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 المقدمة
يشهد العاالم ححاوالت وحغيارات كةيارة فاي حركياب المجتمعاات والمنثماات حمةلا
بالنمو االقتصادي السريع والتساار التكنولاوجي الها اا والصصصصاة والعولماة ودخاو
كةير مان الادو النامياة مرحلاة التصانيع واعتمااد أسالوي التنمياة والتطاوير حاو
مستقبا أفضاا وها ا التغيارات لام ححادج تيجاة لزياادة رأس الماا أو اساتصدا
التكنولوجيا في المنثماات فحساب باا بالدرجاة األولاى مان خاى القاوى البشارية
العاملة في ها ا المنثماات فالعنصار البشاري الموهاا والمادري والكاهء هاو أهام
عناصر اإل

تاج (العميان  4101ص.)03

وحتأثر كا المنثمات بالتغيرات التي ححدج مان حولهاا و لاك لكو هاا ثماام مفتوحاة
حوثر في البيئة المحيطة وحتأثر بها وحوجاد العدياد مان القاوى التاي حجعاا التغييار
حتمي ما فاي المنثماات المصتلفاة ساواء كا ا هادفاة للاربر أ غيار هادفاة للاربر
حجارية أ صناعية أ خدمية عامة أ خاصة ومن ثم يصعب حجنب ه ا التغيير .
(أحمد  4119ص -05ص.)06

وحنعكس االستجابة له ا المتغيرات والتطاورات فاي قادرة اإلدارة علاى القياا بادورها
المهاام فااي منثمااات األعمااا باعتبااار أن اإلدارة هااي وساايلة المنثمااة فااي أي ماان
مستوياحها وأشكالها لتوظياه واساتةمار مواردهاا للوصاو إلاى ححقياف أهادافها مماا
يتطلب إيجاد السابا والوساا ا واألدوات واألوعياة التنثيمياة التاي حمكان اإلدارة مان
إعادة التوازن اإلداري ال ي يعالج قاط الضعه والقاوة ويساتفيد مان الفارص ويواجا
المصااا ر التااي أفرزحهااا حلااك المتغياارات والتطااورات متصطيااة فااي لااك وظا فهااا
التقليدية إلى آفاق أخرى حتسام بالتجدياد واالبتكاار اللا ين يحققاان التفاوق والتمياز
للمنثمة ويكسبها التحلي بصفة الميزة التنافسية (السكار ة  4101ص.)00

ى مهما ما وباات لهاا دور أساساي فاي
لقد باح المنثمات غير الحكومية حلعاب دورما فااع م
أمور و نية دولية عديادة األمار الا ي أدى إلاى موهاا علاى مساتوى العادد والقاوة
والبنيان وفي بعا
عا

الحااالت اكتساب ها ا المنثماات شارعية ماع الضاغوط التاي

منهاا الميزا ياات الحكومياة لدرجاة أ هاا أصابح الورياث الشارعي لكةيار مان

المسئوليات الحكومية التقليدية من احية أخارى فا ن ا شاغا القطاا الصااص فاي
عالم وال ي ال مكان في للفقاراء والمهمشاين جعاا األ ثاار كلهاا حتجا

حاو ها ا

القطا سواء في ححقيف اآلما أو سد االحتياجاات أو حتاى فاي الضاغى علاى الحكوماات
حو المزيد من اإليجابية والفعالية

( أفندي  :4117ص)0

كا لك ما كان ليحصا لوال وجود قدرة مالية حساعد على حنفي حلك األ شطة والبرامج لا ا
ف ن المقصود من عملية حدبير(حجنيد األموا ) هو إيجاد الما الىز لإل فااق علاى جمياع
العمليات اإلدارية وعلى مصتله األ شطة والبرامج التي حقو بها المنثمة ومن ثام يمكان
وصه حمويا المنثمات غير الحكومية أ
مصادرا الصاصة والعامة

لك الما ال ي ححصا علي ه ا المنثمات مان

بقام للوا ر والقوا ين المنثمة ليكون موردما ثابتام ومستمرام للصرف

من على أجهزة المنثمة وعملياحها اإلدارية وبرامجها وأ شطتها وحكاوين أصاولها الةابتاة
والمتداولة ويزداد االهتما في اآلو ة األخيرة بضرورة زيادة الموارد المالية للمنثماات غيار
الحكومية و لك من أجا حفعيا الدور ال ي يمكن أن حقو ب في إحاداج عملياة التنمياة
وححسين جودة الصدمات التي حقو بتقديمها باإلضافة إلاى زياادة قادرحها علاى ححقياف
األهداف التي أ شئ من أجلها إال أ

يجدر اإلشارة هنا إلى أن زيادة التمويا ليس المعياار

األساسي لتقد أداء المنثمة وقدرحها على البقاء واالستمرارية فهناك مان المنثماات مان
حعما بموارد مالية قليلة ولكن إ جازاحها كةيرة ويرجع لك إلى كفاءة ومهارة القا مين على
إدارحها ومن هنا يجب التأكيد على ضرورة حرص المنثمة على بناء قاعدة مان الماوظفين
والمومنين برسالتها مما يعود عليها بموارد مالية ضصمة و لك بدالم من التركيز على لاب
األموا فقى والقيا بحمىت إعى

ية لجمعها( .أفندي :4117ص)3

 مشكلة الدراسة
يعا ي المجتمع الفلسطيني مشاكىت اقتصاادية وحنموياة باإلضاافة الاى قلاة الماوارد
واإلمكا يات المادية والمالية وإ نا بحث في ه ا الدارسة كيه يمكان أن حسااهم منثماات
المجتمع المد ي في حجنيد األموا و لك لتحقيف التنمية المستدامة وماهي األولويات التاي
يجب أن حراعيها منثمات المجتمع المد ي لتحقيف التنمية المستدامة.
و حعتباار مشااكلة التمويااا ماان أهاام العوامااا التااي حعرقااا عمااا المنثمااات غياار
الحكومية وحقلا مان شاا ها وحلعاب المسااعدات المالياة دورام محورياام فاي ححدياد
احجاهااات عمااا المنثمااات غياار الحكوميااة وحتااأثر فرصااة الحصااو علااى التمويااا
بنوعية النشاط والتوجيهات واألهداف المعلناة مان قباا ها ا المنثماات ساواء كاان
التمويا من جهة محلية أو دولياة باإلضاافة إلاى لاك فا ن التناافس علاى مصاادر
التمويا احها يشكا عا ق ما كبيرما في الحصاو علاى التموياا الاىز

وفاي الكةيار مان

األحيان يرحبى لك بشروط عديدة منهاا جاودة المشااريع المقدماة والمدروساة حقنياام
وإمكا ية حنفي ها ومنها وجود الكادر البشاري الاىز لتنفيا حلاك المشااريع المقدماة
إلى جهات التمويا ومنها مطابقة األ شاطة المقدماة والمقترحاة ماع أهاداف وأولوياات
الجهة الممولة ( .مرصد .)4113
وإن أغلب التمويا اليو في قطاا غازة يا هب إلاى اإلغاثاات والمساتلزمات األساساية
الضرورية للمجتمع و سبة قليلة من ه ا التمويا ي هب إلى عملية االستدامة.
ويعتبر حجنياد األ ماوا فاي المنثماات المجتماع الماد ي هاو األسااس فاي ححقياف
التنمية المستدامة وفي ه ا الدراسة سيتم االجابة عن السوا التالي :
 ما مدي قدرة منثمات المجتماع الماد ي فاي قطاا غازة علاى حجنياد األماواومسا همتها في ححقيف التنمية المستدامة ؟.

 أهداف الدراسة
حهدف ه ا الدراسة إلى ححقيف ما يلي :
 .0قياس قدرة منثمات المجتمع المد ي على حجنيد األموا لبرامجها المصتلفة.
 .4قياس مدى مساهمة منثمات المجتمع المد ي الفلسطيني فاي ححقياف التنمياة
المستدامة.
 .3التعرف على أوج القصور والضعه في آليات حجنيد األموا في منثماات المجتماع
المد ي وعىجها.
 .2دراسة أثر حجنيد األموا ومتغيراح ( البناء التنثيمي السليم الكفاءة الموسساية
السياسية التمويلياة القياادة الفاعلاة درجاة الةقاة والمصاداقية الكفااءة
التسويقية أ ثمة وأساليب العماا ) ومسااهمتها فاي زياادة فاعلياة التنمياة
المستدامة على المستوى المحلي.
 .5رصااد قاااط الضااعه والمعوقااات فااي عمليااة حجنيااد األمااوا واقتاارا
الحلو المناسبة لها.
 .6التعرف على درجة حأثير األموا في ححقيف التنمية المستدامة.
 .7التعرف على رق حجنيد األموا في منثمات المجتمع المد ي بقطا غزة.
 .8التعرف على برامج التنمية المستدامة المنف ة في منثمات المجتمع المد ي.
 .9الصروج بتوصيات حصد عملية حجنيد األموا في منثمات المجتمع المد ي.

 أهمية الدراسة
حرجع أهمية الدراسة إلى مجموعة من العواما وهي :
 .0حبرز أهمية ه ا الدراسة من أهمية حجنيد األموا بالنسبة لمنثمات المجتمع المد ي
في قطا غزة.
 .4حسليى الضوء على الدور الها لمنثمات المجتمع المد ي في قطا غزة.
 .3حشير الدراسة إلى أهمية مساهمة ه ا المنثمات في ححقيف التنمية المستدامة في
المجتمع المحلي كما وحوضر مفاهيم التنمية المستدامة.

 .2حوجي منثمات المجتمع المد ي إلى االهتما بالتنمية المستدامة بقطا غزة .
 .5إ ثراء المكتبة العربياة والمحلياة بدارساة جديادة حاربى باين حجنياد األماوا
وموضو التنمية المستدامة.
 .6حساااعد هاا ا الدراسااة الباحااث فااي حطااوير مسااتقبل المهنااي فااي مجااا
منثمات المجتمع المد ي.
 فرضيات الدراسة
الفرضية الر يسة األولى
 حوجد عىقة ات داللة إحصا ية عند مستوى داللة  1.15بين قدرة منثمة المجتمع
المد ي في حجنيد األموا ومساهمتها في ححقيف التنمية المستدامة
وحتفر من ه ا الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية التالية أهمها :
 حوجد عىقة ات داللة إحصا ية بين البناء التنثيمي السليم في حجنيد األموا فاي
منثمات المجتمع المد ي وححقيف التنمية المستدامة.
 حوجد عىقة ات داللة إحصا ية بين الكفاءة الموسسية فاي حجنياد األماوا فاي
منثمات المجتمع المد ي وححقيف التنمية المستدامة.
 حوجد عىقة ات داللة إحصا ية بين السياسية التمويلية في حجنياد األماوا فاي
منثمات المجتمع المد ي وححقيف التنمية المستدامة .
 حوجد عىقة ات داللة إحصا ية بين القيادة الفعالة في حجنيد األموا في منثمات
المجتمع المد ي وححقيف التنمية المستدامة .

 حوجد عىقة ات داللة إحصا ية باين درجاة الةقاة والمصاداقية التاي حتمتاع
بهااا المنثمااة فااي حجنيااد األمااوا فااي منثمااات المجتمااع المااد ي وححقيااف
التنمية المستدامة .
 حوجد عىقة ات داللة إحصا ية باين الكفااءة التساويقية فاي حجنياد األماوا
في منثمات المجتمع المد ي وححقيف التنمية المستدامة .
(صاامم هاا ا الفرضاايات بواسااط الباحااث بناااء علااى الدارسااات التاليااة
عطية 4116هايز واخرون )4118
الفرضية الر يسة الةا ية :
 حوجد عىقة ات داللة إحصا ية عند مستوى داللة  1.15بين قدرة منثمة المجتمع
المد ي في حجنيد األموا ومساهمتها في ححقيف التنمياة المساتدامة حعازى إلاى
المتغيرات الشصصية ( العمر – الجنس – الصبرة – الموها العلمي )
الفرضية الر يسة الةالةة :
 حوجد عىقة ات داللة إحصا ية عند مساتوى داللاة  1.15باين قادرة منثماة
المجتمااع المااد ي فااي حجنيااد األمااوا ومساااهمتها فااي ححقيااف التنميااة
المستدامة حعزى إلى السامات التنثيمياة (حجام التموياا  -عادد الماوظفين
 -عمر المنثمة  -و العما ).

 متغيرات الدراسة

 حدود الدراسة:
حكون طاق الدراسة على النحو التالي:
 oالحدود البشرية :حتمةا الحدود البشرية في العاملين بالوظا ه بر يس مجلس االدارة
أو من ينوي عن والمدير التنفي ي وأحد المصتصين بتجنيد األموا .
 oالحدود المكا ية :منثمات المجتمع المد ي في قطا غزة.
 oالحدود الزما ية :سيتم حطبيف ه ا الدراسة على منثمات المجتمع الماد ي بقطاا
غزة األكةر أ فاقام خى العا . 4103

 المنهجية واإلجراءات
 .0منهج الدراسة:
سوف يستصد الباحث في ه ا الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المناسب لطبيعة الدراسة
مستصدمام المصادر األولية والةا وية للحصو على البيا ات والمعلومات الىزمة لإلجاباة عان
حساؤالت الدراسة من خى جمع البيا ات فيما يتعلف بموضو الدراسة من الكتب والمقاالت
والرسا ا العلمية والبحوج المحكمة والمقاالت المنشورة أيضام سيتم عما مسار اجتمااعي
بالعينة من خى استبا ة سيتم حوزيعها على عينة من منثمات المجتمع المد ي .
 .4مجتمع الدراسة:
حشااما الدارسااة منثمااات المجتمااع المااد ي العاملااة فااي قطااا غاازة وفااف
المعايير التالية :
 oالمنثمااات األكةاار إ فاقااام علااى أ شااطتها المصتلفااة ( اجتماعيااة صااحية
ثقافية الخ  )....خى عا . 4103
 oالمنثماااات األكةااار عاااددام مااان حياااث عااادد الماااوظفين المةبتاااين
والمتطوعين خى عا . 4103
 oالمنثمات األقد من حيث حاريخ اال شاء خى عا . 4103

 الدراسات المحلية الدراسات العربية الدراسات االجنبية :
أوال  :الدارسات المحلية
 -0دراسة أبو حماد ( )4100بعنوان :التمويا الدولي للموسساات األهلياة الفلساطينية
وأثرا على التنمية السياسية في قطا غزة ( -)4101-4111دراسة ميدا ية:
هدف الدراسة إلى حوصيه وححليا مدى مساهمة التمويا الدولي في إحداج حنمية سياسية
في قطا غزة وعن برامج التنمية السياسية التي ف حها الموسسات األهلية الفلساطينية
المتلقية للدعم ومدى مىءمتها لبرامجها التنموية مستصدمة أداة االستبيان علاى مجتماع
الموسسات الدولية وشركا هم من الموسسات األهلية المحلية التاي حبنا بارامج حنموياة
سياسية وقد خلص الباحث إلى عدد من النتا ج أبرزها :
 أن التمويا الدولي ال يحقف أولويات التنمياة فاي فلساطين بسابب ساعي إلاى
ححقيااف غايااات سياسااية للاادو الما حااة فااي المجتمااع الفلسااطيني
والمساعدات التي قدمتها المنثمات الدولية حما وفاف خطاة حنموياة حتناساب
مع أهدافها السياسية وليس مع احتياجات الشعب الفلسطيني.
 أن الموسسات األهلية الفلساطينية لايس لاديها أجنادة و نياة واضاحة حجااا
أولويات التمويا وهي حستجيب بشكا مباشار لبارامج وسياساات الماا حين مماا
ا عكس بشكا سلبي على واقع التنمية السياسية.
 فشا سياسات الماا حين التنماوي فاي إحاداج حنمياة اقتصاادية فلساطينية
حقيقية أل ها حم بدوافع سياساية إل عااا العملياة السالمية ولايس لبنااء
اقتصاد فلسطيني قاوي مساتقا وفاي الادو الما حاة وعلاى رأساها االححااد
األوروبي قدم ها ا المسااعدات وفاف خطاة حنموياة حتناساب ماع أهادافها
السياساية ولايس ماع احتياجاات الشاعب الفلساطيني وربطا المسااعدات
التي قدم للتنمية بتقد العملية السلمية.

ه ا وقد قد الباحث التوصيات التالية :
 أوصى الباحث بضرورة حبني الموسسات األهلية لبرامج التموياا التاي حنساجم ماع
أولويات الصطة الو نية وقيا الموسسات األهلية بوضع خطة استراحيجية واضحة
لهم مبنية على دراسة احتياجات المجتمع الفلسطيني بشكا منطقي.
 حوعية الموسسات حو آليات التصطيى المالي السليم حسب الصطاة االساتراحيجية
وضرورة بلورة وحطوير خطة وارئ واضحة المعالم ومتفاف عليهاا باين جمياع
األ راف المعنية ( الجهات الما حة السالطة الو نياة الفلساطينية والمنثماات
األهلية).
 يجب أن حستند ه ا الصطة إلى ححديد دقيف الحتياجات المجتمع الفلساطيني فاي
المرحلة الراهنة وخاصة احتياجات وأولويات الفقراء الفلسطينيين والتأكياد علاى
حعديا القا ون الصادر عن وزارة الداخلية والصااص بتنثايم الجا اب الماالي فاي
الموسسات األهلية ليكون أكةر وضوحام وشمولية.
 العما على مساعدة الموسسات األهلية على حنويع وحعزيز مصادر التموياا الا احي
من خى حأسيس وقه خاص بالعما األهلي وحأسايس مشااريع إ تاجياة حملكهاا
الموسسات كي حقلا من االعتماد على التمويا الصارجي ال ي هو في معثما غيار
مستقر.
 أن حعزز الموسسات الما حة مشاركة المجتمع المحلي في وضاع السياساات وإعاداد
خطى الطوارئ والتنمية عن ريف إساناد دور أكبار للمجاالس المحلياة فاي إدارة
المشاريع الممولة وحمكينها من حطوير مقترحات مشاريع وسبا حجنيد األموا .
 -4دراسة أبو راس ( )4101بعنوان " إ عكاس ضعه إدارة الموسسات األهلية على حمويا
األ شطة في محافثة ابلس"
هدف الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الموسسات األهلية في محافثة اابلس وأثرهاا
على حمويا أ شطتها حيث شما مجتمع الدراسة على الموسسات األهلية في محافثة

ابلس الحاصلة على حرخيص ولها مقر حمارس ب عملها ولها إدارة محددة حماارس إداراحهاا
وقد بلغ عدد ه ا الموسسات  96موسسة وبلغ عدد عينة البحث  40موسسة وكاان مان
مبررات حنفي ه ا الدراسة أهمية الموسسات األهلية فاي حنمياة المجتماع الفلساطيني
ووجود عدد كبير من الموسسات األهلياة فاي محافثاة اابلس وضاعه أ شاطة ها ا
الموسسات مقار ة بعددها.
لقد حم دراسة خمسة جوا ب ر يسة وهي  :واقع إدارة الموسسات األهلية أسباي ضاعه
إدارة الموسسات األهلية واقع حمويلها أثر ضعه اإلدارة على حموياا أ شاطة الموسساة
وأخيرام العقبات التي حواج حمويا األ شطة حيث إن الباحث قا باستصدا المنهج الوصفي
التحليلي في حصول على البيا ات المطلوبة وكان من أهم تا ج الدراسة هي التالي:
 وجود ضعه في إدارة الموسسات األهلية ا عكس على قدرة ه ا الموسساات فاي
الحصو على حمويا أ شطتها.
 عد وجود موظفين إداريين لدى ه ا الموسسات واعتمادها على المتطوعين.
 أن الموسسات حمةل بشروط الممولين والقيود المفروضة مان قباا الموسساات
الحكومية على حسابات ه ا الموسسات.
 وجود إجما وحوافف من قبا إدارة الموسسات على وجود ضعه في المهارات اإلدارية
لدى الموسسة األهلية يجب العما على حطويرها وحعزيزها.
وكا

أهم التوصيات التي ادي بها الباحث وهي:
 ضرورة العما على حعزيز المهارات اإلدارية إلدارات الموسسات األهلية الصاغيرة مان
خى برامج حدريبية فعالة.
 استشارة الموسسات األهلية بمستشارين إداريين وماليين لتعزيز قادرة الموسساة
على حمويا أ شطتها.
 وضع معايير علمية ومهنية لمجالس إدارة الموسسات.
 حطوير مصادر حمويا محلية و احية فعالة لتفعيا دور الموسسات وحعزياز قادرحها
على حنفي خططتها وحقلا من حنافس الموسسات على التمويا الصارجي.

 إجااراء دراسااات وأبحاااج لمناقشااة المشاااكا المترحبااة علااى الشااروط التااي
يفرضها الممولين.
 دراسااة دور الساالطة الو نيااة فااي الرقابااة علااى عمااا الموسسااات
األهلية ومعايير حرخيصها.
 -3دراسااة حماااد (  )4101بعنااوان حقياايم المشاااريع فااي المنثمااات غياار
الحكومية بقطا غزة:
هدف ه ا الدراسة إلى التعرف على حقييم المشاريع في المنثمات غير الحكومية بقطاا
غزة من وجهة ثر مديري المشاريع واستصد الباحث المنهج الوصافي التحليلاي وصامم
استبا ة خصيصام لجمع البيا ات اعتمادام على المعايير الدولياة لتقيايم المشااريع (معياار
االرحباط معيار الكفاءة معيار الفاعلية معيار األثر معيار االستدامة) حم استصدا العينة
العشوا ية المنتثمة حيث حم حوزيع  061استبا ة واسترد  025أي ما سبت  %91.6وأظهرت
تا ج الدراسة :
 .0أ

يتم حقييم المشاريع اعتمادام على معيار االرحباط بنسبة 73.9 %ومعيار الكفاءة

بنسبة  %69.06ومعيار الفاعلية بنسبة  %68.43ومعياار األثار بنسابة %71.93
ومعيار االستدامة بنسبة .%69.32
 .4عد وجود فروق حعزى إلى كاا مان المتغيارات الشصصاية " العمار الجانس
الموهااا العلمااي ساانوات الصباارة " وخصااا ص المنثمااات غياار الحكوميااة "
عمرهااا عاادد المشاااريع وعنااوان المنثمااة" ووجااود فااروق حعاازى لمتغياار
سنوات الصبرة وعنوان المنثمة بالنسبة لمعيار الفاعلية.
وخلص الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :
 أ

من الضروري أن حراعي إدارة المشاريع فاي المنثماات غيار الحكومياة حعزياز

معيااار االرحباااط واالهتمااا بشااكا أكباار بمعيااار الكفاااءة ماان أجااا ححقيااف
مصرجات المشاريع المصطى لها .

 التركيااز علااى معيااار الفاعليااة ماان أجااا ححقيااف جميااع أهااداف المشاااريع
المصطى لها وححقيف التنمية للفئات المستهدفة.
 زيادة االهتما بمعيار األثر من أجا ححقيف األهداف العامة للمنثماة وأن يراعاى
حعزيز معيار االستدامة.
 ضرورة االهتما بتقييم المشاريع ليصبر ثقافة في المنثمة وليس بناء على لب
الممولين وضرورة االستمرار في حدريب الطاقم العاما في إدارة المشاريع على حقييم
المشاريع وأن حرصد المنثمة جزءام من مواز ة المشاريع للتقييم.
 -2دراسااة حنااين أبااو حلااة ( )4118بعنااوان دور المنثمااات غياار الحكوميااة
الفلسطينية في االساتفادة مان الصاندوق الادولي لتشاجيع أصاحاي المشااريع
وخلف فرص العما المستدامة دراسة حالة قطا غزة
قطا غزة :
حناول الدراسة الدور ال ي حلعب المنثمات غير الحكومية لىستفادة مان التموياا الادولي
لدعم أصحاي المشاريع وخلص فرص عما مستدامة وقد حم اساتصدا المانهج الوصافي
التحليلي حيث حكون مجتمع الدراسة 076منثمة غير حكومية في قطا غزة حعما في مجا
التنمية وبلغ حجم العينة في ه ا الدراسة  91منثمة غير حكومية حم ححديادها بشاكا
عشوا ي.
واستصدم الباحةة االستبا ة إلى جا ب المجموعة البورية والمقاابىت الشصصاية كاأدوات
لجمع المعلومات وقد أظهرت أهم تا ج الدراسة أن هنااك عىقاة مباشارة باين غيااي
التصصص في مجا محدد للمنثمات غير الحكومية وفشا فاي قادرة خلاف فارص عماا
مستدامة ك لك فقد وجدت الدراسة أن الجهات الما حة لديها سياساحها الصاصة التاي حركاز
على مشاريع الطوارئ والتدريب والعمالة الموقتة التي أثرت سلبام على قدرة خلف فرص العما
المستدامة وقد أوص الدراسة المنثمات غير الحكومية بضرورة التصصص في مجا محادد
لزيادة كفاءة وفعالية العما وبالتالي ححقيف التنمية المستدامة إلى جا ب محاولة التغلاب
على السياسات المفروضة من قبا الجهات الما حة وفرض أولويات ه ا المنثمات التي حصد
أولويات المجتمع وأهداف حلك المنثمات.

 -5دراسة هندي  : 4116عنوان الدراسة  :دور المنثمات األهلية العاملة في قطا غزة
في العملية التنموية:
هاادف الدراسااة إلااى إبااراز دور المنثمااات األهليااة العاملااة فااي قطااا غاازة فااي
العملياااة التنموياااة ( قطاعاااات الزراعاااة والصاااناعة واإلساااكان واإل شااااءات
والصاادمات) وعىقااة المنثمااات غياار الحكوميااة الفلسااطينية مااع الساالطة
الو نية وأوص الدراسة بما يلي :
 oيجاااب زياااادة التنسااايف باااين ها ا ا المنثماااات والمنثماااات األخااارى
والسلطة والقطا الصاص.
 oيجااب أن ياارحبى عمااا المنثمااات األهليااة فااي فلسااطين بباارامج
حنمويااة منثمااة ليااتم إعاادادها وفقااام لمتطلبااات المجتمااع واحتياجاحاا
التنموية.
 -6دراسة أبو خوصة ( )4113بعنوان " المشكىت التي حواج الموسساات األهلياة فاي
محافثات غزة "
هاادف الدراسااة إلااى التعاارف علااى المشااكىت الماليااة التااي حواجاا المنثمااات
األهلية في محافثة غزة وكا

تا ج الدراسة كالتالي:

 أن  % 81من مشاكا المنثماة حعاود إلاى العجاز فاي التموياا بينماا  %5مان
المشاكا بسبب النثرة السلبية مان المجتماع للمنثماة و  %05مشااكا العماا
التطوعي.
 كا ا معوقااات الحصااو علااى التمويااا حعااود إلااى حاادخا الجهااات الممولااة
الصارجيااة بنساابة  %31محدوديااة التمويااا  %55ورأى  %05أن غياااي مصااادر
التمويا هو المعيف لفرص الحصو على التمويا .
 مصاااادر حموياااا المنثماااات حوزعا ا باااين  %71جهاااات أجنبياااة %05
مصااادر احيااة  %5حبرعااات وهبااات محليااة  %5ماان منثمااات داخااا
الصى األخضر و %5من السلطة الو نية الفلسطينية.

 كما أظهرت الدراسة أن  % 65مان المنثماات حعاا ي مان مشااكا مالياة بسابب
عد كفاية التمويا  %41بسابب محدودياة الماوارد ال احياة و %05بسابب ساوء
في اإلدارة المالية للمنثمة وأوص الدراسة بالتالي:
 oضرورة االستمرارية في حمويا المنثمات األهلية بما يتفف وأهدافها.
 oالحياديااة فااي العمااا وعااد حااأثير التاادخىت الصارجيااة لعمااا
المنثمات األهلية.
 oخلف مصادر احية لادى المنثماات األهلياة للمحافثاة علاى اساتمرارية
حقديم خدماحها بشكا ثاب .
 -7دراسة عبدالكريم ( )4114بعنوان " حقييم استمرارية التمويا ويا األجا للمنثمات
غير الحكومية الفلسطينية".
هدف ه ا الدراسة إلى حقيايم حالاة اساتمرارية التموياا للمنثماات غيار الحكومياة
الفلسطينية بالتركيز على مصادر ه ا التمويا واساتصداماح إلاى جا اب حقيايم بعا
المتغياارات كالقيااادة والحكاام واالدارة والمشاااركة المجتمعيااة ولكاان فااي حاادود
عىقتها أي ه ا المتغيرات باستمرارية التموياا وأجريا ها ا الدراساة علاى بعا
المنثمات غير الحكومية فاي الضافة والقطاا

وقاد شامل ثاىج منثماات حموياا

وأربعة منثمات قطا خاص.
وقد جاءت أهم النتا ج له ا الدراسة على النحو التالي:
 أن هناااك مااا يقاااري ماان  %53ماان هاا ا المنثمااات حعااا ي ماان العجااز
المالي في ميزا يتها.
 أن المنثمات غير الحكومية في الضفة والقطا متنوعة في مجاالت عملها  /وهاي
حسا د مجموعات من الناس في كافة المنا ف الجغرافية وأ هاا قاد أخادت علاى
عاحقها مجموعة واسعة من الرساالت (.)Missions

 أن البيئااة القا و يااة التااي حعمااا بهااا المنثمااات غياار الحكوميااة هااي
بيئااة إيجابيااة بشااكا عااا وأن هناااك قااا ون متقااد وليبرالااي قااد حاام
العما ب من يناير عا . 4111
ومن أهم حوصيات الدراسة هي التالي :
 العما على حطوير أساليب إدارة العما في المنثمات األهلية في قطا غزة.
 حعزيز فكرة العما األهلي وحقديم الصدمات لشريحة كبيرة من المحتاجين.
 ضرورة حنسيف عما المنثماات االهلياة فاي أ حااء الاو ن بماا يصاد حبااد
الصبرات فيما بينها.
 حنو مصادر التموياا لماا لا مان أهمياة علاى اساتمرارية التموياا وخاصاة
التمويا ويا األجا.
ثا ي ما  :الدارسات العربية
 -0الساامالو ي ( )4100دور الموسسااات العربيااة الما حااة فااي دعاام المنثمااات
المجتمع المد ي :
هدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على حطور المجتماع الماد ي فاي مصار وساماح وكياه
حتحدد أولويات الموسسات الما حة؟ أو إلى أي مادى حتوافاف ها ا األولوياات ساواء ماع
احتياجااات شااركا ها ماان منثمااات المجتمااع المااد ي بشااكا خاااص أو مااع أولويااات
األجندات اإلصىحية المطروحة على بىد اا العربياة بشاكا عاا ؟ وكياه يمكان إعاادة
صياغة سياساات الموسساات الما حاة مان أجاا عطااء أكةار فاعلياة فاي منطقتناا
العربية؟ ومن أهم النتا ج التي حوصل إليها:
مساااتوى التموياااا الاااو ني ال يااهِ باحتياجاااات منثماااات المجتماااع الماااد ي
بسبب ضعه ثقافة العطاء.
استمرار حمويا منثمات المجتمع المد ي لأل شطة الصيرية واإل سا ية التاي حتبناى حلاوالم
عىجية حسكيني للمشكىت االجتماعية واالقتصادية القا مة وما زال األولويات الحاكماة
لسياسات حمويا منثمات المجتمع المد ي هي حلبية االحتياجات العاجلة الملحة للموا نين

وليس التصدي لقضايا التنمية على األجا الطويا ال سيما في ظا استمرار عد حبلور رؤياة
واضحة لدور المجتمع المد ي في قيادة التغيير.
التمويا األجنبي ل شرو

وهو محاصر بصضوع لموافقة الحكومات.

وأوص الدراسة بما يلي:
 ححفيز الموسسات الو نية الما حة في دعم ومسا دة منثمات المجتمع المد ي من
أجا أداء أكةر فاعلية واستقىلية.
 عد حطوير واقع الموسسات اإلداري بما يتىء ماع حناامي حجام الصادمات التاي
حقدمها.
 أن الموسسات األهلية حقو بتقديم العدياد مان الصادمات كالصادمات الصاحية
والتعليمية واإلغاثة االجتماعية المصتلفة للمحتاجين من الفلسطينيين.
وحوصل الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :
 ضرورة العما على حطوير ثم وأساليب العما اإلدارية والعما على مراجعة وحغيير
الهيكا التنثيمي بما يتىء و بيعة عما الموسسة.
 صياغة استراحيجيات واضحة لتجنب المشاكا التي حواج إدارة الموسسة.
 العما على إزالة العقبات أما الموسسات في الحصو على األموا الىزمة لتحقياف
أهدافها وأداء دورها المنوط بها في خدمة وحنمية المجتمع.
 -4دراسة أبو بكار ( )4100بعناوان " دور موسساات المجتماع الماد ي فاي التنمياة
االجتماعية والسياسية في الصوما ".
حهدف الدراسة إلى ححقيف عدد من األهداف منطلقة من هدف ر يس ويتفر عن أهاداف
أخرى والهدف الر يس هو التعرف على حدود ال ي حقو ب حنثيمات المجتمع أو منثماات
المجتمع أو موسسات المجتمع المد ي في المجتمع الصومالي وبالتالي يتفر عن ه ا الهدف
الر يس مجموعة أخرى من األهداف الفرعية وهي األدوار التي حقاو بهاا المنثماات غيار
الحكومية ومصادر حمويلها وك لك دور المجتمع المد ي في ححقياف التنمياة المساتدامة
وأهم المشكىت التي حواجه

وأخيرام حسليى الضوء على المعوقات التي حواج عما

موسسات المجتمع المد ي ولقد استصد الباحث منهج دراسة الحالة بشكا ر يس للتعارف
على الجهود التي حب لها المنثمات غير الحكومية في مدينة مقديشاو و لاك مان خاى
حصميم استمارة حراعي الهدف الر يس للدراسة وحساؤالحها وقد ضمن االستمارة مجموعاة
من األسئلة حرحبى ارحبا ام وثيقام بالمتغيرات األساسية ات الصلة والعىقة بمشكلة الدراسة
ولقد خلص أهم تا ج الدارسة إلى التالي:
 احضر أن التمويا األجنبي يوثر أحيا ام علاى اساتقىلية المنثماة عان حجام
التمويا.
 أن أغلااب الشاارا ر والفئااات االجتماعيااة التااي حصا بهااا المشااروعات
واأل شااطة التااي حق ادمها المنثمااة هااي فئااات الفقااراء و وي االحتياجااات
الصاصة.
 أن المنثمااة حقااو فااي أغلااب األحيااان بعمااا دورات حأهيليااة وحدريبيااة
لتنمية المهارات للعما من أجاا ححساين األوضاا االقتصاادية والمعيشاية
للفقراء.
 بالنسبة للمنثمات غير الحكومية الدولياة فا ن حمويلهاا علاى األغلاب مان
مصادر خارجية حيث إن الادعم مان قباا موسساات دولياة حشاترك معهاا
فاي األهاداف والمشااريع بينماا حجتهااد المنثماات احهاا ماع موسسااات
الدولة الحكومية المحلياة مان حياث حساهيا المهماات مان خاى مى ماة
وضبى القوا ين والسياسات المتعلقة بنوعية مشاريعها وأهدافها.
وقد قدم الباحةة بع

التوصيات والمقترحات لصا عي القرار وهي كالتالي:

 لقااد بيناا الدراسااة أن هناااك مشااكلة لنثاارة أفااراد المجتمااع وثقافتاا
حااو مفهااو المنثمااات غياار الحكوميااة وبالتااالي يجااب السااعي إلااى
حغيياار ثقافااة المجتمااع و ثرح ا

حااو وجااود ه ا ا المنثمااات ماان خااى

عقااد الناادوات والمااوحمرات التااي حنثمهااا المنثمااات غياار الحكوميااة
بالتعاون مع موسسات القطا الحكومي.

 بناء م علاى تاا ج حاأثير دور المنثماات غيار الحكومياة فاي دعام التعلايم
سب الملتحقين بالمادارس وريااض األ فاا فتارى الباحةاة أ ا قاد

وارحفا

يجب المساهمة في إعداد كوادر موهلاة ومدرباة متصصصاة فاي العماا ضامن
مها المنثمات غير الحكومية وأهدافها وححقيف رؤيتها ورسالتها.
 لقد بين

تا ج الدراساة ضاعه و قاص التموياا فاي دعام المنثماات لا ا

حوصي الدراسة بقيا الموسساات بفاتر مشااريع حادر للادخا و لاك ألهمياة
دعم المشاريع وإحى التمويا ال احي بد الصارجي.
 -3دراسة هىلي ( )4101بعناوان " قضاايا وإشاكاليات التموياا األجنباي للجمعياات
األهلية في جمهورية مصر العربية".
هدف الدراسة إلاى ححلياا قضاية التموياا وحعارف الباحاث علاى االشاكاليات التاي
حصص التمويا األجنبي للجمعياات األ هلياة فاي جمهورياة مصار العربياة ولقاد قاا
الباحث باستصدا المانهج الوصافي التحليلاي واساتصد الباحاث االساتبا ة فاي جماع
البيا ات ولقد قا الباحاث بدراساة ثىثاة آراء حاو التموياا ووفقاام لدراساة الباحاث؛
فقد ا قسم اآلراء حو

لك إلى ثىثاة فارق وآخار معاارض وثالاث يحاتفش ويرشاد

ه ا ومن أهم تا ج الدراسة التالي:
 يجب التفرقة بين وعين من التمويا وهما الدعم المالي والدعم الفني أما الادعم
الفني فيقصد ب حنمية قدرات الجمعيات األهلية لمساعدحها على ححقيف أهادافها
لكفاءة وحفعيا دورها في المجتمع أما الدعم المالي للجمعيات األهلياة فهاو أمار
محفوف بالمصا ر وال جدا في لك لعدة أسباي أولها أن ه ا الدعم يوج

حو قضايا

ومجاالت حستهدفها الجهات الما حة و فرضها على الجمعيات بشكا غير مباشر وفاي
بع

األحيان دون حاجة المجتمع إلي .

 أن الدعم المالي له ا الجمعيات ال يضمن في بع

األحيان اساتمرارية المشاروعات

بعد ا تهاء المنحة ثرام العتماد الجمعيات على ه ا المنر دون االستفادة من خبارة
حنفي ها في مشروعات أخرى والمةا على لك أن هناك جمعيات ا ته حمامام وحام
حلها بعد ا تهاء منر التمويا.

 ما أفرزح التغيرات االقتصادية العالمية وبروز األزمة التي حعيشها الادو الما حاة
والتي يتوقع معها أن حعيد ه ا الدو حساباحها حو الدعم المقد للادو النامياة
وجمعياحها األهلية فمن المتوقع أن يتم استةمار ه ا المنر وحوجيهها حو قضايا
ومشكىت حلك الدو والتي رحتها األزمة االقتصادية التي حعيشها مما ياودي إلاى
استةمار ه ا المبالغ التي حتضمنها المنر داخلهاا دون النثار إلاى الادو النامياة
وبالتالي سوف عود إلى قطة الصفر مرة أخرى.
ولقد حوصا الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها :
 أن التمويا الموج للجمعيات األهلياة يجاب التعاماا معا بحا ر كماا يجاب
استةمارا جيدما واالساتفادة منا و لاك لان يتاأحى إال مان خاى وعاي ها ا
الجمعيات بمصا ر التمويا األجنبي.
 أن قضايا ومشاكىت التموياا التاي حعاا ي منهاا حلاك الجمعياات لان ححاا
بالمنر الصارجية فقاى خاصاة أن هنااك حجااري لجمعياات أهلياة مصارية ال
حعتمااد علااى التمويااا الصااارجي وحمتلااك قاادرات و اقااات ها لااة وحقااد
مشروعات وخدمات عالية الجاودة وحادار بميزا ياات ضاصمة لايس ساوى أ هاا
حمتلك القدرات الموسسية والمالية التي حساعدها.
 -2دراسة أبو ز ى وغنيم ()4115
عنوان الدراسة  :التنمية المستديمة دراسة قطرية في المفهو والمحتوى
هاادف الدراسااة  :هاادف الدراسااة إلااى اسااتعراض مفهااو التنميااة المسااتديمة
ومحتواها وححليلها وحبين الفلسفة التنموية التي حشكا أرضية ه ا المفهو .
تا ج الدراسة  :أظهرت النتا ج إلى أن التنمياة المساتديمة هاي أسالوي حيااة و ماى
معيشة ححكم أ ر أخىقية إ سا ية إلى جا اب أ هاا ماى حنماوي يمتااز بالعقى ياة
ى للنزعاة المادياة مان حغييار كةيار مان
والرشد ويسع ى إلى خلاف مجتماع أقاا ماي م
المفاهيم الةقافية السا دة والتاي حقاو علاى مبادأ األكةار هاو األفضاا فاي جوا اب
الحياة المصتلفة.

 -5دراسة الحيدري ( )4112بعنوان " العواماا الداخلياة الماوثرة فاي عملياة جماع
التبرعات في المنثمات الصيرية العالمية".
هاادف الدراسااة إلااى التعاارف علااى العوامااا الداخليااة المااوثرة فااي عمليااة جمااع
التبرعات فاي المنثماات الصيرياة العالمياة الموجاودة فاي مديناة الريااض بالمملكاة
العربية السعودية ولتحقيف أهداف ها ا الدراساة واإلجاباة علاى حسااؤالحها اساتصد
الباحث المنهج ا لمسحي الوصفي ويتكاون مجتماع الدراساة مان جمياع العااملين فاي
اإلدارة العليا وماوظفي جماع التبرعاات فاي المنثماات الصيرياة ات النشااط العاالمي
الموجودة في مدينة الرياض والباالغ عاددهم ( )91شصصاام وقاد بلاغ عادد المنثماات
الصيرية التي يعماا فيهاا مفاردات الدراساة عشار منثماات و ثارام لصاعوبة حجام
مجتماع الدراسااة فقااد حاام إحبااا أساالوي الحصاار الشاااما وقااد كا ا أداة الدراسااة
استبا ة صممها الباحث للحصو على البيا ات المطلوبة.
وكان من أهم تا ج الدراسة التي حصاا عليهاا الباحاث ححدياد خمساة عواماا ماوثرة
في عملية جمع التبرعات في المنثماات الصيرياة ات النشااط العاالمي والموجاودة فاي
مدينة الرياض وهي مرحبة حسب أهميتها كالتالي:
 التصطيى لجمع التبرعات.
 السمعة الحسنة للمنثمة.
 االعتناء بالعاملين في جمع التبرعات.
 مشاركة المتطوعين بطريقة مهنية في عملية جمع التبرعات.
 استصدا اال تر

في عملية جمع التبرعات.

وأوص الدراسة بعدد من التوصيات أهمها :
 أهمية حفعيا العما التطوعي في المجتمع السعودي.
 أهميااة العمااا علااى زيااادة عاادد المنثمااات الصيريااة فااي المملكااة
العربية السعودية وحسهيا الطريف ال تشارها وحنو خدماحها.
 أهمية التصصص في عما المنثمات الصيرية العالمية.

 أهمية ممارسة المنثماات الصيرياة العالمياة إلاى أهمياة التادريب فاي صاقا
مهارات العاملين فيها والرفع من كفاءحهم.
 ضرورة وجود برامج محددة في المنثمات الصيرياة لتكاوين سامعة جيادة عنهاا
والحفاظ عليها.
ثالة ما  :الدارسات األجنبية
 -0دراسة ( Hedayat allah Nikkhah and Ma’rof Bin Redzuan )2010بعنوان
" دور المنثمات غير الحكومية في حشجيع التنمية المجتمعية المستدامة"
وقد سع ه ا الدراسة إلى حوضير مسااهمة المنثماات غيار الحكومياة فاي التنمياة
المجتمعية المستدامة واعتمدت الدراسة علاى إ اار ثاري لاربى وظاا ه المنثماات
غير الحكومية بالتنمية المساتدامة فاي البلادان النامياة كماا اعتمادت علاى ححلياا
الدراسات السابقة في حكوين ه ا اإل ار.
وأ وضح أن المنثماات غيار الحكومياة لاديها العدياد مان البارامج والوظاا ه واألدوار
التي حسااعد المجتماع علاى التمكاين مان أجاا ححقياف التنمياة المساتدامة وقاد
حوصل الدراسة إلى أن المنثمات غير الحكومياة لاديها القادرة علاى حمكاين المجتماع
ماان ححقيااف التنميااة المسااتدامة ماان خااى ححقيااف الباارامج والوظااا ه المتعلقااة
بتمويا المشاريع الصغيرة وأ شطة بناء القدرات.
 -4دراسة ( Systemic Excelience Group )4119بعنوان " حنمية قدرات
الموسسات غير الحكومية"
وقد هدف الدراساة إلاى استكشااف الممارساات الصاصاة بتنمياة قادرات الموسساات
غير الحكومياة وححدياد اآللياات المتبعاة لتطاوير قادرات ها ا الموسساات لمواكباة
التحااديات والمتطلبااات المسااتقبلية وحمةااا ه ا ا الدراسااة مشاارو بحةااي لفريااف
الموسسة حيث إ هاا دراساة استكشاافية اعتمادت علاى منااهج البحاث االجتمااعي
النااوعي واسااتصدم اساالوي المقااابىت لجمااع المعلومااات مااع الرؤساااء التنفيا يين
وأعضاء مجالس اإلدارة في المنثمات غير الحكومية في ألما يا.

وقد أوضح الدراسة أن حطوير القدرات الصاصة بالموسسات غير الحكومية مرحبى بالهيكلية
والعمليات الداخلية وقد حوصل

تا ج الدراسة إلى أن الممارسات داخا ه ا المنثمات حرحكز

على ححديد الرؤيا المستقبلية وحعريه األهداف بشكا محدد باإلضافة إلى التصطيى
االستراحيجي وقد أوص

الدراسة إلى أن حركيز المنثمات غير الحكومية من أجا حنمية

قدراحها يجب أن يكون في خمسة مجاالت هي التصطيى االستراحيجي التقييم بناء القدرات
التنسيف وحنمية الموارد البشرية.
 -3دراسة ( USAID )4119بعنوان " دليا االستدامة للمنثمات غير الحكومية"
سع الدراسة لتحديد األبعاد ات العىقة بقياس مدى ححقيف االستدامة في المنثمات غير
الحكومية لوسى وشرق أوروبا واعتمدت الدراسة ه ا أبعاد محددة من قبا موسسة
 USAIDكمعايير لمقار ة أداء حلك المنثمات ومساهمتها في ححقيف التنمية المستدامة
وقد خلص

الدراسة إلى أن ه ا المعايير حتكون من سبعة أبعاد ر يسة هي البيئة

القا و ية حطوير القدرات المالية المناصرة الصدمات المقدمة البنية التحتية والمثهر
العا للموسسة.
 -2دراسة ( M. LEKORWE & D. MPABANGA )4117بعنوان " إدارة المنثمات
غير الحكومية في بوحسوا ا "
هاادف ه ا ا الدراسااة إلااى البحااث فااي آليااات إدارة المنثمااات غياار الحكوميااة فااي
سياق بوحسوا ا (في افريقيا) .
وحسااتند هاا ا الدراسااة أساسااام علااى ححليااا البيا ااات الةا ويااة حيااث حاام
ححصيا مجموعة من الوثا ف من منثمات غير حكومية مصتارة لتحليها.
وقد حناول الدراسة لمحة عامة عان مفهاو المنثماات غيار الحكومياة وحعمقا فاي
قاا عىقة ه ا المنثمات بأجهزة الدولة إضاافة إلاى فحاص إمكا ياة حطاوير ها ا
المنثمات في بوحساوا ا حياث حام اختياار  5منثماات غيار حكومياة للشاباي لبحاث
العواما التي حوثر على كفاءة إدارة ه ا المنثمات.

وحشير النتا ج إلى أ

يتم إدارة ه ا المنثماات بشاكا كاهء فاي بوحساوا ا وبصاصاة

حلك العاملة في مجاالت حقوق اإل ساان وقاد حوصال الدراساة إلاى أن مساألة الحكام
الرشيد هو المفتا لعما المنثمات غير الحكومية.
ها ا ا يعناااي أن حاااتم اإلدارة الفعالاااة للماااوارد بطريقاااة شااافافة وخاضاااعة
للمساااءلة وقااد بيناا الدراسااة عاادد ماان الطاارق التااي يمكاان أن حعمااا علااى
حطوير أداء المنثمات غير الحكومية في الحكم الرشيد
وإدارة العمليات وبالتالي زيادة مساهمتها في ححقيف االستدامة وحشما ه ا الطرق اعتماد
التصطيى االستراحيجي بما يشما وضو الرؤيا واألهداف ورسالة الموسسة مراعاة حطوير
مستمر لقدرات لطاقم العاما ومجلس اإلدارة والمتطوعين العاملين في الموسسة وححسين
إدارة العمليات باإلضافة إلى اإلدارة المالية والمحاسبية.
 -5دراسة  )4118( OWENS & FAFCHAMPS :بعنوان " محددات حمويا المنثمات
األهلية األفريقية".
هاادف الدراسااة إلااى اختبااار محااددات التمويااا الداخليااة والصارجيااة الصاصااة
بالمنثمااات غياار الحكوميااة فااي أوغناادا وكا اا

تااا ج الدراسااة غياار قويااة

و لك يعود إلى األسباي التالية:
 حجاام العينااة صااغير وهناااك الكةياار ماان األخطاااء اإلحصااا ية فااي
البيا ات التي من شأ ها أن حجعا االستدال واالستنتاج أمرام صعبام.
 الصباارة والتجربااة أماارام مهمااا ولكاان ال ينثاار إليهااا إال بعااد ثااىج ساانين ماان
وجودها.
 متغياارات التفااوي

بالنساابة ألهليااة وكفاااءة الماادير حعتباار غياار مهمااة

وخبرة المدير حقلا من احتمالية الحصو على المنحة.
 أن الممااولين يركاازون مااراقبتهم علااى المنثمااات األهليااة التااي ال حعتمااد
علااى المصااادر المحليااة والتااي حعنااي دومااا بتااوفير الماانر بشااكا متكاارر
لنفس الموسسات.
 ضعه التمويا يعبر عن درة المعلومات عن الجهات الممولة.

 أن هاا ا الموسسااات حديةااة النشااأة وعااادة مااا حاام إدارحهااا ماان خااى
شااصص لدياا وظيفااة منتثمااة فااي مكااان أخاار ويلجااأ إلااى المتطااوعين
واألدوات المجا ية.
 يباادو أن حجربااة وخباارة الماادير فااي حجنيااد األمااوا حتجسااد فقااى فااي
ححصيا الرسو والمنر المحلية.
 عند استصدمنا ححليى مقطعيا جد أن األدلة كةيرة جدام.
 المنثمااات األوغنديااة األهليااة ( غياار الحكوميااة ) التااي ححصااا علااى
المنر وحجند بع

المصادر الداخلية.

 الممولااون يصتااارون الموسسااات االهليااة التااي مصااادر التسااويف المحلااي
الصاصااة بهااا قليلااة والحقيقااة هااي أ اا مااا الاا ي يمكاان أن يحاادج إ ا
حعامااا الممااو مااع الموسسااات االهليااة علااى أ هااا ربحيااة ماان البااا ن
بكااا جهودهااا التنمويااة هاا ا الحقااا ف حتعااارض مااع الساابب الاا ي
لطالمااا كاار لتبرياار حوجياا التمويااا الصاااص بالتنميااة ماان خااى
موسسااات أهليااة غياار حكوميااة علااى أكةاار إيةااارام ماان الوكاااالت الحكوميااة
ومااع لااك ف هااا أقااا عرض ا فااي ححويااا األمااوا ماان الباارامج التنمويااة
إلى المصالر الشصصية.
 هناااك أسااباي أخاارى غياار اإليةااار فااي حوجياا المساااعدة التنمويااة ماان
خاى المنثمااات غياار الحكوميااة (األهليااة) أكةار ممااا هااو الحااا ماان خااى
المنثمات أو الوكاالت الحكومية.
ولقد قد الباحث مجموعة من التوصيات أهمهما :
 ضرورة الفصاا باين التموياا الصااص والعاا فاي حاا التموياا مان قباا
الما حين.
 العمااا علااى فااتر منثمااات محليااة وفااتر أفاار لمنثمااات أهليااة محليااة
حساعد في حقديم المساعدة بشكا أكةر مما هو متوفر.

 حوعيااة وا فتااا مجناادي األمااوا العاااملين فااي منثمااات األهليااة محليااة
على الما حين والموسسات الدولية.
 ضرورة التشبيك بين المنثمات األهلية المحلية.
 العمااا فااي المنثمااات التااي حقااد الصاادمات المجا يااة يتمتااع بصباارات
خاصااة لاا ا يرجااى حطااوير مهااارات االفااراد العاااملين بمااا يتناسااب
و بيعة عما حلك المنثمات.
 -6دراسة  )4116( Jablonski :بعنوان " استراحيجيات حجنيد األموا – جامعة
ميشيغان".
الدراسااة اقتبساا ماان األساالوي النمااو جي الاا ي حاام حطااوير بواسااطة ( باااحيز
ووكااولين  )0995حيااث إن الدراسااة هاادف إلااى ححديااد ثىثااة محااددات للكفاااءة
داخا الموسسات ؛ وهي كالتالي:
 حجم الموسسة.
 منر الحكومة.
 معد

سبة حجنيد األموا .

وأظهرت بيا ات ومعلوماات ها ا الدراساة التاي ححتاوي علاى منثماات وماوحمرات 46
صناعة مصتلفة فاي القطاعاات غيار الربحياة أكبار ها ا القطاعاات حشاما؛ الفان
التعليم الصناعة الصدمات اإل سا ية والمنثماات صاا عة المانر ها ا الجازء الصااص
من البحث قاد إلاى تاا ج اختلفا وحقا عا

ماع القطاعاات المصتلفاة للمنثماات

غير الربحية خاصة في الصمسة قطاعات األكبر التاي حام كرهاا ماع لاك ف ا مان
خى ه ا القطاعات كا العواما التي حم دراستها وحام ححديادها لتكاون هاماة وقيماة
إحصااا يام وإعطاااء المنثمااات والموسسااات عباار الواليااات المتحاادة رؤيااة جياادة إلدارة
استراحيجيتهم الصاصة والمنثمات بشكا عا وخلص الدراسة في التالي:
 هادف ها ا البحااث إلاى حاوفير دليااا يساتصد فاي قااراءة وصاناعة أحااداج
المستقبا المتعلقة بتجنيد األموا .

 ضاارورة بناااء اسااتراحيجيات حساااعد بشااكا بناااء الموسسااات والمنثمااات
ليسااتمروا فااي مهمااتهم بتجنيااد األمااوا للمنثمااات غياار الربحيااة علااى
مستوى الواليات المتحدة.
وأوص الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :
 إن العما من خى حقاديم العاون لها ا القطاعاات الكبارى يعتبار مان أهام
األولويات بالنسبة للمستفيدين.
 ضاارورة التنساايف بااين القطاعااات العامااة والصاصااة فااي مجااا دعاام حلااك
القطاعات وحلبية احتياجاحها.
 إعادة هيكلياة اساتراحيجيات حلاك القطاعاات وحطاوير أسالوي العماا االداري
لديها بما يتىء والصدمات التي حقدمها.
 حطوير مسا ا هامة كالمعرفة والمعلومات والمهارات وأخىقيات العما.
 -7دراساااة  )4115( Breston :بعناااوان " ثقافاااات التموياااا إدارة وحعلااايم
على الصعيد العالمي ".
قااا الباحااث بدارسااة التغياارات علااى ماادى الساانوات العشاارين الماضااية والتااي
حضاااعه بهااا حجاام المساااعدة الدوليااة للتنميااة البشاارية التااي شااكل للتصفيااه
من حدة الفقر والضعه وحم ححقيف تا ج إيجابية منها التالي:
 الدراسااة الحثاا التشاااب والوثيااف بااين دراسااات الحالااة فااي الاادو ماان
الااداخا الماانصف

وغياارهم فااي الاادو الرأساامالية المتقدمااة والتااي

حقد التمويا قصير األجا الموج .
وحوصل الدراسة إلى أهم التوصيات:
 ضرورة دعم مبادرات المجتمع المد ي من أجا حنميتها.
 حوضير اختصاص ممولي المعو ات وغيرهم مان مقادمي الصادمات ال باد مان
أن يكون هدف التصفيه من حدة الفقر وحعزز هياكا مو رة دومام.

 حطوير سابا التنسايف واالساتقرار فاي حلاك المجتمعاات ماع األخا بعاين
االعتبار فوارق المهارات في إدارة الموارد المالية والبشرية وغيرها.
 -8دراسة  )4115( Beiser :بعنوان " حجنيد األموا في القطا الغير ربحي ".
هدف الدراسة إلى ححديد اآللية التي حهتم بكيفياة إ فااق الموسساات الصيرياة ألماوا
التبرعات المصصصة لتجنيد األموا وكا
 أن هناك التزام ما أخىقي ما مان بعا

أهم تا ج الدراسة ما يلي :
األشاصاص حاو التبار للمنثماات األهلياة

ولكنهم يتعاملون بحرص شديد مع كا فئة قبا احصا أي قرار.
 آخرون حااو لوا أن يبرهناوا أن الموسساات الصيرياة احتاجا

او معاين مان

المساعدة مع األخ بعين االعتبار الحجم فاي التبار وحام بالفعاا حشاجيعهم
ليسجلوا مىحثات حو أين وكيه يجدوا التبرعات.
 معثاام المسااتجيبين حفحصااوا االحتياجااات المعلوماحيااة للممااولين الاا ين
ينفقااون فااي عااالم يعااا ي ماان أزمااة ثقااة فااي حااين أن المعلومااات
الديموغرافية (السكا ية) كا ا أساها فاي الحاا واإلجاباة وغالباام ماا كاا وا
ينثروا إلى المسألة على أ ها " :لقد ا تهى الجزء الصعب".
 أحد االحهاماات كا ا موجهاة مان قباا فئاة مان المساتطلعة آراؤهام باأن
الموسسات الصيرية حضيع أمواالم ا لة علاى حجنياد األماوا غيار الكاهء وغيار
المجدي ويقولون باأن معثام الموسساات الصيرياة حنفاف أكةار مان  %8مان
دخلها على غير جدوى بما في ما يتم إ فاق على حجنيد األموا .
 ه ا الدراسة جعل من المستحيا على مجنادي األماوا أن يفهماوا بعا

مان

دوافع الممولين حو دعام األفكاار التاي يرو هاا قيماة ومجدياة فاي حاين أن
الكةير من الفرضيات لم حساتطع حاوفير الادليا الكاافي الا ي يوضار العىقاة
بين المتغيرات وبع

المعلومات المهمة جادام حطاورت عان حلاك التاي كا ا

حثهر على أ ها هامة وقيمة.

وقد أوص الدراسة بما يلي :
 أخ النقاط السلبية الم كورة في النتا ج بعاين االعتباار وأ ا يجاب أن حوضاع
في الحسبان.
 أ

يجب حوظيه أموا األفراد ( المتبارعين ) وفاف أصاو مان حياث  :الحالاة

المهنية العرق قدرة المنثمة على إدارة موجوداحها.
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