
المجتمػػع ،وانتشػػار األمػراض الوبائيػػة ،عػػالوةً عمػػى ذلػػؾ نقػػص فػػي خػػدمات البنيػػة التحتيػػة المناسػػبة،

فضػالً عػػف الػػنقص فػػي تػػدفؽ المسػػاعدات التنمويػػة الرسػػمية ومشػػكمة الػػديوف الخارجيػػة باإلضػػافة إلػػى
عدـ السيطرة عمى المصادر والموارد الطبيعة وعمى معظـ أراضي فمسطيف بسػبب االحػتالؿ ،ناىيػؾ
عف الحدود والمعابر المائية والجوية واألرضية التي يسيطر عمييا لالحتالؿ( وزارة التخطيط والتنمية
اإلدارية.)30 : 2014،
 متطمبات تحقيق التنمية المستدامة في فمسطين عمى ال عيد االجتماعي
 .1دعـ خطط العمؿ والبرامل الوطنية لمتخفيؼ مف حدة الفقر ،وزيػادة دخػؿ الفػرد ،وتعزيػز دور
المرأة.
 .2بن ػػاء الق ػػدرات ،ودع ػػـ الش ػػباب الفمس ػػطيني ،واعط ػػاء أىمي ػػة أكب ػػر لمتعم ػػيـ المين ػػي والت ػػدريب
المالئـ ،واإلدارة السميمة لممصادر البشرية.
 .3التركيػػز عمػػى تقويػػة قػػدرات المؤسسػػات العاممػػة فػػي مجػػاؿ التنميػػة االجتماعيػػة ،وتعزيػػز دور
المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص.
 .4المساعدة عمى نقؿ وتوطيف التكنولوجيا المالئمػة إلػى فمسػطيف ،وتطػوير القػدرات الفمسػطينية
في مجاؿ البحث العممي ،واالستفادة مف الدعـ الفني المتػاح مػف المؤسسػات والمنظمػات الدوليػة
في ىذا المجاؿ.
 .5تقوي ػػة ال ػػروابط م ػػع المؤسس ػػات الدولي ػػة ووك ػػاالت التموي ػػؿ ومؤسس ػػات األم ػػـ المتح ػػدة ذات
العالقة بالتنمية االجتماعية.
 .6دعـ المؤسسات الصحية والتعميمية والخدمات االجتماعية مادياً وفيناً ،لكي تتمكف مف القياـ
بمياميا لخدمة المجتمع المحمي.
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 .7دعػػـ حمػػالت التوعيػػة لشػػرح أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة فػػي المػػدارس والجامعػػات والمجتمعػػات
المحمية( .الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني.)56 :2014 ،
 .3البعد البيئي ل ستدامة:
 واقع التنمية المستدامة في فمسطين عمى ال عيد البيئي:
 .1اليواء والمنبعثات :إف الغازات السامة الناتجة مف مصانع االحتالؿ ومحطات توليد الطاقة
لديو ،إضافة إلى أثر استخداـ األسمحة المحرمة في حروبو المتوالية ضد قطاع غزة أدت
إلى تموث اليواء والتربة والمياه.
 .2الزراعة واألراضي :أدت إجراءات االحتالؿ االسرائيمي المتمثمة في مصادرة األراضي ومنع
الوصوؿ إلييا ،وتجريؼ األراضي لبناء المستعمرات االسرائيمية ،إلى انحسار فرص التنمية.
 .3البيئة البحرية والساحمية :يتعرض شاطئ غزة لمتموث نتيجة تدفؽ المياه العادمة والقاء
النفايات ،بحيث زادت نسبة طوؿ الشاطئ المموث عف  %50مف طوؿ شاطئ القطاع.
 .4المياه :يمثؿ نصيب الفرد الفمسطيني مف المياه -وبخاصة في غزة -أحد أعمى مستويات
ندرة المياه في العالـ ،نتيجة نقص المياه وأسموب إدارة المياه المشتركة ،وتعرض الحوض
الساحمي في قطاع غزة إلى الضم الجائر لممياه مف قبؿ االحتالؿ.
 .5التنوع الحيوي :تزداد األخطار والميددات عمى التنوع الحيوي نتيجة لممارسات االحتالؿ
وسياساتو عمى األرض الفمسطينية ،فبناء المستعمرات وما يصاحبيا مف مصادرة ونيب
وتجريؼ لألرض الفمسطينية ،واقامة جدار الضـ والتوسع الذي عمؿ عمى تجزئة وتقطيع
األنظمة البيئية الطبيعية لألحياء وعزؿ الكثير مف األنواع مف حرية التنقؿ والتزاوج ،ىذا
فضالً عف شؽ الطرؽ االلتفافية لصالح المستعمريف عمى حساب األراضي الطبيعية.
(الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)2014:17،
 تحديات تحقيق التنمية المستدامة في فمسطين عمى ال عيد البيئي وتتمثل في تدىور
قاعدة الموارد الطبيعية:
 تتمثؿ في االستمرار في استنزاؼ الموارد الطبيعية لدعـ أنماط اإلنتاج واالستيالؾ ممايؤدي إلى نضوب قاعدة الموارد الطبيعية وانتشار كافة أشكاؿ التموث ونقص الموارد المائية
وندرتيا ،واالستغالؿ غير المتوازف ليا ،باإلضافة إلى العديد مف المخاطر البيئية الناجمة
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عف النفايات الناتجة عف األنشطة الصناعية والمبيدات الحشرية( .الجياز المركزي
لإلحصاء الفمسطيني)2014:51 ،
 متطمبات تحقيق التنمية المستدامة غي فمسطين عمى ال عيد البيئي:
 .1تدخؿ المجتمع الدولي لوقؼ االعتداءات اإلسرائيمية عمى البيئة الفمسطينية.
 .2دعـ االستراتيجية البيئية الفمسطينية لحماية المصادر الطبيعية مف جميع مصادر
التموث ،لتمبية االحتياجات الحالية والمستقبمية بطريقة بيئية مستدامة.
 .3ضرورة إدارة وتطوير الموارد المائية في الحاضر والمستقبؿ ،ودعـ جيود تنمية
مصادر المياه المتجددة وغير المتجددة ،والعمؿ عمى تطوير تقنيات جديدة لتجميع مياه
األمطار ،واعادة االستخداـ لممياه العادمة.
 .4المساعدة في نقؿ تكنولوجيا صديقة لمبيئة في مختمؼ المجاالت كالزراعة ،والصناعة،
وتشجيع آليات وتقنيات اإلنتاج ارمف والنظيؼ.
 .5المساعدة في وضع أسس سميمة لمتخطيط العمراني ،بما يضمف االستخداـ األمثؿ
لممصادر الطبيعية وتجنب اإلضرار بالبيئة.
 .6دعـ خطط الحد مف تموث اليواء والماء والتربة ،وذلؾ بوضع إجراءات لمتقميؿ مف
التموث الصناعي ومصادر التموث األخرى.
 .7العمؿ عمى حماية البيئة البحرية ،والطمر الصحي لمنفايات الصمبة ،والعمؿ عمى
توسيع شبكات الصرؼ الصحي ،واصالح الشبكات القائمة( .الجياز المركزي
لإلحصاء الفمسطيني)2014:55،

 9.2.2دور منظمات المجتمع المدني في عممية التنمية
ىنػاؾ إجمػاع أو اتفػاؽ بػػيف المشػتغميف والميتمػيف بقضػايا التطػػور والتنميػة ،عمػى أف التنميػػة
الحقيقيػة ىػي التػي تقػوـ باالعتمػػاد المتبػادؿ بػيف المجيػودات الحكوميػػة واألىميػة معػاً ،وعمػى أف يقػػدـ
ك ػػؿ ط ػػرؼ م ػػا لدي ػػو ويس ػػيـ بم ػػا ف ػػي وس ػػعو لمواجي ػػة مش ػػكالت المجتم ػػع االجتماعي ػػة واالقتص ػػادية
والصػػحية وغيرىػػا ،ومػػا نػراه اليػػوـ مػػف تواجػػد كبيػػر وانتشػػار واسػػع لمنظمػػات المجتمػػع المػػدني وبػػروز
دورىػػا فػػي التطػػور االجتمػػاعي واالقتصػػادي ،وكػػذلؾ فػػي تطػػوير وتػػدعيـ التنميػػة  ،حيػػث إف بعضػػيـ
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منيػػا أصػػبح لػػو نشػػاطاً ممحوظ ػاً فػػي بػرامل وخطػػط التنميػػة فػػي تنفيػػذ بعػػض أىػػداؼ وبػرامل السياسػػة
السكانية ،وكذا في مجاالت البيئة ومكافحة واستراتيجية ( مالوي .)10: 2008 ،
وتعتبر منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً فػي تحقيػؽ التنميػة السػيما بعػد أف أصػبحت
الدولة غير قادرة عمى اإليفاء باالحتياجات األساسية لممواطنيف كماً ونوعاً ،وفػي الوصػوؿ إلػى كافػة
الفئات المحتاجة (عبدالصمد  ،) 2010 ،كمػا أضػحت تمػؾ الشػراكة مػف البػدائؿ الحديثػة المطروحػة
لمحػد مػف الفقػر ،فمػـ يعػد فػػي مقػدرة أيػة دولػة متقدمػة أو ناميػة ،أف تضػطمع بكػؿ الميػاـ التنمويػة فػػي
المجتمػػع ،وأصػػبح مػػف المسػػتقر عميػػو أف الحػػد مػػف الفقػػر مػرتبط ارتباطػاً وثيقػاً ببنػػاء شػراكة مؤسسػػية
وفعالػػة بػػيف الحكومػػات والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة ،وعمػػى ىػػذا فػػإف إحػػداث نقمػػة كيفيػػة فػػي التنميػػة
مرىػػوف ببنػػاء الشػراكة بػػيف الدولػػة والمجتمػػع المػػدني ،وال يكػػوف رىنػاً باقتنػػاع صػػانع القػرار مػػف عدمػػو
(مالوي.)11: 2008 ،
ويمكف لممنظمات أف تمعب دو اًر أكبر في العممية التنموية مف خالؿ (الخطيب)138: 2010 ،
 .1توعية المواطنيف بمفيوـ وأىمية المشاركة والشفافية والمسائمة ،وتوعيتيـ بحقوقيـ فيما يتعمؽ
بػػالتعبير عػػف آرائيػػـ فػػي الخػػدمات المقدمػػة ،وأىميػػة وضػػع أولويػػات اىتمامػػاتيـ واحتياجػػاتيـ
في االعتبار عند وضع الخطة التنموية.
 .2تقديـ نماذج لمشروعات تنموية تمثؿ أفكا اًر جديدة في مجاؿ التنمية.
 .3أف تكػػوف المنظمػػات ىم ػزة الوصػػؿ بػػيف الم ػواطنيف المسػػتيدفيف بالخػػدمات فيمػػا يتعمػػؽ بنقػػؿ
المعمومات واالحتياجات واألفكار في اتجاه صاعد وىابط.
 .4تبني قضايا محورية ذات أولوية تؤثر في نوعية حياة المواطنيف.
 .5توفير الموارد الفنية والمادية مف خالؿ الييئات المانحة التي تموؿ أنشطة المنظمات.
 .6بناء قدرات العامميف في الييئات المحمية مف خالؿ التدريب والدعـ الفني.
 .7تكويف شبكات عمػؿ مػع عػدة منظمػات غيػر حكوميػة لتغطيػة منػاطؽ جغرافيػة ،أوسػع وعػدد
منتفعيف أكبر.
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ويضيؼ (عبدالصمد )2010 ،عػدداً مػف األدوار التػي يمكػف أف تمارسػيا منظمػات المجتمػع المػدني
في العممية التنموية:
 .1توفير الخدمات :وىػي الميػاـ التقميديػة التػي دأبػت عمػى القيػاـ بيػا منظمػات المجتمػع المػدني
منذ عقود ،وتجدر اإلشارة إلػى أف الجمعيػات الخيريػة تتمتػع بقػدرات فنيػة وتقنيػة عاليػة تمكنيػا
مػػف تػػوفير نوعيػػة مقبولػػة مػػف الخػػدمات ،فض ػالً عػػف قػػدرتيا فػػي الوصػػوؿ إلػػى الفئػػات األكثػػر
حاجة السيما في األرياؼ والمناطؽ النائية.
 .2المسػػاىمة فػػي العمميػػة التنمويػػة مػػف خػػالؿ تمكػػيف المجتمعػػات المحميػػة ،ولممنظمػػات فػػي ىػػذا
المجاؿ دور في بناء القدرات وتنمية الميارات والتدريب بمختمؼ المجاالت التنموية ،كالتخطيط
االستراتيجي وصياغة البرامل التنموية وتنفيذىا وتوسيع المشاركة الشعبية فييا.
 .3المساىمة في رسـ السياسات والخطط العامة ،مف خالؿ اقتػراح البػدائؿ والتفػاوض عمييػا أو
التأثير في السياسات العامة إلدراج ىذه البدائؿ فييا.

 10.2.2التمكين التنموي

سػتبقى المفػػاىيـ التنمويػػة التػػي تػػـ تناوليػػا مجػػرد نظريػػات فػػي الكتػػب إذا لػػـ يػػتـ وضػػع إطػػار

عممي رلية تطبيقياا فقد تـ إحراز تقدـ كبير وممحوظ في تكويف المفيوـ التنموي بكافة أبعاده ،لكنو
بحاجة إلى الكثير مف الجيد لتذليؿ العقبات أماـ التمكػيف التنمػوي ،حتػى تصػبح التنميػة واقعػاً عمميػاً
خاصػػة فػػي الػػدوؿ النامية(البسػػتاني ،)16: 2009 ،فمػػف خػػالؿ مراجعػػة الجيػود المبذولػػة فػػي عمميػػة
التمكػػيف يتض ػح أف التنميػػة ال ت ػزاؿ ب ػػال نمػػوذج محػػدد يمكػػف تعميمػػو ،في ػػي تشػػير إلػػى الكثيػػر م ػػف
ارلي ػػات والت ػػداخالت ،ولكنيػ ػا ف ػػي الوق ػػت ذات ػػو ال تش ػػير إل ػػى وص ػػفة ج ػػاىزة لبم ػػوغ مس ػػتوى التنمي ػػة
المطموبة ،فمكؿ مجتمع أسموبو التنموي الخاص بػو ،وليػذا تبػدو التنميػة عمميػة معقػدة غيػر محسػومة
النت ػػائل ف ػػي مطم ػػؽ األحػ ػواؿ ( ال ػػدليؿ التنم ػػوي ،)10: 2008 ،وف ػػي ظ ػػؿ ىػ ػذا التعقي ػػد والعجػ ػز ف ػػي
األداء ،تس ػػتمر معان ػػاة كثي ػػر م ػػف المجتمع ػػات ف ػػي ض ػػعؼ البم ػػوغ لمتنمي ػػة ،وب ػػاألخص المجتمع ػػات
العربيػػة ،والتػػي ال ازلػػت فػػي دائ ػرة مغمقػػة مػػف اإلغاثػػة المزمنػػة ،حيػػث ازدادت الك ػوارث واألزمػػات فػػي
العدد والشدة ،وبدت اإلغاثة بديالً دائماً عػف التنميػة ،بػؿ وأصػبحت عػادة اجتماعيػة وجػزًء مػف الرفػاه

االجتمػاعي ،وأصػبحت اإلغاثػة تحتػؿ نسػباً مت ازيػػدة مػف موازنػات بعػض حكومػات البمػداف الناميػػة (-
)Maxwell & Lirenso In Bunchanan- Smith & Maxwell, 2012,pp178

 11.2.2جدلية اإلغاثة والتنمية
في كثير مف الدوؿ ،تقدـ الوكاالت اإلنسانية المساعدات اإلنسػانية لعقػود مديػدة بػال توقػؼ،
وقد تتوقؼ أحياناً حيف الوصوؿ لحالة مف االستقرار فيما بعد الصراعات أو الكػوارث ،ومػا أف يمبػث
المانحوف بقطع المساعدات الغذائية والصحية واألشكاؿ األخرى مف الػدعـ ،حتػى تتجػدد الصػراعات
وتعصؼ المزيد مف الكوارث ،ويعود المػانحوف بعػد برىػة قصػيرة لتقػديـ المسػاعدات ،والمحصػمة ىػي
اسػتخداـ طويػؿ األمػد لوسػائؿ قصػيرة األمػد (،)Koddenbrock & Buttner , 2012, P117
وبقاء التنمية مغيبة عف ساحة العمؿ.
ويظػػف بعػػض المػػانحيف أف تقػػديـ خػػدمات التعمػػيـ والصػػحة األساسػػية يعػػد تنميػػة ،ولكػػف فػػي
الحقيقػة ال تمثػؿ تمػػؾ الخػدمات التنميػػة بمفيوميػا الشػػامؿ ،وال تعػدو مجػػرد وسػائؿ لجعػػؿ حيػاة النػػاس
أسػ ػػيؿ ،)Treasure,2009( ،إف اإلغاثػ ػػة تخمػ ػػؽ عالقػ ػػة اعتماديػ ػػة بػ ػػيف المػ ػػانح والمتمقػ ػػي ،وىػ ػػذه
الممنيل مستقبالً.
االعتمادية تقيد العمؿ التنموي ُ

مف جانب آخر فإف اإلغاثػة ال تحمػؿ مضػموناً سػيئاً ،فكػؿ مػف اإلغاثػة والتنميػة ييػدؼ إلػى

تمبية حاجات اإلنساف ،ويساىـ فػي تحسػيف مسػتوى الرفػاه االجتمػاعي ،ومػف جانػب آخػر فػإف بعػض
التدخالت التي تعد إغاثية تحتوي عمى عناصر تنموية (.)Buckland, 1999
إذف فالمشػػكمة ال تكمػػف فػػي نػػوع إطػػار التػػدخؿ س ػواء كػػاف إغاثي ػاً أو تنموي ػاًا ب ػؿ تكم ػف فػػي
التوظي ػػؼ الخ ػػاطئ لإلغاث ػػة ،بحي ػػث يحولي ػػا بعض ػػيـ م ػػف عممي ػػة قص ػػيرة األم ػػد ف ػػي إط ػػار التح ػػوؿ
الطبيعي نحو التنمية إلى عممية مستمرة ومزمنة.
وتكمف أكبر العوائؽ في التحوؿ مف إطار اإلغاثة نحػو التنميػة فػي ضػعؼ اإللمػاـ المعرفػي
بماىية التنميػة ،والقيػود المؤسسػية والسياسػية التػي تضػع العقبػات أمػاـ حمػوؿ التنميػة ،باإلضػافة إلػى
الممنيج ػػة أو غي ػػر المقص ػػودة لطم ػػس الف ػػرؽ ب ػػيف اإلغاث ػػة والتنمي ػػة ،وك ػػذلؾ تج ػػذر ثقاف ػػة
السياس ػػية ُ

اإلغاثة في السياسات والعمميات ولدى أفػراد المجتمػع بمختمػؼ قطاعاتػو ( Bunchanan - Smith
 ،)& Maxwell, 2012,pp15وربما يعد العائؽ األىـ في تطبيؽ التدخؿ التنموي مدى االسػتقرار

والحكـ الرشيد في الدولة ( ،)Treasure,2009بخالؼ اإلغاثة التي مف الممكف أف تتالءـ مع تمؾ
الظروؼ ،وىذا قد يبرر استمرار اتباع النيل اإلغاثي عمى حساب التنموي.
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 3.1منظمات المجتمع المدني
 2.3.1المقدمة
ظير االىتماـ الدولي بمنظمات المجتمع المدني في أواخر السبعينيات مػف القػرف العشػريفا
حيث أصبحت عبارة "منظمػات المجتمػع المػدني" لفظػاً جاريػاً عمػى ألسػنة رواد الحركػات االجتماعيػة
والديمقراطية في العديد مف دوؿ العالـ ،وخاصة النامية منيا ،وذلػؾ لعػدة أسػباب منيػا :زيػادة الػوعي
بحقوؽ اإلنساف ،ورغبة المجتمع بالحصوؿ عمى مزيػد مػف الحقػوؽ ،ولممارسػة نػوع مػف الرقابػة عمػى
الحكومات ولتأكيد حؽ األفراد في المشاركة في إدارة المجتمع (أبو النصر)15:2007 ،
ولقد قامت المنظمات غير الحكوميػة فػي فمسػطيف تاريخيػاً وتقميػدياً بػدور أساسػي وفعػاؿ فػي
توفير الخدمات الصحية والتعميمية والثقافية ،ومحو األمية والتدريب عمى ميػف حػرة ،والقيػاـ بأنشػطة
مػػدرة لمػػدخؿ لمكافحػػة الفقػػر والعػػوز ،وركػػزت تاريخيػاً عمػػى تقػػديـ تمػػؾ الخػػدمات والرعايػػة االجتماعيػػة
إلى الفئات المحتاجة مف المجتمع الفمسطيني وخاصة الفقراء والمعوزيف ومحدودي الدخؿ ،والمعاقيف
والمسنيف والنساء الفقي ارت في المخيمات والقرى والمدف (مرصد.)2003 ،
لذا تعتبر المنظمػات األىميػة إحػدى مكونػات المجتمػع المػدني ،والمجتمػع المػدني ىػو ظػاىرة
إنسػػانية ونتػػاج نشػػاط اجتمػػاعي عبػػر تػػاريم اإلنسػػانية الطويػػؿ .وحصػػر الخطيػػب ()139: 2008
تعريفػػو لممجتمػػع المػػدني بػػيف الحػػد األدنػػى لمتعريػػؼ بأنػػو "جممػػة الػػروابط والمؤسسػػات الح ػرة ،وغيػػر
الخاضعة لسمطة الدولة أو نفوذىا" ،والحد األقصى لمتعريؼ "المجتمع المدني يكوف حاض اًر أو قائمػاً
حػيف يػػتمكف المجتمػػع ككػػؿ مػف تنظػػيـ نفسػػو وتنسػػيؽ نشػػاطاتو مػف خػالؿ الػػروابط والمؤسسػػات الحػرة
وغير الخاضعة لسمطة الدولة أو نفوذىا".
ويمثؿ دور المنظمات األىمية مؤش اًر تنموياً ميماً في تقارير التنمية البشرية لتقدـ مجتمع ما
وديمقراطيت ػػو وتعدديت ػػو ،وق ػػد تمث ػػؿ ىػ ػذا ال ػػدور ف ػػي أغم ػػب المجتمعػ ػات ف ػػي تعبئ ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية
واالقتصادية وزيادة اإلنتاج القومي ورفػع مسػتوى اإلنسػاف سياسػياً واجتماعيػاً ،وتقػديـ خػدمات أفضػؿ
لػػو ،وتشػػجيع الحريػػة وتعزيػػز مفي ػوـ المجتمػػع المػػدني ،وتنميػػة روح العمػػؿ الجمػػاعي ،وقػػد سػػاىمت
المنظمػػات األىميػػة فػػي إيجػػاد حمػػوؿ لمكثيػػر مػػف مشػػكالت المجتمػػع ،مثػػؿ تقػػديـ خػػدمات فػػي مختمػػؼ
المجاالت كالصحة والبيئة ،ومحاربة الفقر ،والتعميـ وتنمية الميارات (التميمي.)3 :2002 ،
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وسػيتـ التطػػرؽ إلػى نشػػأة المنظمػػات األىميػة وتطورىػػا فػي فمسػػطيف عمومػاً ،وفػي قطػػاع غػزة
خصوص ػاً ،وتصػػنيؼ الب ػرامل التػػي تقػػدميا المنظمػػات األىميػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ،والعالقػػات التشػػابكية
لممنظمات األىمية ،وتحميؿ لمبيئة الداخمية والخارجية ليذه المنظمات.

 2.3.2مفيوم منظمات المجتمع المدني
سيتـ تناوؿ مفيوـ منظمػات المجتمػع المػدني بشػرح مفيػوـ المنظمػة والمؤسسػة ،ثػـ المقارنػة بػيف
منظمات المجتمع المدني والقطاع العاـ والخاص ،وسيتـ تناوؿ خصائص ىذه المنظمات وجميورىا
وأنواعيا.
 مفيوـ المنظمة والمؤسسة:ىنػػاؾ خمػػط واضػػح عنػػد الب ػػاحثيف فػػي مجػػاؿ منظمػػات المجتم ػػع المػػدني بػػيف مصػػطمحي "منظم ػػة"
و"مؤسسة" ،وأييما أفضؿ بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني ،ولمعرفة ذلؾ سنقوـ بتعريؼ كؿ منيما
عمى النحو ارتي (العالوؿ ،وآخروف:)2012،
 المنظمة :ىي مجموعة مف األفراد ليـ ىدؼ معيف ،يستخدموف طريقاً أو أكثر لموصوؿ إليو. المؤسسة :ىي ىيكؿ نظامي اجتماعي مرتب ومتعػاوف ،يػدير سػموؾ مجموعػة مػف األفػراد داخػؿالمجتمع اإلنساني.
ومػػف خػػالؿ تعريػػؼ المنظمػػة والمؤسسػػة نالحػػظ أف مصػػطمح منظمػػات المجتمػػع المػػدني ىػػو
أفضؿ وأشمؿ مػف مصػطمح مؤسسػات المجتمػع المػدني ،ألف بعػض منظمػات المجتمػع المػدني لػيس
لدييا قوانيف وتنظيمات واضحة ،كما أف التعاوف ىو السمة األبرز في عمميا ،وغالباً ما يبدأ التجمع
مف خالؿ المنظمة ،ومف ثـ يتطػور ليصػبح مؤسسػة ،فالمنظمػة تشػمؿ المؤسسػةا ولكػف المؤسسػة ال
تشمؿ المنظمة (عبد اهلل ،وآخروف ،2004 ،بتصرؼ).
يظيػػر اخ ػػتالؼ ف ػػي تعريػػؼ منظم ػػات المجتم ػػع الم ػػدني بحسػػب الجي ػػات المعرف ػػة واألزمن ػػة
بعض مف ىذه التعريفات:
واألمكنة ،والنظريات والقناعات السياسية حتى وقتنا ىذا ،وفيما يمي ٌ

ع ػػرؼ ق ػػانوف الجمعي ػػات الخيري ػػة ومنظم ػػات المجتمػ ػػع الم ػػدني ال ػػذي أص ػػدرتو الس ػػمطة الفمسػ ػػطينية
المنظمػػات عمػػى أنيػػا " :شخصػػية معنويػػة مسػػتقمة ،تنشػػأ بموجػػب اتفػػاؽ بػػيف عػػدد ال يقػػؿ عػػف سػػبعة
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أشػػخاص ،لتحقيػػؽ أىػػداؼ مشػػروعة تيػػـ الصػػالح العػػاـ ،دوف اسػػتيداؼ جنػػي األربػػاح الماليػػة بيػػدؼ
اقتسامو بيف األعضاء أو لتحقيؽ منفعة شخصية " (الوقائع الفمسطينية)7: 2000 ،
وعرفيػ ػػا عقيػ ػػؿ ( )3:2010ىػ ػػي مجموعػ ػػة مػ ػػف المنظمػ ػػات المسػ ػػتقمة فع ػ ػالً وق ػ ػوالً أي غيػ ػػر
حكومية ،كما ينبغي أف تكوف منظمات غير إرثيوا أي أف العضػوية فييػا ال تتػوارث عبػر العائمػة أو
العشػػيرة أو الطائفػػة أو المػػذىب أو الػػديف ،وأف تكػػوف منظمػػات غيػػر ربحيػػة ،أي ال تسػػتيدؼ تحقيػػؽ
الربح ،وىو ما يميزىا عف مؤسسات القطاع الخاص اليادفة إلى الربح ،وأف تكوف منظمات حداثيػة،
وذل ػػؾ م ػػا يميزى ػػا ع ػػف المؤسس ػػات التقميدي ػػة ،وأف تك ػػوف منظم ػػات ديمقراطي ػػة وى ػػو م ػػا يميزى ػػا ع ػػف
المؤسسات التقميدية ،وأيضػاً تمػارس الديمقراطيػة فػي جميػع أعماليػا وعالقاتيػا الداخميػة ،بػيف ىيئاتيػا
وأفرادىا وبينيا وبيف محيطيا الخارجي ،وأف تكوف منظمات تعددية أي تقبؿ باالختالؼ والتنوع.
وعرفيػػا الفػػاو( )2011جميػػع الجماعػػات العاممػػة خػػارج نطػػاؽ الحكومػػات ،مثػػؿ الجماعػػات
المجتمعية والمنظمػات غيػر الحكوميػة ،والنقابػات العماليػة ومنظمػات الشػعوب األصػمية ،والمنظمػات
الخيرية والمنظمات الدينية ،والروابط والمؤسسات المينية.
وعرفيا البنؾ الدولي ) )2012أنيا مجموعة واسػعة النطػاؽ مػف المنظمػات غيػر الحكوميػة،
والمنظمػػات غيػػر الربحيػػة التػػي ليػػا وجػػود فػػي الحيػػاة العامػػة ،وتػػنيض بعػػبء التعبيػػر عػػف اىتمامػػات
وقيـ أعضائيا أو ارخريف ،استناداً إلى اعتبارات أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو عممية أو دينية أو
خيريػػة ،ومػػف ثػػـ يشػػير مصػػطمح منظمػػات المجتمػػع المػػدني إلػػى مجموعػػة عريضػػة مػػف المنظمػػات،
تض ػػـ :الجماع ػػات المجتمعي ػػة المحمي ػػة ،والمنظم ػػات غي ػػر الحكومي ػػة ،النقاب ػػات العمالي ػػة ،جماع ػػات
الس ػػكاف األص ػػمييف ،المنظم ػػات الخيري ػػة ،المنظم ػػات الديني ػػة ،النقاب ػػات الميني ػػة ،ومؤسس ػػات العم ػػؿ
الخيري.
ويرى الباحث أف التعريفات السابقة جميعيػا تتفػؽ حػوؿ مفيػوـ المنظمػات األىميػة مػف حيػث
جوىر أدائيا وطبيعة أىدافيا ،ونطاؽ عمميا وخصائص القػائميف عمييػا ،لػذا يمخػص الباحػث تعريفػو
لممنظمػػات األىميػػة عمػػى أنيػػا عبػػارة عػػف تجمعػػات مدنيػػة مسػػتقمة ال تيػػدؼ إلػػى الربحيػػةا بػػؿ تسػػعى
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لتحقيؽ أىداؼ تمبي احتياجات المجتمع بشرائحو المختمفة المحتاجة مف خالؿ برامل وأنشطة محددة
يقوـ بيا مجموعة مف المتطوعيف.

 3.3.2خ ائص منظمات المجتمع المدني
اختمؼ الباحثوف في تحديد خصائص المجتمع المدني ،حيث سنقوـ ىنا بتوضيح
خصائص منظمات المجتمع المدني في ضوء التعريؼ الذي اعتمدناه سابقاً والتي يمكف تمخيصيا
عمى النحو ارتي:
 تتكوف منظمات المجتمع المدني باإلدارة الحػرة ألفرادىػا ،بحيػث يػدخميا األفػراد طواعيػة دوفإكراه (عدلي.)2: 2005،
 غيػػر حكوميػػة فيػػي مسػػتقمة بشػػكؿ كامػػؿ عػػف األجيػزة الحكوميػػة ،لكنيػػا قػػد تتمقػػى مسػػاعداتحكومية ال تؤثر عمى إرادتيا وق ارراتيا (يوسؼ)3: 2008 ،
 غير ىادفة لمربح :فيي ال تيدؼ إلى جني األرباح ،لكنيا قد تمارس األعماؿ الربحيةلتستخدـ عائدىا لالستمرار في تقديـ خدماتيا (يوسؼ)3: 2008،
 منظمات المجتمع المدني قائمة أساساً عمى التطوع ومشاركة المواطنيف. تسيـ في إشباع حاجات وحؿ مشكالت األعضاء المنتميف إلييا. تسيـ أيضاً في إشباع حاجات المجتمع ،وحؿ مشكالتو (أبو نصر.)71: 2007 ، قبوؿ االختالؼ والتنوع واقرار التعددية داخؿ المجتمع ،والقدرة عمى حؿ الصراعات بطريقةسميمة وديمقراطية.
 تتطمب نظاماً قانونياً يحدد مجموعة الحقوؽ التي تكفؿ استقالؿ ىذه المنظمات وتنظـالعالقة بينيا وبيف الدولة (عدلي.)2: 2005،
 الحماسة والمبادرة الفردية والجماعية مف أجؿ خدمة المصمحة العامة والدفاع عف حقوؽالفئات الضعيفة.
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 4.3.2دوافع عمل منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة
نشأت المنظمات األىمية في األساس لتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ النبيمػة كمػا ذكػرت د ارسػة
(بيساف )6: 2002 ،مثؿ:
 االستجابة لضرورة تحسيف األوضاع الحياتية لألفراد بشكؿ عاـ. االس ػػتجابة لتمبي ػػة احتياج ػػات مجتمعي ػػة ذات ط ػػابع م ػػدني ،وتق ػػع خ ػػارج مس ػػؤولية أو اىتم ػػاـالسمطة التنفيذية.
 العمؿ عمى تحسيف أوضاع فئات ميمشة أو مسحوقة. اإلسياـ في عممية التغيير االجتماعي مف خالؿ التأثير في القوانيف والتشريعات والسياساتالعامػػة ،وتعبئػػة ال ػرأي العػػاـ إزاء موضػػوع محػػدد ،أو مجموعػػة مواضػػيع تيػػـ المجتمػػع ،مػػف
خالؿ عممية توعوية وتثقفية وتنويرية واسعة.
وعمػػى صػػعيد المسػػتوى الفمسػػطيني ف ػإف العمػػؿ األىمػػي فػػي فمسػػطيف لعػػب دو اًر مركزي ػاً فػػي
الحياة االجتماعية واالقتصادية في األراضي الفمسػطينية ،وبشػكؿ يفػوؽ الػدور الػذي تمعبػو فػي الػدوؿ
المجػػاورة والػػدوؿ ذات مسػػتوى التنميػػة المشػػابو ،وأحػػد األسػػباب الرئيسػػة وراء ذلػػؾ ىػػو محاولػػة سػػد
النقص الحاصؿ عف غياب مؤسسة الدولة القػادرة عمػى تػوفير الخػدمات األساسػية لمجميػور (ديفػوير
وترتيػػر ،)2009 ،وتتنػػوع المؤسسػػات األىميػػة مػػف حيػػث اخػػتالؼ تخصصػاتيا وأىػػدافيا ،عمػػى سػػبيؿ
الذكر (الممتقى المدني:)5-3 :1999 ،
 تحقيؽ رغبات المواطنيف مف خالؿ المشاركة الفعالة وزيادة الوعي. إدم ػػاج الم ػ ػواطنيف بصػػػورة فعالػ ػة وعمػ ػػؿ جمػ ػػاعي ،لممش ػػاركة ف ػػي الحيػػػاة السياسػػػية العامػػػةلمجتمعاتيـ والتأثير في عمميات صنع القرار.
 تقوية إحدى سمات الديمقراطية ،وىي حرية التعبير والكممة ،وتشكيؿ المؤسسات واالنضػماـإلييا وتنوع ارراء وتعددىا.
 تمعب دو اًر مكمالً لمحكومة في توفير الخػدمات االجتماعيػة والصػحية والثقافيػة والرفاىيػة فػيالمجتمع.
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وي ػػرى الباح ػػث أف دواف ػػع منظم ػػات المجتم ػػع الم ػػدني ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة تختم ػػؼ وفقػ ػاً لرؤيتي ػػا
ورسػػالتيا وأىػػدافيا ومجػػاالت عمميػػا ،والشػرائح المجتمعيػػة التػػي تشػػمميا بػرامل تمػػؾ المنظمػػات ،لكنيػػا
تتفؽ في مجمميػا فػي العمػؿ عمػى سػد نقػص حاجػات الفئػات الفقيػرة والميمشػة ،وتعمػؿ عمػى تحسػيف
ظروفيـ اإلنسانية والحياتية عموماً ،والتي ليس بمقدور الحكومة القياـ بيا ،أو تكميالً لدور الحكومة
في بعض األحياف.

 5.3.2العوامل التي أدت إلى تزايد منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة
يشػػير (شػػبير )5: 2006 ،ألسػػباب ت ازيػػد عػػدد المؤسسػػات األىميػػة ،ومنيػػا أف المجتمػػع الفمسػػطيني
يعػ ػػاني مػ ػػف كثيػ ػػر مػ ػػف المشػ ػػاكؿ االجتماعيػ ػػة واالقتصػ ػػادية والصػ ػػحية والتعميميػ ػػة والسياسػ ػػية بسػ ػػبب
االحػتالؿ اإلسػرائيمي لفمسػػطيف ،وكػذلؾ بسػػبب اإلجػراءات التعسػفية التػػي تقػػوـ بيػا سػػمطات االحػػتالؿ
مف ىدـ البيوت والمصانع والمصالح الحكومية ،وتجريؼ لألراضي الزراعية ،وتدمير لكؿ المقومػات
االقتص ػػادية ،لي ػػذا فق ػػد انتش ػػر ع ػػدد كبي ػػر م ػػف المؤسس ػػات غي ػػر الحكومي ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ،وتش ػػير
المعمومػػات إلػػى وجػػود ت ازيػػد فػػي عػػدد المؤسسػػات غيػػر الحكوميػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ،وقػػد بمػػغ عػػددىا
( )682مؤسسة حتى عاـ  ،2005وتعمؿ ىػذه المؤسسػات فػي مجػاالت كثيػرة تخػدـ المجتمػع ،منيػا
الزراعة ،البيئة ،الثقافة ،الرياضة ،الديمقراطية وحقوؽ اإلنسػاف ،التنميػة االقتصػادية ،الصػحة واعػادة
التأىيؿ ،الخدمات االجتماعية ،والمرأة والطفؿ.
ويضيؼ الباحث بأف ىناؾ ثمة عوامؿ أخرى أدت إلى تزايد عدد المنظمات األىمية في قطاع غػزة،
السيما تمػؾ المنظمػات العاممػة فػي المجػاالت الخيريػة واإلنسػانية فػي الفتػرة مػا بعػد عػاـ  ،2006أي
بعد الحصار الذي فُرض عمى قطاع غزة ،ومف أىـ العوامؿ ما يمي:
 غياب مؤسسات الدولة القادرة عمى توفير خدماتيا لممواطنيف زيادة نسب الفقر والبطالة في قطاع غزة ،وتنوع الفئات الميمشة ،وازدياد حاجاتيـ. العدواف المتكرر والحصار المفروض عمى قطاع غزة والحاجة لمعالجة آثارىما. -التجاذبات السياسية لدى كبرى التيارات السياسية الفمسطينية.
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 6.3.2ت ني

المنظمات األىمية وتعدادىا في قطاع غزة

بمغ إجمالي عدد المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة عاـ 2014ـ مػا مجموعػو
( )923منظمة (وفقاً لما أفادت بو و ازرة الداخمية بغزة) وبمقارنة عدد المنظمػات فػي قطػاع غػزة عػاـ
2000ـ الػػذي بمػػغ ( )206منظمػػة مػػع عػػددىا عػػاـ 2007ـ نجػػد أف العػػدد تضػػاعؼ إلػػى ()437
منظمػػة ممػػا يعنػػي أف العػػدد زاد بنسػػبة ( )%112.1أي أف العػػدد ارتفػػع أكثػػر مػػف الضػػعؼ بحسػػب
تقري ػػر معي ػػد أبح ػػاث السياس ػػات االقتص ػػادية الفمس ػػطينية(ماس) .بينم ػػا نالح ػػظ أف الع ػػدد ازداد إل ػػى
( )923في نياية العاـ 2014ـ أي ما نسبتو ( )%111.2مقارنة بعاـ 2007ـ ويشير ذلؾ إلى أف
نمو عدد المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة يتزايد بثبات نسبياً.
ويوض ػػح الج ػػدوؿ الت ػػالي التوزي ػػع الجغ ارف ػػي لممنظم ػػات غي ػػر الحكومي ػػة ف ػػي محافظ ػػات غػ ػزة لمع ػػاـ
2014
جدول ( )2.1ت ني

المنظمات األىمية وتعدادىا حسب توزيعيا الجغرافي

عمى محافظات قطاع غزة لعام 2014
م.
اسم المحافظة
غزة
1
م.
الشمال
2
خانٌونس
3
الوسطى
4
رفح
5
المجموع الكلً للجمعٌات

عدد الجمعيات

النسبة المئوية

527
136
99
90
71
923

%57
%15
%11
%10
%8
%100

الم در :وزارة الداخمية -مديرية الشؤون العامة -دائرة المنظمات لعام 2014م

ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف محافظة غزة حظيت بالنصيب األكبر مف المنظمات األىمية
العاممة في القطاع أي ما يمثؿ نسبة ( ، )%57.1يمييا محافظات الشماؿ بفارؽ ممحوظ أي ما
يمثؿ نسبة ( )%14.7ثـ خانيونس والوسطى أي ما يمثؿ ( )%10.73و ( )%9.75عمى التوالي
بينما تأخذ رفح الترتيب األخير مف حيث عدد المنظمات غير الحكومية العاممة بيا حيث بمغت
نسبتيا ()%7.69
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وفيما يمي جدوؿ يوضح تصنيؼ منظمات المجتمع المدني العاممة في قطاع غزة حسب مجاؿ
عمؿ المنظمة ،حيث يتنوع مجاؿ عمؿ المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة في العديد
مف المجاالت االجتماعية والصحية والتعميمية والتثقيفية والزراعية والحقوقية وغيرىا مف المجاالت
التنموية.
جدول ( :)2.2ت ني

منظمات المجتمع المدني وتعدادىا

حسب قطاع العمل في قطاع غزة لعام 2014م
م.
1

نوع الجمعٌة
الجمعٌات االجتماعٌة

3

الجمعٌات األجنبٌة

5
7
9
11
13
15
17
18

جمعٌات التعلٌم العالً
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات النقابٌة
جمعٌات المعاقٌن
جمعٌات حقوق اإلنسان
جمعٌات الخرٌجٌن
جمعٌات الصداقة
جمعٌات األخوة
المجموع الكلي

العدد
399
67
38
55
47
26
11
7
4
1

العدد

م.
2

نوع الجمعٌة
جمعٌات الثقافة والفنون

4

جمعٌات التعلٌم األجنبٌة

80
12

6
8
10
12
14
16

جمعٌات الشباب والرٌاضة
جمعٌات األمومة والطفولة
الجمعٌات الزراعٌة
جمعٌات البٌئة
الجمعٌات العائلٌة والعشائرٌة
جمعٌات فروع الضفة الغربٌة

61
50
39
12
8
4

19

جمعٌات السٌاحة واآلثار

2

923
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مف خالؿ الجدوؿ أعاله يتبيف أف الجمعيات االجتماعية تمثؿ أعمى نسبة مف عدد منظمات
المجتمع المدني في قطاع غزة أي ما يمثؿ نسبة ( )%43.23مف إجمالي عدد المنظمات ،ويفسر
ذلؾ لتردي األوضاع السياسية التي ترتب عمييا الحروب التي خمفت عددا كبي ار مف األيتاـ وذوي
الحاجة .وتجدر اإلشارة إلى أف العديد مف الجمعيات يتداخؿ مجاليا مع الجمعيات األخرى فيمكف
أف تعمؿ جمعية اجتماعية في مجاؿ التعميـ والتثقيؼ .وأف تقدـ جمعية خاصة بالمعاقيف خدمة
تعميمية أو صحية لممعاؽ وىكذا.
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 7.3.2جميور منظمات المجتمع المدني
تتعدد الفئات التي ليا مصمحة أو عالقة مع منظمات المجتمع المدني باتساع حجـ الخدمات التي
تقدميا ،وتعدد الجيات المستفيدة منيا ،ولكننا نذكر في الشكؿ رقـ ( )4.2أىـ ىذه الجيات.
الشكل رقم ( :)4.2جميور منظمات المجتمع المدني

المانحون

المستفيدون

مؤسسات
الدراسات
والبحوث

منظمات
مجتمع
مدني أخرى

منظمات
المجتمع المدني

العاممون
الحكومة

شخ يات
اعتبارية

القطاع
الخاص

اإلع م

الم در :العالول وآخرونه 2012ه تقييم الدور التنموي الشبابي المباشر لمجمعيات األجنبية الكبرى في
قطاع غزةه بحث غير منشوره الجامعة اإلس ميةه غزةه فمسطين.
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الف ل الثالث

اإلطار التطبيقي لمدراسة
 1 .3الطريقة واإلجراءات

 2.3تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
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 1.3الطريقة واإلجراءات
 1.1.3المقدمة
تعػػد منيجي ػة الد ارسػػة واجراءاتيػػا محػػو اًر رئيس ػاً يػػتـ مػػف خاللػػو إنجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف
الدراسة ،وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي ،لمتوصؿ إلى
النت ػػائل الت ػػي ي ػػتـ تفس ػػيرىا ف ػػي ض ػػوء أدبي ػػات الد ارس ػػة المتعمق ػػة بموض ػػوع الد ارس ػػة ،وبالت ػػالي تحق ػػؽ
األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.
وتنػػاوؿ وصػػفًا لمجتمػػع الد ارسػػة وعينتيػػا ،واألداة المسػػتخدمة وكيفيػػة بنائيػػا وتطويرىػػا ،كمػػا
تنػػاوؿ إج ػراءات التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة وثباتيػػا ،والمعالجػػات اإلحصػػائية التػػي تػػـ اسػػتخداميا فػػي
تحميؿ البيانات واستخالص النتائل ،وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات:

 2.1.3منيج الدارسة

مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ المػػنيل الوصػػفي التحميمػػي الػػذي يحػػاوؿ

مػػف خاللػػو وصػػؼ الظػػاىرة وموضػػوع الد ارسػػة ،وتحميػػؿ بياناتيػػا ،والعالقػػة بػػيف مكوناتيػػا وارراء التػػي
تطرح حوليا ،والعمميات التي تتضمنيا وارثار التي تحدثيا ،وسيستخدـ االستبانة فػي جمػع البيانػات
األولية.
ويعػػرؼ (عمػػي )2013،المػػنيل الوصػػفي التحميمػػي بأنػػو "د ارسػػة الواقػػع أو الظػػاىرة الموجػػودة
ويعبػر عنيػا تعبيػ اًر كميػاً عػف طريػؽ وصػؼ الظػاىرة مػع بيػاف
في الواقع وييػتـ بوصػفيا وصػفاً دقيقػاً ُ
خصائصػػيا ،أو تعبي ػ اًر كمي ػاً فيعطينػػا وصػػفاً رقمي ػاً مػػع بيػػاف مقػػدار ىػػذه الظػػاىرة أو حجميػػا ودرجػػة

ارتباطيا مع غيرىا مف الظواىر".

 3.1.3طرق جمع البيانات

اعتمد الباحث عمى نوعيف مف البيانات:

 .1الم ادر الثانوية :لمعالجة اإلطار النظري لمدراسة تـ الرجوع إلى مصادر البيانات الثانوية
والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألجنبيػة ذات العالقػة ،والػدوريات والمقػاالت والتقػارير،
واألبح ػػاث والد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تناول ػػت موض ػػوع الدارس ػػة ،والبح ػػث والمطالع ػػة ف ػػي مواق ػػع

اإلنترنت المختمفة.
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 .2الم ددادر األوليددة :لمعالجػػة الجوانػػب التحميميػػة لموضػػوع الد ارسػػةا حيػػث تػػـ جمػػع البيانػػات
األولية مف خالؿ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،صممت خصيصاً ليذا الغرض.

 4.1.3مجتمع الدراسة

بمغ عدد منظمات المجتمػع المػدني فػي قطػاع غػزة  -وفقػاً لتقػارير و ازرة الداخميػة الفمسػطينية

لعػػاـ 2014ـ  )923( -منظمػػة غيػػر حكوميػػة مسػػجمة لػػدى الػػو ازرة فػػي قطػػاع غ ػزة ،وتمثػػؿ مجتمػػع
الد ارسػػة فػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني التػػي تزيػػد الميزانيػػة السػػنوية ليػػا عػػف  ، $50,000والبػػالغ
عػددىـ ( )235منظمػة وفقػاً لتقػارير و ازرة الداخميػة لعػاـ 2014ـ ،والموضػحة فػي الممحػؽ رقػـ (،)4
وقد استخدـ الباحث أسموب المسح الشامؿ لتطبيؽ الدراسة عمى ىذه المنظمات.

 5.1.3عينة الدراسة
 عينة الدراسة:شػ ػػممت عينػػػة الد ارسػ ػػة رؤسػ ػػاء المجػ ػػالس ،وأعضػ ػػاء مجػ ػػالس اإلدارة  ،والم ػػدراء التنفيػ ػػذييف،
ورؤسػاء األقسػاـ ،فػي مجتمػع الد ارسػة فػي منظمػات المجتمػع المػدني العاممػة فػي قطػاع غػزة
والبالغ عددىـ ( )235منظمة وفقاً لممعيػار أعػاله ،والمحػددة وظػائفيـ بوحػدة تجنيػد األمػواؿ
أو قسـ المشاريع ومف يشاركوف بعممية تجنيد األمػواؿ وكتابػة مقترحػات المشػاريع مػف خػارج
الوحدة المختصة ،وتـ تحديدىـ ضػمف العينػة كػونيـ عمػى عالقػة مباشػرة بموضػوع الد ارسػة،
وقد تـ توزيع االستبانات عمى جميع أفراد عينة الدراسة البالغ حجميػا ( ،)441وتػـ اسػترداد
) )325استبانة ما نسبتو  ،%73.7حيث تـ توزيع  3استبيانات عمى المنظمات التػي تزيػد
ميزانيتي ػػا ع ػػف  $500,000والب ػػالغ ع ػػددىـ  81منظم ػػة ،واس ػػتبيانيف لممنظم ػػات الت ػػي تق ػػؿ
ميزانيتيا عف  $500,000والبالغ عددىـ  99منظمة.
وبعد تفحص االستبانات لـ يتـ استبعاد أي منيا نظ اًر لتحقؽ الشروط المطموبة لإلجابػة
عمػػى االسػػتبانة ،وبػػذلؾ يكػػوف عػػدد االسػػتبانات الخاضػػعة لمد ارسػػة  325اسػػتبانة والجػػداوؿ
التالية تبيف خصائص عينة الدراسة.
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 العينة االستط عية:تػػـ اختيػػار عينػػة اسػػتطالعية بحجػػـ ( )30مفػػردة ،وذلػػؾ بغػػرض التأكػػد مػػف صػػالحية أداة
الد ارس ػػة ،واس ػػتخداميا لحس ػػاب الص ػػدؽ والثب ػػات ،والتحق ػػؽ م ػػف ص ػػالحيتيما لمتطبي ػػؽ عم ػػى
العينة األصمية ،وقد تـ استبعادىـ مف عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا.

اإلح ائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخ ية

 6.1.3الو

وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية:
 -1توزيع أفراد العينة حسب الجنس
يبيف جدوؿ ( )3.1أف غالبية أفراد العينة ىـ مف جنس الذكور ،وىذا يمثؿ ما نسبتو
; %886مف عينة الدراسة ،وبالطبع فإف باقي األفراد مف جنس اإلناث ،وىذا يمثؿ ما نسبتو
 %33.1مف عينة الدراسة.
جدول ( :)3.1توزيع أفراد العينة حسب الجنس
العدد

النسبة المئوية %

الجنس
ذكر

42:

;886

أنثى

325

5563

المجموع

311

100.0

*  14حالة لـ يجيبوا عمى متغير الجنس

ووفػػؽ جيػػاز اإلحصػػاء المركػػزي الفمسػػطيني لعػػاـ 2015ا بمغػػت نسػػبة المشػػاركة فػػي القػػوى
العاممة لمعاـ  2014في فمسطيف  %71.5لمػذكور ،مقابػؿ  %19.4لإلنػاث .وبػالرغـ مػف انخفػاض
الفجوة بيف الرجػاؿ والنسػاء فػي المشػاركة فػي القػوى العاممػة ،ال ازلػت مشػاركة الرجػاؿ تزيػد بػأكثر مػف
أربعػػة أضػػعاؼ مشػػاركة النسػػاء خػػالؿ عػػاـ  .2014وىػػذا يتناسػػب مػػع د ارسػػة الباحػػثا حيػػث بمغػػت
نسػػبة القػػوى العاممػػة لمػػذكور  ،%66.9بينمػػا بمغػػت لإلنػػاث  ،%33.1وقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع
دراسة (األغا )2015،والتي بمغت فييا نسبة الذكور  %74.6ونسبة اإلناث .%25.4
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 -2توزيع أفراد العينة حسب العمر
يبيف جدوؿ ( )3.2أف غالبية أفراد العينة أعمارىـ تتراوح ما بيف 25إلى أقؿ مػف  35سػنة،
وىذا يمثؿ ما نسبتو  %50.6مف عينة الدراسة ،ثـ يػأتي الػذيف أعمػارىـ تتػراوح مػا بػيف 35إلػى أقػؿ
مف  45سنة ،وىذا يمثؿ ما نسبتو  ،%23.0ثـ يأتي الػذيف أعمػارىـ  45سػنة فػأكثر وىػذا يمثػؿ مػا
نسبتو  ،%16.8أخي اًر يأتي الذيف أعمارىـ أقؿ مف  25سنة وىذا يمثؿ ما نسبتو .%9.6
جدول ( :)3.2توزيع أفراد العينة حسب العمر
العدد

النسبة المئوية %

العمر

53

9.6

163

50.6

74

23.0

 45سنة فأكثر

54

16.8

المجموع

322

100.0

أقؿ مف 25
 25إلى أقؿ  35سنة
 35إلى أقؿ  45سنة

*  3حاالت لـ يجيبوا عمى متغير العمر

ووف ػػؽ جي ػػاز اإلحص ػػاء المرك ػػزي الفمس ػػطيني لع ػػاـ  2015بمغ ػػت نس ػػبة الش ػػباب دوف س ػػف
الثالثيف  %70مف سكاف فمسطيف ،ما يشير إلى أف المجتمع الفمسطيني مجتمع فتي بامتيػاز ،غنػي
بالطاقات واإلمكانيات ،وىذا يتناسب مع نتيجة الباحثا حيث بمغت نسبة أفراد العينة مػف سػف (25
إلػى أقػؿ مػف  35سػػنة) مػا نسػبتو  ،%50.6وىػذا بسػبب كػوف العمػؿ فػػي منظمػات المجتمػع المػػدني
يحتػاج إلػػى خبػرات شػػابة لسػػيولة التواصػؿ مػػع المجتمػع المحمػػي ،وقػػد اتفقػت ىػػذه النتيجػة مػػع د ارسػػة
(الجرجاوي )2012،والتي بمغت فييا النسبة مف سف  26إلى  35سنة %50.6
 -3توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي
يبيف جدوؿ ( )3.3أف غالبية أفراد العينة ىـ مف المدراء العاميف والتنفيذييف ،وىذا يمثػؿ مػا
نس ػػبتو  %34.5م ػػف عين ػػة الد ارس ػػة ،ث ػػـ يم ػػييـ رؤس ػػاء المش ػػاريع والبػ ػرامل ،وى ػػذا يمث ػػؿ م ػػا نس ػػبتو
 ،%32.6ثػػـ يمػػييـ رؤسػػاء مجػػالس اإلدارة ونػوابيـ ،وىػػذا يمثػػؿ مػػا نسػػبتو  ،%16.6وأخيػ اًر أعضػػاء
مجالس اإلدارة بما نسبتو %16.3
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جدول ( :)3.3توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي
العدد

النسبة المئوية %

المسمى الوظيفي
رئيس مجمس اإلدارة أو نائبو

74

16.6

مدير عاـ أو مدير تنفيذي

108

34.5

عضو مجمس إدارة مختص

51

16.3

رئيس قسـ مشاريع أو برامل

102

32.6

المجموع

313

100.0

*  12حالة لـ يجيبوا عمى متغير المسمى الوظيفي

ويػػرى الباحػػث أف العينػػة ممثمػػة ،ولػػدييـ القػػدرة والمعرفػػةا حيػػث بمغػػت نسػػبة التنفيػػذييف فػػي
العينػػة  ،%67.1ويعػػزو الباحػػث ىػػذا إلػػى عػػدـ تواجػػد أعضػػاء مجػػالس اإلدارة بشػػكؿ يػػومي ،بسػػبب
طبيعة عمميـ حيث يكوف دورىـ إشرافياً رقابياً ،بينما يتواجد التنفيذيوف بشكؿ يومي.
 -4توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
يبػيف جػػدوؿ ( )3.4أف غالبيػة أفػراد العينػة ىػػـ مػف الػػذيف يحممػوف درجػػة البكػالوريوس ،وىػػذا
يمثػػؿ مػػا نسػػبتو  %75.4مػػف عينػػة الد ارسػػة ،ثػػـ يمػػييـ حممػػة درجػػة الماجسػػتير وىػػذا يمثػػؿ مػػا نسػػبتو

 ،%12.8ثػػـ يمػػييـ حممػػة الػػدبموـ المتوسػػط ،وىػػذا مػػا نسػػبتو  ،%8.4وأخي ػ اًر حممػػة درجػػة الػػدكتوراه،
وىذا يمثؿ ما نسبتو .%3.4

جدول ( :)3.4توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
العدد

النسبة المئوية %

المؤىل العممي
دبموـ متوسط فأقؿ

49

8.4

بكالوريوس

241

75.4

ماجستير

41

12.8

دكتوراه

11

3.4

المجموع

320

100.0

*  5حاالت لـ يجيبوا عمى متغير المؤىؿ العممي
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ووفؽ جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني لعاـ  2015أظيرت النتائل أف نسبة الشباب
الذيف أنيوا مرحمة التعميـ الجامعي "بكالوريوس" قد بمغت  %77.2في قطاع غزة ،وىذا يشير إلى
اىتماـ واضح وممحوظ في التعميـ الجامعي عمى الصعيد الحكومي والقطاع الخاص ،وعمى صعيد
األىالي واألفراد ،حيث أصبح التعميـ العالي والحصوؿ عمى الشيادات العممية استراتيجية ميمة
يتخذىا المجتمع الفمسطيني في التنمية والتطوير ،وىذا ما أظيرتو نتائل الباحثا حيث بمغت نسبة
أفراد العينة الذيف أنيوا البكالوريوس  ،%75.4ويشار أف العمؿ في مثؿ ىذه المنظمات قد ال
يحتاج إلى أكثر مف بكالوريوس ،وبمغت نسبة حممة الدراسات العميا  ،%16.2وقد اتفقت ىذه
النتيجة مع دراسة (الجرجاوي )2012،حيث بمغت نسبة حممة البكالوريوس  %67.1ونسبة حممة
الدراسات العميا %16.5
 -5توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
يبيف جدوؿ ( )3.5أف غالبية عينة الدراسة ىـ مف الذيف تتراوح سنوات خبرتيـ مػا بػيف -5
 7سػػنوات ،وىػػذا مػػا يمثػػؿ بنسػػبتو  ، %38.0ثػػـ يمػػييـ الػػذيف تزيػػد سػػنوات خبػرتيـ عػػف  10سػػنوات،
وىذا ما يمثؿ بنسبتو  ،%28.0ثـ يمييـ الذيف تتراوح سنوات خبرتيـ مػا بػيف  10 -7سػنوات ،وىػذا
ما يمثؿ بنسبتو  ،%20.3ثـ يمييـ الذيف تقؿ سػنوات خبػرتيـ عػف  5سػنوات ،وىػذا مػا يمثػؿ بنسػبتو
. %13.7
جدول ( :)3.5توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
العدد

النسبة المئوية %

سنوات الخبرة
أقؿ مف  5سنوات

66

13.7

مف  5إلى أقؿ مف  7سنوات

122

38.0

مف  7إلى أقؿ مف 10سنوات

65

20.3

 10سنوات فأكثر

90

28.0

المجموع

321

100.0

*  4حاالت لـ يجيبوا عمى متغير سنوات الخبرة
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ووفؽ دراسة الباحث فإف مجتمع الدراسة استيدؼ المنظمات الكبرى في قطاع غزة ،حيث تـ زيارة
 180منظمة عمى مستوى قطاع غزة ،مف حيث النفقات الخاصة بيـ لعاـ  ،2014حيث بمغت
نسبة الذيف تتراوح سنوات خبرتيـ ما بيف  7-5سنوات  %38مف أفراد العينة ،ويعزو الباحث ىذا
إلى أف متطمبات العمؿ تقتضي أف يكوف القائموف عمى تمؾ المنظمات مف ذوي الخبرة الطويمة في
العمؿ ،واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (األغا )2015،والتي تركزت فييا النسب المرتفعة لمخبرة في
الفئات ذات الخبرة التي تزيد عف  5سنوات حيث بمغت النسبة .%46.4
 -6توزيع أفراد العينة حسب التخ ص
يبػ ػػيف جػ ػػدوؿ ( )3.6أف غالبيػ ػػة عينػ ػػة الد ارسػ ػػة ىػ ػػـ مػ ػػف المتخصصػ ػػيف فػ ػػي العمػ ػػوـ الماليػ ػػة
واإلداريػػة ،وىػػذا مػػا يمثػػؿ نسػػبة  ،%41.0ثػػـ يمػػييـ المتخصصػػوف فػػي تخصصػػات أخػػرى ،وىػػذا مػػا
يمثؿ نسبة  ،%20.5ثـ يمييـ المتخصصػوف فػي اليندسػة ،وىػذا مػا يمثػؿ نسػبة  ،%15.5ثػـ يمػييـ
المتخصصػػوف فػػي الخدمػػة االجتماعيػػة ،وىػػذا مػػا يمثػػؿ نسػػبة  ،%13.7وأخي ػ اًر المتخصصػػوف فػػي
ارداب ،وىذا ما يمثؿ نسبة .%9.3
جدول ( :)2.5توزيع أفراد العينة حسب التخ ص
العدد

النسبة المئوية %

التخ ص
عموـ مالية  /إدارية

354

41.0

ىندسة

50

15.5

خدمة اجتماعية

44

13.7

آداب

30

9.3

أخرى

66

20.5

المجموع

322

100.0

*  3حاالت لـ يجيبوا عمى متغير التخصص

ووفػػؽ د ارسػػة الباحػػث بمغػػت نسػػبة المتخصصػػيف فػػي العمػػوـ الماليػػة واإلداريػػة  ،%41وىػػذا
يرج ػػع لطبيع ػػة العم ػػؿ ف ػػي منظم ػػات المجتم ػػع الم ػػدني ،وم ػػا يتطمب ػػو م ػػف إلم ػػاـ ف ػػي األم ػػور اإلداري ػػة
والمالية.
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 -7توزيع أفراد العينة حسب عمر المنظمة
يبيف جدوؿ ( )3.7أف غالبية عينة الدراسة تتكوف مف المنظمات الالتي تزيد أعمارىا عف  15سنة،
وىذا ما يمثؿ نسبة  ،%39.4ثـ تمييا المنظمات الالتي تتراوح أعمارىا ما بػيف  – 10أقػؿ مػف 15
سنة ،وىذا ما يمثؿ نسبة  ،%31.1ثـ تمييا المنظمات الالتػي تتػراوح أعمارىػا مػا بػيف  – 7أقػؿ مػف
 32سػػنوات ،وىػػذا مػػا يمثػػؿ نسػػبة  ،%21.1وأخيػ اًر المنظمػػات الالتػػي تقػػؿ أعمارىػػا عػػف  7سػػنوات،
وىذا ما يمثؿ نسبة .%7.4
جدول ( :)2.6توزيع أفراد العينة حسب عمر المنظمة
العدد

النسبة المئوية %

عمر المنظمة
أقؿ مف  7سنوات

46

7.4

 – 7أقؿ مف  32سنوات

72

22.1

 – 32أقؿ مف  37سنة

101

31.1

 37سنة فأكثر

128

39.4

المجموع

325

100.0

واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (األغػػا )2015،التػػي بينػػت أف نسػػبة الجمعيػػات التػػي يزيػػد
عمرىػػا عػػف  15سػػنة بمغػػت  ،%48.6ود ارسػػة (الحمػػو )2012،التػػي بينػػت نتائجيػػا أف  %35مػػف
المنظمػػات تقػػع ضػػمف فئػػات العمػػر الزمنػػي  15سػػنة فػػأكثر ،حيػػث اعتمػػد الباحػػث عمػػى الجمعيػػات
الكبػػرى التػػي لػػدييا خبػرة ،وىػػذا مػػا أثبتتػػو الد ارسػػةا حيػػث بينػػت أف نسػػبة المؤسسػػات التػػي لػػدييا خبػرة
 15سنة فأكثر بمغت  %39.4مف أفراد العينة ،وىذا يساىـ فػي إعطػاء الد ارسػة نتػائل دقيقػة ونابعػة
مف خبرات متراكمة.
 -8توزيع أفراد العينة حسب عدد الموظفين
يبيف جدوؿ ( )3.8أف غالبية عينة الدراسة تتكوف مػف المنظمػات الالتػي يقػؿ عػدد موظفييػا
عف  10موظفيف ،وىػذا مػا يمثػؿ نسػبة  ،%48.2ثػـ تمييػا المنظمػات الالتػي يتػراوح أعػداد موظفييػا
مػػا بػػيف -10أقػػؿ مػػف  ،20وىػػذا مػػا يمثػػؿ نسػػبة  ،%18.8ثػػـ تمييػػا المنظمػػات الالتػػي يتػراوح أعػػداد
موظفييا ما بيف -20أقؿ مف  ،40وىذا ما يمثؿ نسبة  ،%12.6ثػـ تمييػا المنظمػات الالتػي يتػراوح
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أعػػداد موظفييػػا مػػا بػػيف -40أقػػؿ مػػف  ،70وىػػذا مػػا يمثػػؿ نسػػبة  ،%10.2وأخيػ اًر المنظمػػات الالتػػي
يزيد عدد موظفييا عف  70موظفاً ،وىذا ما يمثؿ نسبة .%10.2
جدول ( :)2.7توزيع أفراد العينة حسب عدد الموظفين
العدد

عدد العاممين

النسبة المئوية %

أقؿ مف 10

157

48.2

 -10أقؿ مف 20

61

18.8

 -20أقؿ مف40

41

12.6

 -40أقؿ مف 70

33

10.2

 70فأكثر

33

10.2

325

100.0

المجموع

واتفقت ىػذه النتيجػة مػع د ارسػة (األغػا )2015،حيػث بمغػت نسػبة الجمعيػات التػي يقػؿ عػدد
موظفييا عف  10موظفيف  ،%43.5ويػرى الباحػث أف غالبيػة المنظمػات ال تعتمػد عمػى التوظيػؼا
وانمػا تعتمػد عمػى التطػوع نظػ ار ألنيػا ال تسػتطيع تغطيػة حجػـ النفقػات التشػغيمية ،والمنظمػات الكبيػرة
ىي القادرة عمى اعتماد عدد كبير مف الموظفيف بشكؿ أساسي ،وىذا ما يتوافؽ مع دراسة الباحث.
 -9توزيع أفراد العينة حسب متوسط الميزانية السنوية بالدوالر األمريكي ()$
يبػػيف جػػدوؿ ( )3.9أف غالبيػػة عينػػة الد ارسػػة تتكػػوف مػػف المنظمػػات الالتػػي يبمػػغ متوسػػط ميزانيتي ػػا
 -$51111أقؿ مف  ، $100000وىذا ما يمثؿ نسػبة  ، %29.8ثػـ تمييػا المنظمػات الالتػي يبمػغ
متوس ػػط ميزانيتي ػػا  -$111111أق ػػؿ م ػػف  ، $200000وى ػػذا م ػػا يمث ػػؿ نس ػػبة  ،%20.0ث ػػـ تميي ػػا
المنظمػػات الالت ػػي يبمػ ػغ متوسػػط ميزانيي ػػا -$311111أق ػػؿ م ػػف  ،$500000وىػػذا م ػػا يمث ػػؿ نس ػػبة
 ،%13.3ثػػـ تمييػػا المنظمػػات الالتػػي يبمػػغ متوسػػط ميزانيتيػػا  -$511111أقػػؿ مػػف ،$100000
وىذا ما يمثؿ نسػبة  ،%9.8وكػذلؾ المنظمػات الالتػي يبمػغ متوسػط ميزانيتيػا  $ 2111111فػأكثر،
ثػػـ تمييػػا المنظمػػات الالتػػي يبمػػغ متوسػػط ميزانيتيػػا  -$1111111أقػػؿ مػػف  ،$2000000وىػػذا مػػا
يمث ػ ػػؿ نس ػ ػػبة  ،%7.8وأخيػ ػ ػ اًر المنظم ػ ػػات الالت ػ ػػي يبم ػ ػػغ متوس ػ ػػط ميزانيتي ػ ػػا -$211111أق ػ ػػؿ م ػ ػػف
 ،$300000وىذا ما يمثؿ نسبة .%9.5
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جدول ( :)2.8توزيع أفراد العينة حسب متوسط الميزانية السنوية
متوسط الميزانية السنوية

العدد

النسبة المئوية %

 -$51111أقؿ مف $100000

::

29.8

 -$111111أقؿ مف $200000

59

20.0

 -$211111أقؿ مف $300000

28

9.5

 -$311111أقؿ مف $500000

39

13.3

 -$511111أقؿ مف $100000

29

9.8

 -$1111111أقؿ مف $2000000

23

7.8

 $ 2111111فأكثر

29

9.8

المجموع

295

100.0

*  30حالة لـ يجيبوا عمى متغير متوسط الميزانية

كم ػػا وي ػػرى الباح ػػث أن ػػو م ػػف خ ػػالؿ االط ػػالع عم ػػى الميزاني ػػة الس ػػنوية يمك ػػف معرف ػػة حج ػػـ
الخػػدمات التػػي تقػػدميا ىػػذه المنظمػػات ،وىػػؿ ىػػي فاعمػػة أـ أنيػػا مجػػرد رقػػـ ال تقػػدـ شػػيئاً ،ولػػذا ومػػف
خػالؿ الد ارسػة تبػػيف أف المنظمػات الكبيػرة محػدودة العػػدد ،ووفػؽ د ارسػػة الباحػث وبنػػاء عمػى االعتمػػاد
عمػػى بيانػػات و ازرة الداخميػػة لميزانيػػات المنظمػػات العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة لعػػاـ 2014ا فقػػد تبػػيف أف
المنظمػػات البالغػػة ميزانيتيػػا  $200,000فػػأكثر ىػػي فقػػط  29منظمػػة ،والمنظمػػات البالغػػة ميزانيتيػػا
 $100,000إل ػػى  $200,000ىػ ػػي  23منظمػ ػػة ،والمنظم ػػات الب ػػالغ ميزانيتيػػػا  $500,000إلػػػى
 $100,000عددىا  29منظمة ،بينما باقي المنظمات فيي أقؿ مف نصؼ مميوف دوالر.
 -10توزيع أفراد العينة حسب م ادر التمويل
يبػػيف جػػدوؿ ( )3.10أف غالبيػػة عينػػة الد ارسػػة تتكػػوف مػػف المنظمػػات الالتػػي يعتبػػر تمويمي ػا خػػارجي

المصػػدر ،وىػػذا مػػا يمثػػؿ نسػبة  ،%48.3ثػػـ تمييػػا المنظمػػات الالتػػي يعتبػػر تمويميػا ذاتيػاً  ،وىػػذا مػػا

يمثػ ػػؿ نسػػػبة  ،%28.4ثػػػـ تمييػ ػػا المنظمػ ػػات الالتػ ػػي يعتبػ ػػر تمويمي ػ ػا داخمي ػ ػاً ،وىػ ػػذا مػػػا يمثػ ػػؿ نسػ ػػبة

.%23.3
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جدول ( :)2.01توزيع أفراد العينة حسب م ادر التمويل
العدد

النسبة المئوية %

م ادر التمويل *
ذاتي

377

28.4

خارجي

263

48.3

داخمي

127

23.3

المجموع

545

100.0

* سؤاؿ اختيار مف متعدد

ووفؽ دراسة الباحث بمغت نسبة التمويؿ الخارجي  %48.3مف مجموع أفراد العينة ،حيث
يػػرى الباحػػث أف التمويػػؿ الخػػارجي مػػف أىػػـ مصػػادر تمويػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني ،وذلػػؾ نظ ػ اًر
لكبر حجـ نفقات تمؾ المنظمات عمى خػدماتيا وبرامجيػا ،بصػورة تفػوؽ إمكانيػة تغطيػة تمػؾ النفقػات
مف مصادر التمويػؿ األخػرى ،خاصػة أف الظػروؼ الصػعبة التػي يمػر بيػا المجتمػع الفمسػطيني تقمػؿ
بدرج ػػة كبيػ ػرة م ػػف إمكاني ػػة اعتم ػػاد منظم ػػات المجتم ػػع الم ػػدني عم ػػى المص ػػادر الداخمي ػػة أو الذاتي ػػة
كمصػػادر رئيسػػية ،كمػػا يػػرى الباحػػث أنػػو عمػػى جميػػع المنظمػػات أف تُفعػػؿ جميػػع مصػػادر التمويػػؿ
الػػداخمي والخػػارجي والػػذاتي ،وذلػػؾ يسػػاىـ فػػي تطػػوير خػػدمات المؤسسػػة باسػػتمرار ،ويحػػافظ عمػػى
بقائيا.

 7.7.3أداة الدراسة
ػار ،وتعػػرؼ
تعػػد االسػػتبانة أكثػػر وسػػائؿ الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات مػػف األفػراد اسػػتخداماً وانتشػ اً
االسػػتبانة بأنيػػا" :أداة ذات أبعػػاد وبنػػود تسػػتخدـ لمحصػػوؿ عمػػى معمومػػات ،أو آراء يقػػوـ باالسػػتجابة
ليا المفحوص نفسو ،وىي كتابية تحريرية" (األغا واألستاذ.)116 :2004 ،
وقد تـ استخداـ االستبانة لمعرفة " فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني ودورىا
في تحقيؽ التنمية المستدامة_ دراسة حالة منظمات المجتمع المدني العاممة في قطاع غزة".
 خطوات بناء االستبانة:-1االطػالع عمػى األدب اإلداري والد ارسػػات السػابقة ذات الصػمة بموضػػوع الد ارسػة ،واالسػتفادة منيػػا
في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا.
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-2تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
-3تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
-4تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت مف( )71فقرة.
-5تػ ػػـ عػ ػػرض االسػ ػػتبانة عمػ ػػى ( )16مػ ػػف المحكمػ ػػيف التربػ ػػوييف م ػ ػف أعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريس فػ ػػي
الجامعات ،ومختصيف في مجاؿ اإلدارة وأساليبيا ،والممحػؽ رقػـ ( )1يبػيف خطػاب التحكػيـ و ممحػؽ
رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
-6ف ػػي ض ػػوء آراء المحكم ػػيف ت ػػـ تع ػػديؿ بع ػػض فقػ ػرات االس ػػتبانة ،م ػػف حي ػػث الح ػػذؼ أو اإلض ػػافة
والتعديؿ ،لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية عمى ( )58فقرة ،ممحؽ رقـ (.)3
 -7ت ػػـ تك ػػويف  5ف ػػرؽ عم ػػؿ لك ػػؿ محافظ ػػة فرق ػػة عم ػػؿ ،وت ػػـ توزي ػػع  441اس ػػتبانة عم ػػى منظم ػػات
المجتمع المدني وفقاً لممعيار المحدد مسبقاً ،وتـ استرداد  325استبانة.
وقد قسمت االستبانة إلى قسمين رئيسين ىما:
 القسـ األوؿ :وىو عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (الجػنس ،العمػر ،المؤىػؿ العممػي،
المسػػمى الػػوظيفي ،سػػنوات الخبػرة ،التخصػػص) والبيانػػات المتعمقػػة بالمنظمػػة (عمػػر المنظمػػة ،عػػدد
العامميف ،متوسط الميزانية السنوي).

 القسـ الثاني :يمثؿ في مجاالت الدراسة ،ويشتمؿ عمى  58فقرة ،موزع عمى  2مجاؿ:
أوال :فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني
 المحور األوؿ :البناء التنظيمي ،ويتكوف مف ( )8فقرات.

 المحور الثاني :الكفاءة المؤسسية ،ويتكوف مف ( )7فقرات.
 المحور الثالث :القيادة الفاعمة ،ويتكوف مف ( )8فقرات.

 المحور الرابع :السياسة التمويمية ،ويتكوف مف ( )7فقرات.

 المحور الخامس :الكفاءة التسويقية ،ويتكوف مف ( )11فقرة.
ثانيا :دور وحدة تجنيد األموال في عممية تحقيق التنمية المستدامة.
 المحور األوؿ :وضوح المفاىيـ المتعمقة بالتنمية المستدامة ،ويتكوف مف ( )4فقرات.
 المحور الثاني :المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية ،ويتكوف مف ( )4فقرات.
 المحور الثالث :المساىمة في تحقيؽ التنمية االجتماعية ،ويتكوف مف ( )5فقرات.
 المحور الرابع :المساىمة في تحقيؽ التنمية البيئية ،ويتكوف مف ( )4فقرات.
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8.1.3

دق االستبيان Validity

ص ػػدؽ االس ػػتبانة يعن ػػي " أف يق ػػيس االس ػػتبياف م ػػا وض ػػع لقياس ػػو" (الجرج ػػاوي ،)105 :2010،كم ػػا
يقصػػد بالصػػدؽ "شػػموؿ االستقصػػاء لكػػؿ العناصػػر التػػي يجػػب أف ت ػدخؿ فػػي التحميػػؿ مػػف ناحيػػة،
ووضػػوح فقراتيػػا ومفرداتيػػا مػػف ناحيػػة ثانيػػة ،بحيػػث تكػػوف مفيومػػة لكػػؿ مػػف يسػػتخدميا" (عبي ػػدات
وآخروف .)2001 ،وقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 -1دق المحكمين (ال دق الظاىري)
ػددا مػف المحكمػيف المتخصصػيف فػي مجػاؿ
يقصػد بصػدؽ المحكمػيف "ىػو أف يختػار الباحػث ع ً

الظاىرة أو المشكمة أو موضوع الدراسة" (الجرجاوي )107 :2010،حيث تـ عرض االسػتبانة عمػى
مجموعػػة مػػف المحكمػػيف تألفػػت مػػف ( )16متخصص ػاً مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامع ػات،
ومختصػيف فػػي مجػاؿ اإلدارة وأسػػاليبيا ،وأسػػماء المحكمػيف بػػالممحؽ رقػػـ ( ،)2وقػد اسػػتجاب الباحػث
رراء المحكميف وقاـ بإجراء ما يمػزـ مػف حػذؼ وتعػديؿ ،فػي ضػوء المقترحػات المقدمػة ،وبػذلؾ خػرج
االستبياف في صورتو النيائية -انظر الممحؽ رقـ (.)3
 -2دق االتساق الداخمي :Internal Validity
يقصػػد بصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي مػػدى اتسػػاؽ كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات االسػػتبانة مػػع المجػػاؿ الػػذي تنتمػػي
إليػػة ىػػذه الفق ػرة ،وقػػد تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لالسػػتبياف ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ حسػػاب معػػامالت
االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 نتددائج االتسدداق الددداخمي لممجددال األول :فاعميددة وحدددة تجنيددد األم دوال فددي منظمددات المجتمددعالمدني.

يوضح جدوؿ ( )3.11معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مػف فقػرات المجػاؿ األوؿ" فاعميدة وحددة تجنيدد
األموال في منظمدات المجتمدع المددني " والدرجػة الكميػة لممجػاؿ ،والػذي يبػيف أف معػامالت االرتبػاط
المبينة دالة عند مستوى داللة (  )   0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
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جدول ()3.11
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول " فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني "
والدرجة الكمية لممجال

الفقرة

#

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

البناء التنظيمي
.1

تتميز وحدة تجنيد األمواؿ بوجود ىيكؿ تنظيمي فاعؿ

0.600

*0.000

0.609

*0.000

0.738

*0.000

0.605

*0.000

.5

تحظى وحدة تجنيد األمواؿ باىتماـ واسع مف قبؿ اإلدارة العميا

0.741

*0.000

.6

تحظى وحدة تجنيد األمواؿ بنيؿ مكافمت مميزة ومناسبة

0.502

*0.005

.7

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ بصالحيات كافية التخاذ القرار

0.558

*0.001

0.688

*0.000

.2
.3
.4

.8

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى تقسيـ النشاطات واألعماؿ المختمفة بشكؿ
واضح
تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى وجود طاقـ مف العامميف األكفاء
يوجد وصؼ وظيفي لمعامميف في وحدة تجنيد األمواؿ يوضح المسئوليات
والصالحيات

تتوفر لدى وحدة تجنيد األمواؿ كفاءات متعددة بحيث ال تقتصر عمى شخص
واحد
الكفاءة المؤسسية

.1

تشارؾ وحدة تجنيد األمواؿ بوضع خطط استراتيجية وتشغيمية

0.637

*0.000

0.745

*0.000

.3

يمتمؾ العامموف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى العمؿ بروح الفريؽ

0.795

*0.000

.4

تتميز وحدة تجنيد األمواؿ بالقدرة عمى إعداد مشاريع إبداعية ومفيدة لممجتمع

0.863

*0.000

.5

تيتـ وحدة تجنيد األمواؿ بالمنظمة بإعداد مشاريع ليا عالقة بالتنمية المستدامة

0.682

*0.000

.6

تستطيع وحدة تجنيد األمواؿ تحقيؽ أىدافيا وتنفيذ أنشطتيا بكفاءة عالية

0.481

*0.007

.7

تتسـ الخطط الخاصة بوحدة تجنيد األمواؿ بالمرونة الكافية

0.604

*0.000

.2

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى ميارات استقطاب موظفيف يمتمكوف دراية
متعددة )االتصاؿ والتواصؿ والتفاوض وسرعو التشبيؾ مع المنظمات(

القيادة الفاعمة
.1

تعتمد وحدة تجنيد األمواؿ عمى التخطيط االستراتيجي كعامؿ رئيس في تحديد
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0.689

*0.000

عممية تجنيد األمواؿ
.2

تواكب وحدة تجنيد األمواؿ األحداث المتغيرة والمتالحقة في البيئة المحيطة

0.653

*0.000

.3

تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ رؤية وخطة استراتيجية واضحة

0.821

*0.000

.4

تدرؾ وحدة تجنيد األمواؿ االحتياجات المجتمعية المتعمقة بالتنمية

0.706

*0.000

.5

تتعرؼ وحدة تجنيد األمواؿ عمى خطط المنظمات الشبيية وتنسؽ معيا

0.705

*0.000

0.717

*0.000

.7

تحفز وحدة تجنيد األمواؿ العامميف فييا عمى اإلبداع واالبتكار

0.543

*0.002

.8

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى التقييـ الدوري لألداء

0.697

*0.000

.6

يتمقى العامموف في وحدة تجنيد األمواؿ التدريب الكافي وكذلؾ اإلرشاد والتوجيو
مف قبؿ اإلدارة العميا

السياسة التمويمية
.1

تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ سياسات تمويمية واضحة ومعتمدة

0.678

*0.000

.2

تساعد السياسة التمويمية في وحدة تجنيد األمواؿ عمى تحقيؽ الشفافية والنزاىة

0.748

*0.000

.3

تتميز السياسة التمويمية في وحدة تجنيد األمواؿ بالشموؿ والوضوح

0.723

*0.000

تساعد السياسة التمويمية المتبعة داخؿ وحدة تجنيد األمواؿ عمى زيادة ثقة وعدد

0.713

.4

*0.000

المموليف

.5

حجـ التمويؿ في وحدة تجنيد األمواؿ في زيادة دائمة

0.882

*0.000

.6

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ باستقرار في حجـ التمويؿ

0.763

*0.000

.7

ىناؾ انسجاـ بيف برامل وحدة تجنيد األمواؿ وسياسات المموليف

0.760

*0.000

الكفاءة التسويقية
.1

تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ خططا تسويقية ألنشطتيا ومشاريعيا المختمفة

0.679

*0.000

.2

تتميز وحدة تجنيد األمواؿ بالقدرة عمى البحث عف مصادر التمويؿ

0.732

*0.000

.3

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ بشبكة عالقة داخمية متينة

0.726

*0.000

.4

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ بشبكة عالقات خارجية قوية

0.687

*0.000

0.787

*0.000

0.836

*0.000

0.837

*0.000

0.750

*0.000

0.774

*0.000

.5
.6
.7
.8
.9

يوجد لدى وحدة تجنيد األمواؿ قاعدة بيانات تشمؿ كافة الفئات المستيدفة
مالحظة" الجيات الممولة تندرج في نطاؽ الفئات المستيدفة"
تركز وحدة تجنيد األمواؿ في عممية التسويؽ عمى احتياجات الفئات المستيدفة
تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى تسويؽ المشاريع مف خالؿ إعداد وسائط
متعددة مختمفة ومميزة
تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى التواصؿ المستمر مع المموليف في سبيؿ بناء
عالقة متينة معيـ
تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ رضا آليات واضحة تساعدىا في التعرؼ عمى
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مستوى المستفيديف مف خدماتيا المقدمة
.10
.11

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى إطالع المموليف عمى أخبار المنظمة بشكؿ
مستمر
لدى العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى التفاوض واإلقناع

0.868

*0.000

0.740

*0.000

* االرتباط داالً إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05

 نتائج االتساق الداخمي لممجدال الثداني :دور وحددة تجنيدد األمدوال فدي عمميدة تحقيدق التنميدةالمستدامة
يوضح جدوؿ ( )3.12معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقػرات المجػاؿ الثػاني" دور وحددة
تجنيدد األمدوال فدي عمميدة تحقيدق التنميدة المسدتدامة" والدرجػة الكميػة لممجػاؿ ،والػذي يبػيف أف
معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة (  ،)   0.05وبػػذلؾ يعتبػػر المجػػاؿ صػػادؽ لمػػا
وضع لقياسو.
جدول ()3.12

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني" دور وحدة تجنيد األموال في عممية تحقيق التنمية
المستدامة" والدرجة الكمية لممجال
الفقرة

#

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة
.1

لدى إدارة المنظمة وعي واضح لمفيوـ التنمية المستدامة

0.948

*0.000

.2

تيتـ إدارة المنظمة بتطبيؽ مبادئ ومعايير التنمية المستدامة

0.927

*0.000

.3

تحرص إدارة المنظمة عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة

0.943

*0.000

0.850

*0.000

.4

تواكب إدارة المنظمة خطط التنمية لدى الجيات الرسمية وتحرص أف تتوافؽ
معيا
المساىمة في تحقيق التنمية االقت ادية

.1

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في خمؽ فرص عمؿ لصالح المستفيديف مف

0.820

*0.000

.2

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في تخفيض حجـ معدالت البطالة في المجتمع

0.936

*0.000

.3

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة عمى رفع معدؿ دخؿ الفرد

0.885

*0.000

أنشطتيا ومشاريعيا التنموية
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.4

تحقؽ عممية تجنيد األمواؿ استدامة المشاريع الصغيرة المنفذة لصالح الفئات
المستفيدة

0.910

*0.000

المساىمة في تحقيق التنمية االجتماعية
.1
.2
.3
.4
.5

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ المعتمدة في المنظمة في زيادة االعتماد عمى الذات
لدى الفئات المستفيدة
تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في رفع مستوى التعميـ والثقافة و الرعاية الصحية
المناسبة لدى أفراد المجتمع
تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة في تحقيؽ المساواة والتماسؾ والحراؾ
االجتماعي
تعمؿ وحدة تجنيد األمواؿ عمى تحقيؽ أكبر قدر مف العدالة بيف أقراد المجتمع
المحتاجيف لألمواؿ
تقوـ عممية تجنيد األمواؿ عمى تمبية االحتياجات اإلنسانية األساسية لمفئات
المستفيدة

0.421

*0.021

0.651

*0.000

0.393

*0.032

0.420

*0.021

0.593

*0.000

المساىمة في تحقيق التنمية البيئية
.1
.2
.3
.4

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ المتبعة في االستثمار األمثؿ لمموارد الطبيعية
المتاحة
تساىـ عممية تجنيد األمواؿ المطبقة في المنظمة في تقميؿ المخمفات الناتجة
عف تنفيذ األنشطة والمشاريع
تطبيؽ المنظمة لعممية تجنيد األمواؿ يساىـ في توعية المجتمع لتجنب استخداـ
الكيماويات الضارة
تطبيؽ المنظمة لعممية تجنيد األمواؿ يشجع المجتمع المحمي عمى الحفاظ عمى
نسبة أكبر مف المساحات الخضراء

0.768

*0.000

0.816

*0.000

0.867

*0.000

0.894

*0.000

* االرتباط داالً إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05

 -3ال دق البنائي: Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحػد مقػاييس صػدؽ األداة الػذي يقػيس مػدى تحقػؽ األىػداؼ ،التػي تريػد األداة
الوصوؿ إلييا ،ويبيف مدي ارتباط كؿ مجاؿ مف مجػاالت الد ارسػة بالدرجػة الكميػة لفقػرات االسػتبياف.
ولمتحق ػػؽ م ػػف الص ػػدؽ البن ػػائي ت ػػـ حس ػػاب مع ػػامالت االرتب ػػاط ب ػػيف درج ػػة ك ػػؿ مج ػػاؿ م ػػف مج ػػاالت
االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة كما في جدوؿ (.)3.13
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جدول ()3.13
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية ل ستبانة
#

معامل بيرسون

المجال

ل رتباط

القيمة
االحتمالية
)(sig

فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني
.1

البناء التنظيمي

0.807

*0.000

.2

الكفاءة المؤسسية

0.754

*0.000

.3

القيادة الفاعمة

0.674

*0.000

.4

السياسية التمويمية

0.912

*0.000

.5

الكفاءة التسويقية

0.912

*0.000

دور وحدة تجنيد األموال في عملية تحقيق التنمية المستدامة
.1

وضوح المفاىيـ المتعمقة بالتنمية المستدامة

0.881

*0.000

.2

المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية

0.897

*0.000

.3

المساىمة في تحقيؽ التنمية االجتماعية

0.901

*0.000

.4

المساىمة في تحقيؽ التنمية البيئية

0.877

*0.000

فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني

0.966

*0.000

دور وحدة تجنيد األموال في عملية تحقيق التنمية المستدامة

0.904

*0.000

* االرتباط داالً إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05

يتضح مف جدوؿ ( )3.13أف جميع معامالت االرتباط فػي جميػع مجػاالت االسػتبانة دالػة ،وبدرجػة
قويػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة (  ،)   0.05وبػػذلؾ تعتبػػر جميػػع مجػػاالت االسػػتبانة صػػادقو لمػػا وضػػعت
لقياسو.

 9.1.3ثبات االستبانة Reliability
يقصػد بثبػات االسػتبانة ىػو "أف يعطػي االسػتبياف نفػس النتػائل إذا أعيػد تطبيقػو عػدة مػرات

متتالية" (الجرجاوي ،)97 :2010،ويقصد بػو أيضػا "إلػى أي درجػة يعطػي المقيػاس قػراءات متقاربػة
عند كؿ مرة يستخدـ فييػا ،أو مػا ىػي درجػة اتسػاقو وانسػجامو واسػتم ارريتو عنػد تكػرار اسػتخدامو فػي

أوقات مختمفة" (القحطاني.)2002 ،
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وقد تـ التحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ طريقتيف ىما:
 معامل ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha Coefficientتـ استخداـ طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،وتشير النتائل الموضحة في جدوؿ
( )3.14أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ ،وىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع وداؿ
إحصائي.
وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( )3قابمة لمتوزيع .ويكوف
الباحث قد تأكد مف صدؽ استبانة الدراسة وثباتيا مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة
وصالحيتيا لتحميؿ النتائل واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
جدول ()3.14

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
المجال

#

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني

.1

البناء التنظيمي

8

0.785

.2

الكفاءة المؤسسية

7

0.819

.3

القيادة الفاعمة

8

0.839

.4

السياسية التمويمية

7

0.848

.5

الكفاءة التسويقية

11

0.928

دور وحدة تجنيد األموال في عملية تحقيق التنمية المستدامة
.1

وضوح المفاىيـ المتعمقة بالتنمية المستدامة

4

0.937

.2

المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية

5

0.911

.3

المساىمة في تحقيؽ التنمية االجتماعية

4

0.922

.4

المساىمة في تحقيؽ التنمية البيئية

4

0.857

فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني

41

0.960

دور وحدة تجنيد األموال في عملية تحقيق التنمية
المستدامة

17

0.943
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 طريقة التجزئة الن فية : Split Half Methodجزيف (األسئمة ذات األرقاـ الفردية ،واألسئمة ذات األرقاـ الزوجية) ،ثـ
حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلى أ
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ،ودرجات األسئمة الزوجية ،وبعد ذلؾ تػـ تصحيح
معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براوف = معامؿ االرتباط المعدؿ وفقا لممعادلة التالية، R = 2R :
1 R

حيث  Rمعامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة الزوجية ،وتـ الحصوؿ عمى النتائل
الموضحة في جدوؿ (.)3.15

جدول ( )3.15طريقة التجزئة الن فية لقياس ثبات االستبانة
#

معامل

المجال

االرتباط

معامل
االرتباط
المعدل

فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني

.1

البناء التنظيمي

0.754

0.859

.2

الكفاءة المؤسسية

0.581

0.735

.3

القيادة الفاعمة

0.659

0.795

.4

السياسية التمويمية

0.707

0.828

.5

الكفاءة التسويقية

0.837

0.911

دور وحدة تجنيد األموال في عملية تحقيق التنمية المستدامة
.1

وضوح المفاىيـ المتعمقة بالتنمية المستدامة

0.861

0.926

.2

المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية

0.879

0.936

.3

المساىمة في تحقيؽ التنمية االجتماعية

0.836

0.911

.4

المساىمة في تحقيؽ التنمية البيئية

0.726

0.841

فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني

;268:

26:38

دور وحدة تجنيد األموال في عملية تحقيق التنمية
المستدامة

0.855

0.922

واضح مف النتائل الموضحة في جدوؿ ( )3.15أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ (سبيرماف
بػراوف) ( )Spearman Brownمرتفػع وداالً إحصػائياً ،بػذلؾ تكػوف االسػتبانة فػي صػورتيا النيائيػة
كما ىي في الممحؽ ( )3قابمة لمتوزيع ،ويكوف الباحث قد تأكدت مف صدؽ استبانة الدراسة وثباتيػا،
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مم ػػا يجعمي ػػا عم ػػى ثق ػػة تام ػػة بص ػػحة االس ػػتبانة ،وص ػػالحيتيا لتحمي ػػؿ النت ػػائل ،واإلجاب ػػة ع ػػف أس ػػئمة
الدراسة ،واختبار فرضياتيا.

 24.2.4اختبار التوزيع الطبيعي Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار كومجروؼ سمرنوؼ  Kolmogorov_Smirnov Testالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ،ومف خالؿ النتائل المبينة فػي جػدوؿ ( )3.16تبػيف
أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،حيث القيمة االحتمالية أكبر مف مستوى الداللة ()1015
جدول ()3.16
نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
#

قيمة

المجال

االختبار

القيمة
االحتمالية
)(sig

فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني
.1

البناء التنظيمي

0.971

0.563

.2

الكفاءة المؤسسية

0.963

0.374

.3

القيادة الفاعمة

0.979

0.811

.4

السياسية التمويمية

0.947

0.141

.5

الكفاءة التسويقية

0.957

0.266

دور وحدة تجنيد األموال في عملية تحقيق التنمية المستدامة
.1

وضوح المفاىيـ المتعمقة بالتنمية المستدامة

0.977

0.775

.2

المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية

0.931

0.052

.3

المساىمة في تحقيؽ التنمية االجتماعية

0.946

0.129

.4

المساىمة في تحقيؽ التنمية البيئية

0.948

0.152

فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني

0.965

0.420

دور وحدة تجنيد األموال في عملية تحقيق التنمية المستدامة

0.973

0.631

* التوزيع طبيعي عند مستوى ( )   0.05
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 22.1.3المعالجات اإلح ائية المستخدمة في الدراسة
تـ تفريغ االستبانة وتحميميا مف خالؿ برنامل التحميؿ اإلحصائي "Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS)" .
وقد تم استخدام األدوات اإلح ائية التالية:
 النسب المئوية ،والتك اررات ،والوزف النسبي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفةتكرار فئات متغير ما ،ويتـ االستفادة منيا في وصؼ عينة الدراسة المبحوثة.
 اختبار ألفا كرونباخ ) (Cronbach's Alphaوكذلؾ اختبار التجزئة النصفيةا لمعرفة ثباتفقرات المقياس.
 معامؿ ارتباط بيرسوف )(Pearson Correlation Coefficientا لقياس درجة االرتباط،ويقوـ ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف ،وقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ
الداخمي ،والصدؽ البنائي لممقياس  ،والعالقة بيف المتغيرات.
 اختبار كولمجروؼ سمرنوؼ  Kolmogorov_Smirnov Testلمتعرؼ عمى نوع توزيعالبيانات وخالؿ في البيانات التي يفوؽ حجميا ( )51مفردة.
 اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ) (T-Testلمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قدوصؿ إلى الدرجة المتوسطة وىو ( ،)3أـ زاد أـ قؿ عف ذلؾ ،ولقد تـ استخدامو لمتأكد مف
داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات المقياس.
 اختبار  Tفي حالة عينتيف ) (Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾفروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.
 اختبار  Fأو ما يعرؼ باختبار تحميؿ التبايف األحادي (One Way Analysis of Variance)  ،- ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات ،أو
أكثر مف البيانات.
 -نموذج االنحدار  Regressinومعامؿ التحديد R Square

لمتعرؼ عمى درجة تأثير

المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع ،ومعرفة القدرة التنبؤية لمنموذج المقدر لمعالقة بيف
المتغيرات.
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 2.3تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
0.1.2

المقدمة

2.2.3

تحميل وتفسير محاور وفقرات االستبانة

3.2.3

المح المعتمد في الدراسة

4.2.3

تحميل فقرات محاور االستبانة

 5.2.3اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا
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 2.3تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 1.2.3المقدمة:
يتضػػمف ىػػذا المبحػػث عرض ػاً لنتػػائل الد ارسػػة ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة
وفرضػػياتيا ،واسػػتعراض أبػػرز نتػػائل االسػػتبانة ،والتػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا مػػف خػػالؿ تحميػػؿ فقراتيػػا،
بيدؼ التعرؼ عمى "فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدني ودورىػا فػي تحقيػؽ
التنمية المستدامة".
لذا تـ إجراء المعالجػات اإلحصػائية لمبيانػات المتجمعػة مػف اسػتبانة الد ارسػةا إذ تػـ اسػتخداـ
برنامل الحزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ( )SPSSلمحصوؿ عمػى نتػائل الد ارسػة التػي سػيتـ
عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

 2.2.3تحميل وتفسير محاور وفقرات االستبانة
 اختبار حول متوسط درجة اإلجابة يساوي درجة الحياد (درجة الموافقة المتوسطة):وقد تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كػاف المتوسػط الحسػابي لدرجػة االسػتجابة لكػؿ فقػرة
مف فقرات محاور االسػتبانة تسػاوي القيمػة المتوسػطة ،وىػي  3أـ تختمػؼ عنيػا اختالفػاً جوىريػاً ،أي
بص ػػورة واض ػػحة .إذا كان ػػت ) )Sig. P-valueأكب ػػر م ػػف مس ػػتوى الدالل ػػة (حس ػػب نت ػػائل برن ػػامل
 )SPSSفإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية ،وتكوف فػي ىػذه الحالػة آراء أفػراد العينػة تقتػرب مػف
القيمػة المتوسػطة (المحايػد) وىػي  ،3أمػا إذا كانػت ) )Sig. P-valueأقػؿ مػف مسػتوى الداللػة فيػتـ
رفض الفرضية الصفرية ،وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متوسط درجة اإلجابة تختمؼ عف القيمة
المتوسػػطة (المحايػػد) ،وفػػي ىػػذه الحال ػػة يمكػػف تحديػػد مػػا إذا ك ػػاف متوسػػط اإلجابػػة يزيػػد أو ي ػػنقص
بصػورة جوىريػة عػف القيمػػة المتوسػطة (المحايػد) ،وذلػػؾ مػف خػالؿ إشػارة قيمػػة االختبػارا فػإذا كانػػت
اإلشارة موجبة فمعناه أف المتوسط الحسػابي لإلجابػة يزيػد عػف القيمػة المتوسػطة (المحايػد) ،والعكػس
صحيح.
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 3.2.3المح المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحؾ المعتمد في الد ارسػة ،فقػد تػـ تحديػد طػوؿ الخاليػا فػي مقيػاس ليكػرت الخماسػي
مػف خػالؿ حسػاب المػدى بػيف درجػات المقيػاس ( ،)5-1=4ومػف ثػـ تقسػيمو عمػى أكبػر قيمػة فػي
المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ الخميػة أي ( ،)4/5=0.80وبعػد ذلػؾ تػـ إضػافة ىػذه القيمػة إلػى أقػؿ
قيمة في المقياس (بداية المقياس وىي واحد صح) ،وذلػؾ لتحديػد الحػد األعمػى ليػذه الخميػة ،وىكػذا
أصبح طوؿ الخاليا كما ىو موضح في الجدوؿ التالي( :التميمي.)42: 2004،
جدول ()3.17
يوضح المح المعتمد في الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

مف 1.80 – 1

مف %36- %20

قميمة جدا

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

قميمة

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متوسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

كبيرة

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف %100-% 84

كبيرة جدا

ولتفسير نتائل الدراسة والحكـ عمى مستوى االستجابة ،اعتمد الباحث عمى ترتيب
المتوسطات الحسابية إلى مستوى المجاالت لألداة ككؿ ،ومستوى الفقرات في كؿ مجاؿ ،وقد حدد
الباحث درجة الموافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.

 4.2.3تحميل فقرات محاور االستبانة:
المحور األول :فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني
أوالً :البناء التنظيمي:
ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار  Tلمعرف ػػة م ػػا إذا ك ػػاف متوس ػػط درج ػػة االس ػػتجابة ق ػػد وص ػػؿ إل ػػى درج ػػة الحي ػػاد
(الدرجة المتوسطة) وىي  3أـ تختمؼ عنيا (أكبر مف أو أقػؿ مػف الدرجػة المتوسػطة) ،والنتػائل كمػا
في جدوؿ (.)3.18

116

جدول ()3.18
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات محور البناء التنظيمي
#

المتوسط

الفقرة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الحسابي

تتميز وحدة تجنيد األمواؿ بوجود ىيكؿ
تنظيمي فاعؿ

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى تقسيـ
النشاطات واألعماؿ المختمفة بشكؿ واضح

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى وجود
طاقـ مف العامميف األكفاء

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

()Sig

3.93

78.60

20.481

*0.000

5

3.97

79.40

22.779

*0.000

3

4.13

82.60

26.464

*0.000

1

يوجد وصؼ وظيفي لمعامميف في وحدة
تجنيد

األمواؿ

والصالحيات

يوضح

المسئوليات

تحظى وحدة تجنيد األمواؿ باىتماـ واسع

مف قبؿ اإلدارة العميا

تحظى وحدة تجنيد األمواؿ بنيؿ مكافمت

مميزة ومناسبة

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ بصالحيات كافية
التخاذ القرار

تتوفر لدى وحدة تجنيد األمواؿ كفاءات

متعددة بحيث ال تقتصر عمى شخص واحد

جميع فقرات المحور معاً

3.93

78.60

18.846

*0.000

6

4.11

82.20

24.732

*0.000

2

3.69

73.80

13.719

*0.000

8

3.71

74.20

14.335

*0.000

7

3.94

78.80

19.664

*0.000

3.92

78.40

27.336

*0.000

4

* المتوسط الحسابي داالً إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05

وبشػػكؿ ع ػػاـ فقػػد تب ػػيف أف المتوس ػػط الحسػػابي لمح ػػور البنػػاء التنظيم ػػي يس ػػاوي (،)3.92
وب ػػذلؾ ف ػػإف ال ػػوزف النس ػػبي ل ػػو ( ،)%9:662وأف قيم ػػة اختب ػػار  Tيسػ ػاوي)  ،)496558وأف القيم ػػة
االحتمالية ( ) Sig.تساوي ( ،)0.000وبذلؾ يعتبر المحور داالً إحصائياً عند مستوى داللة ،2627
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىػي  ،3وىػذا يعنػي
أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور.
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بينػػت النتػػائل أف فاعميػػة البنػػاء التنظيمػػي السػػميـ فػػي وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ جػػاءت بنسػػبة
 ،%78.40ممػػا يعنػػي وجػػود ىيكػػؿ تنظيمػػي فاعػػؿ فػػي وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ ،وأنيػػا تحظػػى باىتمػػاـ
واسع مف قبؿ اإلدارة العميا وليا صالحيات كافية التخاذ القرار ،كمػا يتػوفر فػي وحػدة تجنيػد األمػواؿ
كف اءات متعددة ال تقتصر عمى شخص واحد ،حيث يوجد بيا طاقـ مف العامميف األكفاء ويتـ تقسػيـ
النشػػاطات واألعمػػاؿ المختمفػػة بشػػكؿ واضػػح مػػع وجػػود وصػػؼ وظيفػػي لمعػػامميف يوضػػح المسػػئوليات
والصالحيات.
وتتف ػػؽ ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػع د ارس ػػة (الجرج ػػاوي )2010،الت ػػي أوص ػػت بض ػػرورة العم ػػؿ عم ػػى
استقطاب عدد ٍ
كاؼ مف الموظفيف المؤىميف في وحدة تجنيد األمواؿ.
وأيضاً مع دراسة (أبػو راس )2010،التػي بينػت أىػـ نتائجيػا أف وجػود ضػعؼ فػي الييكػؿ
التنظيمػػي فػػي المؤسسػػات األىميػػة يػػنعكس عمػػى قػػدرة ىػػذه المؤسسػػات فػػي تمويػػؿ أنشػػطتيا المختمفػػة،
وىذا يتطابؽ مع دراسة الباحث.
ويوصي الباحث بضرورة حرص منظمػات المجتمػع المػدني عمػى فاعميػة البنػاء التنظيمػي
لما لو مف أىمية كبيرة في زيادة قدرة منظمات المجتمع المدني عمى تجنيد األمواؿ.
ثانياً :الكفاءة المؤسسية:
جدول ()3.19
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sigلكل فقرة من فقرات محور الكفاءة المؤسسية
#

الفقرة

.1

تشارؾ وحدة تجنيد األمواؿ بوضع خطط
استراتيجية وتشغيمية

المتوسط
الحسابي

4.01

المتوسط
الحسابي
النسبي
80.20

قيمة
االختبار

23.715

القيمة
االحتمالية

الترتيب

()Sig
*0.000

5

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى ميارات

.2

استقطاب موظفيف يمتمكوف دراية متعددة
)االتصاؿ والتواصؿ والتفاوض وسرعو

4.03

80.60

25.306

*0.000

3

التشبيؾ مع المنظمات(

.3

يمتمؾ العامموف في وحدة تجنيد األمواؿ
القدرة عمى العمؿ بروح الفريؽ

4.13
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82.60

27.250

*0.000

1

.4

تتميز وحدة تجنيد األمواؿ بالقدرة عمى إعداد

.5

تيتـ وحدة تجنيد األمواؿ بالمنظمة بإعداد

.6

تستطيع وحدة تجنيد األمواؿ تحقيؽ أىدافيا

.7

تتسـ الخطط الخاصة بوحدة تجنيد األمواؿ

مشاريع إبداعية ومفيدة لممجتمع

مشاريع ليا عالقة بالتنمية المستدامة
وتنفيذ أنشطتيا بكفاءة عالية

بالمرونة الكافية

جميع فقرات المحور معاً

4.04

80.80

25.679

*0.000

2

4.00

80.00

24.268

*0.000

6

4.01

80.20

24.815

*0.000

4

3.99

79.80

23.900

*0.000

7

4.03

80.60

33.782

*0.000

* المتوسط الحسابي داالً إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05

وبشكؿ عاـ فقػد تبػيف أف المتوسػط الحسػابي لمحػور الكفػاءة المؤسسػية يسػاوي ( ،)4.03وبػذلؾ فػإف
الوزف النسبي ( ،)%:2682وأف قيمة اختبار  Tيساوي)  ،)5569:4وأف القيمػة االحتماليػة () Sig.
تساوي ( ، )0.000وبذلؾ يعتبر المحور داالً إحصائياً عند مسػتوى داللػة  ،2627ممػا يػدؿ عمػى أف
متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قػد زاد عػف درجػة الحيػاد وىػي  ،3وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة
مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور.
بين ػ ػػت النت ػ ػػائل أف فاعمي ػ ػػة الكف ػ ػػاءة المؤسس ػ ػػية ف ػ ػػي وح ػ ػػدة تجني ػ ػػد األمػ ػ ػواؿ ج ػ ػػاءت بنس ػ ػػبة
،%80.60مما يعني مشاركة وحدة تجنيد األمواؿ بوضع خطط استراتيجية وتشغيمية تتسػـ بالمرونػة
الكافي ػػة ،وح ػػرص وح ػػدة تجني ػػد األم ػػواؿ عم ػػى اس ػػتقطاب مػ ػوظفيف يمتمك ػػوف مي ػػارات متع ػػددة مث ػػؿ:
االتصػػاؿ والتواصػػؿ والتفػػاوض وسػػرعة التشػػبيؾ مػػع المنظمػػات والعمػػؿ بػػروح الفريػػؽ ،والقػػدرة عمػػى
إعػػداد مشػػاريع إبداعيػػة ومفيػػدة لممجتمػػع وليػػا عالقػػة بالتنميػػة المسػػتدامة ،كمػػا تسػػتطيع وحػػدة تجنيػػد
األمواؿ تحقيؽ أىدافيا وتنفيذ أنشطتيا بكفاءة عالية.
واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (أبػػو دقػػة ،)2009،التػػي بينػػت نتائجيػػا أف لػػدى الجمعيػػات
ػر بأىميػػة قيػػاس الكفػػاءة والفعاليػػة فػػي أعماليػػا ،ومػػدى االرتبػػاط الوثيػػؽ لػػذلؾ بعمميػػة جمػػب
وعي ػاً كبيػ اً
األمواؿ.
وأيضػ ػاً م ػػع د ارس ػػة (أب ػػو ع ػػدواف  )2013الت ػػي أوص ػػت بض ػػرورة بم ػػورة منظم ػػات المجتم ػػع
المػػدني لخططيػػا وبرامجيػػا ،وفػػؽ رؤيػػة تسػػعى مػػف خالليػػا لتحقيػػؽ وترسػػيم مفػػاىيـ تغييػػر المجتمػػع
وتطويره.

119

ودراسة الحمو ( )2010التي أوصت بضرورة قياـ المنظمات غير الحكومية بوضع آليػات
عممية ولوائح داخمية لتعزيز تطبيؽ مبػادئ الحكػـ الرشػيد ،فػي مختمػؼ الم ارحػؿ اإلداريػة ،واالسػتعانة
بجيات متخصصة لإلشراؼ عمى وتقييـ ىذا التطبيؽ في المنظمة.
وتطابقت مع دراسة ) (Jablonski,2006التي أوصت بضرورة بناء استراتيجيات تسػاعد
في بناء المؤسسات والمنظمات ،ليستمروا في ميمتيـ في تجنيد األمواؿ لممنظمات غير الربحية.
ويػػرى الباحػػث أف الكفػػاءة المؤسسػػية لمنظمػػات المجتمػػع المػػدني تػرتبط باالسػػتخداـ األمثػػؿ
لمم ػوارد البش ػرية والماليػػة المتػػوفرة فػػي المنظمػػة ،ولػػذلؾ يجػػب أف تكػػوف ىػػذه المنظمػػات عمػػى درجػػة
عالية مف الكفاءة في إدارة منظومة العمؿ بػداخميا مػف جيػة ،وفػي التعامػؿ واالتصػاؿ بكافػة طوائػؼ
المجتمع المحمي الذي تعمؿ فيو مف جية أخرى.
ويؤكد الباحث عمى ضػرورة امػتالؾ منظمػات المجتمػع المػدني الخطػط واالسػتراتيجيات لوحػدة تجنيػد
األم ػواؿ ،ولكػػف األىػػـ مػػف ذلػػؾ أف يػػتـ تطبيػػؽ ىػػذه الخطػػطا فػػالكثير مػػف المنظمػػات تمتمػػؾ خطط ػاً
جيدة ،لكف ال يتـ تطبيقيا عمى أرض الواقع ،وبالتالي أصبح المطموب امتالؾ الخطط وتطبيقيا.
ثالثاً :القيادة الفاعمة:
جدول ()3.20

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sigلكل فقرة من فقرات محور القيادة الفاعمة
الفقرة

#

المتوسط
الحسابي

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

()Sig

تعتمد وحدة تجنيد األمواؿ عمى

.1

التخطيط االستراتيجي كعامؿ

رئيس في تحديد عممية تجنيد

4.00

80.00

23.143

*0.000

3

األمواؿ

تواكب وحدة تجنيد األمواؿ

.2

األحداث المتغيرة والمتالحقة

.3

تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ

4.06

81.20

26.385

*0.000

1

في البيئة المحيطة

رؤية وخطة استراتيجية واضحة

3.94

79.40
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21.377

*0.000

4

.4
.5

تدرؾ وحدة تجنيد األمواؿ

االحتياجات المجتمعية المتعمقة

4.01

80.20

22.770

*0.000

2

بالتنمية

تتعرؼ وحدة تجنيد األمواؿ

عمى خطط المنظمات الشبيية

3.80

76.00

17.575

*0.000

8

وتنسؽ معيا

يتمقى العامموف في وحدة تجنيد

.6

األمواؿ التدريب الكافي وكذلؾ

اإلرشاد

والتوجيو

اإلدارة العميا

مف

قبؿ

3.92

78.40

18.745

*0.000

7

تحفز وحدة تجنيد األمواؿ

.7

العامميف فييا عمى اإلبداع

.8

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ

3.95

79.00

21.513

*0.000

5

واالبتكار

عمى التقييـ الدوري لألداء

جميع فقرات المحور معاً

3.93

78.60

18.896

*0.000

3.95

79.00

29.098

*0.000

6

* المتوسط الحسابي داالً إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05

وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف المتوسط الحسابي لمحور القيادة الفاعمة يساوي ( ،)3.95وبػذلؾ
فإف الػوزف النسػبي ( ،)%9;622وأف قيمػة اختبػار  Tتسػاوي)  ،)4;62;:وأف القيمػة االحتماليػة (.
 )Sigتسػػاوي ( ،)0.000وبػػذلؾ يعتبػػر المحػػور داالً إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة  ،2627ممػػا يػػدؿ
عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ
موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور.
بينت النتائل أف فاعمية القيادة الفاعمة في وحدة تجنيد األمواؿ جاءت بنسبة  ،%79وىذا
يعني اعتماد وحدة تجنيد األمواؿ عمى التخطػيط االسػتراتيجي كعامػؿ رئػيس فػي تحديػد عمميػة تجنيػد
األمواؿ حيث تمتمؾ رؤية وخطة استراتيجية واضحة وتتعرؼ عمى خطط المنظمات الشبيية وتنسػؽ
معيػػا ،وتواكػػب األحػػداث المتغي ػرة والمتالحقػػة فػػي البيئػػة المحيطػػة ،وتػػدرؾ االحتياجػػات المجتمعيػػة
المتعمقة بالتنمية ،كما يتمقػى العػامموف فييػا التػدريب الكػافي وكػذلؾ اإلرشػاد والتوجيػو مػف قبػؿ اإلدارة
العميػػا ،وتحفػػز العػػامميف فييػػا عمػػى اإلبػػداع واالبتكػػار ،وتحػػرص وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ عمػػى التقيػػيـ
الدوري لألداء.
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واتفقت ىذه النتيجة مع (األغا )20015،التي بينت أف  %75.83مف الجمعيات الخيريػة
في قطاع غزة تطبؽ الكفاءة والفاعمية في برامجيا ومشاريعيا المختمفة.
واتفقت ىػذا الد ارسػة مػع د ارسػة (قػديح )2015،التػي أوصػت بضػرورة اسػتقطاب خبػراء فػي
عممية تجنيد األمواؿ ،مع تدريب الكوادر الموجودة في الجمعية وتطويرىا.
وأيضػاً مػػع د ارسػػة (الجرجػػاوي )2012،التػػي أوصػػت باعتمػػاد برنػػامل تػػدريب متكامػػؿ لرفػػع
كفاءة العامميف ،والعمؿ عمى تخصيص جػزء مػف الموازنػة السػنوية لتػدريب العػامميف فػي وحػدة تجنيػد
األم ػواؿ فػػي الجمعيػػة ،وكػػذلؾ د ارسػػة (الحمػػو )2012،التػػي أوصػػت بضػػرورة تطػػوير ب ػرامل تدريبيػػة
خاصة لمعامميف في المنظمة وفؽ االحتياجات الالزمة ،لضماف نجػاح تطبيػؽ مبػادئ الحكػـ الرشػيد،
وىذا يتطابؽ مع دراسة الباحث.
عنصر ميماً وحيويػاً فػي حيػاة نشػاطاتيا وازدىارىػا
ويرى الباحث أف قيادة المنظمات تمثؿ
اً
واستمرارىا وعممياتيػا المختمفػة ،فالقيػادة ىػي قمػة التنظػيـ اإلداري ،والقائػد ىػو المسػؤوؿ عػف التوجيػو
والتنسيؽ بيف كافة العناصر اإلنتاجية ،وعمى أرسػيا العنصػر البشػري ،وتحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة مػف
خالؿ قيادة األفراد.
رابعا :السياسة التمويمية
جدول ()3.21
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات محور السياسة التمويمية
#

الفقرة

.1

تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ سياسات

.2

تساعد السياسة التمويمية في وحدة تجنيد

.3

تتميز السياسة التمويمية في وحدة تجنيد

.4

تمويمية واضحة ومعتمدة

األمواؿ عمى تحقيؽ الشفافية والنزاىة
األمواؿ بالشموؿ والوضوح

المتوسط
الحسابي

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

().Sig

3.97

79.40

22.203

*0.000

3

4.04

80.80

25.643

*0.000

2

3.95

79.00

23.113

*0.000

4

تساعد السياسة التمويمية المتبعة داخؿ
وحدة تجنيد األمواؿ عمى زيادة ثقة

4.06

وعدد المموليف
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81.20

26.769

*0.000

1

.5

حجـ التمويؿ في وحدة تجنيد األمواؿ

.6

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ باستقرار في

.7

ىناؾ انسجاـ بيف برامل وحدة تجنيد

في زيادة دائمة
حجـ التمويؿ

األمواؿ وسياسات المموليف

جميع فقرات المحور معاً

3.74

74.80

14.718

*0.000

6

3.49

69.80

9.311

*0.000

7

3.84

76.80

18.698

*0.000

5

3.87

77.40

27.416

*0.000

* المتوسط الحسابي داالً إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05

وبشػػكؿ عػػاـ فقػػد تبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي لمحػػور السياسػػة التمويميػػة يسػػاوي (،)56:9
وب ػ ػػذلؾ ف ػ ػػإف ال ػ ػػوزف النس ػ ػػبي ( ،)%99662وأف قيم ػ ػػة اختب ػ ػػار  Tتس ػ ػػاوي)  ،)496638وأف القيم ػ ػػة
االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000وبذلؾ يعتبر المحور داالً إحصائياً عنػد مسػتوى داللػة ،2627
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىػي  ،3وىػذا يعنػي
أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور.
بينت النتائل أف فاعمية السياسة التمويمية في وحدة تجنيد األمواؿ جاءت بنسبة ،%77.4
وىذا يوضح أف وحدة تجنيد األمواؿ تمتمؾ سياسات تمويمية واضحة ومعتمدة ،حيث تساعد السياسة
التمويمية في وحػدة تجنيػد األمػواؿ عمػى تحقيػؽ الشػفافية والن ازىػة وزيػادة ثقػة وعػدد الممػوليف ،وتتميػز
بالشموؿ والوضوح ،كما تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ باستقرار في حجـ التمويؿ ،ويكوف ىناؾ انسػجاـ
بيف برامل وحدة تجنيد األمواؿ وسياسات المموليف.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الجرجاوي )2012،التي بينت أف  %80.92مف الجمعيات
لػ ػػدييا دليػ ػػؿ سياسػ ػػات لوحػ ػػدة تجنيػ ػػد األم ػ ػواؿ ،والػ ػػذي يحػ ػػدد عمػ ػػؿ الجمعيػ ػػة بخصػ ػػوص العمميػ ػػات
واإلجراءات الخاصة ،واسػتقطاب الممػوليف وكسػب ثقػتيـ ،واتفقػت أيضػا مػع د ارسػة (الحمػو )2012،
التػػي بينػػت حػػرص المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة عمػػى إظيػػار بياناتيػػا ومعموماتيػػا الماليػػة أمػػاـ الجيػػات
الرسمية ،وفئات المستفيديف لمحصوؿ عمى الثقة واكتساب المصداقية في العمؿ.
واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (أبػػو نحمػػة )2008 ،التػػي أوصػػت بضػػرورة التغمػػب عمػػى
السياسات المفروضة مف قبؿ الجيات المانحة ،وفرض أولويات ىػذه المنظمػات التػي تخػدـ أولويػات
المجتمع وأىداؼ تمؾ المنظمات.
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ود ارسػػة (أبػػو خوصػػة )2003 ،التػػي أوصػػت بضػػرورة االسػػتم اررية فػػي تمويػػؿ المنظمػػات
األىميػػة بمػػا يتفػػؽ وأىػػدافيا ،وخمػػؽ مصػػادر ذاتيػػة لػػدى المنظمػػات األىميػػة لممحافظػػة عمػػى اسػػتم اررية
تقديـ خدماتيا بشكؿ ثابت.
وي ػػرى الباح ػػث أف كس ػػب ثق ػػة المم ػػوليف وزي ػػادة ع ػػددىـ ،تظي ػػر بق ػػدرة منظم ػػات المجتم ػػع
المرف ػ ػػؽ الخيري ػ ػػة ،ون ازى ػ ػػة عممي ػ ػػا وبع ػ ػػدىا ع ػ ػػف المص ػ ػػالح الخاص ػ ػػة ،وتمتعي ػ ػػا
المػ ػػدني عم ػ ػػى إدارة ا
بالمصداقية والشفافية.
خامساً :الكفاءة التسويقية:
جدول ()3.22

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات محور الكفاءة التسويقية
#

.1
.2
.3
.4

.5

الفقرة
تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ خططا تسويقية
ألنشطتيا ومشاريعيا المختمفة

تتميز وحدة تجنيد األمواؿ بالقدرة عمى البحث عف

مصادر التمويؿ

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ بشبكة عالقة داخمية
متينة

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ بشبكة عالقات خارجية

قوية

المتوسط
الحسابي

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب
().Sig

3.98

79.60

24.222

*0.000

7

4.03

80.60

25.541

*0.000

5

4.02

80.40

26.019

*0.000

6

3.95

79.00

21.859

*0.000

10

يوجد لدى وحدة تجنيد األمواؿ قاعدة بيانات

تشمؿ كافة الفئات المستيدفة مالحظة" الجيات

3.98

79.60

23.051

*0.000

8

الممولة تندرج في نطاؽ الفئات المستيدفة"

.6
.7

.8

تركز وحدة تجنيد األمواؿ في عممية التسويؽ عمى
احتياجات الفئات المستيدفة

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى تسويؽ المشاريع

مف خالؿ إعداد وسائط متعددة مختمفة ومميزة

4.09

81.80

27.180

*0.000

3

3.96

79.20

22.642

*0.000

9

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى التواصؿ
المستمر مع المموليف في سبيؿ بناء عالقة متينة

4.13

82.60

29.027

*0.000

1

معيـ
.9

تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ رضا آليات واضحة

تساعدىا في التعرؼ عمى مستوى المستفيديف مف

3.92

124

78.40

21.469

*0.000

11

خدماتيا المقدمة
.10
.11

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى إطالع المموليف

عمى أخبار المنظمة بشكؿ مستمر

لدى العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى

التفاوض واإلقناع

جميع فقرات المحور معاً

4.08

81.60

26.542

*0.000

4

4.12

82.40

29.114

*0.000

2

4.02

80.40

36.573

*0.000

* المتوسط الحسابي داالً إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05

وبشػػكؿ عػػاـ فقػػد تبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي لمحػػور الكفػػاءة التسػػويقية يسػػاوي (،)6624
وب ػ ػػذلؾ ف ػ ػػإف ال ػ ػػوزف النس ػ ػػبي ( ،)%:2662وأف قيم ػ ػػة اختب ػ ػػار  Tتس ػ ػػاوي)  ،)586795وأف القيم ػ ػػة
االحتمالية ( ) Sig.تساوي ( ،)0.000وبذلؾ يعتبر المحور داالً إحصائياً عند مستوى داللة ،2627
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىػي  ،3وىػذا يعنػي
أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور.
بينػػت النت ػػائل أف فاعميػػة الكف ػػاءة التس ػػويقية فػػي وح ػػدة تجني ػػد األم ػواؿ بمنظم ػػات المجتم ػػع
المدني جاءت بنسػبة  ،%81041وىػذا يعنػي أف وحػدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدني
تمتمػػؾ خطط ػاً تسػػويقية ألنشػػطتيا ومشػػاريعيا المختمفػػة ،وتتميػػز بالقػػدرة عمػػى البحػػث عػػف مصػػادر
تمويػػؿ ،كمػػا تتمتػػع بشػػبكة عالقػػات خارجيػػة قويػػة ،ويوجػػد لػػدييا قاعػػدة بيانػػات تشػػمؿ كافػػة الفئػػات
المسػػتيدفة ،وتركػػز وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ فػػي عمميػػة التسػػويؽ عمػػى احتياجػػات الفئػػات المسػػتيدفة،
وتحرص عمى التواصؿ المستمر مػع الممػوليف فػي سػبيؿ بنػاء عالقػة متينػة معيػـ ،كمػا تمتمػؾ وحػدة
تجنيػد األمػواؿ آليػات واضػحة تسػػاعدىا فػي التعػرؼ عمػى مسػػتوى المسػتفيديف مػف خػدماتيا المقدمػػة،
وتحرص عمى إطالع المموليف عمى أخبار المنظمة بشكؿ مستمر ،حيث يوجد لدى العامميف بوحػدة
تجنيد األمواؿ القدرة عمى التفاوض واإلقناع.
وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (قػػديح )2115،التػػي أوصػػت بضػػرورة تعزيػػز تطبيػػؽ مفيػػوـ
التسويؽ الحديث ،مع الحرص عمى نسػل عالقػات مميػزة مػع الممػوليف ،ود ارسػة (الجرجػاوي)2112،
الت ػػي أوص ػػت بض ػػرورة تع ػػاوف وح ػػدة تجني ػػد األمػ ػواؿ وادارة الجمعي ػػة م ػػع وس ػػائؿ اإلع ػػالـ المختمف ػػة،
لربطيا مع المموليف وتعريفيـ بمشاريع وانجازات الجمعية.
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وي ػػرى الباح ػػث أف ق ػػدرة المؤسس ػػات األىمي ػػة عم ػػى تجني ػػد التموي ػػؿ ال ػػالزـ لتنفي ػػذ مش ػػاريعيا
وبرامجي ػػا اإلغاثي ػػة والتنموي ػػة يعتم ػػد عم ػػى فيمي ػػا لطبيع ػػة وخص ػػائص مجتم ػػع المم ػػوليف ،وامكاني ػػة
التعامػػؿ معػػو ،لػػذلؾ يسػػتمزـ مػػف منظمػػات المجتمػػع المػػدني إقامػػة عالقػػات مسػػتمرة مػػع المم ػػوليف،
واقناعيـ بأىمية البرامل والمشاريع التي تعمػؿ عمػى تنفيػذىا وضػرورتيا ،ودورىػا اإليجػابي فػي تنميػة
المجتمع الفمسطيني.
المحور الثاني :دور وحدة تجنيد األموال في عممية تحقيق التنمية المستدامة:
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػى درجػػة الحيػػاد
(الدرجة المتوسطة) وىي  ،3أـ تختمؼ عنيا (أكبر مف أو أقؿ مف الدرجة المتوسطة).
مف جدوؿ ( )3.23يمكف استخالص ما يمي:
جدول ()3.23
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sigلجميع فقرات مجال " فاعمية وحدة تجنيد األموال في
منظمات المجتمع المدني"
المتوسط

المجال

الحسابي

فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني

56;8

المتوسط
الحسابي
النسبي

9;642

قيمة
االختبار

;57685

القيمة
االحتمالية
().Sig

*0.000

* المتوسط الحسابي داالً إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05

بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػوؿ بػػأف المتوسػػط الحسػػابي لجميػػع فق ػرات مجػػاؿ " فاعميػػة وحػػدة تجنيػػد
األمػ ػواؿ ف ػػي منظم ػػات المجتم ػػع الم ػػدني" يس ػػاوي  ،3.96أي أف المتوس ػػط الحس ػػابي النس ػػبي يس ػػاوي
 ،%79.20وقيمة اختبار  Tتساوي ; ،57685وأف القيمة االحتماليػة ( )Sig.تسػاوي  ،26222لػذلؾ
يعتبر مجاؿ " فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمػات المجتمػع المػدني" داالً إحصػائياً عنػد مسػتوى
داللػػة (  ،)   0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جوىريػاً عػػف
درجػػة الحيػػاد وىػػي  ،3وىػػذا يعنػػي أف الموافقػػة مػػف قبػػؿ أفػراد العينػػة عمػػى ىػػذا المجػػاؿ جػػاءت بدرجػػة
كبيرة.
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بين ػػت النت ػػائل أف فاعمي ػػة وح ػػدة تجني ػػد األمػ ػواؿ ف ػػي منظم ػػات المجتم ػػع الم ػػدني كان ػػت بنس ػػبة
 ،%79.20وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (الجرجػػاوي  )2012التػػي بينػػت أف طبيعػػة عمػػؿ المنظمػػات
غير الحكومية تساعد في عممية تجنيد األمواؿا حيث كانت النسبة  ،% 80.84وتتفؽ أيضاً مع دراسة
(قػػديح )2015،والتػػي أكػػدت أف وجػػود خطػػة اسػػتراتيجية وخطػػط عمػػؿ واضػػحة يزيػػد مػػف عمميػػة تجنيػػد
األمواؿ فػي الجمعيػة ،وذلػؾ ألىميػة التخطػيط ،حيػث يسػاعد فػي تنظػيـ العمػؿ ويرفػع مػف كفػاءة إنجػاز
المياـ بدقة عالية ،كذلؾ وجود خطة عمؿ وخطة استراتيجية واضحة يقمؿ مف نسبة األخطاء والمخاطر
التي يمكف أف تتعرض ليا الجمعية أثناء تنفيذىا لممشػاريع ،وبالتػالي تكػوف نسػبة نجػاح تنفيػذ المشػاريع
عالية ،مما يؤثر بشكؿ إيجابي عمى عممية تجنيد األمواؿ في الجمعيات اإلسالمية.
دور تكاممي ػًا مػػع الػػدور الحكػػومي فػػي تمبيػػة
ويػػرى الباحػػث أف منظمػػات المجتمػػع المػػدني تمعػػب ًا
احتياجات األفراد ،لما يحققػو تجنيػد األمػواؿ مػف ىػدؼ إنسػاني لممنظمػات مػف خػالؿ تػوفير حيػاة كريمػة
ألفراد المجتمع.

محور وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة:
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إل ػى درجػػة الحيػػاد

(الدرجة المتوسطة) وىي  ،3أـ تختمؼ عنيا (أكبر مف أو أقػؿ مػف الدرجػة المتوسػطة) والنتػائل كمػا
في جدوؿ (.)3.24
جدول ()3.24

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sigلكل فقرة من فقرات محور وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة
الفقرة

#

.1

لدى إدارة المنظمة وعي واضح لمفيوـ

.2

تيتـ إدارة المنظمة بتطبيؽ مبادئ ومعايير

.3

تحرص إدارة المنظمة عمى تحقيؽ أىداؼ

.4

تواكب إدارة المنظمة خطط التنمية لدى

التنمية المستدامة
التنمية المستدامة
التنمية المستدامة

الجيات الرسمية وتحرص أف تتوافؽ معيا

جميع فقرات المجال معاً

المتوسط
الحسابي

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

().Sig

6635

82.60

25.963

*0.000

1

56;:

79.60

23.293

*0.000

4

6625

80.60

23.522

*0.000

2

;;56

79.80

23.264

*0.000

3

4.03

80.60

28.030

*0.000

* المتوسط الحسابي داالً إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05
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وبشػكؿ عػاـ فقػد تبػيف أف المتوسػط الحسػابي لمحػور وضػوح المفػاىيـ المتعمقػة بالتنميػة

المسػػتدامة يسػػاوي ( ،)6625وبػػذلؾ فػػإف ال ػػوزف النسػػبي ( ،)%:2682وأف قيمػػة اختبػػار  Tتس ػػاوي)
 ،)4:6252وأف القيمػػة االحتماليػػة ( ) Sig.تسػػاوي ( ،)0.000وبػػذلؾ يعتبػػر المحػػور داالً إحصػػائياً
عند مستوى داللة  ،2627مما يدؿ عمى أف متوسط درجػة االسػتجابة ليػذا المحػور قػد زاد عػف درجػة

الحياد وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور.

بين ػػت النت ػػائل أف وض ػػوح المف ػػاىيـ المتعمق ػػة بالتنمي ػػة المس ػػتدامة كان ػػت بنس ػػبة ،%80.60
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (الحمو )2112،التي بينت تػوافر المفػاىيـ المتعمقػة بالتنميػة المسػتدامة
لػػدى المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة فػػي قطػػاع غ ػزة بنسػػبة  ،%74031ويػػنعكس ذلػػؾ عمػػى اىتمػػاـ تمػػؾ
المنظمات في تطبيؽ مبادئ التنمية المستدامة ومعاييرىا أثناء تنفيذ األنشطة والبرامل.
ويرى الباحػث أف منظمػات المجتمػع المػدني تسػاىـ فػي تعزيػز النمػو االقتصػادي ،والتماسػؾ
االجتماعي ،وحماية البيئة ،والتي تعتبر الركائز األساسية الثالثة لمتنمية المستدامة.
ويؤكد الباحث أف منظمات المجتمع المدني ىي المحرؾ الػرئيس لمعمميػة التنمويػة داخػؿ أي
مجتمعا أي أف أي دولة أو مجتمع في العالـ ال يمكف أف يحدث بداخمو تقدـ بدوف المواطف ،وبدوف
مشاركة المجتمع المحمي ،وتحديداً القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
أوالً :محور المساىمة في تحقيق التنمية االقت ادية:
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػى درجػػة الحيػػاد
(الدرجة المتوسطة) وىي  ،3أـ تختمؼ عنيا (أكبر مف أو أقؿ مف الدرجة المتوسطة) ،والنتائل كمػا
في جدوؿ (.)3.25

128

جدول ()3.25

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sigلكل فقرة من فقرات محور المساىمة في تحقيق
التنمية االقت ادية

الفقرة

#

الحسابي

الحسابي
النسبي

االختبار

االحتمالية

.1
.2

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في تخفيض

.3

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة

*0.000

1

56;7

9;622

426733

*0.000

3

56;2

9:622

396;64

*0.000

4

6634

:4662

476484

أنشطتيا ومشاريعيا التنموية

حجـ معدالت البطالة في المجتمع

عمى رفع معدؿ دخؿ الفرد

تحقؽ عممية تجنيد األمواؿ استدامة

المشاريع الصغيرة المنفذة لصالح الفئات

6624

:2662

456::8

*0.000

المستفيدة

جميع فقرات المجال معاً

الترتيب

().Sig

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في خمؽ
فرص عمؿ لصالح المستفيديف مف

.4

المتوسط

المتوسط

قيمة

القيمة

4.00

80.00

25.724

2

*0.000

* المتوسط الحسابي داالً إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05

وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف المتوسط الحسابي لمحور المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية
يساوي ( ،)6622وبذلؾ فإف الوزف النسبي ( ،)%:2622وأف قيمة اختبار  Tتساوي) ،)476946

وأف القيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي ( ،)0.000وبذلؾ يعتبر المحور داالً إحصائياً عند مستوى

داللة  ،2627مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىي
 ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور.

بينت النتائل أف وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني تساىـ في تحقيؽ التنمية

االقتصادية بنسبة  ،%80واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (األغا )2015،التي أوصت بضرورة قياـ
الجمعيات الخيرية بتنفيذ مشاريع مدرة لمدخؿ ،تحقؽ عائداً ذاتياً يمكف االعتماد عميو في تمويؿ
برامل ومشاريع الجمعية ،وضرورة تبني الجمعيات الخيرية لمشاريع تنموية تساىـ في تحقيؽ دخؿ
مستقؿ لممستفيديف ،حتى يتمكنوا مف إدارة شئونيـ بأنفسيـ بعد انتياء المشروع ،مما يعزز الدور
التنموي لتمؾ الجمعيات.
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واتفقت مع دراسة (اليندي  )2005،التي أوصت بضرورة ربط عمؿ المنظمات األىمية في
فمسطيف ببرامل تنموية منظمة ،ليتـ إعدادىا وفقاً لمتطمبات المجتمع واحتياجاتو التنموية ،بعيداً عف
العفوية وسياسة ردود األفعاؿ.
ويعػػزو الباحػػث ىػػذا إلػػى دور منظمػػات المجتمػػع المػػدني ،باعتبارىػػا ش ػريكاً أساسػػياً لتحقيػػؽ
األىداؼ التنموية ،مف خالؿ البرامل والنشاطات المستديمةا فالتنمية االقتصادية ىي األكثر ارتباطػاً
كمؤشػػر وكنتيجػػة عمػػى األف ػراد ،إذ إف االسػػتثمارات تػػؤدي دورىػػا فػػي خدمػػة المجتمػػع والم ػواطف ،مػػف
خػػالؿ المشػػاركة الفاعمػػة فػػي تػػوفير فػػرص العمػػؿ ضػػمف ظػػروؼ مينيػػة مناسػػبة .ومدددن المشددداريع
االقت ادية التنموية في قطاع غزة ما يمي:
-

مشروع تشغيل الخريجين والتمكين االقت ادي بقيمة ( 1.8مميوف دوالر) بدعـ كريـ مف

اإلغاثة اإلسالمية والذي تـ تنفيذه بالتعاوف مع منظمات المجتمع المدني والذي ىدؼ إلى تدريب و
تشغيؿ  185مف الخريجيف الجامعييف ذوي التخصصات المختمفة في المؤسسات العامة ،وشمؿ

كذلؾ إنشاء  100مشروع صغير مدر لمدخؿ ،وذلؾ عمى شكؿ منح صغيرة ،وذلؾ لحماية سبؿ
العيش لألسر الفقيرة مف خالؿ التنمية المتكاممة ،والقضاء عمى البطالة واخراج الفقراء مف دائرة
الفقر وطمب المساعدات اإلنسانية إلى دائرة االستقالؿ االقتصادي ،ولتصبح األسر منتجة مستقمة،

فرصا لمعمؿ ،مما يساىـ في الرقى بمستوى معيشتيـ واستعادتيـ لكرامتيـ ،وليتمكنوا ىؤالء
تمتمؾ
ً
مف عمميـ في مشاريع تخصيـ ،وال يعتمدوا عمى غيرىـ ،ويتمكنوا مف تأميف مصدر الرزؽ اليومي
مف الغذاء والدواء والمسكف والممبس ،وصوالً إلى التخفيؼ مف معدؿ البطالة وتحسيف مستوى الدخؿ

لدييـ.

 مشروع إعادة تأىيل وتنمية المناطق الزراعية الحدودية في قطاع غزة بدعـ كريـ مفمؤسسة قطر الخيرية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ،حيث ييدؼ ىذا المشروع إلى
تحسيف البنية التحتية الزراعية في قطاع غزة مع التركيز عمى المناطؽ الحدودية الميمشة وكذلؾ
تحسيف وضع األمف الغذائي وتمكيف وتعزيز صمود المزارعيف وتسييؿ وصوليـ إلى أ ارضييـ،

وتحسيف جودة المنتجات الزراعية لممشاتؿ .ويتـ ذلؾ مف خالؿ إعادة تأىيؿ وتطوير المناطؽ
الزراعية ليشمؿ تعبيد الطرؽ الزراعية وشبكات اإلمداد لممياه والكيرباء ،إضافة إلى إنشاء خزانات

لممياه وحفر اربار وتأىيؿ أراض زراعية بمساحة  800ألؼ متر مربع واعادة استصالحيا

وزراعتيا باألشجار المثمرة.
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-

المشاريع ال غيرة التي تنفذىا ىيئة اإلغاثة التركية لخدمة األسر الفقيرة والميشمة في

قطاع غزة في ظؿ انعداـ فرص العمؿ ومنيا مشروع :بقالة ،أدوات منزلية ،سيارة أجرة ،دىاف
موبيميا.

والعديد من الجمعيات الخيرية األخرى التي تقدم المشاريع ال غيرة المدرة لمدخل لألسر

الفقيرةه ومن خ ل عمل الباحث كمدير لجمعية الرحمة الخيريةه قامت الجمعية بتنفيذ العديد
من المشاريع التنموية االقت ادية التي تساىم في تحسين الظرو

االقت ادية نحو ضمان االكتفاء الذاتي .منيا عمى سبيل المثال:

المعيشية ودفع عجل التنمية

 مشروع تدريب وتشغيل الخريجين :والذي ىدؼ إلى تأىيؿ كادر شبابي رائد في مجاؿ العمؿالمؤسساتي الخيري مف مختمؼ التخصصات وذلؾ لبناء قدرات المؤسسات الخيرية حيث تـ اختيار
المحتوى التدريبي األكثر مالئمة لتطوير أداء المؤسسات الخيرية ،بما يضمف تقديـ تدريب يمبي

االحتياج بناء عمى أسس مدروسة تساعد عمى رفع كفاءة المؤسسات وبالتالي تقديـ أفضؿ الخدمات
لممجتمع المحمي ،وعرض صورة أفضؿ عف العمؿ الخيري محمياً ودوليا ،والمساىمة في توفير

فرص عمؿ لمخريجيف.

 المشروع الزراعي :ييدؼ ىذا المشروع إلى توفير منتل زراعي مميز ،باإلضافة إلى تشغيؿعدداً مف المزارعيف العاطميف وحصوليـ عمى فرص عمؿ دائمة في المشروع باإلضافة إلى تشغيؿ

عشرات العماؿ خالؿ المواسـ ،وذلؾ مف أجؿ المساىمة الفعالة في دعـ الناتل المحمي الزراعي
وتحقيؽ مبدأ االكتفاء الذاتي لممشروع ،والمساىمة في التنمية االقتصادية داخؿ المجتمع والسير بو

نحو اإلنتاج والفاعمية وتحقيؽ األمف الغذائي.
 مشددروع إنشدداء مددزارع لمدددجاج ال حددم ،وقػػد تضػػمف المشػػروع إقامػػة مػػزارع الػػدجاج الالحػػـ عمػػىمساحات مختمفة مع كافة التجييزات الالزمة ورفدىا بصيصاف مع عمؼ التسػميف الػالزـ خػالؿ دورة
اإلنتاج األولى ،وقد وفر ىذا المشروع فرص عمؿ لمجموعة مف العماؿ العاطميف.
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ثانياً :محور المساىمة في تحقيق التنمية االجتماعية

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػي درجػػة

الحي ػػاد (الدرج ػػة المتوس ػػطة) وى ػػي  ،3أـ تختم ػػؼ عني ػػا (أكب ػػر م ػػف أو أق ػػؿ م ػػف الدرج ػػة المتوس ػػطة)
والنتائل كما في جدوؿ (.)3.26

جدول ()3.26

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sigلكل فقرة من فقرات محور المساىمة في تحقيق
التنمية االجتماعية

#

.1

المتوسط

الفقرة

الحسابي

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

().Sig

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ المعتمدة في

المنظمة في زيادة االعتماد عمى الذات لدى

6623

80.20

25.072

*0.000

2

الفئات المستفيدة

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في رفع مستوى

.2

التعميـ والثقافة و الرعاية الصحية المناسبة لدى

.3

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة في

6622

80.00

25.745

*0.000

3

أفراد المجتمع

تحقيؽ المساواة والتماسؾ والحراؾ االجتماعي

3.98

79.60

22.491

*0.000

4

تعمؿ وحدة تجنيد األمواؿ عمى تحقيؽ أكبر قدر

.4

مف العدالة بيف أقراد المجتمع المحتاجيف

.5

تمبية

3.97

79.40

23.483

*0.000

5

لألمواؿ
تقوـ

عممية

تجنيد

األمواؿ

عمى

االحتياجات اإلنسانية األساسية لمفئات المستفيدة

جميع فقرات المجال معاً

4.06

81.20

26.596

*0.000

3.99

79.80

30.187

*0.000

1

* المتوسط الحسابي داالً إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05

وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف المتوسط الحسابي لمحور المساىمة في تحقيؽ التنمية االجتماعيػة
يساوي (;; ،)56وبذلؾ فإف الػوزف النسػبي ( ،)%9;6:2وأف قيمػة اختبػار  Tتسػاوي ) ،)5263:9
وأف القيمػة االحتماليػة ( ) Sig.تسػاوي ( ،)0.000وبػذلؾ يعتبػر المحػور داالً إحصػائياً عنػد مسػتوى
داللة  ،2627مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االسػتجابة ليػذا المحػور قػد زاد عػف درجػة الحيػاد وىػي
 ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور.
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بين ػػت النت ػػائل أف وح ػػدة تجني ػػد األمػ ػواؿ ف ػػي منظم ػػات المجتم ػػع الم ػػدني تس ػػاىـ ف ػػي تحقي ػػؽ التنمي ػػة
االجتماعيػػة بنسػػبة  ،%79.8واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (أبػػو عػػدواف )2013،الت ػي بينػػت أف
عمػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني ال يقتصػػر عمػػى أشػػكاؿ تقػػديـ الخػػدماتا بػػؿ يشػػمؿ السػػعي لتطػػوير
المجتمػػع ،وىػػذا أسػػاس العمميػػة التنمويػػة التػػي تشػػكؿ جػػوىر عمػػؿ منظمػػات المجتمػػع المػػدني ،حيػػث
أوصػػت الد ارسػػة بضػػرورة إعػػادة االعتبػػار لمعمػػؿ التطػػوعي ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تعزيػػز مفػػاىيـ العمػػؿ
االجتماعي التطوعي وأىميتو ،وتطوير مفيوـ المشاركة المجتمعية.
وأيضػاً مػػع د ارسػػة ) (Nikkhah & Redzuan, 2010التػػي بينػػت أف المنظمػػات غيػػر
الحكومية لػدييا العديػد مػف البػرامل والوظػائؼ واألدوار التػي تسػاعد المجتمػع عمػى التمكػيف مػف أجػؿ
تحقيؽ التنمية المسػتدامة ،وقػد توصػمت الد ارسػة إلػى أف المنظمػات غيػر الحكوميػة لػدييا القػدرة عمػى
تمكػيف المجتمػػع مػػف تحقيػػؽ التنميػة المسػػتدامة مػػف خػػالؿ تحقيػؽ البػرامل والوظػػائؼ المتعمقػػة بتمويػػؿ
المشاريع الصغيرة وأنشطة بناء القدرات.
ويعددزو الباحددث ذل د إلددى أن التنميددة عمميددة مجتمعيددة واعيددةه محددددة لمغايدداته يج دب أن
تسدداىم فييددا كددل الفئددات والقطاعددات والجماعدداته وبالتددالي فإنيددا مسددتمرة ومت دداعدة وفقداً لتجدددد
احتياجات المجتمع وتزايدىاه ومن المشاريع التنموية االجتماعية في قطاع غزة ما يمي:
-

ىيئة اإلغاثة التركية  :IHHمشروع ترميـ البيوت المتضررة مف الحرب ،وعقد اتفاؽ مع

و ازرة الصحة لتزويدىـ باألدوية والمستمزمات الالزمة ،وتمويؿ مختبرات حاسوب في الجامعة
اإلسالمية وجامعة األمة لتنمية قدرات وميارات طالبيـ وتثقيفيـ ليصبحوا جاىزيف لسوؽ العمؿ

المحمي والدولي ،إضافة إلى تجييز مشفي الشوا الكائف في مدينة بيت حانوف شماؿ قطاع غزة
باألجيزة الطبية الالزمة لمعمؿ ومعالجة المواطنيف.

-

قطر الخيرية :مشروع إنشاء مبني دراسي بجامعة األقصى – غزة مكوف مف  5طوابؽ

عمى مساحة  5500متر مربع بتكمفة  5مالييف لاير قطري ،وتنفيذ مشروع توفير مياه الشرب
لمفقراء ،والذي مف المقرر أف تستفيد منو أكثر مف  3000أسرة غزاوية فقيرة والذي تبمغ تكمفتو

المالية  262ألؼ لاير قطري.
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-

اإلغاثة اإلس مية :مشروع إنشاء وتشطيب مدرستيف في وسط مدينة غزة حيث تشيد

المنطقة كثافة سكانية عالية حيث ستقدـ المدرستيف الخدمات ألكثر مف  1776طالب وطالبة

سنويا ،ييدؼ المشروع إلى خمؽ بيئة تعميمية آمنة وصحية ونظيفة مناسبة لمطمبة كما ويساىـ في
ً
تشجيع الطمبة عمى التعمـ وذلؾ مف خالؿ توفير بيئة تعميمية مشجعة لمدراسة والتحصيؿ العممي
وتحسيف وتطوير أداء المدرسيف بتوفير بيئة تعميمية تساىـ في زيادة التحصيؿ العممي.

وأيضاً مشروع “تحسيف جودة التعميـ مف خالؿ أندية اإلبداع في مجاالت العموـ والتكنولوجيا” حيث
تـ افتتاح أندية اإلبداع في  22مدرسة حكومية في قطاع غزة ،وييدؼ ىذا المشروع إلى تحسيف
جودة التعميـ وتطوير مجاالت إبداع الطمبة لتمكينيـ مف مواكبة التطورات العصرية.
-

ومن خ ل عمل الباحث كمدير في جمعية الرحمة الخيرية تم تنفيذ العديدد مدن المشداريع

المتنوعددة والتددي شددممت مجدداالت شددتى فددي اإلغاثددة والتنميددة االجتماعيددة وبندداء وتددرميم المنددازل
ومجاالت ال دحة والتعمديم والرياضدة وغيرىدا مدن المشداريع اإلغاثيدة والتنمويدة الدذي تخددم بشدكل

أساسي المواطن الفمسطيني المحتاج والفقير .ومنيا عمى سبيل المثال:
-

مشروع بئر ومحطة تحمية مياه زمزم بمنطقة خزاعة تـ إنشاء ىذه المحطة لتمبية حاجة

الناس مف المياه العذبة ،في ظؿ اشتداد مموحة المياه في قطاع غزة ،وتأثيرىا السمبي عمى حياة
وصحة المواطنيف ،والعمؿ عمى حؿ مشكالتيـ وخصوصاً مشكمة المياه التي عانت منيا البمدة

خالؿ السنوات السابقة واشتدت أزمتيا بعد الحرب األخيرة عمى القطاع .يذكر أف الجمعية ومف
خالؿ ىذه المشروع تكوف قد استطاعت توفير المياه الصالحة لمشرب لما يقارب  2000مواطف مف

سكاف بمدة خزاعة مجاناً وبدوف مقابؿ.
-

مشروع سقيا الماء قامت جمعية الرحمة الخيرية بتنفيذ مشروع سقيا الماء المموؿ مف

الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي والذي تـ خاللو توزيع خزانات مياه عمى بعض المنازؿ الفقيرة ،كما
تـ تعبئتيا بالمياه الصحية الصالحة لمشرب ،خاصة بعد الحرب األخيرة التي أدت إلى تدمير اربار

الجوفية وأنابيب نقؿ المياه في محافظة خانيونس ،ويتمثؿ المشروع في توزيع خزاف مياه بسعة

 1000لتر وتزويده بالمياه الصالحة لمشرب.
-

مشروع الرغي

الخيري نفذت جمعية الرحمة الخيرية مشروع توزيع الرغيؼ الخيري عمى

األسر الفقيرة بمحافظة خاف يونسا تأدية لرسالتيا السامية في النيوض بأبناء الشعب الفمسطيني،
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وتحقيقاً ألىدافيا في مساعدة األسر الفقيرة والمحتاجة وىذا المشروع يأتي ضمف المساعدات

اإلغاثية الدورية التي تنفذىا الجمعية عمى مستوى محافظة خاف يونس في ظؿ ىذه الظروؼ

الصعبة التي يمر بيا أىالي المحافظة ويستيدؼ المشروع 100أسرة يومياً.
-

مشروع اإلنارة اآلمنة لبيوت األسر الفقيرة وييدؼ المشروع إلى تمديد شبكة إنارة منزلية

آمنة عف طريؽ التيار الكيربائي الثابت ) (DCداخؿ بيوت األسر الفقيرة في محافظة خاف يونس.
-

برنامج الرعاية الشاممة ألسر األيتام :الذي ييدؼ لتقديـ الرعاية الشاممة لأليتاـ في كافة

جوانب الحياة  ,حيث عقدت جمعية الرحمة الخيرية العديد مف الدو ارت المختمفة مثؿ :دورة في
الخياطة والتطريز والكروشيو ،ودورات الحاسوب المختمفة لأليتاـ وأمياتيـ والمقاءات التربوية والدينية
المختمفة  ،وذلؾ لالرتقاء باأليتاـ وأمياتيف عمى جميع الصعد ليصبحف فاعالت ويأخذف دورىف
الريادي في تنمية المجتمع ،حيث تيدؼ ىذه الدورات إلى إكسابيف بعض الميارات الحرفية التي
يصبحف مف خالليا قادرات عمى اإلنتاجية في ظؿ ىذا الحصار الخانؽ.
-

المشددداريع الطبيدددة :التػػي تيػػدؼ إلػػى االرتقػػاء باألوضػػاع الصػػحية لأليتػػاـ وذوييػػـ ،ومنيػػا

مشػػروع فحػػص النظػػر لأليتػػاـ حيػػث تػػـ إج ػراء فحػػص نظػػر شػػامؿ لعػػدد  400يتػػيـ وتػػوفير نظػػارات
طبيػػة لأليتػػاـ المحتػػاجيف ،وكػػذلؾ اليػػوـ الطبػػي المجػػاني وقػػد ىػػدؼ ىػػذا المشػػروع إلػػى تقػػديـ خدمػػة

الفحػػص الطبػػي المجػػاني ألبنػػاء محافظػػة خػػاف يػػونس فػػي التخصصػػات التاليػػة " أطفػػاؿ – قمػػب –

باطنة – نساء ووالدة – أنػؼ وأذف وحنجػرة -طػب عػاـ وج ارحػة عامػة" ،ومشػروع تػوفير قسػائـ شػراء
أدوية لألسر المحتاجة ،ومشروع الرعاية النفسية والػدعـ االجتمػاعي لأليتػاـ ذلػؾ االرتقػاء باألوضػاع

النفسية لدى األيتاـ ،والعمؿ عمى إخراجيـ مف الضغوطات والمشاكؿ النفسية التي يعانوف منيا.
-

العديدد مددن المشدداريع الرمضدانية المختمفددة مػف (إفطػػارات أيتػاـ ،إفطػػارات جماعيػة ،طػػرود

غذائي ػػة  ،قس ػػائـ ،مس ػػاعدات إغاثي ػػة ،زك ػػاة فط ػػر ،)..،وك ػػذلؾ مش ػػاريع عي ػػد الفط ػػر (كس ػػوة العي ػػد،
مساعدات نقدية ،عيديات) وغيره مف المشاريع األخػرى  ،حيػث وفػرت الجمعيػة مسػاعدات لمػا يزيػد

عػػف  5000أسػرة فقيػرة ومحتاجػػة فػػي موسػػـ رمضػػاف الخيػػر مسػػتيدفيف الشػرائح األكثػػر اسػػتحقاقا مػػا
بيف محتاجيف وفقراء ومساكيف وأيتاـ وأسر ميمشة وغيرىـ.

135

ثالثاً :محور المساىمة في تحقيق التنمية البيئية:

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إل ػى درجػػة

الحياد (الدرجة المتوسطة) وىي  3أـ تختمؼ عنيا (أكبر مف أو أقؿ مف الدرجة المتوسطة) والنتائل
كما في جدوؿ (.)3.27
جدول ()3.27
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sigلكل فقرة من فقرات محور المساىمة في تحقيق
التنمية البيئية
م

الفقرة

.1

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ المتبعة في

.2
.3
.4

االستثمار األمثؿ لمموارد الطبيعية المتاحة

المتوسط
الحسابي
56;7

المتوسط
الحسابي
النسبي
79.00

قيمة
االختبار
436:26

القيمة
االحتمالية

الترتيب

().Sig
*0.000

3

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ المطبقة في

المنظمة في تقميؿ المخمفات الناتجة عف

56::

77.60

436839

*0.000

4

تنفيذ األنشطة والمشاريع

تطبيؽ المنظمة لعممية تجنيد األمواؿ

يساىـ في توعية المجتمع لتجنب استخداـ

5693

74.20

3663;8

*0.000

6

الكيماويات الضارة

تطبيؽ المنظمة لعممية تجنيد األمواؿ يشجع
المجتمع المحمي عمى الحفاظ عمى نسبة

569:

74.60

376;95

*0.000

5

أكبر مف المساحات الخضراء

جميع فقرات المجال معاً

3.83

76.60

22.343

*0.000

وبشػكؿ عػاـ فقػد تبػيف أف المتوسػط الحسػابي لمحػور المسػاىمة فػي تحقيػؽ التنميػة البيئيػة
يسػػاوي ( ،)56:5وبػػذلؾ فػػإف الػػوزف النسػػبي ( ،)%98682وأف قيمػػة اختبػػار  Tتسػػاوي) ،)446565
وأف القيمػة االحتماليػة ( ) Sig.تسػاوي ( ،)0.000وبػذلؾ يعتبػر المحػور داالً إحصػائياً عنػد مسػتوى
داللة  ،2627مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االسػتجابة ليػذا المحػور قػد زاد عػف درجػة الحيػاد وىػي
 ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور.
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بينت النتائل أف وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني تساىـ في تحقيؽ التنمية
البيئيػ ػػة بنسػ ػػبة  ،%76.6واتفقػ ػػت ىػ ػػذه النتيجػ ػػة مػ ػػع د ارسػ ػػة (الحم ػ ػو )2012 ،حيػ ػػث بمغػ ػػت النسػ ػػبة
 ،%74.21ويعزو الباحث ىذا إلى أف حماية البيئة ومواردىا وخمؽ الػوعي البيئػي والػتفيـ الصػحيح
لقضايا البيئة باالسػتخداـ األمثػؿ لممػوارد الطبيعيػة والبشػرية ،فػي ظػؿ التنميػة المسػتدامة أصػبح ىػدفاً
أساسياً لإلنساف ولمنفعة المجتمع.
واتفق ػػت أيضػ ػاً م ػػع د ارس ػػة (األغ ػػا  )2015،الت ػػي بين ػػت أف البػ ػرامل والمش ػػاريع الت ػػي تنف ػػذىا
الجمعيػػات ليػػا آثػػار إيجابيػػة عمػػى البيئػػة ،حيػػث كانػػت النسػػبة  ،%76.08وذلػػؾ ألف النسػػبة الكبػػرى
لمجمعيػػات الخيريػػة تعمػػؿ ضػػمف المجػػاؿ االجتمػػاعي ،فبالتػػالي ال تتػػرؾ مخمفػػات ضػػارة عمػػى البيئػػة،
نظػ اًر لطبيعػػة الخػدمات التػػي تقػدميا ،ويعمػػؿ الباحػث ىػػذا بػأف التنميػػة عمميػة موجيػػة ديناميكيػة ،تعػػي
الغايػػات المجتمعيػػة وتمتػػزـ بتحقيقيػػا ،وتمتمػػؾ القػػدرة عمػػى تحقيػػؽ االسػػتخداـ الكػػؼء لمم ػوارد البيئيػػة،
بموجب أسموب حضاري يحافظ عمى البيئة وطاقات المجتمع.
ويعزو الباحث ىذا إلى دور المجتمع في عمميػة التنميػةا حيػث يمعػب دو اًر بػالغ األىميػة فػي
معالجة قضايا البيئة والتنمية المستدامة ،فالمجتمع ىو المحػرؾ األسػاس والمحػور فػي عمميػة التنميػة
اع ومػتفيـ لحقػػوؽ الجميػع وواجباتػػو ،مػف خػػالؿ مجتمػػع
المسػتدامة ،وذلػػؾ مػف خػػالؿ وجػود مجتمػػع و ٍ
متكامؿ تتحقؽ فيو المساواة والعدالػة االجتماعيػة ،وفػي نفػس الوقػت يييػئ أجيػاالً تحػافظ عمػى بيئتيػا
ومحيطيا ،وتحرص عمى أف يتمتع الجيؿ القادـ بما تمتعوا بو مف بيئة سميمة.
من المشاريع البيئية التنموية في قطاع غزة:
 جمعية غزة لمزراعة والبيئة العامة :مشروع ريادي فريد مف نوعو في قطاع غزة يعنى بتزويدوتركيب وحدات الطاقة الشمسية ؿ  58مزرعة مف مزارع الدواجف المتضررة بفعؿ الحرب األخيرة

عمى قطاع غزة .وييدؼ مشروع التمكيف االقتصادي لممزارعيف المتضرريف في شرؽ وشماؿ قطاع
غزة إلى تركيب وحدات طاقة شمسية تحؿ كبديؿ لمكيرباء المستخدمة في اإلنارة والتيوية لكؿ

مزرعة دواجف بعد حساب كمية الطاقة التي تمزـ وكيفية تعويضيا.
 جمعية أ دقاء البيئة  -رفح :إقامة مصنع إلعادة فرز وتدوير النفايات الصمبة بكافة أشكاليا،ويعمؿ عمى إدارة النفايات الصمبة وفرزىا وانتاج السماد الزراعي منيا ،ومف انعكاساتو توفير
األراضي واالستفادة مف النفايات وتدويرىا وتوفير فرص عمؿ.
137

 جمعية دار الس م لهغاثة والتنمية :مشروع محطة دار السالـ لتحمية المياه في مدينة بيتالىيا بقدرة إنتاجية تصؿ إلى  200كوب يومياً.

 ىيئة اإلغاثة التركية  :IHHإنشاء مشاريع آبار مياه في مدينة غزة الشحيحة والفقيرة بالمياه. الوكالة التركية لمتنمية والتعاون "تيكا التركية" :تأميف الماء الصالح لمشرب لممدارس في قطاع"غزة حيث تـ إنشاء  10محطات "تحمية مياه" لممدارس في قطاع غزة.
 -ومن خ ل عمل الباحث كمدير لجمعية الرحمة الخيرية ه نفذت الجمعية العديد من المشاريع

التي من شأنيا أن تساىم في التنمية البيئية منيا عمى سبيل المثال:

 مشروع مزارع الدواجن :يتـ إعادة استخداـ السماد الناتل مف مزارع الدواجف الخاصة بجمعيةالرحمة لتسميد األراضي الخاصة بالمشروع الزراعي ،حيت تمتمؾ الجمعية خمسة مزارع لمدواجف
تنتل كميات جيدة مف السماد عمى مدار العاـ ،بيدؼ االستثمار األمثؿ لمموارد الطبيعية المتاحة،
وتقميؿ المخمفات الناتجة عف تنفيذ المشاريع

وتقدم جمعية الرحمة الخيرية خدمات إرشادية وتوجييية لممزارعين عمى مستوى

محافظة خان يونسه من خ ل المقاءات وورشات العمل والنشرات الدورية والزيارات الميدانيةه
وترشدىم لكيفية استخدام األساليب الحديثة في الزراعة منيا نظام الزراعة العضوية والري

ومكافحة اآلفاته ذل

لتقميل المخمفات الناتجة عن المشاريع الزراعيةه وتجنب استخدام

الكيماويات الضارة لممحافظة عمى البيئة.

دور وحدة تجنيد األموال في عممية تحقيق التنمية المستدامة
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Tلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػى درجػػة الحيػػاد
(الدرجة المتوسطة) وىي  3أـ تختمؼ عنيا (أكبر مف أو أقؿ مف الدرجة المتوسطة).
مف جدوؿ ( )3.28يمكف استخالص ما يمي:
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جدول ()3.28
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sigلجميع فقرات مجال " دور وحدة
تجنيد األموال في عممية تحقيق التنمية المستدامة "
المتوسط

المجال

الحسابي

دور وحدة تجنيد األموال في عممية تحقيق التنمية

56;9

المستدامة

المتوسط
الحسابي
النسبي
9;662

قيمة
االختبار

536:48

القيمة
االحتمالية
().Sig
*0.000

* المتوسط الحسابي داالً إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05

بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػوؿ بػػأف المتوسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػرات مجػػاؿ " دور وحػػدة تجنيػػد
األمػواؿ فػي عمميػة تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة " يسػاوي  ،56;9أي أف المتوسػط الحسػابي النسػبي
يس ػ ػػاوي  ،%9;662وقيم ػ ػػة اختب ػ ػػار  Tتسػ ػ ػاوي  ،536:48وأف القيم ػ ػػة االحتمالي ػ ػػة ( )Sig.تس ػ ػػاوي
 ،0.000لػذلؾ يعتبػر مجػاؿ " دور تجنيػد األمػواؿ فػي عمميػة تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة " داالً
إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة  ،   0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ
يختمػػؼ جوىري ػاً عػػف درجػػة الحيػػاد وىػػي  ،3وىػػذا يعنػػي أف الموافقػػة مػػف قبػػؿ أف ػراد العينػػة عمػػى ىػػذا
المجاؿ جاءت بدرجة كبيرة.
وبينت النتيجة أف دور وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني في تحقيػؽ التنميػة

المستدامة جاء بنسبة .%79041

وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (الحمػػو  )2112،التػػي بينػػت أف ىنػػاؾ ارتباط ػاً بػػيف وضػػوح

المفػاىيـ المتعمقػة بالتنميػة المسػتدامة لػدى المنظمػػات غيػر الحكوميػة ،وبػيف مسػاىمة ىػذه المنظمػػات
في تحقيؽ التنمية المستدامة ،مف خالؿ أنشطتيا ومشاريعيا المنفذة ،حيث كانت النسبة ،%74031
والتػػي بينػػت أيضػاً أف ىنػػاؾ عالقػػة طرديػػة بػػيف تطبيػػؽ مبػػادئ الحكػػـ الرشػػيد فػػي منظمػػات المجتمػػع
المػػدني فػػي قطػػاع غػزة ،والمسػػاىمة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة ،حيػػث بمغػػت نسػػبة تطبيػػؽ مبػػادئ
الحكػـ الرشػػيد فػػي المنظمػات غيػػر الحكوميػػة فػػي قطػاع غػزة  ،%77077وىػػذا مػا أكدتػػو د ارسػػة (عبػػد
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القادر )2112،التي بينت أف تطبيؽ الحكـ الرشيد عمى المستوى المحمي ىو أساس التنمية الشاممة،
بمعنى أف الحكـ الرشيد ىو أىـ شروط تحقيؽ التنمية الشاممة.
ويعػػزو الباحػػث ىػػذا إلػػى أف إدارة منظمػػات المجتمػػع المػػدني تمعػػب الػػدور الحاسػػـ والفاصػػؿ
في التنمية فػي منظمػات المجتمػع المػدنيا حيػث تعتبػر التنميػة المسػتدامة عمميػة ديناميكيػة مسػتمرة،
تنبػػع مػػف إدارة المنظمػػة وتشػػمؿ جميػػع االتجاىػػات ،وتيػػدؼ إلػػى تبػػديؿ األبنيػػة االجتماعيػػة وتعػػديؿ
األدوار والمراكز ،وتحريؾ اإلمكانػات المتعػددة الجوانػب ،وذلػؾ لتحقيػؽ ىػدؼ التغييػر فػي المعطيػات
الفكري ػػة ،وبن ػػاء دع ػػائـ الدول ػػة العصػ ػرية ،م ػػف خ ػػالؿ تكاف ػػؿ الق ػػوى البشػ ػرية لترجم ػػة الخط ػػط العممي ػػة
التنموية إلى مشروعات فاعمة ،تؤدي مخرجاتيا إلى إحداث التغييرات المطموبة.

 5.1.3اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا

اختبار حول الع قة بين متغيرين من متغيرات الدراسة:

تـ استخداـ اختبار داللة معامؿ ارتباط بيرسوف ،وفي ىذه الحالػة إذا كانػت ) )Sig. P-valueأكبػر
مػػف مسػػتوى الداللػػة  ،0.05فإنػػو ال يمكػػف رفػػض الفرضػػية الصػػفرية ،وبالتػػالي ال توجػػد عالقػػة ذات
داللة إحصائية بيف مجاليف مػف مجػاالت الد ارسػة ،أمػا إذا كانػت) ) Sig. P-valueأقػؿ مػف مسػتوى
الداللػػة فيػػتـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية ،وقبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة القائمػػة بأنػػو توجػػد عالقػػة ذات داللػػة
إحصائية بيف مجاليف مف مجاالت الدراسة.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى :يوجد ع قدة ذات داللدة إح دائية بدين فاعميدة وحددة تجنيدد األمدوال فدي
منظمات المجتمع المدني و تحقيق التنمية المستدامة.
وينبثؽ عف ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 -0يوجددد ع قددة ذات داللدة إح ددائية بددين فاعميددة البندداء التنظيمددي السددميم فددي وحدددة تجنيددد
األموال بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة.
يبػػيف ج ػػدوؿ ( )3.29أف معام ػػؿ االرتب ػػاط يس ػػاوي  ،0.458وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( ).Sigتس ػػاوي
 0.000وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوي الداللػػة  α= 0.05وىػػذا ي ػدؿ عمػػى وجػػود عالقػػة طرديػػو ذات داللػػة
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إحصػائية بػيف فاعميػة البنػاء التنظيمػي السػميـ فػي وحػدة تجنيػد األمػواؿ بمنظمػات المجتمػع المػػدني و
تحقيؽ التنمية المستدامة.
ويعزو الباحث ذل إلى أىميدة البنداء التنظيمديه فدي كوندو أداة رئيسدة تسداعد اإلدارة عمدى تنظديم
وتنسيق جيدود العداممين لمو دول إلدى أىددا

متفدق عمييداه فيدو يدوفر اإلطدار الدذي يتحدر فيدو

األفراده ومن خ لو يدتم التوحيدده أو التفاعدل بدين الجيدود واألنشدطة المختمفدة فدي المنظمدةه كمدا
يساىم البناء التنظيمي فدي تحقيدق أىددا

المنظمدة بأقدل تكمفدةه وذلد مدن خد ل توزيدع المدوارد

المادية والبشريةه بشدكل أمثدله وذلد يعتبدر مدن أساسديات تحقيدق التنميدة المسدتدامةه باإلضدافة
إلدددى وجدددود المنددداخ التنظيمددديه والمتمثدددل فدددي درجدددة جيددددة ل سدددتق لية والحركدددة الذاتيدددة ووجدددود
اعتبارات لهبداع وتشجيع األداء الجيدده مدع الشدفافية وال دراحة فدي النقدده والنقدد الدذاتي البنداءه
ىذا بدوره يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وتطابقت ىذه النتائل مػع بعػض الد ارسػات كد ارسػة (الحمػو )2012 ،التػي بينػت وجػود عالقػة طرديػة
ذات داللة إحصائية بػيف تطبيػؽ مبػادئ الحكػـ الرشػيد فػي المنظمػات غيػر الحكوميػة فػي قطػاع غػزة
والمساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة.
ويوصي الباحث جميع منظمات المجتمع المدني بضرورة وجود بناء تنظيمي سميـ لدييا ،مف خػالؿ
وجػػود ىيكميػػة واضػػحة ،لمػػا لػػو مػػف أىميػػة كبي ػرة فػػي النيػػوض بمنظمػػات المجتمػػع المػػدني ،وبػػدوره
ينعكس إيجاباً عمى تحقيؽ التنمية داخؿ المجتمع الفمسطيني.
جدول (:)3.29
معامل االرتباط بين فاعمية البناء التنظيمي السميم في وحدة تجنيد األموال بمنظمات المجتمع
المدني في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة
معامل

الفرض

االرتباط

القيمة االحتمالية )(Sig.

يوج ػػد عالق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف البن ػػاء التنظيم ػػي
السميـ في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمػات المجتمػع المػدني

في قطاع غزة و تحقيؽ التنمية المستدامة.

*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α =1015
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**0.458

0.000

 -1يوجد ع قة ذات داللة إح ائية بين فاعمية الكفاءة المؤسسية فدي وحددة تجنيدد األمدوال
بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة .
يبػػيف ج ػػدوؿ ( )3.30أف معام ػػؿ االرتبػ ػاط يس ػػاوي  ،0.606وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( ).Sigتس ػػاوي
 0.000وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوي الداللػػة  α= 0.05وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود عالقػػة طرديػػو ذات داللػػة
إحصائية بيف فاعمية الكفاءة المؤسسية في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني في قطاع
غزة و تحقيؽ التنمية المستدامة.
واتفقػػت مػػع د ارسػػة(العػػالوؿ ومنصػػور )2012،التػػي أوصػػت بضػػرورة قيػػاـ الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي
قطػػاع غػزة بإشػراؾ الجمعيػػات األجنبيػػة فػػي الخطػػط التنمويػػة المتعمقػػة بالشػػباب لتوجيػػو التمويػػؿ نحػػو
االحتياجات الحقيقية بدوف تكرار.
وأيضػاً مػػع د ارسػػة (أبػػو نحمػػة )2008 ،التػػي أوصػػت المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة بضػػرورة التخصػػص
ف ػػي مج ػػاؿ مح ػػدد لزي ػػادة كف ػػاءة وفعالي ػػة العم ػػؿ ،وبالت ػػالي تحقي ػػؽ التنمي ػػة المس ػػتدامة ،ود ارس ػػة (أب ػػو
راس )2010،التػي أوصػت بضػػرورة العمػؿ عمػػى تعزيػز الميػارات اإلداريػػة إلدارة المؤسسػات األىميػػة
الصغيرة مف خالؿ برامل تدريبية فعالة.
واتفقت مع دراسة (عبد اليادي )2002،التي أوصت بضرورة تطوير القدرات المؤسساتية والتنظيمية
لممؤسسات األىمية ،وتنمية مواردىا البشرية بما يستجيب لتمبية متطمبات األوضاع الجديدة.
يو ي الباحث بضرورة العمل عمى تحديد أىدا

محددة ت مس احتياجدات المجتمدع الفمسدطينيه

والسعي لتحقيقيا وضرورة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والجيات المعنيةه يواشراكيم في
الخطط التنمويةه من أجل المساىمة في نيوض المجتمع الفمسطيني لتحقيق التنمية المستدامة.
ويو ي أيضاً بضرورة اىتمام منظمات المجتمع المدني بوضع الخطط واالستراتيجياته وذل ألن
جودة األداء المؤسسي الشامل بكل معاييره ومؤشراتو يرتكز عمدى التخطديط االسدتراتيجي فدي بنداء
أساس سميم و مب لكل مكوناتدوه المتمثمدة بتخطديط السياسداته الدنظمه تطدوير اليياكدله تخطديط
العمميدداته اسددتثمار الم دوارده وتطددوير اإلمكانددات الماديددة والبشددريةه بمددا يحقددق أىدددا
ويتديح ليددا القددرة عمددى إجدراء تحميدل تنظيمددي مؤسسدي وتحديثددو ب ددورة منتظمدةه بيددد
التنميددة المؤسسددية الشدداممة فددي إطددار مرونددة األداء المتكامددله اليدداد
المستمر.
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المنظمددةه
تحقيددق

إلددى التطددوير والتحسددين

جدول (:)3.30
معامل االرتباط بين فاعمية الكفاءة المؤسسية و تحقيق التنمية المستدامة
معامل

الفرض

االرتباط

يوجد ع قة ذات داللة إح ائية بين الكفداءة المؤسسدية فدي
وحدة تجنيد األموال بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة
و تحقيق التنمية المستدامة .

القيمة االحتمالية )(Sig.

**0.606

0.000

*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α =1015

 -2يوجددد ع قددة ذات داللددة إح ددائية بددين فاعميددة القي دادة الفاعمددة فددي وحدددة تجنيددد األم دوال
بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة .
يبػػيف ج ػػدوؿ ( )3.31أف معام ػػؿ االرتب ػػاط يس ػػاوي  ،0.573وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( ).Sigتس ػػاوي
 0.000وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوي الداللػػة  α= 0.05وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود عالقػػة طرديػػو ذات داللػػة
إحصػائية بػػيف فاعميػػة القيػػادة الفاعمػػة فػػي وحػػدة تجنيػػد األمػواؿ بمنظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي قطػػاع
غزة و تحقيؽ التنمية المستدامة .
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ( )Lekorwe & Mabanga ,2007التػي توصػمت إلػى أف مسػألة
الحكـ الرشيد ىي المفتػاح لعمػؿ المنظمػات غيػر الحكوميػة ،ىػذا يعنػي أف تػتـ اإلدارة الفعالػة لممػوارد
بطريقػػة شػػفافة وخاضػػعة لممسػػاءلة ،وقػػد بينػػت الد ارسػػة عػػدداً مػػف الطػػرؽ التػػي يمكػػف أف تعمػػؿ عمػػى
تطػػوير أداء المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة فػػي الحكػػـ الرشػػيد وادارة العمميػػات ،وبالتػػالي زيػػادة مسػػاىمتيا
فػػي تحقيػػؽ االسػػتدامة ،وتشػػمؿ ىػػذه الطػػرؽ اعتمػػاد التخطػػيط االسػػتراتيجي بمػػا يشػػمؿ وضػػوح الرؤيػػا
واألىداؼ ورسالة المؤسسة ،مراعاة تطوير مستمر لقدرات لطاقـ العامؿ ومجمس اإلدارة والمتطوعيف
العامميف في المؤسسة ،وتحسيف إدارة العمميات باإلضافة إلى اإلدارة المالية والمحاسبية.
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ( السمالوطي )2011 ،التي أوصت بضرورة العمؿ عمى تطوير نظـ
وأسػػاليب العمػػؿ اإلداريػػة ،والعمػػؿ عمػػى مراجعػػة وتغييػػر الييكػػؿ التنظيمػػي بمػػا يػػتالءـ وطبيعػػة عمػػؿ
المؤسسػة ،وأيضػاً صػياغة اسػػتراتيجيات واضػحة لتجنػب المشػاكؿ التػػي تواجػو إدارة المؤسسػة والعمػػؿ
عمػػى إ ازلػػة العقبػػات أمػػاـ المؤسسػػات فػػي الحصػػوؿ عمػػى األم ػواؿ الالزمػػة ،لتحقيػػؽ أىػػدافيا ودورىػػا
المنوط بيا في خدمة وتنمية المجتمع.
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وأيض ػاً مػػع د ارسػػة (قيطػػة )2009،التػػي أوصػػت المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة بضػػرورة تمكػػيف وزيػػادة
قدراتيا الذاتية في مجاؿ اإلدارة الحديثة ،لتحقيؽ التنمية في المجتمع الفمسػطيني ،مثػؿ تحديػد الرؤيػة
وتحديػػد األىػػداؼ العامػػة ،ووضػػع االسػػتراتيجيات والب ػرامل والميزانيػػات ،والرصػػد واج ػراء تقيػػيـ األثػػر،
وتعزيػػز اسػػتخداـ التغذيػػة الراجعػػة فػػي اسػػتعراض االسػػتراتيجيات والب ػرامل ،واإلبػػالغ وصػػنع الق ػرار،
والمساءلة والشفافية.
ويعزو الباحث ىذا إلى أن القيادة الفاعمدة تمثدل محدو ارً ميمداً ترتكدز عميدو مختمد

النشداطات فدي

المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني عمى حدد سدواء فالقيدادة الحكيمدة والواعيدة تعمدل
عمى تنمية وتعزيز األداء اإلبداعي عن طريق ترشيد سمو األفراد وحشد طاقاتيم وتعبئة قددراتيم
وتنسيق وتنظيم جيودىم وتدوجيييم الوجيدة ال دحيحة نحدو تحقيدق األىددا

والغايدات المرجدوةه

وىذا بدوره يساىم في تحقيق التنمية المستدامة.
جدول (:)3.31
معامل االرتباط بين فاعمية القيادة الفاعمة في وحدة تجنيد األموال بمنظمات المجتمع المدني
في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة
معامل

الفرض

االرتباط

يوجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف القيػػادة الفاعمػػة فػػي
وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمػع المػدني فػي قطػاع

غزة و تحقيؽ التنمية المستدامة .

القيمة االحتمالية )(Sig.

**0.573

0.000

*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α =1015

 -3يوجد ع قة ذات داللة إح ائية بين فاعمية السياسة التمويميدة فدي وحددة تجنيدد األمدوال
بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة .
يب ػػيف ج ػػدوؿ ( )3.32أف معام ػػؿ االرتب ػػاط يس ػػاوي  ،0.553وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )6Sigتس ػػاوي
 0.000وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوي الداللػػة  α= 0.05وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود عالقػػة طرديػػو ذات داللػػة
إحصائية بيف فاعمية السياسة التمويمية في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني في قطاع
غزة و تحقيؽ التنمية المستدامة .
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واتفقت ىذه النتيجػة مػع د ارسػة (أبػو حمػاد )2011 ،التػي أوصػت بضػرورة تبنػي المؤسسػات األىميػة
لب ػرامل التمويػػؿ التػػي تنسػػجـ مػػع أولويػػات الخطػػة الوطنيػػة ،وقيػػاـ المؤسسػػات األىميػػة بوضػػع خطػػة
استراتيجية واضحة ومبنية عمى دراسة احتياجات المجتمع الفمسطيني بشػكؿ منطقػي ،ال تعتمػد عمػى
المساعدات الدولية المشروطة ،والعمؿ عمى مساعدة المؤسسات األىمية عمى تنويع وتعزيز مصػادر
التمويػػؿ الػػذاتي مػػف خػػالؿ تأسػػيس وقػػؼ خػػاص بالعمػػؿ األىمػػي ،باإلضػػافة إلػػى تعزيػػز المؤسسػػات
المانحػػة لمشػػاركة المجتمػػع المحمػػي فػػي وضػػع سياسػػات واعػػداد خطػػط الطػوارئ والتنميػػة ،عػػف طريػػؽ
إسناد دور أكبر لممجالس المحمية في إدارة المشاريع الممولة ،وتمكينيا مف تطوير مقترحات مشاريع
وسبؿ تجنيد األمواؿ.
واتفق ػػت م ػػع د ارس ػػة ( ش ػػرؼ )2005 ،الت ػػي أوص ػػت بض ػػرورة تقوي ػػة وت ػػدعيـ الرقاب ػػة المالي ػػة عم ػػى
الجمعيات األىمية في قطاع غزة ،بحيث تزيد مف درجة ثقتيا ومصداقيتيا لدى المموليف والمتبرعيف،
بمػػا يمكنيػػا مػػف االسػػتمرار فػػي تمقػػي التمويػػؿ الػػالزـ السػػتمرارىا فػػي تقػػديـ خػػدماتيا تجػػاه المجتمػػع
المدني الفمسطيني ،والذي ىو بأمس الحاجة لتمؾ الخدمات لتعزيز صموده وثباتو في وجو التحديات
القائمة ،واألحداث العسيرة التي يعيشيا بشكؿ متواصؿ.
ويعددزو الباحددث ىددذا إلددى أىميددة التمويددل بالنسددبة لمنظمددات المجتمددع المدددنيه فيددو يعتبددر عن د ارً
ميماً في عممية تجنيد األمواله ويرى أن مراعاة السياسات التمويمية من أىم العنا ر التدي يجدب
أخذىا بعين االعتبار لمح ول عمى المنحه حيث تساىم في االستخدام األمثل لممدوارد الماليدة مدن
بكفاءة وفعاليةه وبدوره يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

أجل تحقيق األىدا

جدول (:)3.32
معامل االرتباط بين فاعمية السياسة التمويمية في وحدة تجنيد األموال بمنظمات المجتمع المدني
في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة

معامل

الفرض

االرتباط

القيمة االحتمالية )(Sig.

يوجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف السياسػػة التمويميػػة فػػي
وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غػزة
و تحقيؽ التنمية المستدامة.
*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α =1015
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**0.553

0.000

 -4يوجد ع قة ذات داللة إح ائية بين فاعمية الكفداءة التسدويقية فدي وحددة تجنيدد األمدوال
بمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة و تحقيق التنمية المستدامة.
يبػػيف ج ػػدوؿ ( )3.33أف معام ػػؿ االرتب ػػاط يس ػػاوي  ،0.544وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( ).Sigتس ػػاوي
 0.000وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوي الداللػػة  α= 0.05وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود عالقػػة طرديػػو ذات داللػػة
إحصائية بيف فاعمية الكفاءة التسويقية في وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات المجتمع المدني فػي قطػاع
غزة و تحقيؽ التنمية المستدامة .
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (حالسة )2113،التي أوصت المؤسسات األىمية العاممة في قطاع
غزة بضرورة أف تتبنى بشكؿ جدي وفؽ خطة فعمية استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لممساىمة
في تحقيؽ أىدافيا.
ويعزو الباحث ىذا إلى أىمية الكفاءة التسويقية وما تحققو من تنمية مستدامةه خا ة في ظل
التطور التكنولوجي الممحوظ في عمل منظمات المجتمع المدنيه ولما لو من أثر عمى عممية
تجنيد األموال.
ويوصي الباحث بضرورة وجود شبكة عالقات محمية ودولية لمنظمات المجتمع المدني تساعدىا في
عممية تجنيد األمواؿ ،وعمييا أف تعزز عالقاتيا مع المموليف ،وذلؾ مف خالؿ برامل الزيا ارت
الدورية لتوطيد العالقة وبناء جسور مف التواصؿ المستمر.
جدول (:)3.33
معامل االرتباط بين فاعمية الكفاءة التسويقية في وحدة تجنيد األموال بمنظمات المجتمع المدني في قطاع
غزة و تحقيق التنمية المستدامة

معامل

الفرض

االرتباط

القيمة االحتمالية )(Sig.

يوجػػد عالق ػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الكفػػاءة التسػػويقية
فػػي وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ بمنظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي
قطاع غزة وتحقيؽ التنمية المستدامة.

*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α =1015
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**0.544

0.000

الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد أثر ذو داللة إح ائية عندد مسدتوى داللدة ( (α<=4.45لفاعميدة
وحددددة تجنيدددد األمدددوال بمنظمدددات المجتمدددع المددددني بأبعادىدددا (البنددداء التنظيمدددي السدددميمه الكفددداءة
المؤسسددديةه القيدددادة الفاعمدددةه السياسدددة التمويميدددةه الكفددداءة التسدددويقية) عمدددى تحقيدددق التنميدددة
المستدامة.
نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد
تيدؼ الدراسة لمكشؼ عف أثر المتغيرات المستقمة لفاعمية وحدة تجنيد األمواؿ بمنظمات
المجتمع المدني بأبعادىا (البناء التنظيمي السميـ ،الكفاءة المؤسسية ،القيادة الفاعمة ،السياسة
التمويمية ،الكفاءة التسويقية) عمى المتغير التابع تحقيؽ التنمية المستدامة ،ولقد اعتمد الباحث عمى
أسموب استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد ( )Step wise multiple regressionوالتي
يطمؽ عمييا بػ(خطوة خطوة) وذلؾ ألىميتو في تحديد أىـ المتغيرات المفسرة حسب األفضمية،
وتخميص النموذج مف وجود أثر االرتباط الخطي بيف المتغيرات المستقمة ،ويقترح ىذا األسموب
إدخاؿ المتغيرات واحدا تمو ارخر عمى عكس الطريقة االعتيادية ( )Enterمع استبعاد المتغيرات
التي تصبح غير مؤثرة بوجود بقية المتغيرات ،وعميو حصمنا عمى نموذج االنحدار المتعدد لمدراسة
الحالية ،والنتائل موضحة في الجدوؿ ( )5.34حيث تبيف أف معادلة االنحدار جيدة ومقبولة حيث
أف قيمة  Fالمحسوبة تساوي (; ):2642وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2627كما أف
القيمة االحتمالية تساوي ( )26222وىي أقؿ مف ( ،)2627وىذا يدؿ أف نموذج االنحدار جيد.
جدول رقم ()2.34
تحليل االنحدار الخطي المتعدد (المتغير التابع :تحقيق التنمية المستدامة) (المتغيرات
المؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة)
معامالت
االنحدار

الخطأ
المعيار

الثابت

1.077

2.194

الكفاءة المؤسسية

2.367

2.058

المتغيرات المستقلة

معامالت
االنحدار
المعيارية
Beta
2.368
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قيمة t

القيمة االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()1.14

5.553

2.000

داؿ

6.297

2.000

داؿ

السياسة التمويمية

2.205

2.060

2.215

3.384

2.001

داؿ

الكفاءة التسويقية

2.154

2.071

2.142

2.150

2.032

داؿ

حتليل التباين ANOVA
قيمة اختبار F

;:2642

قيمة معامؿ التفسير المعدؿ R2

26639

قيمة معامل R

26867

القيمة االحتمالية

26222

جدول رقم ()2.35
تحليل االنحدار الخطي المتعدد (المتغير التابع :تحقيق التنمية المستدامة) (المتغيرات
غير المؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة)
المتغيرات المستقلة

معامالت
االنحدار

الخطأ
المعيار

البناء التنظيمي السميـ

-0.052

-0.836

معامالت
االنحدار
المعيارية
Beta
2.404

-0.046

القيادة الفاعمة

0.125

1.764

2.079

0.096

قيمة t

القيمة االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()1.14

2.455

غير داؿ

2.341

غير داؿ

وقد أظيرت نتائج اختبار االنحدار المتعدد التدريجي ما يمي:
أظيرت نتائل التحميؿ أف معامؿ التحديد (تفسير التبايف) يساوي  26639وىذا يعني أف
 %6369مف التغير في تحقيؽ التنمية المستدامة يعود إلى تأثير المتغيرات المستقمة التالية (الكفاءة
المؤسسية ،السياسة التمويمية ،الكفاءة التسويقية) والباقي يعود لعوامؿ أخرى تؤثر عمى المتغير
التابع (تحقيؽ التنمية المستدامة) ،كما أف معامؿ االرتباط لمنموذج بمغ  2.645وىي عالقة ارتباط
قوية.
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ومف خالؿ معامالت المتغيرات المستقمة بعد أف تـ تحويميا إلى عالمات معيارية
 Standardizationالموجودة في عمود  ،Betaتبيف أف عدد المتغيرات الدالة إحصائياً ()5
متغيرات مف أصؿ ( )5متغيرات ،وقد تراوحت معامالت التأثير بيف ( 2.154إلى .)2.367
-

مناقشة نتائج اختبار االنحدار المتعدد التدريجي:

بمغت قيمة  Betaالمعيارية لممتغير المستقؿ "الكفاءة المؤسسية" ( )2658:والقيمة
االحتمالية ( ،)26222وىو يمثؿ أعمى قيمة تأثير في المتغير التابع (تحقيؽ التنمية المستدامة).
ويبرر الباحث تأثير الكفاءة المؤسسية في تحقيؽ التنمية إلى أف الكفاءة المؤسسية مرتبطة
باالستخداـ األمثؿ لمموارد المالية والبشرية المتوفرة لدييا لتحقيؽ أىدافيا بشكؿ أمثؿ ،وعندما يكوف
ىناؾ استخداـ أمثؿ فبالتالي ُسيحدث ذلؾ تنمية ،كما أف الكفاءة المؤسسية تعني فاعمية التخطيط
وكذلؾ التنفيذ وكذلؾ الرقابة والمتابعة وفعالية االتصاالت وكؿ ىذه األمور ليا تأثير في تحقيؽ

التنمية المستدامة عمى المدى القصير والبعيد.
وقد بمغت قيمة  Betaالمعيارية لممتغير المستقؿ "السياسة التمويمية" ( )2.437والقيمة
االحتمالية ( ،)26223ويأتي في المرتبة الثانية مف حيث درجة التأثير في المتغير التابع (تحقيؽ
التنمية المستدامة).
ويعزو الباحث ىذا إلى أف قدرة منظمات المجتمع المدني عمى تجنيد األمواؿ الالزمة لتنفيذ برامجيا
ومشاريعيا اإلغاثية يعتمد عمى فيميا لطبيعة وخصائص مجتمع المموليف وامكانية التعامؿ معو،
لذلؾ يعتبر التمويؿ أساسياً لتحقيؽ التنمية بمختمؼ أنواعيا ،حيث يعد مصدر التمويؿ وقيمتو
والسياسة المتبعة منيجاً تتبعو اإلدارات لتحقيؽ التنمية ،كما أف التمويؿ ُيشكؿ أحد المقومات

األساسية التي تُستخدـ لمتطوير والتوسيع وتدعيـ رأس الماؿ ،ومف غير ىذه األمور فمف يحدث
تنمية مستدامة.
وقد بمغت قيمة  Betaالمعيارية لممتغير المستقؿ "الكفاءة التسويقية" ( )26364والقيمة
االحتمالية ( ،)26254ويأتي في المرتبة الثالثة مف حيث درجة التأثير في المتغير التابع (تحقيؽ
التنمية المستدامة).
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وي عزو الباحث ىذا إلى أف التسويؽ نشاط حيوي ،وعمى درجة كبيرة مف األىمية ،وذلؾ في
المنظمات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني عمى حد سواءا ففي الوقت الحاضر يعتبر
التسويؽ ىو التحدي الحقيقي لنجاح منظمات المجتمع المدني وبقائيا ونموىا وازدىارىا ،لذلؾ تعتبر
الكفاءة التسويقية ضرورية جداً لزيادة قدرة منظمات المجتمع المدني عمى التعامؿ مع مجتمع
المموليفا إذ إ ف إقناع المموليف بالمشروع وأىدافو النبيمة والقدرات المتوفرة لدى المنظمة لتحقيؽ
األىداؼ -إذا حصمت عمى الدعـ المالي المطموب -ليست بالعممية السيمة ،ويحتاج إلى قدرات
وميارات في التعامؿ مع المانحيف ،وعميو فإف انعداـ وجود الكفاءة التسويقية سيحد مف كسب ثقة
وتأييد المانحيف ،بغض النظر عف أىمية البرامل والمشاريع وكفاءة فرؽ العمؿ.
ويرى الباحث أف وجود كفاءة تسويقية يعمؿ عمى تكريس العالقات اإلنسانية وتنشيط العالقات
الخارجية ،وىذا بدوره يفتح المجاؿ أماـ تحقيؽ تنمية مستدامة ،كما أف الكفاءة التسويقية تساعد في
تط وير وتنفيذ استراتيجيات المنظمات ،فوجود استراتيجية ناجحة مف غير كفاءة في التسويؽ قد
يجعؿ مف ىذه االستراتيجية استراتيجية فاشمة.
وقد تبيف عدـ وجود تأثير ذو داللة إحصائية لكؿ مف متغيري البناء التنظيمي السميـ،
والقيادة الفاعمة عمى المتغير التابع (تحقيؽ التنمية المستدامة).
ويعزو الباحث إلى أف الييكؿ التنظيمي السميـ يساىـ في زيادة درجة التنسيؽ والمتابعة بيف
دوائر وادارات منظمات المجتمع المدني ،بصورة تمكف مف إنجاز المشاريع والبرامل بالشكؿ
المخطط لو ،وبما يتفؽ مع اتفاقيات المنظمة مع الجيات المانحة ،كما يساىـ في التوافؽ بيف
التقارير المالية التي تعدىا اإلدارة المالية والتقارير اإلدارية والمالية والفنية التي تعدىا اإلدارات
التنفيذية األخرى ،وىذا مف شأنو أف يزيد مف مصداقية وثقة المؤسسات المانحة بمنظمات المجتمع
المدني واستمرار التعامؿ معيا ،وعميو فإنو يساىـ في تحقيؽ التنمية المستدامة.
وبالنسبة لمقيادة الفاعمة يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف المجتمعات العربية ال تيتـ بالقدر الكافي
بالقيادة وأسس تكويف القائد وال تنمي ىذه الثقافة ،في حيف يؤكد الباحث عمى أىمية القيادة الفاعمة،
حيث تعتبر مف أكثر أدوات التوجيو فعالية في مجاؿ العمؿا فيي نشاط ومسئولية وليست منصب
إداري فقط ،إذ إ ف المنظمة التي تفتقر إلى القيادة الفاعمة ليس ليا نصيب في النجاح ،فالقيادة
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الفاعمة تعتبر أساساً في صياغة الرؤى لممستقبؿ ووضع استراتيجيات لمتطوير ،كما أف القيادة تؤثر
في سموؾ األفراد وبذلؾ تتحقؽ مف خالليا التنمية المستدامة.
ومف خالؿ نتائل تحميؿ االنحدار المتعدد يمكف استخالص النتائل التالية:
 -1يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمكفاءة المؤسسية عمى تحقيؽ التنمية المستدامة.
 -2يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمسياسة التمويمية عمى تحقيؽ التنمية المستدامة.
 -3يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمكفاءة التسويقية عمى تحقيؽ التنمية المستدامة.
 -4ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمبناء التنظيمي السميـ عمى تحقيؽ التنمية المستدامة.
 -5ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمقيادة الفاعمة عمى تحقيؽ التنمية المستدامة.
ويمكن كتابة معادلة االنحدار كما يمي:
Y = Constant + b1 .?? + b2 .?? + b3 .??+ E
الكفاءة  + 0.154 .السياسة التمويمية + 0.205 .الكفاءة المؤسسية Y = 1.077 + 0.367 .
التسويقية
الفرضية الرئيسة الثالثة :توجدد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين

متوسطات استجابات المبحوثين حول " فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمدع المددني

" تعزى لممتغيرات الشخ ية (الجنسه العمره المؤىل العمميه سنوات الخدمةه المسمى الدوظيفيه

التخ ص)؟

وينبثؽ عف تمؾ الفرضية ست فرضيات وىما كالتالي:
.1توجددد فددروق ذات داللددة إح ددائية عنددد مسددتوى داللددة (  )   0.05بددين متوسددطات اسددتجابات

المبحددوثين حددول " فاعميددة وحدددة تجنيددد األم دوال فددي منظمددات المجتمددع المدددني " تعددزى لمتغيددر

الجنس

لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ." Independent Samples T Test
مػ ػػف النتػ ػػائل الموضػ ػػحة فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )3.36تبػ ػػيف أف القيمػ ػػة االحتمالي ػ ػة ) (Sig.المقابمػ ػػة
الختبار"  tلمعينتيف المستقمتيف " لمدرجة الكمية المتعمقة بمجاالت " فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ فػي
منظمات المجتمع المدني " أقػؿ مػف مسػتوى الداللػة ( ،)0.05وقيمػة  tالمحسػوبة لجميػع المجػاالت
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أكبػػر مػػف قيمػػة  tالجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ( ،)1.96ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية
بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ " فاعمي ػػة وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ فػػي منظمػػات المجتم ػػع
المدني " ،يعزى لمجنس ،ومف خالؿ المتوسطات تبيف أف الفروؽ في التقػديرات كانػت لصػالح جػنس
الذكور باستثناء ما يتعمؽ بالكفاءة المؤسسية والقيادة الفاعمةا فقد كانت القيمة االحتمالية لكؿ منيمػا
أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة ( ،)0.05ممػػا يػػدلؿ عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي تقػػديرات اسػػتجابات المبحػػوثيف
حوؿ الكفاءة المؤسسة والقيادة الفاعمة .
جدول ()3.36
نتائج اختبار "  - Tلعينتين مستقمتين" وفقا لمتغير " الجنس"
المتوسطات

قيمة

القيمة االحتمالية

ذكر

أنثى

االختبار

().Sig

البناء التنظيمي

3.98

3.78

46887

2622:

الكفاءة المؤسسية

4.07

3.96

367;7

26334

القيادة الفاعمة

3.97

3.88

1.199

0.231

السياسة التمويمية

3.90

3.76

2.021

0.044

الكفاءة التسويقية

4.07

3.93

2.147

0.033

4.00

3.87

2.145

0.033

المجال

فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات
المجتمع المدني

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
* القيمة الجدولية عند مستوى داللة  0.05تساوي 1.96

 .2توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات
المبحوثين حول " فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني " تعزى لمتغير العمر"
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".
مػ ػػف النتػ ػػائل الموضػ ػػحة فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )3.37تبػ ػػيف أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ) (Sig.المقابمػ ػػة
الختبار" تحميؿ التبايف" لمدرجة الكمية المتعمقة بمجاالت " فاعمية وحدة تجنيد األمػواؿ فػي منظمػات
المجتمع المدني " أكبر مف مسػتوى الداللػة ( ،)0.05وقيمػة  fالمحسػوبة لجميػع المجػاالت أقػؿ مػف
قيمػػة  fالجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ( ،)2.63ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ " فاعمية وحدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدني "
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تعزى لمتغير العمر ،باستثناء مػا يتعمػؽ فػي الكفػاءة التسػويقيةا فقػد كانػت القيمػة االحتماليػة أقػؿ مػف
مسػ ػػتوى الداللػ ػػة  ،0.05ممػ ػػا يشػ ػػير عمػ ػػى وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية فػ ػػي تقػ ػػدير الكفػ ػػاءة
التسويقية ،وقد تبيف أف الفروؽ مف خالؿ مقارنة المتوسػطات أنيػا لصػالح الػذيف أعمػارىـ مػف -35
أقؿ .45
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى الخبرة الكافية التي يتمتع بيا مػف تتػراوح أعمػارىـ مػف -35
أقػػؿ مػػف  ،45والتػػي تظيػػر مػػف خػػالؿ العمػػؿ واالحتكػػاؾ بػػالمجتمع المحمػػي ،ممػػا جعميػػـ عمػػى د اريػػة
كافية بأىمية المحافظة عمػى البيئػة والعمػؿ عمػى تنميػة المجتمػع ،وكػذلؾ إدراكيػـ لمػدور البػارز الػذي
يحظى بو مفيوـ التسويؽ في عممية تجنيد األمواؿ والمساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة.
جدول ()3.37

يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير "العمر"
المتوسطات

أقل من

 -25أقل

 -35أقل

-45

قيمة

القيمة االحتمالية

25

من 35

من 45

فأكثر

االختبار

().Sig

البناء التنظيمي

569:

56;5

;;56

56:9

0.980

0.402

الكفاءة المؤسسية

56:9

6627

;662

56;6

1.757

0.155

القيادة الفاعمة

5699

56;7

6624

56;4

1.349

0.258

السياسة التمويمية

5689

56;2

56::

56:6

1.493

0.216

الكفاءة التسويقية

5699

6627

4.10

56;7

3.710

0.012

3.77

3.98

4.02

3.90

2.273

0.063

المجال

فاعمية وحدة تجنيد األموال في
منظمات المجتمع المدني

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "347 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.63

 .3توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات

المبحدوثين حدول " فاعميدة وحددة تجنيدد األمدوال فدي منظمدات المجتمدع المددني " تعدزى لمتغيددر

المؤىل العممي

لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".
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مػ ػػف النتػ ػػائل الموضػ ػػحة فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )3.38تبػ ػػيف أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ) (Sig.المقابمػ ػػة
الختبار" تحميؿ التبايف" لمدرجة الكمية المتعمقة بمجاالت " فاعمية وحدة تجنيد األمػواؿ فػي منظمػات
المجتمع المدني " أكبر مف مسػتوى الداللػة ( ،)0.05وقيمػة  fالمحسػوبة لجميػع المجػاالت أقػؿ مػف
قيمة  fالجدولية والتي تساوي ( ، ،)2.63مما يدؿ عمى عدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ " فاعمية وحدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدني "
تعزى لمتغير المؤىؿ العممي".
جدول ()3.38

يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير "المؤىل العممي"
المجال

المتوسطات

دبموم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية
().Sig

البناء التنظيمي

3.90

3.92

3.89

4.06

0.245

0.865

الكفاءة المؤسسية

6624

6626

56;9

6629

0.246

0.864

القيادة الفاعمة

56;9

56;9

;569

6626

1.363

0.254

السياسة التمويمية

56:6

;56:

5698

56::

0.694

0.556

الكفاءة التسويقية

6625

6624

6623

6633

0.124

0.946

2.85

2.86

2.78

3.13

0.437

0.747

فاعمية وحدة تجنيد األموال في
منظمات المجتمع المدني

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "347 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.63

 .4توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات

المبحوثين حول " فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني " تعزى لمتغير سنوات

الخبرة

لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".
مػ ػػف النتػ ػػائل الموضػ ػػحة فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )3.39تبػ ػػيف أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ) (Sig.المقابمػ ػػة
الختبار" تحميؿ التبايف" لمدرجة الكمية المتعمقة بمجاالت " فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات
المجتمع المدني " أكبر مف مسػتوى الداللػة ( ،)0.05وقيمػة  fالمحسػوبة لجميػع المجػاالت أقػؿ مػف
قيمػػة  fالجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ( ،)2.63ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
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متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ " فاعمية وحدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدني "
تع ػػزى لمتغيػ ػػر س ػػنوات الخب ػ ػرة ،ولمعرفػػػة الف ػػروؽ لصػػػالح م ػػف تك ػػوف فق ػػد تب ػػيف م ػػف خػػػالؿ مقارنػػػة
المتوسطات لمذيف سنوات خبرتيـ تتراوح ما بيف  7سنوات إلى أقؿ مف  10سنوات .
ويفسر الباحث ىذا إلى أف سنوات الخبرة ليا أىمية كبيرة في مجاؿ العمؿ ،وخاصة العمؿ الخيري.
جدول ()3.39
يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير " سنوات الخبرة "
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

أقل من

 -3أقل

 -7أقل

-10

3

من 7

من 10

فأكثر

االختبار

البناء التنظيمي

5693

;56:

6634

56;8

3.161

0.025

الكفاءة المؤسسية

5694

6627

4.15

4.06

5.378

0.001

القيادة الفاعمة

5693

56;:

4.04

6623

2.797

0.040

السياسة التمويمية

5683

;56:

56;5

56;3

3.191

0.024

الكفاءة التسويقية

;569

6624

6637

6628

4.001

0.008

2.61

2.86

3.17

3.10

4.471

0.004

فاعمية وحدة تجنيد األموال في
منظمات المجتمع المدني

().Sig

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "347 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.63

 .5توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات

المبحددوثين حددول " فاعميددة وحدددة تجنيددد األم دوال فددي منظمددات المجتمددع المدددني " تعددزى لمتغيددر
المسمى الوظيفي
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".
مف النتائل الموضحة في جدوؿ ( )3.40تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" تحميؿ
التب ػػايف" لمدرج ػػة الكمي ػػة المتعمق ػػة بمج ػػاالت " فاعمي ػػة وح ػػدة تجني ػػد األمػ ػواؿ ف ػػي منظم ػػات المجتم ػػع
المػػدني " أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة ( ،)0.05وقيم ػة  fالمحسػػوبة لجميػػع المجػػاالت أقػػؿ مػػف قيمػػة f
الجدولي ػػة والت ػػي تس ػػاوي ( ، ،)2.63مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ " فاعمية وحدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدني "
155

تعزى لمتغير المسمى الػوظيفي ،باسػتثناء مػا يتعمػؽ فػي القيػادة الفاعمػةا فقػد كانػت القيمػة االحتماليػة
أقؿ مف مسػتوى الداللػة  ،0.05ممػا يشػير عمػى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي تقػدير القيػادة
الفاعمػػة ،وقػػد تبػػيف أف الفػػروؽ مػػف خػػالؿ مقارنػػة المتوسػػطات أنيػػا لصػػالح الػػذيف ىػػـ أعضػػاء مجمػػس
اإلدارة.
ويعػػزو الباحػػث ىػػذا لمػػدى مع ػرفتيـ بأىميػػة تطبيػػؽ القيػػادة الفاعمػػة فػػي منظمػػات المجتمػػع
المدني ودورىا البارز في تحقيؽ التنمية المستدامة.
جدول ()3.40
يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير " المسمى الوظيفي"
المتوسطات
المجال

رئيس

مدير عام

عضو

رئيس

مجمس

تنفيذي

مجمس

قسم

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

البناء التنظيمي

;;56

56;4

6626

56:5

1.480

0.220

الكفاءة المؤسسية

6622

662:

6627

56;7

0.778

0.507

القيادة الفاعمة

4.03

4.00

4.00

3.80

2.904

0.035

السياسة التمويمية

3.85

3.88

3.97

3.79

1.234

0.297

الكفاءة التسويقية

6627

6629

6628

56;4

1.809

0.145

2.88

2.88

3.12

2.76

1.712

0.164

فاعمية وحدة تجنيد األموال في
منظمات المجتمع المدني

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "347 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.63

 .6توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات

المبحددوثين حددول " فاعميددة وحدددة تجنيددد األم دوال فددي منظمددات المجتمددع المدددني " تعددزى لمتغيددر

التخ ص

لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".

مػ ػػف النتػ ػػائل الموضػ ػػحة فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )3.41تبػ ػػيف أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ) (Sig.المقابمػ ػػة

الختبار" تحميؿ التبايف" لمدرجة الكمية المتعمقة بمجاالت " فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات

المجتمع المدني " أكبر مف مسػتوى الداللػة ( ،)0.05وقيمػة  fالمحسػوبة لجميػع المجػاالت أقػؿ مػف
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قيمػػة  fالجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ( ،)2.39ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف

متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ " فاعمية وحدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدني "

تعزى لمتغير التخصص ،باستثناء ما يتعمؽ في الكفاءة المؤسسيةا فقػد كانػت القيمػة االحتماليػة أقػؿ

مػػف مسػػتوى الداللػػة  ،0.05ممػػا يش ػير عمػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تقػػدير الكفػػاءة

التسويقية ،وقد تبيف أف الفروؽ مف خالؿ مقارنة المتوسطات أنيا لصالح الذيف ىـ متخصصوف في

الخدمػػة االجتماعيػػة ،ويعػػزو الباحػػث ىػػذا إلػػى القػػدرة العاليػػة لػػدى أصػػحاب التخصصػػات اليندسػػية،
وتخصصػػات العمػػوـ الماليػػة وارداب إلدارة المنظمػػات بكفػػاءة وفاعميػػة ،بمػػا يضػػمف تحقيػػؽ األىػػداؼ
المرجػػوة والحصػػوؿ عمػػى التمويػػؿ الػػالزـ فػػي ظػػؿ االسػػتخداـ األمثػػؿ لممػوارد المتاحػػة لتحقيػػؽ التنميػػة

المستدامة.

جدول ()3.41
يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير " التخ ص"
المتوسطات
المجال

عموم

خدمة

قيمة

القيمة
االحتمالية

أداب

أخرى

االختبار

البناء التنظيمي

56;3

5697

6628

6632

3.89

2.127

0.077

الكفاءة المؤسسية

56;7

56;6

6643

6629

4.10

2.556

0.039

القيادة الفاعمة

56;3

56::

6633

56;7

56;7

1.048

0.382

السياسة التمويمية

56:7

56:2

56;3

;;56

56:9

0.582

0.676

الكفاءة التسويقية

;;56

6622

6629

6635

6624

0.558

0.693

2.82

2.77

3.16

3.13

2.86

1.232

0.297

مالية

فاعمية وحدة تجنيد األموال في
منظمات المجتمع المدني

ىندسة

اجتماعية

().Sig

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

الفرضية الرئيسة الرابعة :توجدد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين

متوسطات استجابات المبحوثين حول " فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمدع المددني

" تعزى لممتغيرات التنظيمية (حجم التمويله عدد الموظفينه عمر المنظمة)؟
وينبثؽ عف تمؾ الفرضية الفرضيات التالية:

 .1توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات
المبحوثين حول " فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمدع المددني " تعدزى لمتغيدر حجدم

التمويل
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لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".
مػ ػػف النتػ ػػائل الموضػ ػػحة فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )3.42تبػ ػػيف أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ) (Sig.المقابمػ ػػة
الختبار" تحميؿ التبايف" لمدرجة الكمية المتعمقة بمجاالت " فاعمية وحدة تجنيد األمػواؿ فػي منظمػات
المجتمع المدني " أكبر مف مسػتوى الداللػة ( ،)0.05وقيمػة  fالمحسػوبة لجميػع المجػاالت أقػؿ مػف
قيمػػة  fالجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ( ،)2.12ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػيف
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ " فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمػع المػدني ؿ
" تعزى لمتغير حجـ التمويؿ.
جدول ()3.42
يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير " حجم التمويل"
المتوسطات الحسابية

المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

-211111
411111

-411111
0111111

01111111
-1111111

1111111
فأكثر

االختبار

البناء التنظيمي

56:7

56:6

56:7

6627

6625

56;:

6622

0.920

0.480

الكفاءة المؤسسية

56;8

6625

6622

3662

4.17

3.94

4.12

0.787

0.581

القيادة الفاعمة

56;2

56::

56;9

6626

;;56

56:8

6628

0.655

0.686

السياسة التمويمية

5693

56;3

56;7

56;3

6622

56::

6622

1.797

0.099

الكفاءة التسويقية

56;5

;;56

662:

6625

663:

6623

663:

1.591

0.149

-41111
011111

-111111 -011111
211111 111111

().Sig

فاعمية وحدة تجنيد
األموال في منظمات

2.77

2.80

2.86

3.17

3.10

2.83

3.17

1.154

0.331

المجتمع المدني

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "344 ،6ومستوى داللة  0.05تساوي 2.12

 .2توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات

المبحوثين حول " فاعمية وحدة تجنيد األموال فدي منظمدات المجتمدع المددني " تعدزى لمتغيدر عددد

الموظفين

لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".
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مػ ػػف النتػ ػػائل الموضػ ػػحة فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )3.43تبػ ػػيف أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ) (Sig.المقابمػ ػػة
الختبار" تحميؿ التبايف" لمدرجة الكمية المتعمقة بمجاالت " فاعمية وحدة تجنيد األمػواؿ فػي منظمػات
المجتمع المدني " أكبر مف مسػتوى الداللػة ( ،)0.05وقيمػة  fالمحسػوبة لجميػع المجػاالت أقػؿ مػف
قيمػػة  fالجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ( ،)2.39ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ " فاعمية وحدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع المػدني "
تعزى لمتغير عدد الموظفيف.
جدول ()3.43

يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير " عدد الموظفين"
المتوسطات

المجال

أقل

-10أقل

-20أقل

-40أقل

70

من10

من20

من40

من70

فأكثر

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

البناء التنظيمي

;56:

6625

56;5

56:2

;;56

1.069

0.372

الكفاءة المؤسسية

6624

6639

6624

56:6

6625

1.942

0.103

القيادة الفاعمة

56;5

6635

56;2

56:5

56::

1.964

0.099

السياسة التمويمية

56:4

56;5

56;2

56:5

56;6

0.620

0.648

الكفاءة التسويقية

56;9

;662

662:

56;:

6632

1.050

0.381

2.82

3.16

2.87

2.76

2.87

1.301

0.269

فاعمية وحدة تجنيد األموال في
منظمات المجتمع المدني

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "346 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.39

 .3توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات
المبحوثين حول " فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمدع المددني " تعدزى لمتغيدر عمدر

المنظمة

مف النتائل الموضحة في جػدوؿ ( )3.44تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار"

تحميؿ التبايف" لمدرجة الكمية المتعمقة بمجاالت " فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمػات المجتمػع

المػػدني " أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة ( ،)0.05وقيم ػة  fالمحسػػوبة لجميػػع المجػػاالت أقػػؿ مػػف قيمػػة f
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الجدولية والتي تساوي ( ،)2.63مما يدؿ عمى عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات
استجابات المبحوثيف حوؿ " فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني " تعزى لمتغيػر

عمر المنظمة.

جدول ()3.44

يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير "عمر المنظمة"
المتوسطات

المجال

أقل

 -5أقل

 -10أقل

-15

من 5

من 10

من 15

فأكثر

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

البناء التنظيمي

3.88

3.93

4.04

3.84

1.958

0.120

الكفاءة المؤسسية

56:4

6625

4.13

3.99

2.325

0.075

القيادة الفاعمة

5698

3.94

6629

3.89

2.481

0.061

السياسة التمويمية

56:9

56:5

56;6

56:5

0.836

0.475

الكفاءة التسويقية

56;7

56;7

6635

;;56

2.417

0.066

2.73

2.83

3.16

2.80

2.482

0.061

فاعمية وحدة تجنيد األموال في
منظمات المجتمع المدني

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "347 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.63

الفرضية الرئيسة الخامسة :توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة (  )   0.05بدين
متوسطات اسدتجابات المبحدوثين حدول " تحقيدق التنميدة المسدتدامة " تعدزى لممتغيدرات الشخ دية

(الجنسه العمره المؤىل العمميه سنوات الخبرةه المسمى الوظيفيه التخ ص).
وينبثؽ عف تمؾ الفرضية ست فرضيات وىـ كالتالي:

.1توجددد فددروق ذات داللددة إح ددائية عنددد مسددتوى داللددة (  )   0.05بددين متوسددطات اسددتجابات

المبحوثين حول " تحقيق التنمية المستدامة " تعزى لمتغير الجنس

لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ." Independent Samples T Test
مػ ػػف النتػ ػػائل الموضػ ػػحة فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )3.45تبػ ػػيف أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ) (Sig.المقابمػ ػػة
الختبػػار"  tلمعينتػػيف المسػػتقمتيف " لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة بمجػػاالت " تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة "
أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة ( ،)0.05وقيم ػة  tالمحسػػوبة لجميػػع مجػػاالت الد ارسػػة أكبػػر مػػف قيمػػة t
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الجدوليػػة والتػػي تسػػاوي ( ،)1.96ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات
استجابات المبحوثيف حوؿ " تحقيؽ التنمية المستدامة " ،يعزى لمجنس.
جدول ()3.45
نتائج اختبار "  - Tلعينتين مستقمتين" وفقا لمتغير " الجنس"
المتوسطات

المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

ذكر

أنثى

االختبار

وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

4.07

3.93

1.631

0.104

تحقيق التنمية االقت ادية

4.03

3.93

1.142

0.254

تحقيق التنمية االجتماعية

4.01

3.94

1.004

0.316

تحقيق التنمية البيئية

3.85

3.80

0.596

0.551

عممية تحقيق التنمية المستدامة

3.99

3.91

1.180

0.239

().Sig

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
* القيمة الجدولية عند مستوى داللة  0.05تساوي 1.96

 .2توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات
المبحوثين حول " تحقيق التنمية المستدامة " تعزى لمتغير العمر"
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".
مػ ػػف النتػ ػػائل الموضػ ػػحة فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )3.46تبػ ػػيف أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ) (Sig.المقابمػ ػػة
الختبػػار" تحميػػؿ التبػػايف" لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة بمجػػاالت " تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة " أكبػػر مػػف
مستوى الداللة ( ،)0.05وقػيـ  fالمحسػوبة لجميػع المجػاالت أقػؿ مػف قيمػة  fالجدوليػة والتػي تسػاوي
( ،)2.63مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات اسػتجابات المبحػوثيف
حوؿ " تحقيؽ التنمية المستدامة " تعزى لمتغير العمر ،باستثناء ما يتعمػؽ فػي تحقيػؽ التنميػة البيئيػة
واالجتماعية فقد كانت القيمة االحتمالية أقؿ مف مستوى الداللة  ،0.05مما يشير عمى وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية ،وقد تبيف أف الفروؽ مف خالؿ مقارنة المتوسطات أنيػا لصػالح الػذيف أعمػارىـ
مف  -35أقؿ . 45

161

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى الخبرة الكافية التي يتمتع بيا مػف تتػراوح أعمػارىـ مػف -35
أقػػؿ مػػف  ،45والتػػي تظيػػر مػػف خػػالؿ العمػػؿ واالحتكػػاؾ بػػالمجتمع المحمػػي ،ممػػا جعميػػـ عمػػى د اريػػة
كافية بأىمية المحافظة عمػى البيئػة والعمػؿ عمػى تنميػة المجتمػع ،وكػذلؾ إدراكيػـ لمػدور البػارز الػذي
يحظى بو مفيوـ التسويؽ في عممية تجنيد األمواؿ والمساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة.
جدول ()3.46

يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير "العمر"
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

أقل من

 -25أقل

 -35أقل

-45

25

من 35

من 45

فأكثر

االختبار

وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

3.78

4.02

4.07

4.10

1.701

0.250

تحقيق التنمية االقت ادية

3.78

4.01

4.06

3.97

1.225

0.310

تحقيق التنمية االجتماعية

3.73

3.97

4.12

4.00

3.343

0.019

تحقيق التنمية البيئية

3.50

3.85

3.86

3.85

2.807

0.040

عممية تحقيق التنمية المستدامة

3.70

3.96

4.03

3.98

2.570

0.054

().Sig

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "347 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.63

 .3توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات
المبحوثين حول تحقيق التنمية المستدامة " تعزى لمتغير المؤىل العممي

لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".

مػ ػػف النتػ ػػائل الموضػ ػػحة فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )3.47تبػ ػػيف أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ) (Sig.المقابمػ ػػة

الختبار" تحميؿ التبايف" لمدرجة الكميػة المتعمقػة بمجػاالت " تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة " أكبػر مػف
مستوى الداللة ( ،)0.05وقػيـ  fالمحسػوبة لجميػع المجػاالت أقػؿ مػف قيمػة  fالجدوليػة والتػي تسػاوي
( ،)2.63مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات اسػتجابات المبحػوثيف
حوؿ " تحقيؽ التنمية المستدامة " تعزى لمتغير المؤىؿ العممي".

162

جدول ()3.47

يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير "المؤىل العممي"
المجال

المتوسطات

قيمة

القيمة
االحتمالية

دبموم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

االختبار

وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

6638

6624

56;7

6624

0.562

0.640

تحقيق التنمية االقت ادية

56;6

6622

6623

6635

0.195

0.900

تحقيق التنمية االجتماعية

6623

56;:

6623

6624

0.061

0.980

تحقيق التنمية البيئية

5692

56:7

5699

56;9

0.640

0.590

عممية تحقيق التنمية المستدامة

2.85

2.86

2.83

3.12

0.089

0.966

().Sig

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "347 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.63

 .4توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات
المبحوثين حول " تحقيق التنمية المستدامة " تعزى لمتغير سنوات الخبرة
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".
مػ ػػف النتػ ػػائل الموضػ ػػحة فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )3.48تبػ ػػيف أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ) (Sig.المقابمػ ػػة
الختبػػار" تحميػػؿ التبػػايف" لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة بمجػػاالت " تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة " أقػػؿ مػػف
مستوى الداللة ( ،)0.05وقيـ  fالمحسوبة لجميع المجاالت الدراسة أكبر مف قيمة  fالجدوليػة والتػي
تسػ ػػاوي ( ،)2.63ممػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػى وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف متوسػ ػػطات اسػ ػػتجابات
المبحوثيف حػوؿ " تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة " تعػزى لمتغيػر سػنوات الخبػرة ،ولمعرفػة الفػروؽ لصػالح
مف تكوفا تـ مقارنة المتوسطات ،وقد تبيف أف الفػروؽ لصػالح الػذيف سػنوات خبػرتيـ تتػراوح مػا بػيف
 7سنوات إلى أقؿ مف  10سنوات .
ويفسر الباحث ىذا إلى أف سنوات الخبرة ليا أىمية كبيرة في مجاؿ العمؿ ،وخاصة العمؿ الخيري.
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جدول ()3.48
يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير " سنوات الخبرة "
المتوسطات
المجال

أقل من

 -3أقل

 -7أقل

-10

3

من 7

من 10

فأكثر

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

5699

56;5

6634

6635

3.954

0.009

تحقيق التنمية االقت ادية

5698

56;7

6633

6628

2.743

0.043

تحقيق التنمية االجتماعية

569:

56;7

6632

6629

4.010

0.008

تحقيق التنمية البيئية

5668

56:3

6624

56;8

6.249

0.000

عممية تحقيق التنمية المستدامة

2.61

2.80

3.18

3.17

5.647

0.001

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "347 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.63

 .5توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات

المبحوثين حول " تحقيق التنمية المستدامة " تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".
مف النتائل الموضحة في جدوؿ ( )3.49تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" تحميؿ
التبػػايف" لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة بمج ػاالت " تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة " أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة
( ،)0.05وقيـ  fالمحسوبة لجميع مجاالت الدراسة أقؿ مف قيمة  fالجدولية والتػي تسػاوي (،)2.63
ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ "
تحقيؽ التنمية المستدامة " تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
جدول ()3.49
يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير " المسمى الوظيفي"
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

رئيس

مدير عام

عضو

رئيس

مجمس

تنفيذي

مجمس

قسم

االختبار

وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

6639

6626

6633

56;4

2.025

0.110

تحقيق التنمية االقت ادية

6627

6627

6622

56;6

0.467

0.706
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تحقيق التنمية االجتماعية

6634

6627

6627

56:8

2.153

0.098

تحقيق التنمية البيئية

56::

56;3

569:

5694

1.627

0.183

عممية تحقيق التنمية المستدامة

3.14

3.11

2.87

2.76

2.768

0.153

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "347 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.63

 .6توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات
المبحوثين حول " تحقيق التنمية المستدامة " تعزى لمتغير التخ ص
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".
مف النتائل الموضحة في جدوؿ ( )3.50تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" تحميؿ
التبػػايف" لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة بمجػػاالت " تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة " أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة
( ،)0.05وقػيـ  fالمحسػػوبة لجميػع المجػػاالت أقػػؿ مػف قيمػػة  fالجدوليػػة والتػي تسػػاوي ( ،)2.39ممػػا
يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حػوؿ " تحقيػؽ
التنمية المستدامة " تعزى لمتغير التخصص.
جدول ()3.50
يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير " التخ ص"
المتوسطات
المجال

عموم

خدمة

قيمة

القيمة
االحتمالية

أداب

أخرى

االختبار

وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

;;56

56:9

6632

6627

6638

1.547

0.188

تحقيق التنمية االقت ادية

56;:

56;3

56;2

6623

6636

1.090

0.361

تحقيق التنمية االجتماعية

56;7

56::

;;56

;;56

6637

1.749

0.139

تحقيق التنمية البيئية

5699
2.81

5697
2.76

56:4
2.84

6628
3.12

56;3
3.01

1.434
1.643

0.222
0.163

مالية

عممية تحقيق التنمية المستدامة

ىندسة

اجتماعية

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "346 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.39

165

().Sig

الفرضية الرئيسة السادسة :توجد فروق ذات داللة إح ائية عند مستوى داللة (  )   0.05بدين

متوسددطات اسددتجابات المبحددوثين حددول " تحقيددق التنميددة المسددتدامة " تعددزى لممتغيدرات التنظيميددة

(حجم التمويله عدد الموظفينه عمر المنظمة).
وينبثؽ عف تمؾ الفرضية الفرضيات التالية :

 .1توجد فدروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات

المبحوثين حول " تحقيق التنمية المستدامة " تعزى لمتغير حجم التمويل
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".

مف النتائل الموضحة في جدوؿ ( )3.51تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" تحميؿ
التبػػايف" لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة بمجػػاالت " تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة " أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة
( ،)0.05وقػيـ  fالمحسػػوبة لجميػع المجػػاالت أقػػؿ مػف قيمػػة  fالجدوليػػة والتػي تسػػاوي ( ،)2.13ممػػا
يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حػوؿ " تحقيػؽ
التنمية المستدامة " تعزى لمتغير حجـ التمويؿ.
جدول ()3.51
يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير " حجم التمويل"
المتوسطات الحسابية

المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

-211111
411111

-411111
0111111

01111111
1111111-

1111111
فأكثر

االختبار

56;2

6639

6634

6629

6633

56;8

6624

1.177

0.318

تحقيق التنمية االقت ادية

56;7

6625

6628

56;8

56;9

6622

6632

0.252

0.958

تحقيق التنمية االجتماعية

56;3

6629

56;5

;;56

;;56

56;8

;662

0.633

0.704

تحقيق التنمية البيئية

5699

56;5

56;7

56;5

56::

569:

;56:

1.934

0.067

عممية تحقيق التنمية

2.77

3.15

3.11

3.11

2.88

2.74

3.12

0.949

0.709

-41111
011111

وضوح المفاىيم المتعمقة
بالتنمية المستدامة

المستدامة

-111111 -011111
211111 111111

().Sig

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "344 ،6ومستوى داللة  0.05تساوي 2.12

 .2توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات

المبحوثين حول " تحقيق التنمية المستدامة " تعزى لمتغير عدد الموظفين
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".
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مف النتائل الموضحة في جػدوؿ ( )3.52تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار"
تحميؿ التبايف" لمدرجة الكمية المتعمقة بمجاالت " تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة " أكبػر مػف مسػتوى الداللػة
( ،)0.05وقيـ  fالمحسوبة لجميع المجاالت أقؿ مػف قيمػة  fالجدوليػة والتػي تسػاوي ( ،)2.39ممػا يػدؿ
عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسػطات اسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ " تحقيػؽ التنميػة
المستدامة " تعزى لمتغير عدد الموظفيف
جدول ()3.52
يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير " عدد الموظفين"
المتوسطات
المجال

أقل

-10أقل

-20أقل

-40أقل

70

من10

من20

من40

من70

فأكثر

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

6633

6625

56;7

56;5

56:8

1.486

0.206

تحقيق التنمية االقت ادية

6625

56;:

56:9

6622

6623

0.474

0.755

تحقيق التنمية االجتماعية

6625

56;7

56;9

56:7

6625

0.336

0.564

تحقيق التنمية البيئية

56:5

56:7

56:6

5693

56::

0.382

0.854

عممية تحقيق التنمية المستدامة

3.10

2.84

2.80

2.76

2.85

0.609

0.657

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "346 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.39

 .3توجد فروق ذات داللدة إح دائية عندد مسدتوى داللدة (  )   0.05بدين متوسدطات اسدتجابات

المبحوثين حول " تحقيق التنمية المستدامة " تعزى لمتغير عمر المنظمة

مف النتائل الموضحة في جػدوؿ ( )3.53تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار"
تحميػػؿ التبػػايف" لمدرجػػة الكميػػة المتعمقػػة بمجػػاالت " تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة " أكبػػر مػػف مسػػتوى
الداللػػة ( ،)0.05وقػػيـ  fالمحسػػوبة لجميػػع المجػػاالت الد ارسػػة أقػػؿ مػػف قيمػػة  fالجدوليػػة والتػػي تسػػاوي
( ،)2.63ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات المبحػػوثيف
حوؿ " تحقيؽ التنمية المستدامة " تعزى لمتغير عمر المنظمة ،باسػتثناء مػا يتعمػؽ فػي وضػوح المفػاىيـ
المتعمقػػة بالتنميػػةا فقػػد كانػػت القيمػػة االحتماليػػة أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة  ،0.05ممػػا يشػػير عمػػى وجػػود

الفػػروؽ ،وقػػد تبػػيف أف الفػػروؽ مػػف خػػالؿ مقارنػػة المتوسػػطات أنيػػا لصػػالح المنظمػػات الالتػػي تت ػ اروح
أعمارىا مف  -10أقؿ .15
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ويعػػزو الباحػػث ىػػذا إلػػى تػػوفر عامػػؿ الخبػرة لػػدى المنظمػػات ،ممػػا يجعميػػـ قػػادريف عمػػى تكػػويف
آراء إيجابية أو سمبية أكثر دقة تجاه المفاىيـ المتعمقة بالتنمية المستدامة ،حيػث تعتبػر الخبػرة مػف أكثػر
العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي فيػػـ األشػػياء بصػػورة أفضػػؿا ألف الخب ػرات المتراكمػػة عبػػر التجػػارب تسػػيـ إلػػى حػػد
كبير في تكويف اتجاىات إيجابية أو سمبية نحو موضوع معيف
جدول ()3.53
يوضح نتائج تحميل التباين وفقاً لمتغير "عمر المنظمة"
المتوسطات
المجال

أقل

 -5أقل من

 -10أقل

-15

من 5

10

من 15

فأكثر

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

3.70

3.93

4.17

4.03

3.860

0.010

تحقيق التنمية االقت ادية

3.73

3.89

4.07

4.05

2.338

0.073

تحقيق التنمية االجتماعية

3.88

3.89

4.01

4.05

1.486

0.218

تحقيق التنمية البيئية

3.82

3.79

3.95

56::

1.023

0.543

عممية تحقيق التنمية المستدامة

3.78

3.87

4.05

4.01

1.602

0.231

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "347 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.63
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النتائج والتو يات والدراسات المقترحة

.1

المقدمة

.2

نتائج الدراسة

.3

تو يات الدراسة

.4

الدراسات المقترحة
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 .1المقدمة
يسعى الباحث إلى تمخيص النتائل التي توصؿ إلييا عف طريؽ الدراسة الميدانية والتطبيقية "فاعمية
وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمدع المددني ودورىدا فدي تحقيدق التنميدة المسدتدامة"ه حيػث
قاـ الباحث بجمع استبانات الدراسة الميدانية وتعريفيا ،واجراء العمميات اإلحصائية المناسػبة عمييػا،
واختب ػػار الفرض ػػيات واس ػػتخراج النت ػػائل وعرض ػػيا ،وم ػػف ث ػػـ تق ػػديـ التوص ػػيات والمقترح ػػات الالزم ػػة
لمنظمات المجتمع المدني لموصوؿ إلى التنمية المستدامة.

 .2نتائج الدراسة
بعد تحميؿ محاور الدراسة وتفسيرىا وفقرات االستبانة ،تـ التوصؿ إلى مجموعة مف النتائل:
أوالً  :فيما يتعمق بفاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمدع المددنيه حيدث جداءت بدوزن
نسبي .%79.20
 البندداء التنظيمددي :مسػػتوى فاعميػػة البنػػاء التنظيمػػي السػػميـ فػػي وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ بمنظمػػاتالمجتمػػع المػػدني جػػاء بنسػػبة  ،%78.40وأف البنػػاء التنظيمػػي ال يمكػػف أف يتحقػػؽ دوف وجػػود
ىيكػػؿ تنظيمػػي فاعػػؿ لوحػػدة تجنيػػد األمػواؿ ودوف وجػػود طػػاقـ مػػف العػػامميف األكفػػاء ،وبكفػػاءات
مختمفة ومتعددة بحيث ال تقتصر عمى شخص واحد ،وال بػد مػف تشػجيع العػامميف بوحػدة تجنيػد
األمػواؿ ،مػػف خػػالؿ تقػػديـ مكافػمت مميػزة ومناسػػبة ،وكػػذلؾ ال بػػد أف تحظػػى باىتمػػاـ واسػػع مػػف
قبؿ اإلدارة العميا.
 الكفددداءة المؤسسدددية :مس ػػتوى فاعمي ػػة الكف ػػاءة المؤسس ػػية ف ػػي وح ػػدة تجني ػػد األمػ ػواؿ بمنظم ػػاتالمجتمػع المػػدني كانػػت بنسػػبة  ،%80.60وتػػدرؾ ىػػذه المنظمػػات أف الكفػػاءة المؤسسػػية تتحقػػؽ
حينمػػا يمتمػػؾ العػػامموف ف ػي وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ ميػػارات إداريػػة متعػػددة (االتصػػاؿ والتواصػػؿ
والتفاوض وسرعة التشبيؾ مع المنظمات) ،القدرة عمى العمػؿ بػروح الفريػؽ ،والقػدرة عمػى إعػداد
مشاريع إبداعية ومفيدة لممجتمع وليا عالقة بالتنمية المستدامة.
 القيددادة الفاعمددة  :مسػػتوى فاعميػػة القيػػادة الفاعمػػة فػػي وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ بمنظمػػات المجتمػػعالمدني ظير بنسبة  ،%79كما ظير جمياً أف القيادة الفاعمة يجب أف تواكب األحداث المتغيرة
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والمتالحقة في البيئة المحيطة ،وكذلؾ يجب أف تدرؾ االحتياجات المجتمعية المتعمقة بالتنمية،
يج ػػب أف تعتم ػػد عم ػػى التخط ػػيط االس ػػتراتيجي وأف تمتم ػػؾ خط ػػة اس ػػتراتيجية واض ػػحة ،وتحف ػػز
العامميف فييا عمى االبتكار واإلبداع وارشادىـ وتوجييـ مف قبؿ اإلدارة العميا ،وال بد أف تتعرؼ
وحدة تجنيد األمواؿ عمى خطط المنظمات الشبيية وتنسؽ معيا.
 السياسدددة التمويميدددة :مس ػػتوى فاعمي ػػة السياس ػػة التمويمي ػػة ف ػػي وح ػػدة تجني ػػد األمػ ػواؿ بمنظم ػػاتالمجتمع المدني ظير بنسبة  ،%77.40وتساعد السياسػة التمويميػة المتبعػة داخػؿ وحػدة تجنيػد
األمواؿ عمى زيادة ثقة المموليف وعػددىـ حيػث تمتمػؾ سياسػة تمويميػة واضػحة ومعتمػدة وتتميػز
بالشػػموؿ والوضػػوح ،وكػػذلؾ تسػػاعد السياسػػة التمويميػػة المتبعػػة فػػي وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ عمػػى
تحقي ػػؽ الش ػػفافية والن ازى ػػة ،ولك ػػف ال ب ػػد م ػػف االىتم ػػاـ ب ػػأف تتمت ػػع وح ػػدة تجني ػػد األمػ ػواؿ داخ ػػؿ
المنظمات باستقرار في حجـ التمويؿ ،وأف يكوف في زيادة دائمة.
 الكفددداءة التسدددويقية  :مس ػػتوى فاعمي ػػة الكف ػػاءة التس ػػويقية بوح ػػدة تجني ػػد األمػ ػواؿ ف ػػي منظم ػػاتالمجتمع المدني ظيػر بنسػبة  ،%80.40وتحػرص وحػدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػات المجتمػع
المدني عمى التواصؿ المستمر مع المموليف في سبيؿ بناء عالقػة متينػة معيػـ ،والحػرص عمػى
امتالؾ عالقات خارجية وداخمية قوية ومتينة ،وتدرؾ بأنػو يجػب أف يتمتػع العػامموف فػي وحػدة
تجنيد األمواؿ بالقدرة عمى التفاوض واإلقناع ،وتركز في عممية التسويؽ عمى احتياجات الفئات
المستيدفة مف خالؿ إعداد وسائط متعددة مختمفة ومميزة ،وكػذلؾ تحػرص وحػدة تجنيػد األمػواؿ
عمى إطالع المموليف عمى أخبار المنظمة بشكؿ مستمر.
ثانياً  :فيما يتعمق بدور وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني في عممية تحقيدق
التنمية المستدامة حيث جاء بوزن نسبي %79.40
 وضوح المفداىيم المتعمقدة بالتنميدة المسدتدامةه بينػت أف لػدى إدارة منظمػات المجتمػع المػدنيوعي ػاً واضػػحاً لمفي ػػوـ التنميػػة المسػػتدامة ،كم ػػا وتحػػرص إدارة المنظمػػات عم ػػى تحقيػػؽ أى ػػداؼ
التنميػػة المسػػتدامة وتواكػػب إدارة المنظمػػات خطػػط التنميػػة لػػدى الجيػػات الرسػػمية وتحػػرص أف
تتوافؽ معيا ،وتيتـ إدارة المنظمات بتطبيؽ مبادئ ومعايير التنمية المستدامة.
 المسداىمة فدي تحقيدق التنميدة االقت دادية :حيػث بينػت أف وحػدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػػاتالمجتمػػع المػػدني تسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية بنسػػبة  ،%80.00مػػف خػػالؿ خمػػؽ
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فػػرص عمػػؿ لص ػالح المسػػتفيديف مػػف أنشػػطتيا ومشػػاريعيا التنمويػػة ،وكمػػا تحقػػؽ عمميػػة تجنيػػد
األمواؿ استدامة المشاريع الصغيرة المنفذة لصالح الفئات المستفيدة ،وتساىـ فػي تخفػيض حجػـ
معدالت البطالة في المجتمع ،ورفع معدؿ دخؿ الفرد.
 المساىمة في تحقيق التنمية االجتماعيدة  :حيػث بينػت أف وحػدة تجنيػد األمػواؿ فػي منظمػاتالمجتمػػع المػػدني تسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ التنميػػة االجتماعيػػة بنسػػبة  ،%79.80والتػػي تتحقػػؽ مػػف
خالؿ تمبية االحتياجات اإلنسانية األساسية لمفئات المستفيدة ،كمػا تسػاىـ عمميػة تجنيػد األمػواؿ
المعتمدة في المنظمػة فػي زيػادة االعتمػاد عمػى الػذات لػدى الفئػات المسػتفيدة ،وفػي رفػع مسػتوى
التعمػيـ والثقافػػة والرعايػػة الصػحية المناسػػبة لػػدى أفػراد المجتمػػع ،وفػػي تحقيػؽ المسػػاواة والتماسػػؾ
والحراؾ االجتماعي والعدالة بيف أفراد المجتمع المحتاجيف لألمواؿ.
 المسددداىمة فدددي تحقيدددق التنميدددة البيئيدددة :حيػػث بينػػت أف وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ فػػي منظمػػاتالمجتمع المدني تساىـ فػي تحقيػؽ التنميػة البيئيػة بنسػبة  ،%76.60والتػي ال يمكػف أف تتحقػؽ
إال باالستثمار األمثؿ لمموارد الطبيعيػة المتاحػة ،ومػف خػالؿ تقميػؿ المخمفػات الناتجػة عػف تنفيػذ
األنشػػطة والمشػػاريع ،باإلضػػافة إلػػى توعيػػة المجتمػػع لتجنػػب اسػػتخداـ الكيماويػػات الضػػارة ونشػػر
ثقافة الحفاظ عمى المساحات الخضراء.
ثالثاً :فيما يتعمق بفرضيات الدراسة:
 يوجد ع قة ذات داللة إح دائية بدين فاعميدة البنداء التنظيمدي السدميم فدي وحددة تجنيدد األمدوالبمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة وتحقيق التنمية المستدامةه حيث إف الييكػؿ التنظيمػي
السػػميـ يسػػاىـ فػػي زيػػادة درجػػة التنسػػيؽ والمتابعػػة بػػيف دوائػػر منظمػػات المجتمػػع المػػدني واداراتيػػا،
بصورة تمكػف مػف إنجػاز المشػاريع والبػرامل بالشػكؿ المخطػط لػو ،وبمػا يتفػؽ مػع اتفاقيػات المنظمػة
م ػػع الجي ػػات المانح ػػة ،كم ػػا يس ػػيـ ف ػػي التواف ػػؽ ب ػػيف التق ػػارير المالي ػػة الت ػػي تع ػػدىا اإلدارة المالي ػػة،
والتقارير اإلدارية والمالية والفنية التي تعدىا اإلدارات التنفيذية األخرى ،وىذا مف شأنو أف يزيد مف
مصداقية المؤسسات المانحة وثقتيا بمنظمات المجتمع المدني واستمرار التعامؿ معيا ،وعميو فإنو
يساىـ في تحقيؽ التنمية المستدامة.
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 يوجددد ع قددة ذات داللددة إح ددائية بددين فاعميددة الكفدداءة المؤسسددية فددي وحدددة تجنيددد األمددوالبمنظمددات المجتمددع المدددني فددي قطدداع غددزة وتحقيددق التنميددة المسددتدامة ،وذلػػؾ ألف جػػودة األداء
المؤسسػي الشػامؿ بكػؿ معػاييره ومؤشػراتو يرتكػز عمػى التخطػيط االسػتراتيجي فػي بنػاء أسػاس سػميـ
وصػػمب لكػػؿ مكوناتػػو ،المتمثمػػة بتخطػػيط السياسػػات ،الػػنظـ ،تطػػوير اليياكػػؿ ،تخطػػيط العمميػػات،
استثمار الموارد ،وتطوير اإلمكانات المادية والبشرية ،بما يحقؽ أىداؼ المنظمة ،ويتيح ليػا القػدرة
عمػػى إج ػراء تحميػػؿ تنظيمػػي مؤسسػػي وتحديثػػو بصػػورة منتظمػػة ،بيػػدؼ تحقيػػؽ التنميػػة المؤسسػػية
الشاممة في إطار مرونة األداء المتكامؿ ،اليادؼ إلى التطوير والتحسيف المستمر.
 يوجد ع قة ذات داللة إح ائية بين فاعمية القيادة الفاعمدة فدي وحددة تجنيدد األمدوال بمنظمداتالمجتمع المدني في قطاع غزة وتحقيق التنمية المستدامةه حيث تعتبر محو اًر ميماً ترتكز عمييا
منظمػػات المجتمػػع المػػدني والمنظمػػات الحكوميػػة عمػػى حػػد س ػواءا فيػػي نشػػاط ومسػػئولية وليسػػت
منصب إداري فقط ،إذ إف المنظمة التي تفتقر إلى القيادة الفاعمة ليس ليا نصيب في النجاح.
 يوجددد ع قددة ذات داللددة إح ددائية بددين فاعميددة السياسددة التمويميددة فددي وحدددة تجنيددد األمددوالبمنظمات المجتمدع المددني فدي قطداع غدزة وتحقيدق التنميدة المسدتدامةه حيػث أف قػدرة منظمػات
المجتمػػع المػػدني عمػػى تجنيػػد األم ػواؿ الالزمػػة لتنفيػػذ برامجيػػا ومشػػاريعيا اإلغاثيػػة والتنمويػػة يعتمػػد
عمى فيميا لطبيعة مجتمع المموليف وخصائصو وامكانية التعامؿ معػو  ،نظػ اًر ألف عمميػة التعامػؿ
مػػع مجتمػػع الممػػوليف تتشػػابو مػػع السياسػػة التسػػويقية لممؤسسػػات التجاريػػةا حيػػث يسػػتمزـ ذلػػؾ عمػػى
منظمػ ػػات المجتمػ ػػع المػ ػػدني إقامػ ػػة عالقػ ػػات دبموماسػ ػػية مػ ػػع الممػ ػػوليف ،واقنػ ػػاعيـ بأىميػ ػػة الب ػ ػرامل
والمشػػاريع التػػي تعمػػؿ عمػػى تنفيػػذىا وضػػرورتيا ،ودورىػػا اإليجػػابي فػػي تنميػػة المجتمػػع الفمسػػطيني،
كمػػا أنيػػا بحاجػػة لكسػػب ثقػػة الممػػوليف بقػػدرتيا وكفاءتيػػا عمػػى إدارة الم ارفػػؽ الخيريػػة ون ازىػػة عمميػا،
وبعدىا عف المصالح الخاصة ،وتمتعيا بالمصداقية والشفافية.
 يوجددد ع قدددة ذات داللدددة إح دددائية بدددين فاعميدددة الكفددداءة التسدددويقية فدددي وحددددة تجنيدددد األمدددوالبمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة تؤثر في تحقيق التنمية المستدامةه ويعود ذلؾ إلى أف
التسويؽ نشاط حيوي ،وعمى درجة كبيرة مف األىميػة ،وذلػؾ فػي المنظمػات الحكوميػة أو منظمػات
المجتمع المدني عمى حػد سػواءا ففػي الوقػت الحاضػر يعتبػر التسػويؽ ىػو التحػدي الحقيقػي لنجػاح
منظمػػات المجتمػػع المػػدني وبقائيػػا ونموىػػا وازدىارىػػا ،لػػذلؾ تعتبػػر الكفػػاءة التسػػويقية ضػػرورية جػػداً
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لزيػػادة قػػدرة منظمػػات المجتمػػع المػػدني عمػػى التعامػػؿ مػػع مجتمػػع الممػػوليفا إذ إف إقنػػاع الممػػوليف
بالمشروع وأىدافو النبيمة ،والقدرات المتوفرة لدى المنظمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ  -إذا حصمت عمى
الػػدعـ المػػالي المطمػػوب  -ليسػػت بالعمميػػة السػػيمة ،ويحتػػاج إلػػى قػػدرات وميػػارات فػػي التعامػػؿ مػػع
المانحيف ،وعميو فإف انعداـ وجود الكفاءة التسويقية سيحد مػف كسػب المػانحيف وثقػتيـ وتأييػدىـ ،
بغض النظر عف أىمية البرامل والمشاريع وكفاءة فرؽ العمؿ داخؿ المنظمة.
 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمكفاءة المؤسسية عمى تحقيؽ التنمية المستدامة. يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمسياسة التمويمية عمى تحقيؽ التنمية المستدامة. يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمكفاءة التسويقية عمى تحقيؽ التنمية المستدامة. ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمبناء التنظيمي السميـ عمى تحقيؽ التنمية المستدامة. -ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمقيادة الفاعمة عمى تحقيؽ التنمية المستدامة.

 .3تو يات الدارسة
بناء عمى مجموع النتائل استطاع الباحث تقديـ مجموعة مف التوصيات التي قد تساىـ في تحقيؽ
ً

دور فاعؿ لمنظمات المجتمع المدني الفمسطيني بقطاع غزة في تعزيز التنمية المستدامة ،إضافة
إلى أف ىذه التوصيات قد تساعد في التغمب عمى العديد مف المعوقات التي تحد مف دور منظمات
المجتمع المدني في سبيؿ تعزيز التنمية المستدامة.
أوالً :تو يات تتعمق بتجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني
 ضرورة وجود وحدة مختصة بتجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني و الحرص عمىاستقطاب أكبر عدد ٍ
كاؼ مف العامميف األكفاء في وحدة تجنيد األمواؿ ،وتدريبيـ باستمرار
لمواكبة التغيرات واألحداث في البيئة المحيطة لما لذلؾ مف أىمية تساعد في تطوير وحدة
تجنيد األمواؿ ،ويضع المنظمة في مكانة ميمة بيف سائر المنظمات األخرى.
 تعزيز دور وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني وضرورة أف يكوف لدى اإلدارةالعميا بالمنظمة اىتماـ عالي المستوي بالعامميف بوحدة تجنيد األمواؿ و توفير التدريب الكافي
ليـ وكذلؾ اإلرشاد والتوجيو ،ومنحيـ مكافمت مميزة ومناسبة.
 -ضرورة العمؿ المستمر عمى زيادة ثقة المموليف وعددىـ ،وتحقيؽ الشفافية والنزاىة.

174

 الحرص الدائـ عمى التواصؿ المستمر مع المموليف ،في سبيؿ بناء عالقة متينة ،واطالعيـعمى أخبار المنظمة بشكؿ مستمر ،والعمؿ عمى بناء شبكة عالقات داخمية وخارجية قوية
ومتينة.
 ضرورة تعزيز تطبيؽ نظاـ التسويؽ الحديث في عممية تجنيد األمواؿ وذلؾ مف خالؿ مواكبةالتطور التكنولوجي المستمر في عممية تسويؽ المشاريع مف خالؿ المواقع اإللكترونية ومف
خالؿ صفحات التواصؿ االجتماعي وعرض مقترحات المشاريع عمى شبكة اإلنترنت لزيادة
التواصؿ مع الجميور مف المستفيديف والشركاء والمموليف ،وتفعيؿ عرض األنشطة واألخبار
باستمرار لما لو مف دور في الترويل لمنظمات المجتمع المدني واكسابيا موقعاُ ممي اًز في
المجتمع ،لموصوؿ إلى أكبر عدد ممكف مف الجميور في جميع أنحاء العالـ.
 ضرورة التركيز الدائـ في عممية التسويؽ عمى احتياجات الفئات المستيدفة ،وعرض المواداإلعالمية المختمفة مف صور وفيديوىات وفواصؿ إعالنية.
 توفير برامل تسويقية تتعمؽ بالمشاريع التي تطرحيا منظمات المجتمع المدني والعمؿ عمىتطبيقيا كضماف انتشار أفكار مقترحات المشاريع بيف أكبر عدد ممكف مف المموليف.
 حث منظمات المجتمع المدني لمبحث عف مصادر تمويؿ متنوعة وثابتة ،أو حتى مف خالؿمشاريع تدر عوائد ذاتية ،مف أجؿ أف تتمتع المنظمة باستقرار في حجـ التمويؿ.
 ضرورة العمؿ عمى تطوير البناء التنظيمي لمنظمات المجتمع المدني الفمسطيني ،وذلؾ مفخالؿ توفير الوعي واإلرشاد وترسيم مفيوـ الديمقراطية ،ويأتي ذلؾ مف خالؿ التنويو ألىمية
العمؿ المشترؾ مف قبؿ جميع أعضاء المنظمة في سبيؿ تحقيؽ التنمية المستدامة.
 رفع مستوى التنسيؽ بيف منظمات المجتمع المدني فيما يخص تحديد أسماء ومعاييرالمستفيديف.
ثانياً :تو يات تتعمق بتحقيق التنمية المستدامة في منظمات المجتمع المدني
 توجيو منظمات المجتمع المدني إلعادة صياغة خططيا وبرامجيا وفؽ رؤية تسعى مف خالليالتحقيؽ مفاىيـ تغيير وتطوير المجتمع وترسيخيا ،وليس فقط تقديـ المساعدة واإلغاثةا فعمؿ
منظمات المجتمع المدني ال يقتصر عمى تقديـ اإلغاثة والمساعدات ،بؿ يشمؿ السعي لتغيير
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المجتمع وتطويره ،وىذا أساس العممية التنموية التي تشكؿ جوىر عمؿ منظمات المجتمع
المدني.
 ضرورة قياـ منظمات المجتمع المدني بوضع خطة استراتيجية واضحة مبنية عمى دراسةاحتياجات المجتمع الفمسطيني.
 السعي لخمؽ شراكة وتعاوف وتشبيؾ بيف منظمات المجتمع المدني الفمسطيني مع بعضيا،وبينيا وبيف السمطة الفمسطينية لمحد مف حالة تبعثر الجيود ،والتخمص مف ظاىرة تشابو
المشاريع التنموية.
 العمؿ عمى زيادة الوعي لدى العامميف نحو أىمية تحقيؽ التنمية المستدامة وآلياتيا فيالمجتمع.
 حث منظمات المجتمع المدني عمى تنفيذ مشاريع تنموية تعمؿ عمى خمؽ فرص عمؿلممستفيديف ،وتخفيض حجـ معدالت البطالة في المجتمع.
 تعزيز نشر ثقافة االعتماد عمى الذات وعدـ االتكالية ،وتدشيف مشاريع صغيرة لصالحالمستفيديف ،مف قبؿ منظمات المجتمع المدني وكذلؾ تنفيذ مشاريع مدرة لمدخؿ لتحقيؽ عائد
ذاتي يمكف االعتماد عميو.
 تبني منظمات المجتمع المدني لمشاريع تنموية تساىـ في تحقيؽ دخؿ مستقؿ لممستفيديف،حتى يتمكنوا مف إدارة شؤونيـ بأنفسيـ بعد انتياء المشروع ،مما يعزز الدور التنموي
لممنظمات.
 ربط المشاريع اإلغاثية التي تنفذىا منظمات المجتمع المدني بالتمكيف التنموي. ترسيم مبادئ العدالة والمساواة بيف أفراد المجتمع المحتاجيف لألمواؿ. إشراؾ خبراء في اقتراح وتنفيذ برامل ومشاريع منظمات المجتمع المدني. ضرورة أف تنتيل منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريعيا وبرامجيا االستثمار األمثؿلمموارد الطبيعية المتاحة ،وأف تساىـ في تقميؿ المخمفات الناتجة عنيا.
 ضرورة أف تساىـ منظمات المجتمع المدني في توعية المجتمع لتجنب استخداـ الكيماوياتالضارة ،وكذلؾ تشجيع المجتمع المحمي عمى المحافظة عمى أكبر نسبة مف المساحات
الخضراء.
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ثالثاً :تو يات تتعمق بالجيات المانحة
 توجيو الجيات المانحة إلعادة صياغة خططيا وبرامجيا وفؽ رؤية تسعى مف خالليا لتحقيؽمفاىيـ تغيير وتطوير المجتمع وترسيخيا ،وليس فقط تقديـ المساعدة واإلغاثةا فعمؿ الجيات
المانحة ال يقتصر عمى تقديـ اإلغاثة والمساعدات ،بؿ يشمؿ السعي لتغيير المجتمع وتطويره،
وىذا أساس العممية التنموية التي تشكؿ جوىر عمؿ منظمات المجتمع المدني.
 تعزيز مشاركة المجتمع المحمي في وضع السياسات ،واعداد خطط الطوارئ والتنمية ،عفطريؽ إسناد دور أكبر لممجالس المحمية في إدارة المشاريع الممولة.
 ربط برامل المنح المطروحة لممنافسة بمعايير تنموية ذات عالقة بالتنمية المستدامة. تشجيع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تنموية مدرة لمدخؿ ،لتغطية المصاريؼالتشغيمية وضماف استدامة ىذه المنظمات.
رابعاً :تو يات خا ة بالجيات الحكومية
 ضرورة وضع خطة تنموية شاممة بمشاركة منظمات المجتمع المدني ،بحيث يتـ تفعيؿ دورالمنظمات في تحقيؽ التنمية المستدامة في المجتمع.
 تطوير قانوف لمنظمات المجتمع المدني ليواكب المتغيرات ومستجدات العصر ويستجيبلمتحديات التنموية التي تواجو المجتمع الفمسطيني ،ويمنح مزيداً مف الصالحيات والمسئوليات
لمنظمات المجتمع المدني كي تقوـ بأدوارىا التنموية.
 توجيو الباحثيف والميتميف وخصوصاً طمبة الجامعات نحو إجراء أبحاث عممية ،تساىـ فياقتراح برامل ومشاريع تنموية وفقاً الحتياجات الناس المتعمقة بالتنمية.
 تشجيع تنفيذ المشاريع واألنشطة المرتبطة بمعايير تحقيؽ التنمية المستدامة ،خاصة فيما يتعمؽبخمؽ فرص العمؿ ،وتمبية االحتياجات األساسية اإلنسانية.
 تقديـ تسييالت قانونية لمنظمات المجتمع المدني التي تتبني برامل ومشاريع تنموية. تطوير إجراءات الرقابة والتدقيؽ التي تمارسيا الجيات الحكومية عمى النيل التنموي لمبراملوالمشاريع التي تنفذىا منظمات المجتمع المدني ،وأف تعتمد ىذه اإلجراءات عمى الثقة المتبادلة
بعيداً عف التعقيدات الروتينية.
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.4
-

الدراسات المقترحة
دور إدارة الموارد البشرية في منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية المستدامة.

أثر استخداـ التسويؽ الحديث في عممية تجنيد األمواؿ ،ودوره في تحقيؽ التنمية المستدامة.

أثر الرقابة الحكومية عمى تنفيذ المشاريع والبرامل لمنظمات المجتمع المدني ،ومدى مساىمتيا في
تحقيؽ التنمية المستدامة.

-

أثر السياسات التمويمية األجنبية عمى منظمات المجتمع المدني ،ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامة.

-

مساىمة المشاريع اإلغاثية التي تنفذىا منظمات المجتمع المدني في التمكيف التنموي.

الخداتددمة
مف خالؿ استعراض فاعمية وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني ودورىا في تحقيؽ

التنمية المستدامة ،بينت نتائل الدراسة أف وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني تساىـ في
تحقيؽ التنمية المستدامة في قطاع غزة ،السيما أف الدراسة استيدفت منظمات المجتمع المدني التي

تزيد الميزانية السنوية ليا عف  $ 50,000والبالغ عددىا  180منظمة (حسب تقرير و ازرة الداخمية

اضح وممحوظٌ في عممية التنمية في قطاع
دور و ٌ
لعاـ 2014ـ) ، ،حيث تعتبر منظمات وازنة وليا ٌ
غزة.
دور ىاماً في ظؿ الظروؼ الصعبة
كما تمعب وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني اً

والمعيقات التي تواجييا ىذه المنظمات ،وذلؾ مف خالؿ إسياماتيا الواضحة في المشاريع التنموية
التي تعمؿ عمى توفير فرص العمؿ ،وتقميؿ نسبة الفقر والبطالة ،وتوفير حياة كريمة لمفرد ،حيث
تستيدؼ المستويات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية ،كما وتقوـ ىذه المنظمات بالدخوؿ كشريؾ
ىاـ وفعمي في عمميات البناء والتطوير.

ٍ
بشكؿ عاـ ،أصبح ال
اجع
وبعد أف بات مف الواضح أف مؤشرات التنمية في قطاع غزة تشير إلى تر ٍ

بد مف العمؿ عمى تعزيز دور وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني ،وخصوصاً في
المنظمات التي تقؿ الميزانية السنوية ليا عف  ،$ 50,000والبالغ عددىا  688منظمة (حسب تقرير

و ازرة الداخمية لعاـ 2014ـ) ،وبذؿ المزيد مف الجيود التنموية مما ينعكس إيجاباً عمى المجتمع

المحمي.

وفي الختاـ ال بد مف اإلشارة إلى أف الدور الذي تمعبو وحدة تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع
المدني حالياً يعد دو اًر متمي اًز في ظؿ العقبات والصعاب الداخمية والخارجية التي تواجييا.
178

قائمة الم ادر والمراجع
أوالً :الم ادر:

 -القرآف الكريـ.

ثانياً :المراجع العربية:
 الكتب:

أبو المعاطي ،ماىر(" ،)2004مقدمة في الرعاية االجتماعية ،مكتبة زىراء الشوؽ.
أبو النصر ،مدحت ( )2007إدارة منظمات المجتمع المدني :دراسة في الجمعيات األىمية مف
منظور التمكيف والشراكة والشفافية والمسائمة والقيادة والتطوع والتشبيؾ والجودة ،الطبعة األولى،
ايتراؾ لمنشر التوزيع القاىرة.
أبو بكر ،مصطفى بعيرة ( ،)2004مبادئ اإلدارة :المفاىيـ والتطبيقات ،بنغازي ،دار الفػضيؿ
لمطباعة والنشر ،الطبعة السادسة.
أحمد ،محمد سمير ( ،)2009اإلدارة االستراتيجية وتنمية الموارد البشرية ،الطبعة األولى ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
أفندي ،عطية ( ،)2007تنمية موارد المنظمات غير الحكومية ،كتاب األىراـ االقتصادي.
بدوي ،ىناء حافظ( ،)2000إدارة وتنظيػـ المؤسسات االجتماعية ،المكتب الجامعي الحديث.
الجيني ،عيد ( ،)1991الرقابة اإلدارية ألعماؿ اإلدارة ،القاىرة.
حرداف ،مجدي وآخروف ( ،)2010برنامل بناء القدرات – الدليؿ التدريبي في بناء قدرات
المؤسسات األىمية ،مركز إعالـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية –شمس ،راـ اهلل ،فمسطيف ،الطبعة
األولي.
الحسيني ،قاسـ إبراىيـ ( )1999المحاسبة الحكومية والميزانية العامة لمدولة ،مؤسسة الوراؽ عماف.
السكارنة ،بالؿ خمؼ ( ،)2010التخطيط االستراتيجي ،الطبعة األولى ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف.
السممي ،عمى ( ،)2002إدارة التميز :نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة ،دار غريب
لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة.
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سميماف ،ناصر( ،)1998صيغ التمويؿ القصير األجؿ لمبنوؾ اإلسالمية ،ديواف المطبوعات
الجامعية.
شتا ،السيد عمى ( ،)1984المنيل العممي والعموـ االجتماعية ،مؤسسة شباب الجامعة،
اإلسكندرية.
الصوراني ،غازي( ،)2010تطور مفيوـ المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي ،الطبعة الثالثة،
مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة.
الطالب ،ىشاـ ( ،)2006دليؿ التنمية البشرية.
عاشور ،محمد ( ،)2010تأسيس وتطوير إدارات التسويؽ في المنظمات غير الربحية.
عبد اهلل ،محمد )2004( ،األسس النظرية إلدارة المؤسسات االجتماعية :نماذج تطبيقية ،الطبعة
األولى ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،مصر.
عبود ،عبد الغني ( )1992في التربية المستمرة ومحو األمية وتعميـ الكبار ،الطبعة األولى ،مكتبة
النيضة المصرية ،القاىرة.
العساؼ ،أحمد ( ،)2004ميارات القيادة وصفات القائد.
عطية ،محمد ناجي ( ،)2006البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية (الواقع وآفاؽ التطوير)
الجميورية لمنشر.
العمياف ،محمود سمماف ( ،)2010السموؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ ،الطبعة الخامسة ،دار
وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
قاسػـ ،خالد مصطفى( )2007إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظؿ العولمة المعاصرة ،الدار
الجامعية
الكخف ،رشيد وآخروف( ،)2002مدخؿ إلى عمـ التمويؿ ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
محمد أكرـ العدلوني ( ،)2002العمؿ المؤسسي ،دار ابف حزـ لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت-
لبناف.
المشيراوي ،أحمد ( ،)2014مدخؿ إلى إدارة منظمات المجتمع المدني ،غزة ،فمسطيف.
والي  ،عدناف ( ،)2012بناء اليياكؿ التنظيمية.
الحمو ،)1985(،عمـ اإلدارة العامة ،دار المطبوعات الجامعية  ،اإلسكندرية.
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الضمور )2008(،ىاني حامد ،تسويؽ الخدمات ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،األردف ،الطبعة الرابعة.
الطراونة  ،عمر( ،)2011اإلشراؼ الفعاؿ لممدراء ،دار البداية ناشروف وموزعوف ،عماف
عالقي ،مدني ( ،)2000دراسة تحميمية لموظائؼ و الق اررات اإلدارية ،مكتبة دار جدة ،جدة ،الطبعة
التاسعة.
الغامدي ،سعيد (  ،)2013القيادة اإلدارية  ،كمية الممؾ فيد ،السعودية.
اخوارشيدة ،عالية ( ،)2006المساءلة والفاعمية في اإلدارة التربوية ،دار حامد لمنشر ،عماف.

 الرسائل العممية:
أبو الروس ،محمد طالؿ ( ،)2015دور رأس الماؿ البشري في تجنيد األمواؿ في المؤسسات
األىمية العاممة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة  ،فمسطيف.
أبو بكر ،صالح ( ،)2011دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية والسياسية في
الصوماؿ ،رسالة ماجستير ،معيد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدوؿ العربية ،مصر.
أبو حماد ،ناىض ( ،)2011التمويؿ الدولي لممؤسسات األىمية الفمسطينية وأثره عمى التنمية
السياسية في قطاع غزة " 2010-2000دراسة ميدانية" ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة،
فمسطيف.
أبو خوصة ،أسامة ( ،)2003المشكالت التي تواجو المؤسسات األىمية في محافظات غزة ،رسالة
ماجستير ،غزة ،فمسطيف.
أبو راس ،عزاـ ( ،)2010انعكاس ضعؼ إدارة المؤسسات األىمية عمى تمويؿ األنشطة في
محافظة نابمس ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
أبو رمضاف ،محسف( ،)2006نظرة تحميمية لمعمؿ األىمي في قطاع غزة منذ عاـ  1994في قطاع
غزة بعد االنسحاب ،دراسة تقييمية لمواقع ورؤية مستقبمية ،برنامل دراسات التنمية ،الطبعة األولى،
جامعة بيرزيت ،راـ اهلل.
أبو عدواف ،سائد حامد ( ،)2013دور منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في تعزيز التنمية
البشرية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
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أبو منديؿ ،غساف عيد ( ،)2011الدور التمويمي لمنظمات المجتمع المدني في التنمية الزراعة
المستدامة دراسة حالة "قطاع غزة"  2011 – 1996رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
أبو نحمة ،حنيف ( ،)2008دور المنظمات غير الحكومية الفمسطينية في االستفادة مف الصندوؽ
الدولي لتشجيع أصحاب المشاريع وخمؽ فرص العمؿ المستدامة ،دراسة حالة قطاع غزة ،غزة،
فمسطيف.
األشقر ،إبراىيـ ( ،)2006واقع التخطيط االستراتيجي في المنظمات غير اليادفة لمربح في قطاع
غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية غزة ،فمسطيف.
األغا ،مصطفى أميف ( ،)2015مدى مساىمة الجمعيات الخيرية في التنمية بقطاع غزة ،رسالة
ماجستير ،جامعة األقصى ،غزة ،فمسطيف.
آماؿ صياـ ،)2010( ،تطبيؽ التخطيط االستراتيجي وعالقتو بأداء المؤسسات األىمية النسوية في
قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.
التميمي ،فواز محمد ( ،)2005فاعمية استخداـ إدارة الجودة ( )ISO 9001في تطوير أداء
الوحدات اإلدارية والتعميـ في األردف مف وجية نظر العامميف فييا ودرجة رضاىـ عف ىذا النظاـ،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عماف لمدراسات العميا ،عماف ،األردف.
الجرجاوي ،طمعت محمود ،)2012( ،أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى
تجنيد األمواؿ ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
الحسف ،عبد الرحمف ( ،)2011التنمية المستدامة ومتطمبات تحقيقيا ،رسالة ماجستير ،جامعة
المسيمة ،السوداف.
الحمو ،أحمد فتحي ( ،)2012دور تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في المنظمات غير الحكومية في
قطاع غزة في تحقيؽ التنمية المستدامة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فمسطيف.
حماد ،رشاد ( ،)2010تقييـ المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير،
جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.
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الحوسني ،خالد جاسـ ( ،)2013الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني وأثره في تنمية المجتمع
في دولة اإلمارات العربية المتحدة – جمعيات النفع العاـ – دراسة حالة ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة الشرؽ األوسط ،اإلمارات العربية المتحدة.
الحيدري ( ،)2004العوامؿ الداخمية المؤثرة في عممية جمع التبرعات في المنظمات الخيرية
العالمية ،رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ سعود ،السعودية.
دلوؿ ،ىبو حسف ( ،)2013تقييػـ مدى تطبيؽ المنظمات غير الحكومية لممتطمبات المالية لمجيات
المانحة وتأثيره عمى استم اررية التمويؿ ،رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فمسطيف.
دويكات ،خالد عبد الجميؿ) ، (2008دور الد ارسػػات العميا والبحػػث العممػػي فػػي تحقيػػؽ التنميػػة
المسػػتدامة فػػي فمسطيف ،ورقة بحثية ،جامعة القدس المفتوحة ،راـ اهلل ،فمسطيف.
الرشا ،األغاودي ،ومحمد بف عمى إبراىيـ ( ،)2007بناء نموذج لممنظمة المتعممة كمدخؿ لتطوير
األجيزة األمنية بالمممكة العربية السعودية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ
األمنية ،الرياض.
الزيف ،إسماعيؿ رباح ( ،)2013االستثمار األجنبي في األراضي الفمسطينية وأثره عمى التنمية
االقتصادية خالؿ الفترة ( ،)2010 – 1995رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فمسطيف.
السعيد ،نضاؿ أحمد ( ،)2012التنمية المستدامة نحو مجتمع أفضؿ ،العراؽ.
السعيدي ،أحمد ( ،)2002التخطيط االستراتيجي وعالقتو بفعالية األداء المؤسسي ،دراسة تطبيقية
عمى شركات تكنولوجيا المعمومات بسمطنة ُعماف.

سميماف ،بساـ أحمد ( ،)2013دور السمطة الفمسطينية في تحقيؽ التنمية واألمف ،والديمقراطية في
ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف.
السمالوطي ،جنات ( ،)2011دور المؤسسات العربية المانحة في دعـ منظمات المجتمع المدني "
نحو عطاء أكثر فاعمية في المنطقة العربية " ،كمية االقتصاد والعموـ السياسية ،جامعة القاىرة،
مصر.
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شاىيف ،سمر محمد راغب ( ،)2007واقع الرقابة اإلدارية الداخمية في المنظمات األىمية في قطاع
غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة
شياب ،عبد الرحيـ ( ،)2013دور المنظمات األىمية في الحد مف معدالت الفقر خالؿ الحصار
اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
الشوا ،وديع ،والعمور ،إبراىيـ ( ،)2014تجنيد األمواؿ في منظمات المجتمع المدني باالعتماد
عمى مقترحات المشاريع ،بحث عممي ،معيد التنمية المجتمعية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
الشوبكي ،محروس ،ومحمد أبو شمالة ( ،)2013مدي فعالية سياسة تدبير التمويؿ في منظمات
المجتمع المدني المحمية العاممة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فمسطيف.
شيخو ،أشرؼ ( ،)2015دور المنظمات غير الحكومية في دعـ التعميـ لتحقيؽ التنمية المجتمعية
المستدامة في محافظات غزة وسبؿ تطويرىا ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
شيمي ،إلياـ( ،)2014دور استراتيجية الجودة الشاممة في تحقيؽ التنمية المستدامة في المؤسسة
االقتصادية -دراسة ميدانية في المؤسسة المينائية بسككيكدة ،رسالة ماجستير ،جامعة فرحاف عباس
سطيؼ ،الجزائر.
صالح ،محمد حامد ( ،)2012تدبير التمويؿ بالمنظمات غير الحكومية وتعبئة الموارد.
العالوؿ ،عبد الماجد ،ومنصور ،حجاج ( ،)2011منظمات المجتمع المدني والتنمية ،غزة،
فمسطيف.
العالوؿ ،عبد الماجد ،ومنصور ،معتصـ ( ،)2012تقييـ الدور التنموي الشبابي المباشر لمجمعيات
األجنبية الكبرى في قطاع غزة ،بحث غير منشور ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
عبد القادر ،حسيف ،)2012( ،الحكـ الراشد في الجزائر واشكالية التنمية المحمية ،رسالة ماجستير
في العموـ السياسية ،جامعة أبي بمقايد ،تممساف ،الجزائر.
عبد الكريـ ( ،)2002تقييـ استم اررية التمويؿ طويؿ األجؿ لممنظمات غير الحكومية الفمسطينية.
عبدالصمد ،زياد ( ،)2010الدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني في التنمية  ،شبكة المنظمات
العربية غير الحكومية لمتنمية ،دمشؽ.
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عزي ،األخضر ،وجمطي ،غالـ ( ،)2007الحكـ الرشيد وخوصصة المؤسسات ،جامعة محمد
بوضياؼ المسيمة ،جامعة أبي بكر بمقايد ،الجزائر.
عمي ،أشرؼ يونس ( ،)2013دور البحث العممي والدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية في
تحقيؽ التنمية المستدامة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
عودة( ،)2009مفيوـ التنمية البشرية وأبعادىا االستراتيجية.
غالب الحربي ،القيادة اإلدارية في الجمعيات الخيرية :دراسة ميدانية بمدينة الرياض ،رسالة
ماجستير ،جامعة الممؾ سعود ،السعودية.
الغامدي ،عبد اهلل بف جمعاف ،)2008( ،التنمية المستدامة بيف الحؽ في استغالؿ المػوارد الطبيعيػة
والمسػئولية عف حماية البيئة ،جامعة الممؾ سعود-السعودية.
قديح ،إبراىيـ ( ،)2015العوامؿ المؤثرة عمى عممية تجنيد األمواؿ في الجمعيات اإلسالمية :دراسة
تطبيقية عمى الجمعية اإلسالمية في قطاع غزة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
لباؿ ،نصر الديف ( ،)2012دور الحوكمة المحمية في إرساء المدف المستدامة" ،رسالة ماجستير،
في العموـ السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،الجزائر.
محسػف ،محمػد فػايؽ ( ،)2008مػدى التػزاـ المنظمػات غيػر الحكوميػة بقطػاع غػزة بتجييػز وعرض
القوائـ الماليػة وفقًػا لمتطمبػات المعيػار المحاسػبي رقػـ ( ،)1رسػالة ماجسػتير غيػر منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
مكي ،سالـ( ،)2009مدى تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤولية في المنظمات األىمية الفمسطينية،
دراسة تطبيقية تحميمية عمى المنظمات األىمية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فمسطيف.
النباىيف،

يوسؼ

الحكومية

العاممة

(،)2008
في

قطاع

تقييـ
غزة،

أداء

اإلدارة

رسالة

المالية

ماجستير

في
غير

المنظمات
منشورة،

غير
الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
ىندي ،كماؿ ( ،)2006دور المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة في العممية التنموية ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
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يوسؼ ،غساف سعيد ( ،)2009أثر ازدواجية السمطة عمى التنمية السياسية في السمطة الوطنية
الفمسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،نابمس،
فمسطيف.
المنيؼ ،إبراىيـ ( )2011القيادة واإلدارة ،إعداد القيادات العربية ،مجمة المدير ،الرياض.
الشاعر ،بالؿ ( ،)2015فاعمية القيادة وعالقتيا بالذكاء االنفعالي لدى قادة منظمات المجتمع
المدني بمحافظات غزة مف وجية نظر العامميف فييا ،رسالة ماجستير ،جامعة األقصى ،غزة.

 المقاالت والدوريات:
أبو النصر ،بيجت ( ،)2003دور االستثمار في تحقيؽ التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة
العربية ،وورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي لمتنمية الزراعية المستدامة والبيئة في الوطف العربي،
عماف.
أبو رمضاف ،محسف ،عف التمويؿ الدولي والتنمية في فمسطيف ،الحوار المتمدف ،مايو
.2007
أبو زنط وغنيـ ( ،)2005التنمية المستديمة دراسة في فمسفة المفيوـ والمحتوى ،مجمة المنارة،
جامعة آؿ البيت ،األردف.
أبو سمرة ،محمد ( ،)2007استقراء واقع الدراسات العميا فػي الجامعػات الفمسػطينية واالرتقاء بيا
إلػى مػا يمبي حاج ػػات تحقي ػػؽ التنمي ػػة الش ػػاممة ،ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر الثالث التحاد نقابات
أساتذة وموظفي الجامعات الفمسطينية.
األغا،

أحمد

سعيد(،)2007

التنمية

في

فمسطيف

بيف

المتطمبات

الداخمية

واإلكراىات الخارجية ،بحث غير منشور.
برنامل األمـ المتحدة اإلنمائي ،تقرير حوؿ التمويؿ الدولي لمسمطة الفمسطينية.2004 ،ـ
بعيرة ،أبو بكر مصطفى ( ،)2007السياسات العامة لمتنمية اإلدارية ،المؤتمر الوطني األوؿ
لمسياسات العامة في ليبيا ،مركز البحوث واالستشارات ،جامعة قاريونس.
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بعيرة ،أبوبكر مصطفى ،وأنس ،أبوبكر بعيرة ( ،)2007البيئة العامة لمتنمية اإلدارية مف منظػور
اإلدارة الرشيدة ،بحث مقدـ إلى المؤتمر الوطني األوؿ لمتنمية والتدريب اإلداري في ليبيا ،طرابمس،
المعيد الوطني لإلدارة.
الخطيب ،نيى محمد ( ،)2010دور الجمعيات األىمية في تفعيؿ التخطيط بالمشاركة ،مجمة
النيضة لمدراسات ،المجمد الحادي عشر ،القاىرة.
خيرة ،ساوس ،ومريـ ،خميفي ( ،)2008دور المنظمات غير الحكومية في التنمية ،معيد العموـ
القانونية واإلدارية ،المركز الجامعي بشار ،الجزائر.
ديب ،ريدة ،ومينا ،سميماف ( ،(2009التخط ػػيط م ػػف أج ػػؿ التنمي ػػة المس ػػتدامة ،مجمة جامعة دمشؽ
لمعموـ اليندسية ،المجمد الخامس والعشروف ،العدد األوؿ.
شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ،نشرة شيرية ،العدد ) 15مايو (2004
عبد النور ،ناجي ( ،)2006دور منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ الحكـ الرشيد في الجزائر
مجمة المفكر ،جامعة محمد خضيرة بسكرة ،العدد الثالث ،الجزائر.
عيسى ،سوار الذىب أحمد ،التنظيـ اإلداري وبناء اليياكؿ التنظيمية/عرض بوربوينت.
قانوف الجمعيات األىمية ) ،(2000قانوف رقػـ ) )1لسنة  ،2000الوقائع الفمسطينية ،العدد الثاني
والثالثوف.
قرشي ،فريد( ،)1997أوراؽ عمؿ بعنواف :تنمية الموارد لتمويؿ مشروعات المؤسسات األىمية
العربية ،القاىرة ،المؤتمر الثاني لممؤسسات األىمية العربية  19-17مايو.
الكردي ،أحمد ،التمويؿ الدولي :المفيوـ ،األىمية ،األىداؼ2010 ،ـ.
الك ػػسادي ،ع ػػادؿ ،ال ػػدور التنم ػػوي لمجمعي ػػات التطوعي ػػة ف ػػي اإلم ػػارات ،مجم ػػة ال ػػشؤوف العام ػػة
(.2003 ،)24
لدادوه ،وآخروف ،)2001( ،عالقة المنظمات غير الحكومية فيما بينيا ومع السمطة الوطنية
والمموليف ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية – ماس.
ىاللي ،محمود ( ،)2010قضايا واشكاليات التمويؿ األجنبي لمجمعيات األىمية في جميورية مصر
العربية ،مجمة العموـ ،القاىرة.
يونس ،عصاـ ،نشرة فمسطيف ،العدد  9،السنة األولى.2011،
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 الدراسات والتقارير:
و ازرة الداخمية ،مديرية الشؤوف العامة ،دائرة الجمعيات ،تقرير لعاـ .2013
البرنامل الوطني .2013
مركز المعمومات الوطني الفمسطيني ،دراسات وتقارير تقرير التنمية البشرية فمسػطيف .2004
عػ ػػدلي ،ىويػ ػػدا ،فعالي ػ ػػة مؤسػ ػػسات المجتمػ ػػع الم ػ ػػدني وتػ ػػأثيره عمػ ػػى بم ػ ػػورة سياسػ ػػة إنفاؽ الخدمات
االجتماعية ،ندوة "دولة الرفاىية االجتماعيػة 30-28 " ،تػشريف الثػاني/نػوفمبر  ،2005اإلسػكندرية
–جميورية مصر العربية.
سػػرحاف ،روال ،حػػدود تػػدخؿ مؤسػػسات العمػػؿ األىمػػي فػػي العمميػػة االنتخابيػػة :االنتخابات التشريعية
الفمسطينية ،وكالة وفا.2006 ،
مركز بيساف ( )2012دور المنظمات األىمية في بناء المجتمع المدني ،راـ اهلل ،فمسطيف.
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ( ،)2014الفمسطينيوف في نياية عاـ  ،2014راـ اهلل،
فمسطيف.
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ( ،)2015كتاب فمسطيف اإلحصائي السنوي ،راـ اهلل،
فمسطيف.
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ( ،)2014البيئة والتنمية المستدامة في فمسطيف ،راـ اهلل،
فمسطيف.
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ( ،)2015المرأة والرجؿ في فمسطيف قضايا واحصاءات ،راـ
اهلل ،فمسطيف.
منظمة ىاريكار )2007( ،دور منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية االجتماعية.
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ( ،)2016الكتاب اإلحصائي السنوي لمتعميـ في محافظات
غزة لمعاـ .2016-2015
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،مسح القوى العاممة ،دورة الربػع الثػاني (نيسػاف -حزيراف
) ،(2012فمسطيف ،راـ اهلل)201 ،
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دائرة الدراسات واألبحاث ،)2014( ،منظومة التشريعات الشاممة لعمؿ الجمعيات الخيري والييئات
األىمية ،و ازرة الداخمية واألمف الوطني ،غزة ،فمسطيف.
عمي ،عصاـ) ، (2000دور التشريعات العمرانية في عممية التنميػة الحضػرية المسػتدامة فػي
مصػر ،المؤتمر العربي اإلقميمي "التوازف البيئي والتنمية الحضرية المستدامة" ،الييئة العامة
لمتخطيط العم ارني ،القاىرة ػ
عمي ،عصاـ ( ،(2000األبعاد التنموية لمتشريعات العمرانية في مصر ،المؤتمر المعماري الدولي
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ممحق رقم ( : )1خطاب التحكيم
أكادمييت اإلدارة والسياسيت للدراساث العليا
غزة  /فلسطني

المحترم

حضرة السيد :

املوضوع  /ثحكيم استبانة
يقوـ الباحث بإجراء دراسة بعنواف:

" ثجنيد ألاموال في منظمات املجتمع املدني ودوره في ثحقيق التنمية املستدامة"
ال لمحص ػ ػػوؿ عم ػ ػػى درج ػ ػػة الماجس ػ ػػتير ف ػ ػػي برن ػ ػػامل إدارة الدول ػ ػػة والحك ػ ػػـ الرش ػ ػػيد م ػ ػػف
وذل ػ ػػؾ اس ػ ػػتكما ً
أكاديمية اإلدارة والسياسة بغزة.
ونظ ػ ػ ًار لمػ ػػا تتمػ ػػزوف بػ ػػو مػ ػػف خب ػ ػرة ود اريػ ػػة فػ ػػي موضػ ػػوع البحػ ػػث العممػ ػػي ،ومنفعػ ػػة لمعمػ ػػـ والمتعممػ ػػيف،
أرجػ ػػو التكػ ػػرـ عمينػ ػػا بجػ ػػزء مػ ػػف وقػ ػػتكـ الثمػ ػػيف والتفضػ ػػؿ بتحكػ ػػيـ االسػ ػػتبانة المرفقػ ػػة حسػ ػػب مػ ػػا ترونػ ػػو
مناسبًا مف تعديؿ أو حذؼ أو إضافة.
ش ػ ػػاكريف لك ػ ػػـ جي ػ ػػودكـ وتفض ػ ػػمكـ بتق ػ ػػديـ الع ػ ػػوف والمس ػ ػػاعدة ،والمس ػ ػػاىمة ف ػ ػػي نش ػ ػػر العم ػ ػػـ وتط ػ ػػوير

البحث العممي.

مع فائق االحرتام والتقدير ،،،
الباحث /
محمد إسماعيل املصري
5955950550
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ممحق رقم ( : )2أسماء أعضاء لجنة التحكيم
م.

مكان العمل

اسم المحكم

1

أ.د .ماجد الف ار

الجامعة اإلس مية

2

أ.د .محمد مقداد

الجامعة اإلس مية

3

أ.د .حمدي زعرب

الجامعة اإلس مية

4

أ.د .وسيم اليبيل

الجامعة اإلس مية

5

د .خميل النمروطي

الجامعة اإلس مية

6

د .أكرم سمور

الجامعة اإلس مية

7

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلس مية

8

د .بسام أبو حمد

الجامعة اإلس مية

9

د .أحمد شر

مدير عام مؤسسة الرحمة العالمية

10

أ.أيمن عايش

وزارة الداخمية

11

أ.تغريد حنون

رئيس جمعية حواء -رفح

12

أ.عماد الحداد

مدير عام ىيئة األعمال الخيرية

13

م.عمر

يام

ممثل مؤسسة أمان ماليزيا

14

م.عبد الماجد العالول

وزارة الداخمية

15

أ.م طفى األغا

وزارة الداخمية

16

م .نبيل جمعة

مدير عام جمعية ال
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ح الخيرية

ممحق رقم ( : )3االستبانة ب ورتيا النيائية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
جامعت األقصى
أكادمييت اإلدارة والسياست للدراساث
العليا
فلسطني – غزة

فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

(دراسة حالة منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة)
األخ الكريم  ...األخت الكريمة ...
الس م عميكم ورحمة اهلل وبركاتوههه

أرجو من حضرتكم اإلجابة عن أسئمة االستبانة التي تم وضعيا لدارسة "فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات
المجتمع المدني ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة"
إن ىذه االستبانة جزء من متطمبات الح ول عمى درجة الماجستير في إدارة األعماله ومساىمتكم ىي محل شكر
وتقدير واحترام لمجيد الذي تبذلونو لمساعدة الباحث في الح ول عمى معمومات واقعية وحقيقية عن موضوع البحثه
والتي تشكل دعماً لمبحث العمميه وقد تم ت ميم ىذه االستبانة بغرض جمع البيانات التي تساعد في إتمام البحث.
لذا يرجى التكرم بالمساعدة قدر اإلمكان من خ ل اإلجابة الدقيقة عمى أسئمة ىذه االستبانةه عمماً بأن جميع البيانات
لن تفستخدم إال ألغراض البحث العممي.
وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير

الباحث
محمد إسماعيل الم ري
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القسم األول :البيانات األولية :
المحور األول :البيانات الخا ة :
 .1المسمى الوظيفي :

مدير عاـ أو مدير تنفيذي

رئيس مجمس إدارة أو نائبو

رئيس قسـ المشاريع أو البرامل

عضو مجمس إدارة مختص (متابع ممؼ تجنيد األمواؿ)

 .2الجنس:
أنثى

ذكر

 .3العمر:

 - 25أقؿ مف 35

أقؿ مف 25

 45فأكثر

 – 35أقؿ 45

 .4المؤىل العممي:

بكالوريوس

دبموـ متوسط فأقؿ

دكتوراة

ماجستير

 .5التخ ص:

ىندسة

عموـ مالية  /إدارية

آداب

خدمة اجتماعية
أخرى (حددىا)..............................

 .6سنوات الخبرة:

 3سنوات  -أقؿ مف  7سنوات

أقؿ مف  3سنوات

 10سنوات فأكثر

 7سنوات  -أقؿ مف  10سنوات

المحور الثاني :بيانات خا ة بالمؤسسة:
 -1عمر المنظمة:
أقؿ مف خمس سنوات

 5سنوات  -أقؿ مف  10سنوات

 10سنوات  -أقؿ مف  15سنة

 15سنة فأكثر

 -2مجال عمل المنظمة:

زراعي

اجتماعي

ثقافي

صحي
أخرى (حددىا).............................
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 -3م ادر تمويل المنظمة (ممكن اإلجابة بأكثر من خيار):
ذاتي

خارجي

داخمي

 -4متوسط الميزانية السنوية "العممة بالدوالر األمريكي (:")$

 - 50,000أقؿ مف 100,000

 - 200,000أقؿ مف 300,000

 - 100,000أقؿ مف 200,000
 - 300,000أقؿ مف 500,000
 - 1,000,000أقؿ مف 2,000,000

 - 500,000أقؿ مف 1,000,000
 2,000,000فأكثر

 -5عدد العاممين الدائمين في المنظمة:

 – 10أقؿ مف 20

أقؿ مف 10

 – 40أقؿ مف 70

 – 20أقؿ مف 40
 70فأكثر

 -6عدد العاممين المتطوعين في المنظمة:
أقؿ مف 5

 – 5أقؿ مف 10

 – 10أقؿ مف 15

 – 15أقؿ مف 20

 20فأكثر

القسم الثاني :الفقرات التخ

ية :

أوالً  /فاعمية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني :
الرجاء اإلجابة عمى فقرات االستبانة التالية بوضع إشارة صح أماـ ما تراه مناسباً :

موافق بشدة

.3

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى وجود طاقـ مف العامميف األكفاء
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موافق

.2

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى تقسيـ النشاطات واألعماؿ المختمفة بشكؿ واضح

محايد

.1

تتميز وحدة تجنيد األمواؿ بوجود ىيكؿ تنظيمي فاعؿ

غير موافق

المحور األول :البناء التنظيمي

غير موافق بشدة

الدبديدان

.4

يوجد وصؼ وظيفي لمعامميف في وحدة تجنيد األمواؿ يوضح المسئوليات والصالحيات

.5

تحظى وحدة تجنيد األمواؿ باىتماـ واسع مف قبؿ لإلدارة العميا

.6

تحظى وحدة تجنيد األمواؿ بنيؿ مكافػمت مميزة ومناسبة

.7

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ بصالحيات كافية التخاذ القرار

.8

تتوفر لدى وحدة تجنيد األمواؿ كفاءات متعددة بحيث ال تقتصر عمى شخص واحد

المحور الثاني :الكفاءة المؤسسية
.1
.2

تشارؾ وحدة تجنيد األمواؿ بوضع خطط استراتيجية وتشغيمية
تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى استقطاب موظفيف يمتمكوف ميارات إدارية متعددة
(االتصاؿ والتواصؿ والتفاوض وسرعو التشبيؾ مع المنظمات)

.3

يمتمؾ العامموف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى العمؿ بروح الفريؽ

.4

تتميز وحدة تجنيد األمواؿ بالقدرة عمى إعداد مشاريع إبداعية ومفيدة لممجتمع

.5

تيتـ وحدة تجنيد األمواؿ بالمنظمة بإعداد مشاريع ليا عالقة بالتنمية المستدامة

.6

تستطيع وحدة تجنيد األمواؿ تحقيؽ أىدافيا وتنفيذ أنشطتيا بكفاءة عالية

.7

تتسـ الخطط الخاصة بوحدة تجنيد األمواؿ بالمرونة الكافية

المحور الثالث :القيادة الفاعمة
.1

تعتمد وحدة تجنيد األمواؿ عمى التخطيط االستراتيجي كعامؿ رئيس في تحديد عممية تجنيد
األمواؿ

.2

تواكب وحدة تجنيد األمواؿ األحداث المتغيرة والمتالحقة في البيئة المحيطة

.3

تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ رؤية وخطة استراتيجية واضحة

.4

تدرؾ وحدة تجنيد األمواؿ االحتياجات المجتمعية المتعمقة بالتنمية

.5

تتعرؼ وحدة تجنيد األمواؿ عمى خطط المنظمات الشبيية وتنسؽ معيا
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.6

يتمقى العامموف في وحدة تجنيد األمواؿ التدريب الكافي وكذلؾ اإلرشاد والتوجيو مف قبؿ
اإلدارة العميا

.7

تحفز وحدة تجنيد األمواؿ العامميف فييا عمى اإلبداع واالبتكار

.8

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى التقييـ الدوري لألداء

المحور الرابع :السياسة التمويمية
.1

تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ سياسات تمويمية واضحة ومعتمدة

.2

تساعد السياسة التمويمية في وحدة تجنيد األمواؿ عمى تحقيؽ الشفافية والنزاىة

.3

تتميز السياسة التمويمية في وحدة تجنيد األمواؿ بالشموؿ والوضوح

.4

تساعد السياسة التمويمية المتبعة داخؿ وحدة تجنيد األمواؿ عمى زيادة ثقة وعدد المموليف

.5

حجـ التمويؿ في وحدة تجنيد األمواؿ في زيادة دائمة

.6

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ باستقرار في حجـ التمويؿ

.7

ىناؾ انسجاـ بيف برامل وحدة تجنيد األمواؿ وسياسات المموليف

المحور الخامس /الكفاءة التسويقية
.1

تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ خططاً تسويقية ألنشطتيا ومشاريعيا المختمفة

.2

تتميز وحدة تجنيد األمواؿ بالقدرة عمى البحث عف مصادر التمويؿ

.3

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ بشبكة عالقة داخمية متينة

.4

تتمتع وحدة تجنيد األمواؿ بشبكة عالقات خارجية قوية

.5

.6
.7

يوجد لدى وحدة تجنيد األمواؿ قاعدة بيانات تشمؿ كافة الفئات المستيدفة
مالحظة "الجيات الممولة تندرج في نطاؽ الفئات المستيدفة"
تركز وحدة تجنيد األمواؿ في عممية التسويؽ عمى احتياجات الفئات المستيدفة
تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى تسويؽ المشاريع مف خالؿ إعداد وسائط متعددة مختمفة
ومميزة
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.8

.9

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى التواصؿ المستمر مع المموليف في سبيؿ بناء عالقة
متينة معيـ
تمتمؾ وحدة تجنيد األمواؿ آليات واضحة تساعدىا في التعرؼ عمى مستوى رضا
المستفيديف مف خدماتيا المقدمة

.11

تحرص وحدة تجنيد األمواؿ عمى إطالع المموليف عمى أخبار المنظمة بشكؿ مستمر

.11

لدى العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ القدرة عمى التفاوض واإلقناع

ثانياً  /دور وحدة تجنيد األموال في عممية تحقيق التنمية المستدامة :
الرجاء اإلجابة عمى فقرات االستبانة التالية بوضع إشارة صح أماـ ما تراه مناسباً:

موافق بشدة

.3

تحرص إدارة المنظمة عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة

.4

تواكب إدارة المنظمة خطط التنمية لدى الجيات الرسمية وتحرص أف تتوافؽ معيا

المحور األول :المساىمة في تحقيق التنمية االقت ادية
.1

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في خمؽ فرص عمؿ لصالح المستفيديف مف أنشطتيا ومشاريعيا التنموية

.2

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في تخفيض حجـ معدالت البطالة في المجتمع

.3

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة عمى رفع معدؿ دخؿ الفرد

.4

تحقؽ عممية تجنيد األمواؿ استدامة المشاريع الصغيرة المنفذة لصالح الفئات المستفيدة
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موافق

.2

تيتـ إدارة المنظمة بتطبيؽ مبادئ ومعايير التنمية المستدامة

محايد

.1

لدى إدارة المنظمة وعي واضح لمفيوـ التنمية المستدامة

غير موافق

وضوح المفاىيم المتعمقة بالتنمية المستدامة

غير موافق بشدة

الدبديدان

المحور الثاني :المساىمة في تحقيق التنمية االجتماعية
.1

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ المعتمدة في المنظمة في زيادة االعتماد عمى الذات لدى الفئات المستفيدة

.2

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في رفع مستوى التعميـ والثقافة و الرعاية الصحية المناسبة لدى أفراد المجتمع

.3

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ في المنظمة في تحقيؽ المساواة والتماسؾ والحراؾ االجتماعي

.4

تعمؿ وحدة تجنيد األمواؿ عمى تحقيؽ أكبر قدر مف العدالة بيف أفراد المجتمع المحتاجيف لألمواؿ

.5

تقوـ عممية تجنيد األمواؿ عمى تمبية االحتياجات اإلنسانية األساسية لمفئات المستفيدة

المحور الثالث :المساىمة في تحقيق التنمية البيئية
.1

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ المتبعة في االستثمار األمثؿ لمموارد الطبيعية المتاحة

.2

تساىـ عممية تجنيد األمواؿ المطبقة في المنظمة في تقميؿ المخمفات الناتجة عف تنفيذ األنشطة والمشاريع

.3

تطبيؽ المنظمة لعممية تجنيد األمواؿ يساىـ في توعية المجتمع لتجنب استخداـ الكيماويات الضارة

.4

تطبيؽ المنظمة لعممية تجنيد األمواؿ يشجع المجتمع المحمي عمى الحفاظ عمى نسبة أكبر مف المساحات
الخضراء
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ممحق رقم ( )4الجمعيات التي تزيد الميزانية السنوية ليا عن $ 50,000
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

اسم الجمعية
جمعٌة تنمٌة المرأة والطفل
جمعٌة حصاد الخٌر
جمعٌة األمهات الفلسطٌنٌة لرعاٌة األسرة
جمعٌة المستقبل للصم الكبار
جمعٌة الرعاٌة واالرتقاء الفلسطٌنٌة الخٌرٌة
جمعٌة فلسطٌن الغد للتنمٌة المجتمعٌة
جمعٌة الشبان المسٌحٌة
جمعٌة سواعد لالغاثة والتنمٌة
جمعٌة طموح لتنمٌة المهارات
جمعٌة االتحاد العام للمراكز الثقافٌة
جمعٌة بسمة للثقافة والفنون
جمعٌة مركز حٌفا الطبً الخٌري
الهٌئة األهلٌة لرعاٌة األسرة
جمعٌة عاٌشه لحماٌة المرأة والطفل
جمعٌة الشابات المسلمات
جمعٌة نطوف للبٌئة وتنمٌة المجتمع
جمعٌة إنقاذ المستقبل الشبابً
جمعٌة رابطة الخرٌجٌن المعاقٌن بصرٌا
الجمعٌة الفلسطٌنٌة لتأهٌل المعاقٌن
جمعٌة أطفالنا للصم
جمعٌة التكافل للتنمٌة المجتمعٌة
جمعٌة ثمار الخٌر للتنمٌة والتطوٌرالمجتمعً
جمعٌة مؤسسة بسمة أمل لرعاٌة مرضى السرطان
جمعٌة فجر لإلغاثة والتنمٌة
جمعٌة الوداد للتأهٌل المجتمعً
جمعٌة مكه المكرمة الخٌرٌة
جمعٌة غٌث لإلغاثة والتنمٌة
جمعٌة مبرة الرحمة
جمعٌة األٌدي الرحٌمة الخٌرٌة
جمعٌة أصدقاء المستشفٌات والمراكز الصحٌة للتنمٌة والتطوٌر
الهٌئة الوطنٌة لسرطان األطفال
جمعٌة إتحاد لجان العمل الصحً
جمعٌة رجال األعمال الفلسطٌنٌٌن

212

القطاع
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الطبٌة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات البـٌـئة
جمعٌات الشباب والرٌاضة
جمعٌات المعاقٌن
جمعٌات المعاقٌن
جمعٌات المعاقٌن
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات النقابٌة

المحافظة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة

ممحق رقم ( )4الجمعيات التي تزيد الميزانية السنوية ليا عن $ 50,000
#
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

اسم الجمعية
جمعٌة مركز الطفل واألسرة لإلرشاد والتدرٌب
جمعٌة معهد األمل لألٌتام
جمعٌة فلسطٌن التربوٌة لحماٌة البٌئة
جمعٌة أصدقاء الطالب /غزه
جمعٌة دار األرقم التعلٌمٌة
جمعٌة المركز الوطنً للتأهٌل المجتمعً
جمعٌة دار المعاقٌن الخٌرٌة
جمعٌة أجٌال لإلبداع والتطوٌر الخٌرٌة
جمعٌة واعد لألسرى والمحررٌن
جمعٌة النهوض باألسرة الفلسطٌنٌة
جمعٌة شرق غزه إلنماء األسرة
جمعٌة الحٌاة لتنمٌة األسرة
جمعٌة التوبة الخٌرٌة
جمعٌة فارس العرب للتنمٌة واألعمال الخٌرٌة
هٌئة المجد التنموٌة
الجمعٌة الفلسطٌنٌة الكوٌتٌة للرعاٌة اإلجتماعٌة
جمعٌة بنك الدم المركزي
جمعٌة أصدقاء المرٌض
جمعٌة مؤسسة إنقاذ الطفل  -فلسطٌن
جمعٌة مركز الشباب الفلسطٌنً
جمعٌة الوفاق لالغاثة والتنمٌة
جمعٌة األنوار لإلغاثة والتنمٌة
جمعٌة أصدقاء القلوب الرحٌمه
جمعٌة التضامن الخٌرٌة
الجمعٌة الفلسطٌنٌة  -عون
جمعٌة التأهٌل والتدرٌب االجتماعً
جمعٌة مركز دراسات المجتمع المدنً
جمعٌة رسالة لالعمال الخٌرٌة
الجمعٌة الفلسطٌنٌة للتنمٌة واالعمار(بادر)
جمعٌة مركز شؤون المرأة
جمعٌة الزكاة اإلسالمٌة -لجنة زكاة غزه
جمعٌة المنتدى اإلجتماعً التنموي-فلسطٌن
جمعٌة مجموعة غزه للثقافة والتنمٌة

213

القطاع
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات البـٌـئة
جمعٌات التعلٌم العالً
جمعٌات التعلٌم العالً
جمعٌات المعاقٌن
جمعٌات المعاقٌن
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات الطبٌة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات الشباب والرٌاضة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الثقافٌة

المحافظة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة

ممحق رقم ( )4الجمعيات التي تزيد الميزانية السنوية ليا عن $ 50,000
#
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

اسم الجمعية
جمعٌة الصحابة لتحفٌظ القرآن الكرٌم والعلوم الشرعٌة
جمعٌة الوادي األخضر
جمعٌة العالج الطبٌعً الفلسطٌنً
جمعٌة مجمع الصحابة الطبً
جمعٌة الحرٌة لإلنتاج الفنً
جمعٌة الزاهرة الخٌرٌة
جمعٌة األعمال الخٌرٌة
جمعٌة اإلتحاد النسائً الفلسطٌنً
هٌئة رابطة علماء فلسطٌن
جمعٌة رؤٌه شبابٌه
جمعٌة فرسان العرب الخٌرٌة
جمعٌة الوفاء الخٌرٌة
جمعٌة النجادة الفلسطٌنٌة الخٌرٌة
جمعٌة الدراسات النسوٌة الفلسطٌنٌة التنموٌة
هٌئة فلسطٌن الخٌرٌة
الجمعٌة الخٌرٌة لدعم األسرة الفلسطٌنٌة
جمعٌة المستقبل لرعاٌة ضحاٌا العنف
جمعٌة مركز التدرٌب المجتمعً وإدارة األزمات
جمعٌة روافد لإلغاثة والتنمٌة
جمعٌة حٌفا لرعاٌة األسرة الفلسطٌنٌة
جمعٌة األنصار الخٌرٌة
جمعٌة أهل السنة أنصار آل البٌت واألصحاب
جمعٌة المرأة المبدعة
جمعٌة برنامج العون واألمل لرعاٌة مرضى السرطان
جمعٌة مركز فلسطٌن لرعاٌة ضحاٌا الصدمات النفسٌة
جمعٌة األمل لذوي زارعً القوقعه
جمعٌة أصدقاء الستوما
جمعٌة أرض اإلنسان الفلسطٌنٌة الخٌرٌة
جمعٌة برنامج غزه للصحة النفسٌة
جمعٌة الهالل األحمر
جمعٌة الخدمة العامة ألحٌاء مدٌنة غزة
جمعٌة األم الخٌرٌة للتنمٌة
جمعٌة مؤسسة البٌت الصامد

214

القطاع
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الزراعٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات النقابٌة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات التعلٌم العالً
جمعٌات الشباب والرٌاضة
جمعٌات الشباب والرٌاضة
جمعٌات المعاقٌن
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات الطبٌة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات األمومة والطفولة

المحافظة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة

ممحق رقم ( )4الجمعيات التي تزيد الميزانية السنوية ليا عن $ 50,000
#
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

اسم الجمعية
جمعٌة مؤسسة برامج التربٌة للطفولة المبكرة
جمعٌة الخرٌجات الجامعٌات
جمعٌة مركز الصداقة الفلسطٌنً للتنمٌة
جمعٌة الضمٌر لرعاٌة األسرى والمعتقلٌن وحقوق اإلنسان
الجمعٌة الخٌرٌة االجتماعٌة
جمعٌة ابن باز الخٌرٌة
جمعٌة النصر الخٌرٌة
جمعٌة حواء المستقبل
جمعٌة الجنوب لصحة المرأة
جمعٌة رعاٌة أسر المعاقٌن
جمعٌة المستقبل للثقافة والتنمٌة
جمعٌة عشائر قبٌلة الترابٌن الخٌرٌة
جمعٌة وفاق لرعاٌة المرأة والطفل
جمعٌة المنتدى التربوي
جمعٌة األمل لتأهٌل المعاقٌن
جمعٌة أصدقاء الطفل الفلسطٌنً الخٌرٌة
جمعٌة عطاء بال حدود لإلغاثة وتنمٌة المجتمع
جمعٌة ٌبوس الخٌرٌة
جمعٌة أصدقاء البٌئة الفلسطٌنٌة
جمعٌة مؤسسة الخالدٌن
جمعٌة البتول الخٌرٌه
جمعٌة المركز الفلسطٌنً للزراعة الحٌوٌة
جمعٌة األصدقاء لذوي االحتٌاجات الخاصة
جمعٌة األقصى لإلغاثة والتنمٌة
جمعٌة المجمع اإلسالمً
جمعٌة وصال للتنمٌة الصحٌة والمجتمعٌة
جمعٌة المستقبل الخٌرٌة
جمعٌة الوالء الخٌرٌة
جمعٌة بٌت المستقبل
جمعٌة تطوٌر وتنمٌة المجتمع
جمعٌة دار السالم الخٌرٌة
جمعٌة دار القرأن الكرٌم والسنة الخٌرٌة
جمعٌة المجلس العلمً للدعوة السلفٌة

215

القطاع
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات الخرٌجـٌن
جمعٌات الشباب والرٌاضة
جمعٌات حقوق اإلنسان
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الطبٌة
جمعٌات المعاقٌن
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات العائلٌة والعشائرٌة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات التعلٌم العالً
جمعٌات المعاقٌن
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
جمعٌات البـٌـئة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الزراعٌة
جمعٌات المعاقٌن
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الثقافٌة

المحافظة
غزة
غزة
غزة
غزة
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس

ممحق رقم ( )4الجمعيات التي تزيد الميزانية السنوية ليا عن $ 50,000
#
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

اسم الجمعية
جمعٌة مزارعً البٌوت البالستٌكٌة
جمعٌة المزارعٌن الفلسطٌنٌٌن
جمعٌة النخٌل الفلسطٌنٌه للتنمٌة والتطوٌر
جمعٌة الهدى التنموٌة
جمعٌة الحق والعدالة الفلسطٌنً
جمعٌة خانٌونس للتأهٌل والتدرٌب
جمعٌة نسائم األمل
جمعٌة بنٌان للتدرٌب والتقٌٌم والدراسات المجتمعٌة
جمعٌة إسناد المجتمع
جمعٌة رائدات المستقبل
الجمعٌة الرٌفٌة للتطوٌر الزراعً
جمعٌة مركز خزاعه للزراعة المستمرة
جمعٌة البرامج النسائٌة-خانٌونس
جمعٌة بٌادر للبٌئة والتنمٌه
جمعٌة الفجر الشبابً الفلسطٌنً
جمعٌة إعمار للتنمٌة والتأهٌل
جمعٌة اإلٌثار لإلغاثة والتنمٌة
جمعٌة وطن للتراث والتنمٌة األسرٌة
جمعٌة الرحمة الخٌرٌة
جمعٌة مؤسسة الثقافة والفكر الحر
جمعٌة دار الكتاب والسنه
جمعٌة األٌدي الوفٌة للتنمٌة الصحٌة والمجتمعٌة
جمعٌة أصداء لإلنتاج الفنً واإلعالمً
جمعٌة الرواد للشباب الفلسطٌنً
جمعٌة رٌاده للتنمٌة المجتمعٌة
جمعٌة افاق للتنمٌة المجتمعٌة
جمعٌة آفاق جدٌدة
جمعٌة التدرٌب التنموي والتأهٌل األسري الفلسطٌنً
جمعٌة مودة لرعاٌة األسرة
جمعٌة الصالح اإلسالمٌة
جمعٌة دار الٌتٌم الفلسطٌنً
جمعٌة مركز العلم والثقافة الخٌرٌة
جمعٌة الملتقى التربوي الخٌري
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القطاع
الجمعٌات الزراعٌة
الجمعٌات الزراعٌة
الجمعٌات الزراعٌة
جمعٌات األمومة والطفولة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الزراعٌة
الجمعٌات الزراعٌة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات البـٌـئة
جمعٌات الشباب والرٌاضة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الطبٌة
الجمعٌات النقابٌة
جمعٌات الشباب والرٌاضة
جمعٌات الشباب والرٌاضة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
جمعٌات التعلٌم العالً
جمعٌات التعلٌم العالً

المحافظة
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
خانٌونس
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى

ممحق رقم ( )4الجمعيات التي تزيد الميزانية السنوية ليا عن $ 50,000
#
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

اسم الجمعية
جمعٌة الزهراء التنموٌة
جمعٌة الزهراء لتطوٌر المرأة والطفل
جمعٌة حنان للثقافة والتنمٌة المجتمعٌة
جمعٌة مركز المغازي الثقافً
الهٌئة الفلسطٌنٌة للتنمٌة
جمعٌة أصدقاء بال حدود للتنمٌة المجتمعٌة
جمعٌة دٌر البلح لتأهٌل المعاقٌن
جمعٌة البرٌج للتأهٌل المجتمعً
جمعٌة منتدى التواصل بالنصٌرات
جمعٌة نور المعرفة
جمعٌة البرٌج لتأهٌل المعاقٌن
جمعٌة شراكه للتنمٌة المجتمعٌة
جمعٌة صوت المجتمع للعمل االجتماعً والتنموي
جمعٌة المنال لتطوٌر المرأة الرٌفٌة
جمعٌة اإلعمار واإلغاثة الخٌرٌة
جمعٌة أرض اإلسراء الخٌرٌة
جمعٌة الكرمل الثقافٌة بالنصٌرات
الجمعٌة األهلٌة لتطوٌر النخٌل والتمور
جمعٌة التغرٌد للثقافة والتنمٌة
جمعٌة مشكاه للتنمٌة والعدالة
جمعٌة الفالوجا الخٌرٌة لإلغاثة والتنمٌة والتطوٌر
جمعٌة تطوٌر بٌت الهٌا
جمعٌة السالمة الخٌرٌة
جمعٌة الحق فً الحٌاة لألطفال المعوقٌن
جمعٌة اإلخاء لإلغاثة والتنمٌة الخٌرٌة
جمعٌة العنقاء للتنمٌة المجتمعٌة
جمعٌة اسعاد الطفولة
جمعٌة تنمٌة األسرة والمجتمع
جمعٌة نبراس األجٌال للتنمٌة المجتمعٌة
جمعٌة سراج الضعفاء
جمعٌة مركز اإلرشاد التربوي
جمعٌة الحٌاة واألمل
الجمعٌة الوطنٌة للتطوٌر والتنمٌة  -جبالٌا
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القطاع
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الثقافٌة
جمعٌات المعاقٌن
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
جمعٌات التعلٌم العالً
جمعٌات المعاقٌن
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الزراعٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
جمعٌات المعاقٌن
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة

المحافظة
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الوسطى
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال

ممحق رقم ( )4الجمعيات التي تزيد الميزانية السنوية ليا عن $ 50,000
#
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

اسم الجمعية
جمعٌة الوفاق الفلسطٌنٌة
جمعٌة الوئام الخٌرٌة
جمعٌة إتحاد المزارعٌن الخٌرٌة
الهٌئة الفلسطٌنٌة لتمكٌن الشباب
جمعٌة سالم لإلغاثة والتنمٌة
جمعٌة جبالٌا للتأهٌل
جمعٌة زاخر لتنمٌة قدرات المرأة الفلسطٌنٌة
جمعٌة اإلزدهار التنموٌة
جمعٌة الشمال للتنمٌة والتطوٌر المجتمعً
جمعٌة بٌتنا للتنمٌة والتطوٌر المجتمعً
جمعٌة رعاٌة المرٌض غزه
جمعٌة العطاء الخٌرٌة
جمعٌة دار الهدى لرعاٌة األطفال
جمعٌة اآلفاق للتنمٌة والتطوٌر
جمعٌة فرسان الغد الشبابٌة الخٌرٌة
جمعٌة أحباء فلسطٌن للتنمٌة المجتمعٌة
الجمعٌة الخٌرٌة ألهالً مخٌم جبالٌا لالجئٌن بقطاع غزه
جمعٌة الرحمة لألعمال الخٌرٌة
الجمعٌة اإلسالمٌة بالشاطئ
جمعٌة بناة فلسطٌن للتنمٌة المجتمعٌة
جمعٌة بشائر لإلغاثة والتنمٌة
الجمعٌة الفلسطٌنٌة لإلغاثة والتنمٌة
جمعٌة دار السالم لإلغاثة والتنمٌة
جمعٌة بٌت الخٌر الفلسطٌنً
جمعٌة الفالح الخٌرٌة
جمعٌة أصدقاء الطفل
جمعٌة اإلخالص لإلغاثة والتنمٌة
جمعٌة أبناء البلد الخٌرٌة
جمعٌة تطوٌر األسرة الخٌرٌة
جمعٌة المواساة الخٌرٌة
جمعٌة أرض السالم للتنمٌة والتطوٌر المجتمعً
جمعٌة اشراقة الخٌرٌة
جمعٌة رٌاحٌن الخٌرٌة
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القطاع
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الزراعٌة
جمعٌات الشباب والرٌاضة
جمعٌات المعاقٌن
جمعٌات المعاقٌن
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الطبٌة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات األمومة والطفولة
جمعٌات الشباب والرٌاضة
جمعٌات الشباب والرٌاضة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
جمعٌات األمومة والطفولة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
جمعٌات األمومة والطفولة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الزراعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة

المحافظة
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال

ممحق رقم ( )4الجمعيات التي تزيد الميزانية السنوية ليا عن $ 50,000
#
232
233
234
235

القطاع
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات اإلجتماعٌة
الجمعٌات الثقافٌة
الجمعٌات الثقافٌة

اسم الجمعية
جمعٌة اشراقة الخٌرٌة
جمعٌة غسان كنفانً التنموٌة
الجمعٌة الفلسطٌنٌة للتنمٌة وحماٌة التراث
هٌئة المستقبل للتنمٌة
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المحافظة
الشمال
الشمال
الشمال
الشمال

ملحق رقم ( )4الجمعيات المتعاونة في تعبئة االستبانة
#

اسم الجمعية

قطاع الجمعية

المحافظة

1

جمعٌة اإلخالص لإلغاثة والتنمٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

2

جمعٌة أبناء البلد الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

3

جمعٌة تطوٌر األسرة الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

4

جمعٌة المواساة الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

5

جمعٌة أرض السالم للتنمٌة والتطوٌر المجتمعً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

6

جمعٌة زاخر لتنمٌة قدرات المرأة الفلسطٌنٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

7

جمعٌة اإلزدهار التنموٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

8

جمعٌة الشمال للتنمٌة والتطوٌر المجتمعً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

9

جمعٌة بٌتنا للتنمٌة والتطوٌر المجتمعً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

10

جمعٌة الوفاق لالغاثة والتنمٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

11

جمعٌة األنوار لإلغاثة والتنمٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

12

جمعٌة أصدقاء القلوب الرحٌمه

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

13

جمعٌة التضامن الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

14

الجمعٌة الفلسطٌنٌة  -عون

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

15

جمعٌة التأهٌل والتدرٌب االجتماعً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

16

جمعٌة مركز دراسات المجتمع المدنً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

17

جمعٌة رسالة لالعمال الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

18

الجمعٌة الفلسطٌنٌة للتنمٌة واالعمار(بادر)

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

19

جمعٌة مركز شؤون المرأة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

20

جمعٌة الزكاة اإلسالمٌة -لجنة زكاة غزه

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

21

جمعٌة البرٌج للتأهٌل المجتمعً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الوسطى

22

جمعٌة منتدى التواصل بالنصٌرات

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الوسطى

23

جمعٌة إعمار للتنمٌة والتأهٌل

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس

24

جمعٌة أصدقاء الطفل الفلسطٌنً الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

رفح

25

جمعٌة عطاء بال حدود لإلغاثة وتنمٌة المجتمع

الجمعٌات اإلجتماعٌة

رفح

26

جمعٌة ٌبوس الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

رفح
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ملحق رقم ( )4الجمعيات المتعاونة في تعبئة االستبانة
#

اسم الجمعية

قطاع الجمعية

المحافظة

27

الجمعٌة الفلسطٌنٌة لإلغاثة والتنمٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

28

جمعٌة دار السالم لإلغاثة والتنمٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

29

جمعٌة بٌت الخٌر الفلسطٌنً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

30

جمعٌة الفالح الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

31

جمعٌة اإلخاء لإلغاثة والتنمٌة الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

32

جمعٌة العنقاء للتنمٌة المجتمعٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

33

جمعٌة اسعاد الطفولة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

34

جمعٌة تنمٌة األسرة والمجتمع

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

35

جمعٌة نبراس األجٌال للتنمٌة المجتمعٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

36

جمعٌة سراج الضعفاء

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

37

جمعٌة مركز اإلرشاد التربوي

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

38

جمعٌة الحٌاة واألمل

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

39

الجمعٌة الوطنٌة للتطوٌر والتنمٌة  -جبالٌا

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

40

جمعٌة الوفاق الفلسطٌنٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

41

جمعٌة الوئام الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

42

جمعٌة أجٌال لإلبداع والتطوٌر الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

43

جمعٌة واعد لألسرى والمحررٌن

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

44

جمعٌة النهوض باألسرة الفلسطٌنٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

45

جمعٌة شرق غزه إلنماء األسرة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

46

جمعٌة الحٌاة لتنمٌة األسرة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

47

جمعٌة التوبة الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

48

جمعٌة فارس العرب للتنمٌة واألعمال الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

49

هٌئة المجد التنموٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

50

الجمعٌة الفلسطٌنٌة الكوٌتٌة للرعاٌة اإلجتماعٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

51

جمعٌة الزهراء التنموٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الوسطى

52

جمعٌة الزهراء لتطوٌر المرأة والطفل

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الوسطى
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53

جمعٌة حنان للثقافة والتنمٌة المجتمعٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الوسطى

54

جمعٌة الحق والعدالة الفلسطٌنً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس

55

جمعٌة خانٌونس للتأهٌل والتدرٌب

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس

56

جمعٌة نسائم األمل

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس

57

جمعٌة بنٌان للتدرٌب والتقٌٌم والدراسات المجتمعٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس

58

جمعٌة إسناد المجتمع

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس

59

جمعٌة المستقبل للثقافة والتنمٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

رفح

60

جمعٌة بشائر لإلغاثة والتنمٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

61

جمعٌة مشكاه للتنمٌة والعدالة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

62

جمعٌة الفالوجا الخٌرٌة لإلغاثة والتنمٌة والتطوٌر

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

63

جمعٌة تطوٌر بٌت الهٌا

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

64

جمعٌة السالمة الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الشمال

65

جمعٌة التكافل للتنمٌة المجتمعٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

66

جمعٌة ثمار الخٌر للتنمٌة والتطوٌرالمجتمعً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

67

جمعٌة مؤسسة بسمة أمل لرعاٌة مرضى السرطان

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

68

جمعٌة فجر لإلغاثة والتنمٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

69

جمعٌة الوداد للتأهٌل المجتمعً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

70

جمعٌة مكه المكرمة الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

71

جمعٌة غٌث لإلغاثة والتنمٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

72

جمعٌة مبرة الرحمة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

73

جمعٌة مودة لرعاٌة األسرة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الوسطى

74

جمعٌة الصالح اإلسالمٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الوسطى

75

جمعٌة دار الٌتٌم الفلسطٌنً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الوسطى

76

جمعٌة المستقبل الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس

77

جمعٌة الوالء الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس

78

جمعٌة بٌت المستقبل

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس
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79

جمعٌة تطوٌر وتنمٌة المجتمع

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس

80

جمعٌة دار السالم الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس

81

جمعٌة النصر الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

رفح

82

جمعٌة حواء المستقبل

الجمعٌات اإلجتماعٌة

رفح

83

جمعٌة تنمٌة المرأة والطفل

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

84

جمعٌة حصاد الخٌر

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

85

جمعٌة األمهات الفلسطٌنٌة لرعاٌة األسرة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

86

جمعٌة المستقبل للصم الكبار

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

87

جمعٌة الرعاٌة واالرتقاء الفلسطٌنٌة الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

88

جمعٌة فلسطٌن الغد للتنمٌة المجتمعٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

89

جمعٌة الشبان المسٌحٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

90

جمعٌة سواعد لالغاثة والتنمٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

غزة

91

جمعٌة افاق للتنمٌة المجتمعٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الوسطى

92

جمعٌة آفاق جدٌدة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الوسطى

93

جمعٌة التدرٌب التنموي والتأهٌل األسري الفلسطٌنً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

الوسطى

94

جمعٌة األقصى لإلغاثة والتنمٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس

95

جمعٌة المجمع اإلسالمً

الجمعٌات اإلجتماعٌة

خانٌونس

96

الجمعٌة الخٌرٌة االجتماعٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

رفح

97

جمعٌة ابن باز الخٌرٌة

الجمعٌات اإلجتماعٌة

رفح

98

جمعٌة المنتدى اإلجتماعً التنموي-فلسطٌن

الجمعٌات الثقافٌة

غزة

99

جمعٌة مجموعة غزه للثقافة والتنمٌة

الجمعٌات الثقافٌة

غزة

100

جمعٌة الصحابة لتحفٌظ القرآن الكرٌم والعلوم الشرعٌة

الجمعٌات الثقافٌة

غزة

101

جمعٌة مركز المغازي الثقافً

الجمعٌات الثقافٌة

الوسطى

102

الهٌئة الفلسطٌنٌة للتنمٌة

الجمعٌات الثقافٌة

الوسطى

103

جمعٌة أصدقاء بال حدود للتنمٌة المجتمعٌة

الجمعٌات الثقافٌة

الوسطى

104

جمعٌة رائدات المستقبل

الجمعٌات الثقافٌة

خانٌونس
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105

جمعٌة األٌدي الرحٌمة الخٌرٌة

الجمعٌات الثقافٌة

غزة

106

جمعٌة دار القرأن الكرٌم والسنة الخٌرٌة

الجمعٌات الثقافٌة

خانٌونس

107

جمعٌة المجلس العلمً للدعوة السلفٌة

الجمعٌات الثقافٌة

خانٌونس

108

جمعٌة التغرٌد للثقافة والتنمٌة

الجمعٌات الثقافٌة

الشمال

109

جمعٌة طموح لتنمٌة المهارات

الجمعٌات الثقافٌة

غزة

110

جمعٌة االتحاد العام للمراكز الثقافٌة

الجمعٌات الثقافٌة

غزة

111

جمعٌة بسمة للثقافة والفنون

الجمعٌات الثقافٌة

غزة

112

جمعٌة اشراقة الخٌرٌة

الجمعٌات الزراعٌة

الشمال

113

جمعٌة الوادي األخضر

الجمعٌات الزراعٌة

غزة

114

جمعٌة إتحاد المزارعٌن الخٌرٌة

الجمعٌات الزراعٌة

الشمال

115

الجمعٌة الرٌفٌة للتطوٌر الزراعً

الجمعٌات الزراعٌة

خانٌونس

116

جمعٌة مركز خزاعه للزراعة المستمرة

الجمعٌات الزراعٌة

خانٌونس

117

جمعٌة مزارعً البٌوت البالستٌكٌة

الجمعٌات الزراعٌة

خانٌونس

118

جمعٌة المزارعٌن الفلسطٌنٌٌن

الجمعٌات الزراعٌة

خانٌونس

119

جمعٌة النخٌل الفلسطٌنٌه للتنمٌة والتطوٌر

الجمعٌات الزراعٌة

خانٌونس

120

جمعٌة رعاٌة المرٌض غزه

الجمعٌات الطبٌة

الشمال

121

جمعٌة العالج الطبٌعً الفلسطٌنً

الجمعٌات الطبٌة

غزة

122

جمعٌة مجمع الصحابة الطبً

الجمعٌات الطبٌة

غزة

123

جمعٌة بنك الدم المركزي

الجمعٌات الطبٌة

غزة

124

جمعٌة أصدقاء المرٌض

الجمعٌات الطبٌة

غزة

125

جمعٌة أصدقاء المستشفٌات والمراكز الصحٌة للتنمٌة والتطوٌر

الجمعٌات الطبٌة

غزة

126

الهٌئة الوطنٌة لسرطان األطفال

الجمعٌات الطبٌة

غزة

127

جمعٌة إتحاد لجان العمل الصحً

الجمعٌات الطبٌة

غزة

128

جمعٌة الجنوب لصحة المرأة

الجمعٌات الطبٌة

رفح

129

جمعٌة مركز حٌفا الطبً الخٌري

الجمعٌات الطبٌة

غزة

130

جمعٌة وصال للتنمٌة الصحٌة والمجتمعٌة

الجمعٌات الطبٌة

خانٌونس
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131

جمعٌة عشائر قبٌلة الترابٌن الخٌرٌة

الجمعٌات العائلٌة والعشائرٌة

رفح

132

جمعٌة رجال األعمال الفلسطٌنٌٌن

الجمعٌات النقابٌة

غزة

133

جمعٌة الحرٌة لإلنتاج الفنً

الجمعٌات النقابٌة

غزة

134

جمعٌة العطاء الخٌرٌة

جمعٌات األمومة والطفولة

الشمال

135

جمعٌة دار الهدى لرعاٌة األطفال

جمعٌات األمومة والطفولة

الشمال

136

جمعٌة الزاهرة الخٌرٌة

جمعٌات األمومة والطفولة

غزة

137

جمعٌة األعمال الخٌرٌة

جمعٌات األمومة والطفولة

غزة

138

جمعٌة اإلتحاد النسائً الفلسطٌنً

جمعٌات األمومة والطفولة

غزة

139

جمعٌة أصدقاء الطفل

جمعٌات األمومة والطفولة

الشمال

140

جمعٌة مؤسسة إنقاذ الطفل  -فلسطٌن

جمعٌات األمومة والطفولة

غزة

141

جمعٌة البرامج النسائٌة-خانٌونس

جمعٌات األمومة والطفولة

خانٌونس

142

جمعٌة وفاق لرعاٌة المرأة والطفل

جمعٌات األمومة والطفولة

رفح

143

جمعٌة مركز الطفل واألسرة لإلرشاد والتدرٌب

جمعٌات األمومة والطفولة

غزة

144

جمعٌة معهد األمل لألٌتام

جمعٌات األمومة والطفولة

غزة

145

جمعٌة الهدى التنموٌة

جمعٌات األمومة والطفولة

خانٌونس

146

الهٌئة األهلٌة لرعاٌة األسرة

جمعٌات األمومة والطفولة

غزة

147

جمعٌة عاٌشه لحماٌة المرأة والطفل

جمعٌات األمومة والطفولة

غزة

148

جمعٌة الشابات المسلمات

جمعٌات األمومة والطفولة

غزة

149

جمعٌة نطوف للبٌئة وتنمٌة المجتمع

جمعٌات البـٌـئة

غزة

150

جمعٌة فلسطٌن التربوٌة لحماٌة البٌئة

جمعٌات البـٌـئة

غزة

151

جمعٌة بٌادر للبٌئة والتنمٌه

جمعٌات البـٌـئة

خانٌونس

152

جمعٌة أصدقاء البٌئة الفلسطٌنٌة

جمعٌات البـٌـئة

رفح

153

جمعٌة أصدقاء الطالب /غزه

جمعٌات التعلٌم العالً

غزة

154

جمعٌة دار األرقم التعلٌمٌة

جمعٌات التعلٌم العالً

غزة

155

هٌئة رابطة علماء فلسطٌن

جمعٌات التعلٌم العالً

غزة

156

جمعٌة مركز العلم والثقافة الخٌرٌة

جمعٌات التعلٌم العالً

الوسطى
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157

جمعٌة الملتقى التربوي الخٌري

جمعٌات التعلٌم العالً

الوسطى

158

جمعٌة نور المعرفة

جمعٌات التعلٌم العالً

الوسطى

159

جمعٌة المنتدى التربوي

جمعٌات التعلٌم العالً

رفح

160

جمعٌة اآلفاق للتنمٌة والتطوٌر

جمعٌات الشباب والرٌاضة

الشمال

161

جمعٌة فرسان الغد الشبابٌة الخٌرٌة

جمعٌات الشباب والرٌاضة

الشمال

162

جمعٌة رؤٌه شبابٌه

جمعٌات الشباب والرٌاضة

غزة

163

جمعٌة فرسان العرب الخٌرٌة

جمعٌات الشباب والرٌاضة

غزة

164

الهٌئة الفلسطٌنٌة لتمكٌن الشباب

جمعٌات الشباب والرٌاضة

الشمال

165

جمعٌة مركز الشباب الفلسطٌنً

جمعٌات الشباب والرٌاضة

غزة

166

جمعٌة الفجر الشبابً الفلسطٌنً

جمعٌات الشباب والرٌاضة

خانٌونس

167

جمعٌة إنقاذ المستقبل الشبابً

جمعٌات الشباب والرٌاضة

غزة

168

جمعٌة الوفاء الخٌرٌة

جمعٌات المعاقٌن

غزة

169

جمعٌة البرٌج لتأهٌل المعاقٌن

جمعٌات المعاقٌن

الوسطى

170

جمعٌة سالم لإلغاثة والتنمٌة

جمعٌات المعاقٌن

الشمال

171

جمعٌة جبالٌا للتأهٌل

جمعٌات المعاقٌن

الشمال

172

جمعٌة دٌر البلح لتأهٌل المعاقٌن

جمعٌات المعاقٌن

الوسطى

173

جمعٌة األمل لتأهٌل المعاقٌن

جمعٌات المعاقٌن

رفح

174

جمعٌة الحق فً الحٌاة لألطفال المعوقٌن

جمعٌات المعاقٌن

الشمال

175

جمعٌة المركز الوطنً للتأهٌل المجتمعً

جمعٌات المعاقٌن

غزة

176

جمعٌة دار المعاقٌن الخٌرٌة

جمعٌات المعاقٌن

غزة

177

جمعٌة رعاٌة أسر المعاقٌن

جمعٌات المعاقٌن

رفح

178

جمعٌة رابطة الخرٌجٌن المعاقٌن بصرٌا

جمعٌات المعاقٌن

غزة

179

الجمعٌة الفلسطٌنٌة لتأهٌل المعاقٌن

جمعٌات المعاقٌن

غزة

180

جمعٌة أطفالنا للصم

جمعٌات المعاقٌن

غزة
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1

جمعٌة رٌاحٌن الخٌرٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

الشمال

2

جمعٌة اشراقة الخٌرٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

الشمال

3

جمعٌة غسان كنفانً التنموٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

الشمال

4

جمعٌة أحباء فلسطٌن للتنمٌة المجتمعٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

الشمال

5

الجمعٌة الخٌرٌة ألهالً مخٌم جبالٌا لالجئٌن بقطاع غزه

الجمعٌات االجتماعٌة

الشمال

6

جمعٌة الرحمة لألعمال الخٌرٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

الشمال

7

الجمعٌة اإلسالمٌة بالشاطئ

الجمعٌات االجتماعٌة

الشمال

8

جمعٌة النجادة الفلسطٌنٌة الخٌرٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

غزة

9

جمعٌة الدراسات النسوٌة الفلسطٌنٌة التنموٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

غزة

10

هٌئة فلسطٌن الخٌرٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

غزة

11

الجمعٌة الخٌرٌة لدعم األسرة الفلسطٌنٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

غزة

12

جمعٌة المستقبل لرعاٌة ضحاٌا العنف

الجمعٌات االجتماعٌة

غزة

13

جمعٌة مركز التدرٌب المجتمعً وإدارة األزمات

الجمعٌات االجتماعٌة

غزة

14

جمعٌة روافد لإلغاثة والتنمٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

غزة

15

جمعٌة حٌفا لرعاٌة األسرة الفلسطٌنٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

غزة

16

جمعٌة األنصار الخٌرٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

غزة

17

جمعٌة شراكه للتنمٌة المجتمعٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

الوسطى

18

جمعٌة صوت المجتمع للعمل االجتماعً والتنموي

الجمعٌات االجتماعٌة

الوسطى

19

جمعٌة المنال لتطوٌر المرأة الرٌفٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

الوسطى

20

جمعٌة اإلعمار واإلغاثة الخٌرٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

الوسطى

21

جمعٌة أرض اإلسراء الخٌرٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

الوسطى

22

جمعٌة اإلٌثار لإلغاثة والتنمٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

خانٌونس

23

جمعٌة وطن للتراث والتنمٌة األسرٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

خانٌونس

24

جمعٌة الرحمة الخٌرٌة

الجمعٌات االجتماعٌة

خانٌونس

25

جمعٌة مؤسسة الخالدٌن

الجمعٌات االجتماعٌة

رفح

26

جمعٌة البتول الخٌرٌه

الجمعٌات االجتماعٌة

رفح
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27

الجمعٌة الفلسطٌنٌة للتنمٌة وحماٌة التراث

الجمعٌات الثقافٌة

الشمال

28

هٌئة المستقبل للتنمٌة

الجمعٌات الثقافٌة

الشمال

29

جمعٌة أهل السنة أنصار آل البٌت واألصحاب

الجمعٌات الثقافٌة

غزة

30

جمعٌة المرأة المبدعة

الجمعٌات الثقافٌة

غزة

31

جمعٌة الكرمل الثقافٌة بالنصٌرات

الجمعٌات الثقافٌة

الوسطى

32

جمعٌة مؤسسة الثقافة والفكر الحر

الجمعٌات الثقافٌة

خانٌونس

33

جمعٌة دار الكتاب والسنه

الجمعٌات الثقافٌة

خانٌونس

34

الجمعٌة األهلٌة لتطوٌر النخٌل والتمور

الجمعٌات الزراعٌة

الوسطى

35

جمعٌة المركز الفلسطٌنً للزراعة الحٌوٌة

الجمعٌات الزراعٌة

رفح

36

جمعٌة برنامج العون واألمل لرعاٌة مرضى السرطان

الجمعٌات الطبٌة

غزة

37

جمعٌة مركز فلسطٌن لرعاٌة ضحاٌا الصدمات النفسٌة

الجمعٌات الطبٌة

غزة

38

جمعٌة األمل لذوي زارعً القوقعه

الجمعٌات الطبٌة

غزة

39

جمعٌة أصدقاء الستوما

الجمعٌات الطبٌة

غزة

40

جمعٌة أرض اإلنسان الفلسطٌنٌة الخٌرٌة

الجمعٌات الطبٌة

غزة

41

جمعٌة برنامج غزه للصحة النفسٌة

الجمعٌات الطبٌة

غزة

42

جمعٌة الهالل األحمر

الجمعٌات الطبٌة

غزة

43

جمعٌة الخدمة العامة ألحٌاء مدٌنة غزة

الجمعٌات الطبٌة

غزة

44

جمعٌة األٌدي الوفٌة للتنمٌة الصحٌة والمجتمعٌة

الجمعٌات الطبٌة

خانٌونس

45

جمعٌة أصداء لإلنتاج الفنً واإلعالمً

الجمعٌات النقابٌة

خانٌونس

46

جمعٌة بناة فلسطٌن للتنمٌة المجتمعٌة

جمعٌات األمومة والطفولة

الشمال

47

جمعٌة األم الخٌرٌة للتنمٌة

جمعٌات األمومة والطفولة

غزة

48

جمعٌة مؤسسة البٌت الصامد

جمعٌات األمومة والطفولة

غزة

49

جمعٌة مؤسسة برامج التربٌة للطفولة المبكرة

جمعٌات األمومة والطفولة

غزة

50

جمعٌة الخرٌجات الجامعٌات

جمعٌات الخرٌجـٌن

غزة

51

جمعٌة مركز الصداقة الفلسطٌنً للتنمٌة

جمعٌات الشباب والرٌاضة

غزة

52

جمعٌة الرواد للشباب الفلسطٌنً

جمعٌات الشباب والرٌاضة

خانٌونس
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53

جمعٌة رٌاده للتنمٌة المجتمعٌة

جمعٌات الشباب والرٌاضة

خانٌونس

54

جمعٌة األصدقاء لذوي االحتٌاجات الخاصة

جمعٌات المعاقٌن

رفح

55

جمعٌة الضمٌر لرعاٌة األسرى والمعتقلٌن وحقوق اإلنسان

جمعٌات حقوق اإلنسان

غزة
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