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 الذراسة ملخص

 بمحافظات غزة.في التنمية إلى التعرؼ عمى مدى مساىمة الجمعيات الخيرية  الدراسة ىدفت
جميػع الجمعيػات الخيريػة  فػيمجتمػع الدراسػة  وتمثػؿاعتمد الباحث عمى المػني  الوفػ ي التحميمػي، 

( 168عينة طبقية عشوائية عددىا ) وتكونت عينة الدراسة مف( جمعية، 842بقطاع غزة، وعددىا )
تػػـ اسػػتخداـ ، و ( اسػػتبانة138%( مػػف مجتمػػع الدراسػػة، و تػػـ اسػػترداد )20، أي مػػا نسػػبتو )جمعيػػة

 ث أدوات لمدراسة وىي االستبانة والمقابالت والمجموعة البؤرية.ثال
 وكاف مف أىـ النتائ  ما يمي:

  (.%62.6) بنسبةجاء  في التنمية بقطاع غزةمدى مساىمة الجمعيات الخيرية 
 (.58.7%) بنسبة جاء التنمية بقطاع غزة في تحقيؽ الخيرية لمجمعيات دور التمويؿ 
  بنسػػػبة  جػػػاء التنمويػػػة فػػػي بػػػرام  ومشػػػاريع الجمعيػػػات الخيريػػػة بقطػػػاع غػػػزةمػػػدى تػػػوافر المنيجيػػػة
(%71.6.) 
 بنسػبةجػاء  الوطنيػة التنميػة خطة بقطاع غزة مع الخيرية الجمعيات ومشاريع برام  مدى انسجاـ 
(54.1%.) 
 جػػاء بقطػػاع غػػزة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة الخيريػػة لمجمعيػػات والقانونيػػة السياسػػية مػػدى مسػػاىمة البيئػػة 

 (.%65.9) بنسبة
  عػػػػدـ( وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحفػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػةα≤0.05 فػػػػي ) مػػػػدى مسػػػػاىمة

، المؤىػػؿ العممػػي، عػػدد سػػنوات ات: )الجػػنستعػػزى لمتريػػر  الجمعيػػات الخيريػػة بقطػػاع غػػزة فػػي التنميػػة
 الخدمة، عمر الجمعية، مقر الجمعية الرئيس، مجاؿ عمؿ الجمعية األساسي(.

 تحقؽ لمدخؿ مدرة مشاريع بتن يذ الخيرية الجمعيات قياـ بعدة توفيات، مف أىمياوأوفت الدراسة 
تبني الجمعيات الخيرية و ، الجمعية ومشاريع برام  تمويؿ في عميو االعتماد يمكف ذاتياً  عائداً 

دارة شئونيـ بأن سيـ مستقؿ لممست يديف حتى يتمكنوا مف إلمشاريع تنموية تساىـ في تحقيؽ دخؿ 
تقييـ الجمعيات الخيرية  االست ادة مفو  ،انتياء المشروع مما يعزز الدور التنموي لتمؾ الجمعياتبعد 

 .وفؽ مؤشرات البرنام  الوطني الذي ييتـ بالبعد التنموي في عمؿ الجمعيات
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Abstract 

The study aims at identifying the extent of the charities' contributions to 

development in the Gaza Strip. 

The Researcher adopts the analytical descriptive method. The study population 

includes all charities in the Gaza Strip which are (842) associations. The sample 

used in this study consists of a random stratified sample of (168) charities in the 

Gaza Strip which represents (20%) of the study population. The Study results in 

(138) questionnaires which used as the study tool. The study uses Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) to answer all its questions. The following are 

the most important results of the study: 

- The mean of Charities' contribution to development in the Gaza Strip is (6.262) 

and the relative weight is (62.619). 

- The mean of the charities' funding role on achieving development in the Gaza 

Strip is (5.871) and the relative weight is (58.705). 

- The mean of the developmental methodology in the charities' programs and 

projects is (7.164) and the relative weight is (71.640). 

- The mean of the compatibility of the charities' programs and projects with the 

national development plan in the Gaza Strip is (5.415) and the relative weight is 

(54.151). 

- The mean of the contribution of the political and legal environment to 

development for charities in the Gaza Strip is (6.598) and the relative weight is 

(65.978). 

- There are variables that couldn't make any differences with statistical 

indication at the indication level (α≤0.05) in the charities' contribution in the 

Gaza Strip. These variables are: (Sex, academic qualification, years of service, 

age of association, association's headquarters, the association's main work 

field). 

The study recommends a number of recommendations, including:  

Charities should implement income-generating projects that can ensure self-

income which can be relied upon to fund the association's programs and 

projects. Associations should adopt developmental projects that contribute at 

achieving an independent income for beneficiaries so that they can manage 

their own affairs after the project ends by themselves. This therefore can 

enhance the developmental role of these association. The study also 

recommends that charities should be evaluated by the National Program 

Indicators which consider the developmental dimension in the charities' work 

 



  خ  

 

 

 

 هـــــــــــــــــــداءاإل

 أهدي هذه الدراسة إلى:

  ،ًواللذان كانا وال زاال ٌلهجان لً بالدعاء بالتوفٌق والسداد، والدي ووالدت

وأحسب أن نجاحً وتوفٌقً فً هذه الحٌاة الدنٌا هو من خالص دعائهما، أطال 

 .هللا فً أعمارهما وأعاننً على برهما وأمدهما بالصحة والعافٌة

  ،ًدد على الحق أعانهن هللا على مصاعب الحٌاة، وحفظهن وسأخواتً جمٌعا

 خطاهن.

 ًوأبلغنا سوٌاً  سوء كل من هللا حفظهم ،األعزاء وأوالدي الفاضلة زوجت ،

 الدرجات العلٌا فً الدنٌا واآلخرة.

  ًشهٌد العلم الشهٌد المهندس/ حسام زهٌر األغا. روح رفٌق دربً وصدٌق

 .رحمه هللا تعالى وتقبله فً علٌٌن

 ًومن وقفوا بجانبً طوال هذه المسٌرة العلمٌة الذٌن أعتز  وزمالئً أصدقائ

 بهم دوماً فهم ال ٌنسونً وال أنساهم، بارك هللا فٌهم جمٌعاً.

 

 الباحث

 مصطفى أمٌن األغا
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 رــــــر وتقديـــــشك

نجاز ىذا ووفقني العالميف، الحمد هلل الذي أعانني  رب هلل الحمد عمى إتماـ واستكماؿ وا 
 .وبعد وسمـ، وفحبو آلو وعمى سيدنا محمد الميـ عمى المتواضع، وفؿالعمؿ 
 الترمذي. رواه " ا يشكر ال الناس يشكر ال مف " وسمـ عميو اهلل فمى لقولو امتثاالً 
كؿ مف ساىـ في إخراج ىذا العمؿ المتواضع،  إلى لعرفافوا الشكر بوافر أتقدـ فإنني

 وأخص منيـ بالذكر:
الذي ت ضؿ باإلشراؼ  ،الدكتكر/ نبيؿ عبد الرحمف أبك شمالةأستاذي ال اضؿ  -

لما بذلو مف جيد ومتابعة وتوجيو حكيـ، فكاف نعـ الموجو عمى ىذه الرسالة، 
 والمشرؼ، أسأؿ اهلل أف يجزيو عني خير الجزاء.

عمى ت ضميما  د. كسيـ اليابيؿو  أ.د. محمد مقداداألساتذة األفاضؿ/  -
 بمناقشة الرسالة، بارؾ اهلل فييما وزادىما عممًا ورفعة.

واألسػػػتاذ  أيمػػػف عػػػايشأ. واألسػػػتاذ ال اضػػػؿ  أ. ثػػػركت البيػػػؾذ ال اضػػػؿ األسػػػتا  -
 .في المساندة والتوجيو واإلرشاد ىـدور  عمى عبدالماجد العالكؿـ.ال اضؿ 

 بمناقشة نتائ  االستبانة لـ يبخمواخوة األفاضؿ الخبراء والمختفيف الذيف األ -
 .والتعميؽ عمييا مف خالؿ المجموعة البؤرية

والذيف تعاونوا جميعًا في تعبئة  ،مدراء الجمعيات الخيرية الكبرى في قطاع غزة -
 الدراسة. هاستبانة ىذ

، وأخص منيـ بالذكر زمالئي في البرنام  الوطني خوة الزمالء واألفدقاءاأل -
 .الدراسة استبانة تعبئةالذيف ساعدوا في  الخيريةلمؤشرات األداء لمجمعيات 

وأف يجعؿ ذلؾ في ميزاف  ،أساؿ اهلل عز وجؿ أف يجزييـ عني خير الجزاء -
 حسناتيـ.

 لباحثا
  مصطفى أميف األغا
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 اإلطار العاـ لمدراسة الفصؿ األكؿ:  

 :المقدمة .1.1

ال مسطيني،  المدني المجتمع في ال اعمة القطاعات أىـ مف فمسطيف في االىمي العمؿ قطاع يعد
في واقعنا بما تقدمو  وليا أثر ميـ المجتمع، في وفعاالً  اً حيوي اً دور  الجمعيات الخيرية تمعب حيث

 مف برام  ومشاريع إغاثية وتنموية. 
تاريخيًا شكمت الجمعيات الخيرية جزءًا ميمًا مف المجتمع المدني ال مسطيني خافة في ظؿ غياب 

ميمًا في العممية التنموية  ومارست دوراً  .اإلسرائيمي حكومات وطنية وتحديدًا في ظؿ االحتالؿ 
الدولي، ، وقد حظيت تمؾ المنظمات باىتماـ كبير عمى المستوى (9: 9002)البحيفي،ال مسطينية

اعترافًا بدورىا التنموي، ويجد ىذا االىتماـ ترجمتو في المؤتمرات الدولية واإلقميممة التي تشارؾ فييا 
)زقوت،  إفراد بنود خافة بيا في البرام  الدولية واإلقميمية المختم ة ؿىذه المنظمات، مف خال

2013 :37.) 
لمجمعيات الخيرية  يسيراً  األمر يكف لـ حقيقية تنموية نماذج ببناء المتعمقة بالرؤية يتعمؽ وفيما

 وجود وبسبب قائمة، زالت ما الممحة الضرورية االحتياجات أف كوف تنموي، دور لعب إلى االنتقاؿ
 خالؿ التنموي والوعي التنمية، أولويات حوؿ الحكومية وغير الحكومية المؤسسات بيف اختالؼ
 بيف اختالؼ كما أنو يوجد، اآلف حتى يتبمور لـ المختم ة المؤسسات بيف النقاش مف سنوات

 (.35: 2004 اليادي، عبد)تحقيقيا وطرؽ لمتنمية م يوميا حوؿ ذاتيا الجمعيات الخيرية
في تعزيز فمود الشعب ال مسطيني، كاف لزامًا أف  وميـونظرًا لما تمثمو الجمعيات مف دور فاعؿ 

عبو الجمعيات الخيرية في التنمية ومدى يقوـ الباحث بتسميط الضوء عمى واقع الدور الذي تم
مؤشرات ل اً وفقأنو ، حيث دورىا التنمويمساىمتيا فيو، ومعرفة أىـ العقبات التي تحوؿ دوف تعزيز 

أف معظـ تمؾ الجمعيات ال  تبيف ،والتي تتضمف مؤشر التنمية الخيرية البرنام  الوطني لمجمعيات
)البرنام  تساىـ ب اعمية في عممية التنمية خفوفًا في المشاريع والبرام  التي تقوـ بتن يذىا

 .(2014الوطني، 
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 :دراسةمشكمة ال .2.1
 كما أشارت إليو نتائ  المرحمة االختبارية في البرنام  الوطني لمؤشرات األداء لمجمعيات الخيرية

 التي المساعدات جانب عمى زوتركفإف تمؾ الجمعيات ال تعطي اىتمامًا في تن يذ مشاريع تنموية، 
غزة  قطاع في إن اقيا حجـ كبر ظؿ في(، 4: 2013)البرنام  الوطني،  اإلغاثي الطابع تحمؿ

حسب اإلحفاءات الرسمية لوزارة ـ 2013 عاـلم شيكؿ (581.358.210) تجاوزوالذي 
وىنا تكمف إشكالية الدراسة حيث يمكف توجيو السؤاؿ الرئيس في الدراسة  (،2015)عايش، الداخمية

 :الميـفي ظؿ ىذا التمويؿ 

؟غزةمحافظات في التنمية بمدل مساىمة الجمعيات الخيرية ما   

 ويت رع منو األسئمة التالية:
 التنمية؟ في تحقيؽ الخيرية لمجمعيات ما دور التمويؿ .1
 المنيجية التنموية في برام  ومشاريع الجمعيات الخيرية؟ما مدى توافر  .2
 ؟ الوطنية التنمية خطة مع الخيرية الجمعيات ومشاريع برام و  خطط ما مدى انسجاـ .3
 في تحقيؽ التنمية؟ الخيرية لمجمعيات والقانونية السياسية ما مدى مساىمة البيئة .4
وما سبؿ  التنمية في لدورىا غزة بقطاع الخيرية الجمعيات ممارسة دوف تحوؿ التي المعوقات ما .5

 ؟الترمب عمييا
بيف متوسطات تقديرات العينة ( α≤0.05) مستوي عند إحفائية داللة ذات فروؽىؿ توجد  .6

 الموقع الجنس،) لمتريرات تعزى التنمية في غزة بقطاع الخيرية الجمعيات مساىمة مدى في
 عمؿ مجاؿ الجررافي، النطاؽ الجمعية، عمر الخدمة، سنوات عدد العممي، المؤىؿ الوظي ي،
 ؟(الدائميف الموظ يف عدد األساسي، الجمعية
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 متغيرات الدراسة: .3.1
 :ؿمستقلالمتغير ا. 1.3.1

 وتتكوف مف: الجمعيات الخيرية

 : الجنس، الموقع الوظي ي، المؤىؿ العممي، عدد سنوات الخدمة.المتغيرات الشخصية

الجمعية، مقر الجمعية، مجاؿ عمؿ الجمعية، الموظ يف الدائميف في : عمر المتغيرات التنظيمية
 الجمعية.

 المتغير التابع:. 2.3.1

 وتتمثؿ في: التنمية

 التمويؿ ومفادره. -
)العدالة االجتماعية، االستدامة، التمكيف، المشاركة، التنسيؽ توفر المنيجية التنموية -

 في برام  ومشاريع الجمعية. والتكامؿ، الك اءة وال اعمية(
 انسجاـ خطط وبرام  الجمعية ومشاريع مع خطة التنمية الوطنية. -
 البيئة السياسية والقانونية. -

 
 فرضيات الدراسة:. 4.1

 :التالية ال رضيات فياغة يمكف وتساؤالتيا الدراسة مشكمة مف تقدـ ما ضوء في
فػي  بيف متوسطات تقػديرات العينػة (α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحفائية عند مستوي ) .1

 لممتريػػػػرات الشخفػػػػية)تعػػػػزى  غػػػػزة بمحافظػػػػات التنميػػػػة فػػػػيمػػػػدى مسػػػػاىمة الجمعيػػػػات الخيريػػػػة 
  ، الموقع الوظي ي، المؤىؿ العممي، عدد سنوات الخدمة(الجنس

فػي بيف متوسطات تقػديرات العينػة ( α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحفائية عند مستوي ) .2
عمػػر ) التنظيميػة لممتريػراتتعػزى  غػػزة بمحافظػات التنميػة فػيلجمعيػات الخيريػػة مػدى مسػاىمة ا

 (. الجمعية، مقر الجمعية، مجاؿ عمؿ الجمعية، الموظ يف الدائميف في الجمعية
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 أىداؼ الدراسة:. 5.1
 :تيدؼ الدراسة إلى

بالك اءة وال اعمية تقييـ دور الجمعيات الخيرية في التنمية مف زاوية عممية ومنيجية تتعمؽ  -

 المرتبطة بدور الجمعيات الخيرية في التنمية.

إبراز أىمية ت عيؿ خطة التنمية الوطنية وضرورة انسجاـ خطط وبرام  ومشاريع الجمعيات  -

 الخيرية معيا.

 التعرؼ عمى دور التمويؿ  لمجمعيات الخيرية في تحقيؽ التنمية. -

 ومشاريع الجمعيات الخيرية. بياف مدى توافر المنيجية التنموية في برام  -

 معرفة مدى انسجاـ برام  ومشاريع الجمعيات الخيرية مع خطة التنمية الوطنية. -

 تحديد مدى مساىمة البيئة السياسية والقانونية لمجمعيات الخيرية في تحقيؽ التنمية. -

 ة.تسميط الضوء عمى أىـ األسباب التي تعيؽ ممارسة الجمعيات الخيرية لدورىا في التنمي -

 بياف أبرز الحموؿ المقترحة لتطوير برام  ومشاريع الجمعيات لتقـو بدوىا في التنمية. -
 

 

 أىمية الدراسة:. 6.1
 تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية:

 مما ،التنمية في الخيرية الجمعيات دور زيادة في الدراسة ىذه تساىـ أف الباحث يتوقع -

 واحد. آف في المجتمع وعمى الجمعيات ىذه عمى إيجاباً  ينعكس

 نحو البرام  والمشاريع التنموية. الخيرية لمجمعيات المقدـ التمويؿ توجيو -

  تزويد الباحثيف والميتميف والخبراء بالبيانات والمعمومات حوؿ موضوع الدراسة. -
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 حدكد الدراسة:. 7.1  

 :التالية بالحدود الدراسة تمتـز

 عممية في ودورىا الجمعيات الخيرية موضوع دراسة عمى الدراسة اقتفرت الحد الموضوعي:

 .التنمية

 .غزة قطاع بمحافظات القطاعات بمختمؼ الجمعيات عمى الدراسة اقتفرت: الحد المكاني

 .2014 عاـ خالؿ الدراسة اعداد تـ: الحد الزماني

ومدراء البرام   المدراء التن يذييفرؤساء مجمس اإلدارة و  تطبيؽ الدراسة عمى تـالحد البشري: 

 .أو مف ينوب عنيـ في الجمعيات الخيرية والمشاريع

 

 :الدراسة مصطمحات .8.1
مف الخارج.  بمساعدة والنماء الداخؿ، مف تتـ  كعممية نمو كممة العربية المرة في تستعمؿ  :التنمية

والطرؽ معا، وحسب تعريؼ األمـ المتحدة لمتنمية: مجموعة الوسائؿ  الجانبيف فتشمؿ التنمية أما
التي تستخدـ بقفد توحيد جيود األىالي مع السمطات العامة مف أجؿ تحسيف مستوى الحياة مف 
خراج ىذه المجتمعات  النواحي االقتفادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات القومية والمحمية، وا 

 مف عزلتيا لتشارؾ إيجابيًا في الحياة القومية ولتسيـ في تقدـ البالد.
 عرؼ العالـ االقتفادي فرانسوا بيرو التنمية بأنيا " تن يذ تقنيات عدة مف اجؿ تحقيؽ مجموعةكما 

 لكي وضع أفضؿ إلى معيف إنساني وضع مف االنتقاؿ عمى الناس مساعدة بيدؼ معقدة عمميات
 "الكاممة إنسانيتيـ تحقيؽ مف يتمكنوا

، وكؿ (كؿ إنساف)اإلنساف  لمساعدة معاً  عوالمجتم الدولة جيود وعرفيا أيضًا لوبريو بأنيا " تضافر
 تحقيقيا ومتناسقة يتـ متكاممة إنمائية خطة خالؿ مف الحياتية أوضاعيـ تحسيف الناس، عمى
 والديمقراطية" الحرية مف جو في تكاليؼ وبأقؿ ممكنة بأقفى سرعة
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 حياة تريير خالليا مف يتـ التي المقفودة العممية: التنمية بأنيا تعريؼ يمكف أنو الباحث ويرى
 المجتمع مكونات كافة بيف الجيود بتظافر وتتـ األفضؿ، نحو المجاالت كافة في اإلنساف

 .واالزدىار التقدـ مف المنشودة الحالة إلى الوفوؿ أجؿ مف لمموارد األمثؿ واالسترالؿ

سبعة : ىي شخفية معنوية مستقمة تنشأ بموجب ات اؽ بيف عدد ال يقؿ عف الجمعيات الخيرية
أشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشروعة تيـ الفالح العاـ دوف استيداؼ جني الربح المالي بيدؼ 

 1)قانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ ف األعضاء أو لتحقيؽ من عة شخفيةاقتسامو بي
 .(2000لسنة 

العاـ ما بيف مجموعة مف التنظيمات المستقمة غير الربحية التي تمأل المجاؿ  :المدني المجتمع
األسرة والدولة، وتنشأ بإرادة حرة لتحقيؽ مفالح أفرادىا أو مفالح المجتمع ضمف عالقة تعاونية 
وتكاممية ورقابية ومدافعة مع الدولة والقطاع الخاص في إطار القيـ واألخالؽ الحميدة التي تراعي 

 .(2011)العالوؿ، خفوفية ثقافة مجتمعاتيا
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 الدراسات السابقةالفصؿ الثاني: 
 

 المقدمة .1.2

 الدراسات المحمية  .2.2

 الدراسات العربية  .3.2

 الدراسات األجنبية  .4.2

 التعقيب عمى الدراسات السابقة .5.2

  

 



  9 

 

 سات السابقةاالدر الفصؿ الثاني: 

 المقدمة .1.2

ىذا ال فؿ مجموعة مف الدراسات المحمية والعربية والدولية حوؿ موضوع البحث، والمتمثؿ  يعرض

حيث تـ مطالعة الدراسات السابقة  ،في التنمية بقطاع غزةمدى مساىمة الجمعيات الخيرية في 

والوقوؼ عمى المواضيع والمتريرات والعنافر التي تناولتيا تمؾ الدراسات، ومف ثـ التعقيب عمى 

ؾ الدراسات وعمؿ المقارنة الالزمة بينيا بيدؼ تحديد ال جوة البحثية، وقد تـ تفنيؼ الدراسات تم

 بالمرة اإلنجميزية.  ات( دراس4عربية ، و) ( دراسات7( دراسة محمية و)13إلى )

 

 :المحميةالدراسات  .2.2
 ( بعنكاف:5102دراسة )أبك شمالة،  1.2.2

 "كسبؿ التغمب عمييا قطاع غزةفي التحديات التي تكاجو المنظمات األىمية "

إلى التعرؼ عمى التحديات التي تواجو المنظمات األىمية في قطاع غزة وسبؿ ىدفت الدراسة 
 .الترمب عمييا

داة الدراسة عمييا وىي االستبانة، كما تـ عمؿ أجمعية تـ توزيع  136وتكونت عينة الدراسة مف 
مقابالت لعدد مف أفحاب الخبرة واالختفاص في مجاؿ عمؿ المنظمات األىمية، واتبع  خمسة

 الباحث المني  الوف ي التحميمي في دراستو.
إلى عدة نتائ  أىميا: أف التحديات الخارجية التي تواجو المنظمات األىمية في وخمفت الدراسة 

 مؾ المنظمات.ا تلتحديات الداخمية التي تواجييقطاع غزة أكبر بكثير مف ا
واوفت الدراسة بعدة توفيات أىميا: إقامة المنظمات األىمية لممشاريع االستثمارية، وعدـ 

 االعتماد الكمي عمى التمويؿ الخارجي.
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 ( بعنكاف:2015دراسة )العصار،  .2.2.2
 "البمديات كالتنمية المحمية المستدامة في قطاع غزة الكاقع كالمعيقات"

 بػيف الرابطػة العالقػة وتقػويـ لمبمديات، اإلداري الواقع وتطوير تقييـ في المساعدةىدفت الدراسة إلى 
 تطػوير سػبؿ اقتػراح إلػى إضػافة غػزة، قطػاع في وخافة فمسطيف في والبمديات المحمي الحكـ وزارة
 يابمجاالت المستدامة المحمية التنمية تحقيؽ في وبرامجيا البمديات دور تعزيز وآليات القانونية البيئة

 .دورىا لت عيؿ آليات واقتراح المختم ة،
النتػػػائ ، كمػػػا اسػػػتخدـ االسػػػتبانة لجمػػػع  إلػػػىوقػػػد اتبػػػع الباحػػػث المػػػني  الوفػػػ ي التحميمػػػي لموفػػػوؿ 

البيانات باإلضافة إلى المجموعات البؤرية، وقد تكونت عينة الدراسة مػف جميػع العػامميف فػي اإلدارة 
 فردًا. 123العميا في البمديات الكبرى وعددىـ 

 لمبمػديات واإلداري التنظيمػي الواقػع ضػعؼىميػا: الدراسػة إلػى مجموعػة مػف النتػائ  أ وقػد توفػمت
 الموارد محدودية، وكذلؾ فمسطيف في المستدامة المحمية التنمية تحقيؽ في رئيسياً  عائقاً  يشكؿ الذي

 .فمسطيف في المستدامة المحمية التنمية تحقيؽ ُتعرقؿ التي  )والبشرية المادية( لمبمديات المتاحة
 لدى العامميف واإلدراؾ الوعي زيادة عمى العمؿوخمفت الدراسة إلى عدد مف التوفيات أبرزىا: 

التنموية والتطويرية، باإلضافة  لممشاريع التمويؿ مفادر وتنويع، المستدامة المحمية التنمية بم اىيـ
 إلى االعتماد عمى التمويؿ الذاتي.

 ( بعنكاف:2013دراسة )الزيف،  3.2.2

 ) االستثمار األجنبي في األراضي الفمسطينية كأثره عمى التنمية االقتصادية(

االقتفادية  التنمية عمى رهوأث في األراضي ال مسطينية  األجنبي االستثمار دراسة إلىىدفت الدراسة 
 التنميػة تمويػؿ فػي مسػاىمتو مدى تقييـ و وظروفو مجاالتو وتحديد (2010 - 1995) ال ترة خالؿ

 التنميػػة عمػػى المباشػػر األجنبػػي االسػػتثمار تػػأثير مػػدى يبػػيف قياسػػي نمػػوذج بنػػاء تػػـ قػػد، و االقتفػػادية
 .االقتفادية

جمػالي عتمػاد عمػى مؤشػر النػات  المحمػي اإل، حيث تػـ االالتحميميالمني  الوف ي واستخدـ الباحث 
 .في قياس التنمية االقتفادية
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تػػدني حجػػـ االسػػتثمار بسػػبب معوقػػات المنػػاخ االسػػتثماري  عػػدة نتػػائ  منيػػا: إلػػىوخمفػػت الدراسػػة 
، كما بينت نتائ  التحميؿ القياسػي لمدراسػة أف اإلسرائيمي باإلضافة إلى أعباء االحتالؿ  بشكؿ عاـ،

 .االستثمار األجنبي ليس لو تأثير عمى التنمية االقتفادية بسبب ضعؼ تدفؽ االستثمار األجنبي
ضػػرورة مػػنح الحػػوافز واالمتيػػازات لممسػػتثمر األجنبػػي  واوفػػت الدراسػػة بعػػدد مػػف التوفػػيات أىميػػا:

المػانحيف والمنظمػات  نظرًا ألىمية االستثمارات األجنبية فػي التنميػة االقتفػادية، والعمػؿ عمػى دعػوة
 .لى توجيو المنح والمساعدات نحو المشاريع ذات المردود العاليالدولية إ
 

 بعنكاف: (2013 )زقكت،دراسة  .4.2.2

قطاع غزة عمى مية في "كاقع تخطيط المكارد البشرية كعالقتو بقدرة المؤسسات غير الحكك 

 عداد العامميف"الحفاظ عمى أ

عالقتػو بقػدرة المؤسسػات غيػر  ودراسػةلى التعرؼ عمى واقع تخطيط المػوارد البشػرية ىدفت الدراسة إ
الحكوميػػة فػػي القطػػػاع عمػػى الح ػػاظ عمػػػى العػػدد األمثػػؿ لممػػػوظ يف، واكتشػػاؼ االسػػتراتيجية المتبعػػػة 

 ية.لعممية التخطيط لالحتياجات مف الموارد البشر 
موظػؼ وتزيػد  خمسة عشػرمؤسسة يزيد عدد موظ ييا عف  ست وخمسيفوتكونت عينة الدراسة مف 

 مفروفاتيا عف مميوف شيكؿ، واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات.
عػػدة نتػػائ  منيػػا: أف المؤسسػػات غيػػر الحكوميػػة فػػي قطػػاع غػػزة تتػػوفر لػػدييا  إلػػىوخمفػػت الدراسػػة 

تخطػػػيط االحتياجػػػات مػػػف المػػػوارد البشػػػرية، وأنيػػػا تتبػػػع طػػػرؽ عادلػػػة لالختيػػػار اسػػػتراتيجيات لعمميػػػة 
 والتوظيؼ، كما تقوـ تمؾ المؤسسات بتطوير الخطط لمتعامؿ مع العجز أو ال ائض في الموظ يف.

واوفت الدراسة بعدد مف التوفػيات أىميػا: زيػادة اشػراؾ المػوظ يف المعنيػيف بوضػع خطػط المػوارد 
، وزيػػادة االعتمػػاد عمػػى األسػػاليب ميزانيػػة أكبػػر خافػػة بأنشػػطة المػوارد البشػػريةالبشػرية، وتخفػػيص 

الرياضػػية واإلحفػػائية والعمميػػة الحديثػػة فػػي عمميتػػي تحديػػد االحتياجػػات مػػف المػػوارد البشػػرية والتنبػػؤ 
 بحجـ العرض الداخمي والخارجي.
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 :بعنكاف (2013، أبك سمطافدراسة) .5.2.2

 "المجتمع المدني كأثره عمى التنمية الزراعية المستدامةكاقع التنسيؽ بيف منظمات "

 عمػى وأثػره المػدني المجتمػع منظمػات بػيف التنسػيؽ وأسػاليب واقػع عمػى التعػرؼىػدفت الدراسػة إلػى 
 تمؾ بيف التنسيؽ أماـ حائال تقؼ التي المعوقات وتحديد غزة، قطاع في المستدامة الزراعية التنمية

 .المنظمات
 المػدني المجتمػع منظمػات وفػي الػوازرة فػي المسػئوليف إدراؾ عػدة نتػائ  منيػا: إلػىوخمفت الدراسػة 

، األرض عمػى التنسػيؽ ىػذا لتطبيػؽ فعالػة آليػات وجػود فػي ضػعؼ فينػاؾ ذلػؾ ومع التنسيؽ ألىمية
 فعالػة أدوات اسػتخداـ عػدـ عميػو مػف األسػباب الرئيسػية فػي التنػافس و التمويػؿ نقػص إضػافة إلػى

 .مشتركة مشاريع تن يذ و البشرية الموارد تبادؿ مثؿ لمتنسيؽ
 المنظمػات بػيف لمعالقػة المػنظـ القػانوني اإلطػار تطػويروأوفػت الدراسػة بعػدة توفػيات أىميػا: 

تي، وكػذلؾ ومؤسسػا مينػي إطػار فػي التنسػيؽ عمميػة تطػوير ضػرورة، و الحكػومي والقطػاع األىميػة
 وأف التنسيؽ في المدني المجتمع لمنظمات العميا اإلدارةى مستو  لتحسيف تدريبية عقد دورات ضرورة
 الزراعي. لمقطاع الوطنية لمخطة وفقا إعدادىا يتـ منظمة تنموية ببرام  المنظمات ىذه عمؿ يرتبط
 

 :بعنكاف (2012دراسة )الحمك،  .6.2.2

 غزة قطاع في الحككمية غير المنظمات في الرشيد الحكـ مبادئ تطبيؽ دكر"

 "المستدامة التنمية تحقيؽ في

 فػي حكوميػةال غيػرفػي المنظمػات  الرشػيد الحكـ مبادئ تطبيؽ دور عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 .المجتمع في المستدامة التنمية تحقيؽ في المنظمات ىذه مساىمة عمى وأثرىا غزة قطاع

وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث االسػػتبانة  ،جمعيػػة فػػي قطػػاع غػػزة مائػػةكبػػر أوكانػػت عينػػة الدارسػػة عبػػارة عػػف 
 .التن يذييف والمدراء اإلدارات مجالس رؤساءكأداة لمدراسة تـ توزيعيا عمى 

 غيػػػر المنظمػػػات فػػػي الرشػػػيد الحكػػػـ مبػػػادئ تطبيػػػؽوخمفػػػت الدراسػػػة إلػػػى عػػػدة نتػػػائ  أبرزىػػػا: يػػػتـ 
 المسػاءلة،) مبػادئ بتطبيػؽ المنظمػاتىػذه   تقػوـ حيػث%  77.77 بنسػبة غػزة قطػاع فػي الحكومية
 االسػتراتيجية، ةوالرؤيػ والك ػاءة، وال اعمية القانوف وحكـ الداخمية األنظمة اإلجماع، المساواة، العدؿ،

 اإليجابيػػة اآلثػػار نحػػو المنظمػػات ىػػذه لػػدى عامػػاً  وعيػػاً  تظيػػر مقبولػػة بنسػػب( والشػػ افية والالمركزيػػة
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 مبػػػادئ تطبيػػػؽ بػػيف إحفػػػائية، داللػػة ذات طرديػػػة عالقػػػة توجػػد كمػػػا، إداري كأسػػموب الرشػػػيد لمحكػػـ
 . المستدامة التنمية تحقيؽ في والمساىمة غزة قطاع في الحكومية غير المنظمات في الرشيد الحكـ

 آليػػات بوضػػع الحكوميػػة غيػػر المنظمػػات قيػػاـ ضػػرورة: أىميػػاوأوفػػت الدراسػػة بعػػدد مػػف التوفػػيات 
 واالسػػتعانة اإلداريػػة المراحػػؿ مختمػػؼ فػػي الرشػػيد الحكػػـ مبػػادئ تطبيػػؽ لتعزيػػز داخميػػة ولػػوائح عمميػػة
 برام  تطوير ضرورة جانب إلى المنظمة، في التطبيؽ ىذا وتقييـ عمى لإلشراؼ متخففة بجيات
 الحكػـ مبػادئ تطبيػؽ نجػاح لضػماف الالزمػة االحتياجػات وفػؽ المنظمػة فػي لمعػامميف خافػة تدريبية
 .الرشيد

 

 :بعنكاف (2012دراسة )العالكؿ كمنصكر،  .7.2.2

 "تقييـ الدكر التنمكم الشبابي المباشر لمجمعيات األجنبية الكبرل في قطاع غزة  "

الدراسة إلػى تقيػيـ الػدور التنمػوي الشػبابي المباشػر لمجمعيػات األجنبيػة الكبػرى فػي قطػاع ىذه ىدفت 
 .غزة

تػػػـ توزيػػػػع اسػػػتبانة فػػػػممت لرػػػرض الدراسػػػػة  ،أجنبيػػػػة وكانػػػت عينػػػة الدراسػػػػة أكبػػػر عشػػػػريف جمعيػػػة
 في إعداد الدراسة. يوتوزيعيا عمى مدراء تمؾ الجمعيات، وقد تـ استخداـ المني  الوف ي التحميم

 غػزة قطاع في الكبرى األجنبية لمجمعيات المباشر لدورا عدة نتائ  أىميا: إلى الدراسة توفمت وقد
 فػػي الشػباب نسػبة مػع بالمقارنػة% 13.37 بنسػبة ضػعي اً  كػاف ـ2010 العػاـ فػي الشػباب تنميػة فػي

فػػػي  ،%73.94 بنسػػػبة شػػػبابية تنمويػػػة منيجيػػػة تتػػػوافر حيػػػث ، %25 مػػػف أكثػػػر والبالرػػػة المجتمػػػع
% 18.08 نسػػبتو مػػا ـ2010 العػػاـ فػػي الشػػباب تنميػػة مشػػاريع عمػػى الجمعيػػات ىػػذه أن قػػتالمقابػػؿ 
 .مفروفاتيا مففقط 
 غػػزة قطػػاع فػػي ال مسػػطينية الحكومػػة قيػػاـ ضػػرورة: أىميػػا توفػػيات عػػدة إلػػى الدراسػػة خمفػػت وقػػد

 االحتياجػات نحػو التمويػؿ لتوجيػو بالشػباب، المتعمقة التنموية الخطط في األجنبية الجمعيات بإشراؾ
 بمػا التكنولوجيػة المشػاريع عمػى بػالتركيز األجنبيػة الجمعيػات تقوـ أف وضرورة تكرار، بدوف الحقيقية
 المحميػة السػوؽ احتياجػات يمبػي بمػا المينػي التػدريب عمػى والتركيػز لمشػباب، م تػوح سػوؽ مف تخمقو
 إحػػالؿ فػػي يسػػاىـ بمػا لمشػػباب جاذبػػة عمػػؿ فػرص تػػوفر التػػي الزراعيػػة المشػاريع ودعػػـ العمالػػة، مػف

 .الزراعية الواردات
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 بعنكاف  (2011دراسة )أبك حماد،  .8.2.2

 عمى التنمية السياسية في قطاع غزة"" التمكيؿ الدكلي لممؤسسات األىمية الفمسطينية كأثره 

 تػأثيره ومعرفػة ال مسػطينية، األىميػة لممؤسسات الدولي التمويؿ دور عمى الوقوؼ إلى الدراسة ىدفت
 متطمبػات تحقيػؽ فػي الػدولي التمويػؿ لعبػو الػذي الػدور ومػدى غػزة، قطػاع فػي السياسية التنمية عمى

 .احتياجاتو وفؽ ال مسطيني لممجتمع السياسية التنمية
 فػي التنميػة أولويػات ال يحقػؽ يالػدول التمويػؿ أفوخمفػت الدراسػة إلػى عػدد مػف النتػائ  أىميػا: 

 أف، و ال مسػطيني المجتمػع فػي المانحػة لمػدوؿ سياسػية غايػات تحقيػؽ إلػى سػعيو بسػبب فمسػطيف
 السياسػيةأىػدافيا  مػع تتناسػب تنمويػة خطػة وفػؽ تمػت الدوليػة المنظمػات قػدمتيا التػي المسػاعدات

 ال مسػطينية األىميػة المؤسسػات أف كمػا اسػتنتجت الدراسػة، ال مسػطيني الشػعب احتياجػات مػع وليس
 وسياسات لبرام  مباشر بشكؿ تستجيب وىي التمويؿ أولويات تجاه واضحة وطنية أجندة لدييا ليس

 .السياسية التنمية واقع عمى انعكس سمباً  مما المانحيف
 ال فمسػطيف، فػي لمتنميػة شػاممة وطنيػة خطػة وضػعضػرورة  توفيات أىميػا:عدة الدراسة واقترحت 

 تنويػع عمػى األىميػة المؤسسػات مسػاعدة عمػى العمػؿو ، المشػروطة الدوليػة المسػاعدات عمػى تعتمػد
، باإلضػافة إلػى  األىمػي بالعمػؿ خػاص وقػؼ تأسػيس خػالؿ مػف الػذاتي التمويػؿ مفػادر وتعزيػز
عداد تحديد في األىمية المؤسسات مشاركة تعزيز  .والوطنية القطاعية التنموية الخطط وا 

 

 :بعنكاف (2011منديؿ،  أبك)  دراسة .9.2.2

 "المستدامة الزراعة التنمية في المدني المجتمع لمنظمات التمكيمي الدكر"

 2101-1996دراسة حالة "قطاع غزة" 

 غػػزة قطػػاع فػػي العاممػػة المػػدني المجتمػػع لمنظمػػات التمػػويمي الػػدور التعػػرؼ عمػػى إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
 مػف غػزة قطػاع فػي المػدني المجتمػع منظمػات واقػع عمػى التعػرؼ وكػذلؾ الزراعيػة التنميػة مجػاؿ في

 .الزراعية لمتنمية وتمويميا عمميا مجاالت حيث
  40 عمػى ةالدراسػ عينػة اشػتممت، كمػا الدراسػة فػي الوف ي التحميمي المني  الباحث استخدـ قد و 

 بشػكؿ الشخفػية المقػابالت عمػى المعمومػات جمػع فػي الباحػث اعتمػد و مػدني، مجتمػع منظمػة
 .أساسي
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 التنميػػة أولويػات مػػع المنظمػات ىػػذه أولويػات مالئمػػة عػدـ عػػدة بنػود أىميػػا: إلػىالدراسػػة  خمفػتو 
 أولويػػات مػػع المنسػػجـ المتاحػػة لممػػوارد األمثػػؿ االسػػترالؿ عػػدـ عػػف يػػنجـ فاقػػدا وتشػػكؿال مسػػطينية 

 .المحمية الزراعية التنمية
 المػػدني المجتمػػع منظمػػات بػػف العالقػػة تطػػوير ضػػرورة أىميػػا توفػػيات عػػدة إلػػى الدراسػػة وتوفػػمت
 ببرام  فمسطيف في المدني المجتمع منظمات برام  ربط عمى والعمؿ  ال مسطينية، الوطنية والسمطة
 إعػػػداد ضػػرورة أخيػػراً و . التنمويػػػة وأولوياتػػو واحتجاجاتػػو المجتمػػػع لمتطمبػػات وفقػػا إعػػػدادىا تػػـ تنمويػػة

 .المتاحة المالية الموارد ضمف الري ية و الزراعة التنمية ألولويات وفقا المشاريع
 

 :بعنكاف (2011دراسة)العالكؿ، . 10.2.2

"مدل تكافر متطمبات نجاح تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في الجمعيات الخيرية الكبرل في 

 قطاع غزة كأثرىا عمى االستعداد المؤسسي ضد الفساد"

لى التعرؼ عمى مدى توافر متطمبات نجاح تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في أكبر مائػة الدراسة إ ىدفت
د، وذلػػػؾ بسػػػبب حاجػػػة ىػػػذه جمعيػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة وأثرىػػػا عمػػػى االسػػػتعداد المؤسسػػػي ضػػػد ال سػػػا

 لى تطبيؽ اإلدارة االلكترونية وخوفيا مف فشؿ التطبيؽ.الجمعيات إ
، وقػاـ بتطبيػؽ أداة الدراسػة وىػي االسػتبانة عمػى أكبػر يالتحميمػ وقد استخدـ الباحث المني  الوف ي

 مقابالت لت سير النتائ . 4إلى إجراء  باإلضافةمائة جمعية استيدفت مدراءىا، 
عدة نتػائ  أىميػا: تػوافر متطمبػات نجػاح اإلدارة اإللكترونيػة فػي الجمعيػات  إلىوقد توفمت الدراسة 

الجمعيػػػػات باالسػػػػتعداد المؤسسػػػػي ضػػػػد ال سػػػػاد بنسػػػػبة  %، كمػػػػا تتمتػػػػع تمػػػػؾ68.92الكبػػػػرى بنسػػػػبة 
76.68.% 

وأوفػػػت الدراسػػػة بعػػػدة بنػػػود منيػػػا: تخفػػػيص الجيػػػات المانحػػػة لجػػػزء مػػػف منحيػػػا لػػػدعـ الجمعيػػػات 
الخيريػة بالتكػاليؼ التأسيسػية لتطبيػػؽ اإلدارة اإللكترونيػة، وت عيػؿ دور الحكومػػة فػي مراجعػة واعتمػػاد 

 كترونية.قوانيف شاممة لتنظيـ البيئة اإلل
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 :بعنكاف(2007 عامر،) دراسة .11.2.2
 "الفمسطينية األراضي في التنمكم التخطيط في النسكية المؤسسات دكر"

 واسػػتعراض لتنمػػوي،ا التخطػػيط فػػي النسػػوية المؤسسػػات دور  واقػػع عمػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
 إشػراكيا إمكانيػة إلػى الوفػوؿ أجػؿ مػف ال مسػطينية األراضػي فػي النسوية المؤسسات أوضاع وتقييـ
 دوف تحػوؿ التي الموضوعية األسباب وتحميؿ تشخيص إلى باإلضافة التنموية، الخطط فياغة في

 .فعاؿ بشكؿ التنموي التخطيط في النسوية المؤسسات مشاركة
 عػػدـ وأىميػػا تعترييػػا التػي الضػػعؼ لجوانػػب واعيػة النسػػوية المؤسسػػات أف إلػى الدراسػػة خمفػػتقػد و 

 الحكومػة مػع بالعالقػة االرتقػاء بأىميػة وعييػا وأيًضػا النسػوية، لممؤسسػات جامعػة نسوية مظمة وجود
 .التنموية الساحة عف بعيدة النساء تبقى ال حتى القرار، فنع في الشراكة مستوى إلى
 التخطيط في النساء مشاركة ت عيؿ أجؿ مف التوفيات مف مجموعة إلى الدراسة خمفت وقد

 التنموي التخطيط في لممشاركة المرأة ودعـ واضحة تنموية عمؿ استراتيجية تبني أىميا التنموي
 .الحكومة مستوى عمى

 :بعنكاف (2005) اليندم، دراسة .12.2.2

 "فمسطيف في االقتصادية التنمية عممية في ىميةاأل المنظمات دكر تقييـ"

 أدائيػا توافػؽ ومػدى  ودراسػتو غػزة قطػاع فػي األىميػة المنظمػات عمػؿ واقػع تقيػيـ إلػى الدراسة ىدفت
 المنظمػات تمؾ كانت اذا ما ومعرفة ال مسطيني، بالمجتمع النيوض إلى تيدؼ التي العمؿ خطة مع

 .التنموية العممية في تساىـ
 التنميػػػػة تحقيػػػػؽ فػػػػي جزئيػػػػاً  فشػػػػمت غػػػػزة قطػػػػاع فػػػػي األىميػػػػة المنظمػػػػات أف إلػػػػى الدراسػػػػة وخمفػػػػت
 المنظمػات تمػؾ بػيف التنسػيؽ وضػعؼ المنظمػات، تمػؾ مف المقدمة البرام  ع وية بسبب االقتفادية
 .المانحيف بأجندة األىمية لممنظمات المقدـ التمويؿ وارتباط ال مسطينية، والسمطة
 السػػمطة مػػع وكػػذلؾ بينيػػا فيمػػا األىميػػة المنظمػػات بػػيف التنسػػيؽ تعزيػػز ضػػرورة إلػػى الدراسػػة وأوفػػت

 لمتطمبػػات وفقػػاً  عػػدادىاإ يػػتـ منظمػػة تنمويػػة ببػػرام  المنظمػػات عمػػؿ يػػرتبط أف وضػػرورة ال مسػػطينية،
 .األفعاؿ ردود وسياسة الع وية عف بعيداً  التنموية واحتياجاتو المجتمع
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 ( بعنكاف:1999دراسة )نخمة،  .13.2.2

 نحك تنمية مجتمعية. -مؤسساتنا األىمية كدكرىا في فمسطيف

ال مسػػطيني، والتعريػػؼ ىػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى دور المؤسسػػات األىميػة فػػي تنميػػة المجتمػػع 
 بالمؤسسات األىمية مف حيث النشأة واألىداؼ والعقبات التي تواجييا.

عدد مف النتائ  ابرزىا: قياـ الجمعيات الخيريػة بميػاـ متنوعػة فػي النػواحي  إلىوقد توفمت الدراسة 
اوقػات  االقتفادية والفناعية والزراعية والتعميمية والفحية، وبروز دور الجمعيات بشكؿ جمػي فػي

األزمات مثػؿ االنت اضػة، وكػاف مػف نتػائ  تمػؾ الدراسػة أيضػًا عػدـ تطػوير الواقػع اإلداري لمجمعيػات 
 الخيرية بما يتناسب مع المتريرات الجديدة، باإلضافة إلى نقص الموارد المالية.

وأوفػػػت الدراسػػػة بضػػػرورة االعتمػػػاد عمػػػى المػػػوارد الذاتيػػػة مػػػف أجػػػؿ الػػػتخمص مػػػف تبعيػػػة الممػػػوؿ، 
 رة تطوير الكادر الوظي ي لتمؾ الجمعيات.وضرو 

 

 الدراسات العربية: .3.1

 ( بعنكاف:2013دراسة )الحكسني،   .1.3.2

"الدكر الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني كأثره في تنمية المجتمع في دكلة اإلمارات 

 دراسة حالة" -جمعيات النفع العاـ –العربية المتحدة 

التعرؼ عمى دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المحمي في دولػة  إلىىدفت الدراسة 
 اإلمارات، والكشؼ عف المعوقات التي تحد مف دور مؤسسات المجتمع المدني مف تأدية رسالتيا.

عدة نتائ  منيا: أف االستقاللية لمؤسسات المجتمع المدني فػي دولػة اإلمػارات  إلىوخمفت الدراسة 
التػأثير بينيمػا، واف انتشػار ثقافػة التطػوع فػي و  التػأثر العربية المتحدة عف الدولة ال تعني ن ػي عالقػة

 اوساط المجتمع المدني اإلماراتي عمؿ عمى وجود مؤسسات مجتمع مدني ترعى ىذه الثقافة.
راسة بعدد مف التوفػيات أىميػا: ضػرورة التكامػؿ والشػراكة ال عميػة بػيف الدولػة والمجتمػع واوفت الد

 المدني.
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 ( بعنكاف:2012دراسة)عمارة،  .2.3.2

 "دكر المجتمع المدني في التنمية السياسية"

 التنميػة فػي العربػي المررب دوؿ في المدني المجتمع التي تساعدمعرفة اآلليات  إلىىدفت الدراسة 
أف ىػذه الػدوؿ قػد  حيػث، المرػربو  تػونسالجزائػر و  مثػؿ الػدوؿ لػبعض أمثمػة إعطػاء مػع السياسػية

 عرفت تزايدًا كبيرًا لعدد ىذه المؤسسات.
ي  تحميؿ المضػموف لموفػوؿ إلػى نتػائ  نوقد استخدـ الباحث المني  الوف ي والمني  التاريخي وم

 الدراسة.
التخمػي  بضػرورةتزايد الػوعي االجتمػاعي  بروز مؤشرات عمى عدة نتائ  منيا: إلىوخمفت الدراسة 

م يػػـو التنميػػة  ةسػػات المجتمػػع المػػدني كطػػرؼ مػػؤثر فػػي بمػػور الػػوالء القبمػػي والػػوالء لفػػالح مؤسعػػف 
السياسػية، كمػػا أف فشػؿ المجتمػػع المػدني بػػدوره ال اعػػؿ راجػع إلػػى الطبيعػة السياسػػية لمجتمعػػات دوؿ 

 واالقتفادية والثقافية.المررب العربي والمتجسدة في المعوقات السياسية 
 

 ( بعنكاف:2012عبد الالكم، دراسة ) .3.3.2

 "دكر المجتمع المدني في التنمية المحمية بالجزائر"

 فػي لمتنميػة الدافعػة العوامػؿ عمػى التركيػز خػالؿ مػف التنميػة مقومػات في البحث ىدفت الدراسة الى
، وكػذلؾ بػالجزائر االجتمػاعييف ال ػاعميف عمػى بػالتركيز والثقافيػة واالقتفػادية االجتماعيػة أبعادىػا
 تعتمػد التػي واآلليػات أىػدافيا تحقيػؽ فػي الجزائػري المػدني المجتمػع منظمػات فاعميػة مػدى دراسػة
 .عمييا

باإلضػػافة إلػػى االسػػتعانة بػػالمني  والمػػني  التػػاريخي  التحميمػػي وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػني  الوفػػ ي
 العامة األطر بيف والمقارنة الجزائر، في التنموية العممية ميزت التي العامة الظروؼ لمقارنةالمقارف 

 الجزائري. المدني المجتمع أداء ميزت التي والمؤشرات
 أجنػدات وفػؽ ومسػترال موجيػا المػدني المجتمػع دور يزاؿ ال: عدة نتائ  منيا إلىوخمفت الدراسة 

 الجماىيريػة، لمتعبئػة بحاجػة بػرام  أو سياسػية باسػتحقاقات األمػر تعمػؽ إذا خافة الدولة وسياسات
 تػرتبط مػا غالبػا والتػي األحػزاب قبػؿ مػف الجزائػر فػي المػدني المجتمػع سػترؿيُ  ،باإلضػافة إلػى ذلػؾ

 .المدني المجتمع ب اعمي قياداتيا
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 ( بعنكاف:2010الدكيش، ) دراسة .4.3.2

 "دكر منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية كالسياسية في دكلة الككيت"

عيػػة والسياسػػية بدولػػة الدراسػػة إلػػى معرفػػة دور منظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي التنميػػة االجتماىػػدفت 
التػػػي الخػػػدمات و  فػػػي التنميػػػة االجتماعيػػػة والسياسػػػية مػػػف خػػػالؿ األنشػػػطةإسػػػياميا  الكويػػػت، ومػػػدى

 تقدميا.
وتوفػػمت الدراسػػة إلػػى عػػدد مػػف النتػػائ  أىميػػا: اعتمػػاد منظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي الكويػػت فػػي 
تمويميػػػا عمػػػػى مفػػػػادر ذاتيػػػػة ووطنيػػػة ولػػػػيس ىنػػػػاؾ أي اعتمػػػػاد عمػػػى التمويػػػػؿ األجنبػػػػي، حيػػػػث أف 

التبرعػػات ال رديػػة فػػي  وتػػأتياشػػتراكات األعضػػاء فػػي مقدمػػة مفػػادر التمويػػؿ يمييػػا الػػدعـ الحكػػومي 
لثالػػػث، ممػػػا ترتػػػب عميػػػو مسػػػاىمة فاعمػػػة لمنظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني الكػػػويتي فػػػي التنميػػػة المركػػػز ا

 االجتماعية والسياسية مف خالؿ الخدمات التي تقدميا لممست يديف.
وأوفت الدراسة إلى ضرورة لعب دور أكبر في التنمية مف قبؿ منظمػات المجتمػع المػدني والتكامػؿ 

 في الدولة في ىذا اإلطار.
 

 :بعنكاف (2009 الكريـ، عبد)دراسة  .5.3.2

الزراعية  التنمية أنشطة في القاعدية المجتمع كمنظمات الحككمية غير المنظمات دكر تقكيـ"
 " كاستدامتيا

 فػي الري يػة القاعديػة والمنظمػات الحكوميػة غيػر المنظمػات مسػاىمة مػدى معرفػة إلػى الدراسػة ىدفت
 التػي والمشػاكؿ المعوقػات ومعرفػة المجتمعػات ليػذه المعيشػية األحػواؿ لتحسػيف زراعيػة تنمية إحداث
 المسػتيدفة بالمنطقة بالتنمية المعنية المنظمات دعـ نياية بعد الزراعية التنمية استمرارية دوف تحوؿ

، حيث جرى تطبيؽ الدراسػة بالمنطقة التنموي العمؿ استمرارية في تساعد وحموؿ بتوفيات والخروج
 .في السوداف

 .مزارعاً  37لمدراسة وتـ توزيعيا عمى عينة قدرىا  كأداةاستخدـ الباحث االستبانة 
 لقاعديػةا المجتمػع ومنظمػات الحكوميػة غيػر المنظمػات فأ عػدة نتػائ  أبرزىػا: إلى الدراسة وخمفت

ىنالػؾ زيػادة فػي إنتاجيػة ال ػداف  بالسوداف، الري ية و الزراعية التنمية دعائـ إرساء في فاعؿ دور ليا
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عمػػػػؿ المنظمػػػػات ويعػػػػود ذلػػػػؾ إلػػػػي انسػػػػياب التمويػػػػؿ وتػػػػوفير    لممحافػػػػيؿ الزراعيػػػػة المختم ػػػػة أثنػػػػاء
                                                                                           . الزراعية في الزمف المحدد لمزراعة   تالمدخال
 بمنطقتػػػو، المػػػزارع اسػػػتقرار تحػػػدد التػػػي الري يػػػة التنميػػػة مرتكػػػزات تطػػػوير بضػػػرورة الدراسػػػة وأوفػػػت
 أوضػاع فػي المػؤثرة العوامػؿ وتحديػد عامػة بفػورة الري يػة والحياة الزراعي العمؿ جوانب كؿ ودراسة
لػػىو  بيػػا، التنمػػوي العمػػؿ اسػػتمرارية ىعمػػ يسػػاعد ممػػا المنطقػػة  الموضػػوعة المعػػايير تطبيػػؽ وجػػوب ا 
 تنظػػػيـ خمػػػؽ و ترييرىػػػا، فػػػي الحكوميػػػة السػػمطات تػػػدخؿ دوف المنظمػػػات تن ػػػذىا التػػػي البػػػرام  لتن يػػذ
 .وبعده التنمية برنام  تن يذ أثناء التقييـ و لممتابعة المجتمعات ىذه داخؿ فاعؿ

 

 :بعنكاف (2006 قطاع التخطيط بالككيت،) دراسة .6.3.2

 "التنمية بدكلة الككيتتفعيؿ دكر كمشاركة المجتمع المدني في عممية "

 التنميػة عمميػة فػي الكػويتي المػدني المجتمػع دور لت عيػؿ متكاممػة رؤيػة تقػديـ إلػى الدراسػة ىػدفت
 المػدني المجتمػع مػع اإليجػابي الت اعػؿ خػالؿ مػف وعالميػا إقميميػا الدولػة دور يعػزز بمػا بالدولػة
 .والعالمي اإلقميمي

 مػػػف مجموعػػة تواجػػو الكويػػت بدولػػة التنميػػة عػػدة نتػػائ  أبرزىػػػا أف عمميػػة إلػػىوقػػد خمفػػت الدراسػػة 
 مػػف األخػػص وعمػػى وحميػػا، معيػػا التعامػػؿ فػػي الجيػػود تضػػافر كافػػة تتطمػػب والتػػي الجديػػة التحػػديات

 الكويتي. المدني والمجتمع الخاص والقطاع بيف الدولة ال اعمة المشاركة خالؿ
مدني ودوره التنموي في استراتيجيات وخطػط وسياسػات وأوفت الدراسة بضرورة تضميف المجتمع ال

التنمية بالدولة، وتوسيع قاعدة منظمات المجتمع المدني الكويتي في ضوء أولويات وتحديات التنمية 
الوطنيػػة والتطػػورات ذات العالقػػة اقميميػػًا ودوليػػًا، وأيضػػًا تطػػوير قػػدرات وامكانيػػات منظمػػات المجتمػػع 

 المدني.
 

 :بعنكاف (2006 السمالكطي،) دراسة .7.3.2

 "المدني المجتمع منظمات دعـ في المانحة العربية المؤسسات دكر"

 أولويات تتحدد كيؼ، و وسماتو مفر في المدني المجتمع تطور عمى الضوء إلقاء الدراسة ىدفت
لىو  المانحة المؤسسات  منظمػات مػف شركائيا احتجاجات مع سواء األولويات ىذه تتوافؽ مدى أي ا 
 العربية بالدنا عمى المطروحة اإلفالحية األجندات أولويات مع أو خاص، بشكؿ المدني المجتمع
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 فاعميػة أكثػر عطػاء أجؿ مف المانحة المؤسسات سياسات فياغة إعادة يمكف كيؼ و ،عاـ بشكؿ
 .المنطقة العربية في

 المػدني المجتمػع منظمػات باحتياجػات ي ػي ال الػوطني التمويػؿ مسػتوىأف  إلػىوخمفػت الدراسػة 
 المجتمع منظمات تمويؿ لسياسات الحاكمة األولويات مازالت أنو و ، العطاء ثقافة ضعؼ بسبب
 عمػى التنميػة لقضػايا التفػدي لػيس و لممػواطنيف، الممحػة العاجمػة االحتجاجػات تمبيػة ىػي المػدني
 قيػادة فػي المػدني المجتمػع لػدور واضػحة رؤية تبمور عدـ استمرار ظؿ في سيما ال الطويؿ، األجؿ
 .التريير
المجتمػع  منظمات ومساندة دعـ في المانحة الوطنية المؤسسات تح يز ضرورة إلى الدراسة وأوفت
 لػدعـ االنحيػاز مػف المزبػد تحقيػؽ إلػى، وكػذلؾ .واسػتقاللية فاعميػة أكثػر أداء أجػؿ مػف المػدني

 مف أساس عمى تقوـ المدني ومنظمات المجتمع الدولة بيف حقيقية بشراكة تنموية وبرام  مشروعات
 .المشتركة والمسئولية الثقة

 

 لدراسات األجنبية:ا .4.1

 (:Hedayat Allah and Marof Bin Redzuan ,2010)دراسة  .1.4.2

"The Role of NGOS in Promoting Empowerment for Sustainable 
Community Development" 

 "المستدامةدكر المنظمات غير الحككمية في تشجيع التنمية المجتمعية "
توضػػػػيح مػػػػدي مسػػػػاىمة المنظمػػػػات غيػػػػر الحكوميػػػػة فػػػػي التنميػػػػة المجتمعيػػػػة  إلػػػػيالدراسػػػػة  ىػػػػدفت 

نظػػػري لػػربط وظػػػائؼ المنظمػػػات الريػػػر حكوميػػػة بالتنميػػػة  إطػػػارواعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػي  ,المسػػتدامة
فػػػي  كمػػػا اعتمػػػدت عمػػػي تحميػػػؿ الدراسػػػات السػػػابقة ,الناميػػػة فػػػي العػػػالـ الثالػػػث دافالمسػػػتدامة فػػػي البمػػػ

  اإلطار.تكويف ىذا 
المنظمػػات الريػػر حكوميػػة لػػدييا العديػػد مػػف البػػرام  والوظػػائؼ واألدوار التػػي  أفالدراسػػة  وأوضػػحت

  .تساعد المجتمع عمي التمكيف مف اجؿ التنمية المستدامة



  22 

 

حكومية لدييا القػدرة عمػي تمكػيف المجتمػع مػف تحقيػؽ ال غيرالمنظمات  أف إليوقد توفمت الدراسة 
 وأنشػػطةالتنميػػة المسػػتدامة مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ البػػرام  والوظػػائؼ المتعمقػػة بتمويػػؿ المشػػاريع الفػػريرة 

 بناء القدرات 
 

 بعنكاف:( Gomes and Liddle, 2009دراسة ) .5.4.5

Balanced Scorecard as a Performance Management Tool for Third 

Sector Organizations 

 منظمات القطاع الثالث"بطاقة األداء المتكازف كأداة إلدارة األداء في "
في المنظمات غير معرفة بطاقة األداء المتوازف كأداة لتسييؿ عممية إدارة األداء  إلى الدراسة ىدفت

اإلجرائي  البحث استراتيجية باستخداـ ت سيري )االجتيادي( نموذج وقد استخدمت الدراسة ،الحكومية
 خالؿ مف البيانات تـ جمع وقد والذي يساعد ال رد عمى تطوير أدائو وتحسيف الممارسة العممية عنده،

 ال ردية والمقابالت وبشكؿ ت اعمي منيـ واالست ادة مف خبراتيـ، الموضوعأفراد شكمت لنقاش  مجموعة
 .باستخداـ ت سير المحتوى الرئيسي لمدراسة وتحميميا

 تطوير وأف الربحية االىتماـ بالعامميف فييا، غير المنظمات أف عمى الدراسة أىـ نتائ وكاف مف 
 مف بدال التعاوف تعزيز عمى بالمنظمة يساعد قسـ كؿ عف مستقمة كأداة المتوازف األداء بطاقة
مف الت رقة، وأنيا ساعدت المديريف عمى وضع خطط قابمة  بدال الجيود تضافر إلى ويؤدي التنافس

 لمتطبيؽ تسمح ليـ إلدارة منظماتيـ بشكؿ أفضؿ وسميـ.
المواطف وجعمو في أوليات عمؿ بوأوفت الدراسة بضرورة تطوير بطاقة األداء، واالىتماـ 

المنظمات غير الحكومية، والعمؿ عمى إدارة التمويؿ الذي تحفؿ عميو المنظمات غير الحكومية 
 بحكمة وبطريقة آمنة.

 

 : (Satterthuaite, Gabriela, 2008)دراسة  .2.4.5

The Role of Local Organization in Sustainable Development"" 

 "المستذامة التنمية في المحلية المنظمات دور"

وتحديػد  الحكوميػة، غيػر المؤسسػات قػدرات بتنمية الخافة الممارسات استكشاؼ الدراسة إلى ىدفت
 .المستقبمية والمتطمبات التحديات لمواكبة المؤسسات قدرات ىذه لتطوير المتبعة اآلليات
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 مجػالس وأعضػاء التن يذيوف الرؤساء مع المعمومات لجمع المقابالت وقد استخدمت الدراسة اسموب
 .ألمانيا في الحكومية المنظمات غير في اإلدارة
 بالييكميػة مػرتبط الحكوميػة غيػر بالمؤسسػات ةالخافػ القػدرات تطػوير أف الدراسػة أوضػحت وقػد

 عمى ترتكز المنظمات ىذه داخؿ الممارسات أف إلى الدراسة نتائ  توفمت وقد، والعمميات الداخمية
 .محدد بشكؿ االىداؼ وتعريؼ الرؤيا المستقبمية تحديد

 يكوف أف يجب قدراتيا تنمية أجؿ مف الحكومية غير المنظماتأىمية تركيز  إلى الدراسة أوفت و
 المػوارد وتنميػة التنسػيؽ، ،القػدرات بنػاء التقيػيـ، ،االسػتراتيجي التخطػيط ىػي مجػاالت خمسػة فػي

 .البشرية
 

 

 : (Jelinek, 2006)دراسة  .4.4.5

NGOS Relation with Government and Communities in Afghanistan"" 

 "عالقة المنظمات عير الحكومية مع الحكومة والمجتمعات المحلية في أفغانستان "

فػػي العالقػػة مػػا بػػيف الجيػػات الحكوميػػة والمجتمػػع المحمػػي والحكومػػة فػػي إلػى البحػػث الدراسػػة  ىػدفت
يجاد فيرة أفضؿ لممشاركة فيما بينيـ وضماف التنسيؽ ال اعؿ  .أفرانستاف، وا 

أف ىنػاؾ تػوترات فيمػا بػيف الحكومػة والمنظمػات غيػر الحكوميػة، كمػا أظيػرت  الدراسػة أوضحت وقد
غير الحكومية لـ تراعي ال ئات األكثر حاجة، كما بينت  الدراسة أف المشاريع التي تن ذىا المنظمات

 .الدراسة أف ىناؾ ضعؼ في التنسيؽ بيف المنظمات غير الحكومية والجيات الحكومية
أف عمػى المنظمػات غيػر الحكوميػة تخطػيط برامجيػا بالتنسػيؽ مػع خطػة التنميػة  الدراسػة أوفػت و

تيجية فيمػػا بػػػيف المنظمػػات غيػػر الحكوميػػػة االسػػتراالموضػػوعة مػػف قبػػػؿ الحكومػػة، وتطػػوير الشػػػراكة 
 والحكومة والمجتمع المحمي، ومراعاة مبدأ النزاىة والش افية.
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  :التعقيب على الذراسات السابقة. 2.5

 مف حيث المكضكع:. 1.5.2

تناولػػػػت الدراسػػػػات السػػػػابقة موضػػػػوع الجمعيػػػػات الخيريػػػػة والتنميػػػػة مػػػػف جوانػػػػب مختم ػػػػة مثػػػػؿ: أثػػػػر  
جنبػػي عمػػى التنميػػة االقتفػػادية، تخطػػيط المػػوارد البشػػرية فػػي الجمعيػػات الخيريػػة، أثػػر االسػػتثمار األ

التنسيؽ بيف الجمعيات الخيرية عمى التنمية الزراعية، دور تطبيؽ الحكـ الرشيد عمى الجمعيػات فػي 
دور أثػر التمويػؿ الػدولي عمػى التنميػة السياسػية، الػتحقيؽ التنمية، واقع الػدور التنمػوي ل ئػة الشػباب، 

 التمويمي لمجمعيات في التنمية الزراعية المستدامة، المؤسسات النسوية ودورىا في التنمية.
 

 مف حيث الفترة الزمنية:. 2.5.2

 .ـ1999وأقدميا كاف في عاـ  ـ2015أحدث تمؾ الدراسات كانت خالؿ العاـ الحالي 

 مف حيث المكاف:. 3.5.2
ومنيا العربية )االمارات،  ،فمنيا المحمية )غزة والض ة( ،أماكف تطبيؽ تمؾ الدراسات تنوعت

 ومنيا األجنبية. ،(السوداف، مفرالجزائر، تونس، المررب، الكويت، 

 مف حيث المنيج:. 4.5.2
 Gomes and) اعتمدت الدراسات السابقة عمى المني  الوف ي التحميمي، واستخدمت دراسة

Liddle, 2009  تحميؿ المضموف لموفوؿ إلى نتائ  الدراسة ي نم( 2012)عمارة، ( ودراسة ،
  النتائ . إلىني  التاريخي لموفوؿ ( المني  المقارف والم2012واستخدمت دراسة )عبد الالوي، 

 :األدكاتمف حيث . 5.5.2
المجموعات  (2015االستبانة كأداة لمدراسة، وأضاؼ )العفار، الدراسات السابقة  استخدمت

استخدـ )الزيف، و جانب األداة الرئيسية وىي االستبانة لدراسة الموضوع،  إلىالبؤرية والمقابالت 
 وذلؾ االقتفادية، التنمية في المباشر األجنبي االستثمار دور لتحديد ( االسموب القياسي2013
 االستثمار المستقؿ والمترير المحمي، النات  حجـ وىو التابع المترير مف يتكوف قياسي نموذج ببناء

 البطالة مف كؿٍ  عمى المباشر األجنبي االستثمار ثرأ يوضح نموذج وتكويف المباشر األجنبي
، بينما ( عمى المقابالت بشكؿ أساسي كأداة لمدراسة2011، واعتمد )أبو منديؿ، الحكومي ن اؽواإل

 .المقابالت فقط كأداة للدراسة (Satterthuaite, Gabriela, 2008) استخدمت دراسة
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 استفادة الباحث منيا:مف حيث . 5.5.2
 است اد الباحث مف الدراسات السابقة مف خالؿ:

 فياغة المشكمة وال رضيات. -

 جمع مادة اإلطار النظري. -

 تفميـ أداة الدراسة )االستبانة(. -

 اختيار مني  الدراسة. -

 المراجع التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة. -

 مناقشة وت سير نتائ  الدراسة. -

 بو الدراسة الحالية:ما تميزت . 6.5.2
تعتبر ىذه الدراسة بناًء تراكميًا لمدراسات السابقة، واستكمااًل لما بدأه الباحثوف السابقوف في   -

 موضوع الدراسة، فيي تبني عمى ما توفموا إليو مف نتائ .

تركز الدراسة الحالية عمى موضوع مساىمة الجمعيات الخيرية في التنمية بفورتيا الشاممة  -
 (2013مجاؿ مف مجاالت التنمية بعينو كما في دراسة )أبو سمطاف،  ولـ تخفص

التنمية  التي تناولت موضوع (2009ودراسة )عبد الكريـ،  (2011)أبو منديؿ، دراسة و 
وعالقتيا  ( التي تناولت التنمية المستدامة2012دراسة )الحمو،  الزراعية المستدامة، و

( بالتنمية االقتفادية، بينما تناولت 2005)اليندي، ، كما اىتمت دراسة بالحكـ الرشيد
( موضوع التنمية السياسية، وتناولت دراسة 2012( و )عمارة، 2013دراسة )أبو حماد، 

( جانب التنمية االجتماعية والسياسية، أما دراسة )العالوؿ ومنفور، 2010)الدويش، 
حيف ركزت دراسة )عامر ( فقد اقتفرت عمى موضوع الدور التنموي الشبابي، في 2012

 عمى التخطيط التنموي. (2007،
 تضع الدراسة الحالية حمواًل عممية وتوفيات لزيادة دور الجمعيات الخيرية في التنمية. -
والمجموعة البؤرية االستبانة والمقابمة أكثر مف أداة مف أدوات الدراسة وىي  استخدـ الباحث -

  لمتوفؿ إلى نتائ  أكثر دقة.
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 :ة البحثيةالفجك . 7.5.2
 (:1جدوؿ رقـ )

 يوضح ال جوة البحثية
 ما ستركز عميو الدراسة الحالية ما لـ تركز عميو الدراسات السابقة ما ركزت عميو الدراسات السابقة

ات السػػػػابقة مػػػػا يمػػػػي تناولػػػػت الدراسػػػػ
 :عدة مواضيع متنوعة

  االسػػػػػػػػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػي
األراضي ال مسطينية وأثره عمى 

 االقتفادية.التنمية 
 منظمػػػػػات بػػػػػيف التنسػػػػػيؽ واقػػػػػع 

 عمػػػػػى وأثػػػػػره المػػػػػدني المجتمػػػػػع
 المستدامة. الزراعية التنمية

  العالقػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػيف المؤسسػػػػػػػػػػػػات
 المحمية والتخطيط التنموي.

 الحكػػػػػػػػػـ مبػػػػػػػػػادئ تطبيػػػػػػػػػؽ دور 
 غيػػػػػػر المنظمػػػػػػات فػػػػػػي الرشػػػػػػيد

 غػػػزة فػػػي قطػػػاع فػػػي الحكوميػػػة
 المستدامة. التنمية تحقيؽ

 الشػػػػبابي التنمػػػػوي الػػػػدور تقيػػػػيـ 
 األجنبيػػػػػػة لمجمعيػػػػػػات المباشػػػػػػر
 غزة. قطاع في الكبرى

  التمويػػػػػػػؿ الػػػػػػػدولي لممؤسسػػػػػػػات
األىميػػػة ال مسػػػطينية وأثػػػره عمػػػى 

 التنمية السياسية

اتسػػػػػػػػػػػػػػػػػمت الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػػػػابقة 
 مجػػػػػػػاالت مػػػػػػػف مجػػػػػػػاؿ بتخفػػػػػػػيص

 أبػػػو) دراسػػػة فػػػي كمػػػا بعينػػػو التنميػػػة
 أبػػػػػػػػػو) ودراسػػػػػػػػػة( 2013 سػػػػػػػػػمطاف،
 عبػػػػػػػػػػد) ودراسػػػػػػػػػػة( 2011 منػػػػػػػػػػديؿ،
 تناولػػػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػػػي( 2009 الكػػػػػػػػػػػريـ،
 المستدامة، الزراعية التنمية موضوع

 التػػػػػػػػي( 2012 الحمػػػػػػػػو،) دراسػػػػػػػػة و
 كمػػػػػػػا المسػػػػػػػتدامة، التنميػػػػػػػة تناولػػػػػػػت
( 2005 الينػػػػػػدي،) دراسػػػػػػة اىتمػػػػػػت
 تناولػػػت بينمػػػا االقتفػػػادية، بالتنميػػػة
 و( 2013 حمػػػػػػػػػػاد، أبػػػػػػػػػػو) دراسػػػػػػػػػػة

 التنميػػػػػة موضػػػػػوع( 2012 عمػػػػػارة،)
 الػدويش،) دراسة وتناولت السياسية،
 االجتماعيػػػة التنميػػػة جانػػػب( 2010

 العػػػػػػالوؿ) دراسػػػػػػة أمػػػػػػا ، والسياسػػػػػػية
 اقتفػػػػػرت فقػػػػػد( 2012 ومنفػػػػػور،

 التنمػػػػػػػػػوي الػػػػػػػػػدور موضػػػػػػػػػوع عمػػػػػػػػػى
 دراسػػػػػة ركػػػػػزت حػػػػػيف فػػػػػي الشػػػػػبابي،

 التخطػػػػػػػيط عمػػػػػػػى( 2007، عػػػػػػػامر)
 .التنموي

ىػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػة مكممػػػػػػػػػػة  تعتبػػػػػػػػػػر
، لمدراسػػػػػػػػػػػػات النظريػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػابقة

بأنيػػػػػػػا تناولػػػػػػػت م يػػػػػػػـو  وتميػػػػػػػزت
التنميػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػاممة وعالقتػػػػػػػػػػػػػػػػو 
بالجمعيػػػػػػات المحميػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث 
المنيجيػػػة التنمويػػػة التػػػي تمارسػػػيا 

 فػػي برامجيػػا وأنشػػطتيا الجمعيػػات
التمويػػػػػػػػػػؿ  جانػػػػػػػػػػبوكػػػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػػػف 

والجانػػػب القػػػانوني باإلضػػػافة إلػػػى 
التركيػػػػز عمػػػػى دور خطػػػػة التنميػػػػة 
الوطنية ومدى مساىمة الجمعيات 

 وضػػعتكمػػا ، فػػي المشػػاركة فييػػا
الدراسػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػة حمػػػػػػػػواًل عمميػػػػػػػػة 
وتوفػػػيات لزيػػػادة دور الجمعيػػػات 

، باإلضافة إلى الخيرية في التنمية
أف ىػػػذه الدراسػػػة اسػػػتخدمت أكثػػػر 
مػػف أداة  حيػػث أنيػػا اعتمػػدت فػػي 
ت سػػػػػير النتػػػػػائ  عمػػػػػى المجموعػػػػػة 
البؤريػػػػػػػة والمقػػػػػػػابالت بعػػػػػػػد جمػػػػػػػع 

 .البيانات عف طريؽ االستبانة 

 

  الباحثالجدوؿ مف إعداد 
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 الفصؿ الثالث: الجمعيات الخيرية

 المقدمة:. 1.3

في أواخر التسعينات مف القرف العشريف حيث تـ تداوؿ  بالجمعيات الخيريةظير االىتماـ الدولي 

مفطمح " منظمات المجتمع المدني" بيف دعاة الديمقراطية ورواد الحركات االجتماعية في دوؿ 

العالـ، السيما النامية منيا، ويرجع ذلؾ لعدة أسباب منيا: ممارسة نوع مف الرقابة عمى سمطة 

 (.15: 2007المشاركة في إدارة المجتمع)أبو النفر، الحكومات والتأكيد عمى حؽ األفراد في

 ال مسطيني الوطني النسي  عمى الح اظ في مركزياً  دوراً  فمسطيف في الجمعيات الخيرية لعبتوقد 

 العاـ منذ األساسية الحاضنة لو فكانت التحرري، الوطني العمؿ بدء وبعد وأثناء قبؿ الت كؾ مف

 المركزي التاريخي الرافد فكانت ،فمسطيف في المسيحيةو  سالميةاإل الجمعيات خالؿ مف 1918

: 2002الشاللدة، ) الحقاً  اإلسرائيمي االحتالؿ مناىضة دافع عمى الح اظ في ساعد الذي لممقاومة،

الوقت  ذات في ومساعداً  رقيباً  والتي تعتبر األكثر التنمية عممية تقود تمؾ المؤسسات أف كما(، 58

 (.29: 9002 )محسف، العاـ الفالح ييـ فيما اىتماميا بؤرة وتحويؿ الحكومية لمسياسات
فقد لعبت دورًا واضحًا في  ،في التنمية الجمعيات الخيريةالدور الميـ الذي تمعبو  إلىوباإلضافة 

مدونة السموؾ ال مسطينية، اإلغاثة وتقديـ العوف لمشعب ال مسطيني في ظؿ الظروؼ الفعبة )

2008 :9). 

برز التأثير األكبر عمى عمؿ الجمعيات الخيرية بعد االنتخابات التشريعية الثانية والتي أدت إلى  و

مما أدى إلى تحويؿ المساعدات الدولية  المنتخبة،وقؼ المساعدات عف الحكومة ال مسطينية 

فار لمجمعيات الخيرية كبديؿ عف الحكومة، وازداد بروز دور الجمعيات الخيرية بعد اشتداد الح

ـ، حيث تضاعؼ عددىا وفاقت ميزانيتيا ميزانية 2007عمى قطاع غزة بعد أحداث االنقساـ عاـ
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الحكومة ال مسطينية في القطاع، وأفبحت تقدـ الخدمات اإلغاثية األولية لشريحة كبيرة مف شرائح 

ف كانت قميمة نسبياً   .(68: 2011)العالوؿ،المجتمع، وتعمؿ عمى تن يذ بعض المشاريع التنموية وا 

ودورىا وخفائفيا،  ،، مف حيث: م يوميا، أىدافيايتـ تناوؿ الجمعيات الخيريةحث، وفي ىذا المب

، باإلضافة إلى تعدادىا في قطاع التي تواجييا المعوقاتلمحة تاريخية عنيا، و ، في عممية التنمية

 .غزة حسب اإلحفائيات الرسمية

 مفيكـ الجمعيات الخيرية. 2.3

"  األىمية المجتمعات" نمط يفب المجتمعات اإلنسانية بيف تربط التي االجتماعية العالقات تختمؼ

 في غايات تعتبر التي التقميدية األولية العالقات يمثؿ "ألىميةا المجتمعات" فنمط ،"الجمعيات" ونمط

 المشاركة وتكوف البعض، بعضيـ واحتياجات ظروؼ المجتمعات ىذه في الناس عرؼيَ حيث  ،ذاتيا

 أما ،الموارد مف ذلؾ وغير والعمؿ والمنتجات النقود تشمؿ التي المبادلة تقاليد عمى قائمة بينيـ فيما

 حػػػػػػػػػالػػػػمف اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمجموع وفػػػػػػػػػػػػػػػػتك الناس مف ل ئات مشتركة مفالح عمى فيقوـ "الجمعيات" نمط

(Group Of Interest) ،وليست بالضرورة، البعض بعضيـ المجموعات ىذه أعضاء يعرؼ وال 

 أف بالذكر وجدير، أخرى ألغراض وسائؿ بؿ ذاتيا حد في غايات بينيـ فيما تربط التي العالقات

 نمط نحو المجتمعات تحريؾ عمى تعمؿ كانت التريير، قوى وسائر العمراني، والتوسع المركزية،

 (4: 2011سكوا، )األالجمعيات

شخفية معنوية مستقمة  ال مسطيني لمجمعيات الخيرية فقد تـ تعري يا بأنيا "وحسب وفؼ القانوف 

تنشأ بموجب ات اؽ بيف عدد ال يقؿ عف سبعة أشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشروعة تيـ الفالح العاـ 

)قانوف  "دوف استيداؼ جني الربح المالي بيدؼ اقتسامو بيف األعضاء أو لتحقيؽ من عة شخفية

 .(2000لسنة  1لييئات األىمية رقـ الجمعيات الخيرية وا
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كؿ جماعة ذات تنظيـ مستمر لمدة معينة أو غير أما القانوف المفري فقد عرؼ الجمعية بأنيا " 

ال يقؿ عددىـ في بحيث اعتبارية أو منيما معا  شخفياتمعينة تتألؼ مف أشخاص طبيعييف أو 

 الجمعيات انوف" )قجميع األحواؿ عف عشرة، وذلؾ لررض غير الحفوؿ عمى ربح مادي

 (2002 لسنة 84 رقـ األىمية والمؤسسات

( المنظمات األىمية عمى أنيا "منظمات خافة تقوـ بأنشطة لدفع 2001،ولقد عرؼ )البنؾ الدولي

 المعاناة والدفاع عف مفالح ال قراء وحماية البيئة وتحقيؽ تنمية المجتمع".

الربح، وتعتمد في المقاـ  إلى( بأنيا " منظمات اجتماعية ال تيدؼ 82: 2007وعرفيا )أبو النفر،

 األوؿ عمى مشاركة األىالي في تحقيؽ أىدافيا".

منظمات غير ربحية ال  احيث عرفيا بأني ،( أكثر ت فيالً 76: 2008ولقد كاف تعريؼ )محسف، 

التابعة لمقطاع الخاص، ويعمؿ في تمؾ  فمة ليا بمؤسسات الدولة أو المؤسسات الربحية

المؤسسات أفراد أو مجموعات تستمد قوتيا مف الحريات الطبيعية لإلنساف، وبالقدر الذي تتاح بو 

تمؾ الحريات، سواء أكانت ىذه المؤسسات تسعى إلقامة مجتمع مدني لحماية الحقوؽ السياسية 

ت بعينيا كاألقميات واالط اؿ والنساء واالقتفادية أو لخدمة أىداؼ معينة أو لحماية مجموعا

 .والمعاقيف

الخيرية، إال أنيا تت ؽ عمى م اىيـ أساسية  اتوعمى الرغـ مف التعري ات المتعددة لم يوـ الجمعي

تتشكؿ مف األشخاص الطبيعييف، وتيدؼ في األساس و وىي أنيا غير ىادفة لمربح، وغير حكومية، 

وىو ما يميز الجمعيات الخيرية عف الجمعيات  -وليس لرعاية مفالح أعضائيا  لخدمة فئة محددة

كما ال  ،-النقابية وجمعيات رجاؿ األعماؿو األىمية والتي ال تستثني الجمعيات العائمية والعشائرية 

 .(87، 2011)العالوؿ، عند تأسيس الجمعية الخيريةيتوجب تخفيص ماؿ 
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 أىداؼ الجمعيات الخيرية . 3.3

-86: 2007 النفػر، أبو) وىي الخيرية بالجمعيات الخافة األىداؼ بعض تحديد يمكف .1

88:) 

 الميمشػة ال ئات وخفوفاً  عاـ بشكؿ لألفراد الحياتية األوضاع تحسيف لضرورة االستجابة .2

 .ليـ المادية المعونات تقديـ خالؿ مف

 اىتمػاـ أو مسػئولية خػارج تقػع والتػي مدني، طابع ذات مجتمعية احتياجات لتمبية االستجابة .3

 .الحكومة أولويات أو

 القػػػوانيف وتعػػػديؿ فػػػياغة عمػػػى التػػػأثير خػػػالؿ مػػػف االجتمػػػاعي الترييػػػر عمميػػػة فػػػي اإلسػػػياـ .4

 مواضػيع مجموعػة أو محػدد موضػوع إزاء العػاـ الػرأي وتعبئػة العامة والسياسات والتشريعات

 .المجتمع تيـ

 الجميػػػػور، قضػػػػايا لمتابعػػػػة تتشػػػػكؿ التػػػػي والعامػػػػة الوطنيػػػػة المجػػػػاف فػػػػي ب اعميػػػػة االشػػػػتراؾ .5

 (.2001 محيسف،)عامة وطنية واجتماعية اقتفادية خطة بمورة في والمساىمة

 تمكػػف وتأىيػػؿ وتوعيػػة تعبئػػة ب اعميػػات والقيػػاـ لمجميػػور المعنويػػة الػػروح رفػػع فػػي المسػػاىمة .6

 .ب اعمية بدورىا وتسيـ بإيجابية المتريرات مع الت اعؿ مف ال ئات

 .التنمية مجاالت في العاممة االخرى األىمية لممنظمات والتدريبية ال نية المساعدات تقديـ .7

 حسػػػػف،)عمػػػػؿ فػػػػرص تقػػػػديـ ومحاولػػػػة وال قػػػػر كالبطالػػػػة الكبػػػػرى المجتمػػػػع بقضػػػػايا االىتمػػػػاـ .8

2003 :1-2.) 

 والحروب والزالزؿ كالمجاعات الكوارث، حاالت في لألفراد إعانات تقديـ .9

 .الرئيسية التنموية المسائؿ بشأف والقادة، العاـ الرأي وعي لزيادة التعميـ، تطوير .10
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 واالجتماعيػػػػػػة المدنيػػػػػػة الحيػػػػػػاة فػػػػػػي لممػػػػػػواطنيف ال اعمػػػػػػة لمشػػػػػػراكة واسػػػػػػع مجػػػػػػاؿ إعطػػػػػػاء .11

 .واالقتفادية

 ذات لممنظمػػػػػػات مشػػػػػػتركة عمػػػػػػؿ خطػػػػػػط وفػػػػػػياغة البػػػػػػرام ، وتنسػػػػػػيؽ الخبػػػػػػرات، تقػػػػػػديـ .12

 (.19: 2009 وآخروف، أحمد)العالقة

 في: تتمثؿ الخيرية لمجمعيات أساسية أدوار ثالثة( فأف ىناؾ Srinivas, Hari, 2010ووفقًا لػ )

 .واإلحساف البر في األساسية األعماؿ في وتتمثؿ: االجتماعية الرفاىية دور -

 .والتنمية االجتماعي لمعمؿ ىامة اتفاؿ شبكة تشكؿ حيث: الوسيط دور -

 .الضرورية والخبرات المعمومات وتوثؽ تدعـ حيث: المدعـ دور -

 .خصائص الجمعيات الخيرية. 4.3

  تتمثؿ في النقاط التالية: لمجمعيات الخيريةيمكف تحديد خفائص مميزة 

التي ىي باألساس ال عؿ اإلرادي الحر أو  سواء الطوعية المشاركة أساس عمى تقـو -1

 الطوعي.

حيث تتسـ بالتنظيـ، وىي بذلؾ تختمؼ عف المجتمع التقميدي العاـ بم يومو الكالسيكي،  -2

ة إلى فكرة المؤسسية التي تطاؿ مجمؿ نواحي الحياة الحضرية تقريبًا، يتشير ىذه الخاف

 .(2008والتي تشمؿ الحياة السياسية واالقتفادية واالجتماعية والثقافية )خديجة ولطي ة، 

ذاتية الحكـ ومستقمة بشكؿ كامؿ عف األجيزة الحكومية، لكنيا قد تتمقى مساعدات حكومية  -3

   تؤثر في قراراتيا.شرط أف ال

العاـ، إال أنيا قد تمارس األعماؿ الربحية لتستخدـ عائدىا  بالمعنى لمربح ىادفة غير -4

 (.3: 2003)يوسؼ، لالستمرار في تقديـ خدماتيا

 تسيـ في إشباع حاجات وحؿ مشكالت األعضاء المنتميف إلييا والمجتمع. -5
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قرار التعددية داخؿ المجت -6 مع، والقدرة عمى حؿ الفراعات بطريقة قبوؿ االختالؼ والتنوع وا 

 .(63-62: 2006)مرزوؽ،سممية وديمقراطية

 بعض بشأف مواقؼ مف ليا يكوف ما رغـ السياسية، األحزاب مع تحال ات ليا يكوف ال -7

 .السياسية القضايا

غير  أسس عمى قائمة أي طوعية، العضوية تكوف أف بمعنى إرثيو، غير المنظمة تكوف أف -8

 في الحاؿ ىي كما األسري النتسابو فييا عضواً  ال رد يكوف وال جيرية، أو عرقية أو قرابيو

 .(27: 2001)ماس، الدينية أو العشائرية المنظمات

 دكر الجمعيات الخيرية في عممية التنمية:. 5.3

 الحقيقية التنمية أف عمى والتنمية التطور بقضايا والميتميف المشترميف بيف ات اؽ أو إجماع ىناؾ

 طرؼ كؿ يقدـ أف وعمى ،معاً  واألىمية الحكومية المجيودات بيف المتبادؿ باالعتماد تقـو التي ىي

 وغيرىا والفحية واالقتفادية االجتماعية المجتمع مشكالت لمواجية وسعو في بما ويسيـ لديو ما

 التطور في وبروز دورىا المدني المجتمع لمنظمات واسع وانتشار كبير تواجد مف اليـو نراه وما

 ليا أفبح منيا البعض أف حيث ،التنمية وتدعيـ تطوير في وكذلؾ واالقتفادي، االجتماعي

 في وكذا السكانية السياسة وبرام  أىداؼ بعض تن يذ في التنمية وخطط برام  في ممحوًظا نشاًطا

 .(10: 2008)مالوي، ال قر واستراتيجية ومكافحة البيئة مجاالت

وتعتبر الجمعيات الخيرية شريكًا أساسيًا في تحقيؽ التنمية السيما بعد أف أفبحت الدولة غير قادرة 

عمى اإلي اء باالحتياجات األساسية لممواطنيف كمًا ونوعًا وفي الوفوؿ إلى كافة ال ئات المحتاجة 

 فمـ، ال قر مف محدل المطروحة الحديثة البدائؿ مف تمؾ الشراكة أضحت اكم(، 2010)عبد الفمد، 

 مف وأفبح المجتمع، في التنموية المياـ بكؿ تضطمع أف نامية، أو متقدمة دولة، أية مقدرة في يعد

 الحكومات بيف وفعالة مؤسسية شراكة ببناء وثيقا ارتباطا مرتبط ال قر مف الحد أف عميو المستقر
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 بيف الشراكة ببناء مرىوف التنمية في كي ية نقمة إحداث فإف ىذا، وعمى ة،الحكومي غير والمنظمات

 (.11: 2008 مالوي،)و عدم مف القرار فانع باقتناع رىنا يكوف وال ،المدني والمجتمع الدولة

 :أف تمعب دكران أكبر في العممية التنمكية مف خالؿيمكف لمجمعيات ك 

فيما  توعية المواطنيف بم يوـ وأىمية المشاركة والش افية والمسائمة، وتوعيتيـ بحقوقيـ -1

يتعمؽ بالتعبير عف آرائيـ في الخدمات المقدمة وأىمية وضع أولويات اىتماماتيـ 

 واحتياجاتيـ في االعتبار عند وضع الخطة التنموية.

 ـ نماذج لمشروعات تنموية تمثؿ أفكارًا جديدة في مجاؿ التنمية.يتقد -2

ما يتعمؽ بنقؿ أف تكوف الجمعيات ىمزة الوفؿ بيف المواطنيف المستيدفيف بالخدمات في -3

 المعمومات واالحتياجات واالفكار في اتجاه فاعد وىابط.

 تبني قضيا محورية ذات أولوية تؤثر في نوعية حياة المواطنيف. -4

 توفير الموارد ال نية والمادية مف خالؿ الييئات المانحة التي تموؿ أنشطة الجمعيات. -5

 يب والدعـ ال ني.بناء قدرات العامميف في الييئات المحمية مف خالؿ التدر  -6

تكويف شبكات عمؿ مع عدة منظمات غير حكومية لترطية مناطؽ جررافية أوسع وعدد  -7

 .(138: 2010الخطيب، )منت عيف أكبر

( عدد مف األدوار التي يمكف أت تمارسيا الجمعيات الخيرية في 2010ويضيؼ )عبد الفمد، 

 العممية التنموية:

توفير الخدمات: وىي المياـ التقميدية التي دأبت عمى القياـ بيا الجمعيات الخيرية منذ  -1

أف الجمعيات الخيرية تتمتع بقدرات فنية وتقنية عالية تمكنيا مف  إلىعقود، وتجدر اإلشارة 

توفير نوعية مقبولة مف الخدمات، فضاًل عف قدرتيا في الوفوؿ إلى ال ئات األكثر حاجة 

 األرياؼ والمناطؽ النائية. السيما في
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المساىمة في العممية التنموية مف خالؿ تمكيف المجتمعات المحمية، ولمجمعات في ىذا  -2

المجاؿ دور في بناء القدرات وتنمية الميارات والتدريب بمختمؼ المجاالت التنموية 

 بية فييا.كالتخطيط االستراتيجي وفياغة البرام  التنموية وتن يذىا وتوسيع المشاركة الشع

المساىمة في رسـ السياسات والخطط العامة، مف خالؿ اقتراح البدائؿ والت اوض عمييا أو  -3

 التأثير في السياسات العامة إلدراج ىذه البدائؿ فييا.

 لمحة تاريخية عف الجمعيات الخيرية في فمسطيف. .6.3

 الظروؼ مع انسجاما مختم ة أدوارا تاريخيا مدار وعمي ال مسطينية الخيرية الجمعيات لعبت

 االمبراطورية مف ابتداء ال مسطيني، المجتمع بيا مر التي واالجتماعية واالقتفادية السياسية

  االحتالؿ ثـ والمفري، األردني التواجد وكذلؾ والفييوني، البريطاني باالستعمار ومرورا العثمانية

 قيادياً  دوراً  ال ترة تمؾ خالؿ الجمعيات ىذه أظيرت ولقد ،(10: 2004عبد اليادي، )اإلسرائيمي

 ال مسطيني الفمود وتعزيز االحتالؿ مقاومة في الجماىير وتطمعات آماؿ عف التعبير في ممموسا

نشاء ال مسطينية السمطة قدوـ وبعد أنو إال، األرض عمى  فإف المختم ة ومؤسساتيا الوزارية ىياكميا وا 

: أساسييف اتجاىيف في عمميا تركز أفبحت الخيرية الجمعيات بينيا ومف المدني المجتمع منظمات

 المراقبة ىو :وثانييما ،البناء التطور في سياساتيا وتعزيز السمطة دور مع والتناسؽ التكامؿ: أوليما

 ىذه تمثميا التي الشعبية ال ئات وأولويات مفالح باتجاه القرار فانعي عمى والضرط والتأثير

 أو وقوانيف تشريعات إفدار في المنظمات ىذه نجحت األحياف مف كثير وفي األىمية المنظمات

 .(2008عبد العاطي، ) المختم ة الشعبية لم ئات الخافة المفمحة إطار في تفب قرارات

 وفيما يمي لمحة تاريخية عف نشأة وتطور العمؿ األىمي وأىـ سماتو في كؿ مرحمة:
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 الحكـ نياية إلى فمسطيف في الخيرية الجمعيات عمؿ بدايات عودت :العثمانية االمبراطكرية فترة

 إطالؽ سبب ي سر ما وىذا ، ـ1907 عاـ العثمانية الجمعيات قانوف فدور بعد وتحديداً  العثماني،

 .اآلف إلى العثمانية الجمعيات مسمى عمييا البعض

كاف أبرز ما تميز بو العمؿ األىمي في تمؾ  ـ :1948ـ كحتى 1917الفترة الزمنية مف عاـ 

باعتبارىما الخطر الرئيس الذي كاف ييدد  مقاومة اليجرة الييودية ومفادرة األراضيالمرحمة 

 تمؾ في فمسطيف عرفتيا التي الجمعيات الخيرية لرالبية المالحظ ومف، المجتمع العربي ال مسطيني

 تسمح لـ االنتداب قوانيف إف حيث ،البريطاني االنتداب رغبات عف بعيداً  أسست أنيا المرحمة

 وبالتالي االستعمار؛ مفالح يخدـ الذي بالشكؿ إال واجتماعيًا، سياسياً  أن سيـ بتنظيـ لم مسطينييف

 أخذت االحتالؿ قوانيف عمى وتحايالً  أخرى جية ومف أنشطتيا، غالبية عمى السري العمؿ طرى فقد

 في دوراً  والطائ ية والعشائرية العائمية العالقات لعبت حيث تقميديًا، أو أىمياً  طابعاً  الجمعياتتمؾ 

 الطبقة إلى والمنتمية المشيورة العائالت لعبت حيث الجمعياتتمؾ  نخبوية يالحظ كما ىيكمتيا،

 .(71: 2001أبراش،)وقيادتيا المدني المجتمع مؤسسات تشكيؿ في دوراً  والبرجوازية قطاعيةاال

 شيدت ـ :1967ـ كحتى 1949مف عاـ  العبرية كاإلدارة المصرية كاألردنيةفترة قياـ الدكلة 

، نتيجة لظروؼ مختم ة بعد قياـ دولة االحتالؿ ىبوطا ممحوظا في العمؿ األىمي ىذه المرحمة

اسية وكذلؾ تشديد قبضة النظاـ المفري يتالشي األحزاب الس و أىميا حالة اإلحباط العاـ

، وقد تركز مضموف العمؿ االىمي في تمؾ ال ترة عمى مقاومة المواطنيفواألردني عمي حرية وحركة 

ليذه  السياسي العمؿ محور العودة وحؽ الالجئيف قضية اعتبرت وقد ،التوطيف مشاريع أشكاؿ كافة

لالجئيف  والطارئة العامة الخدمات بتقديـ اىتـ الذي الخيري، اإلغاثي العمؿ إلى إضافة ال ترة

 .(2001ال مسطينييف)أبراش،
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عمي  تميزت ىذه المرحمة بظيور تطور ىاـ ـ :1981ـ كحتى 1968مف عاـ  االحتالؿفترة 

، والتي قامت بإنشاء منظمة التحرير ال مسطينيةفعيد تنشيط العمؿ األىمي وخافة مع بروز قوة 

 المنظمةدعمت  الشعبية في الخارج لدعـ فمود الشعب ال مسطيني. كما االتحاداتالعديد مف 

نشوء وتطور مؤسسات  تشيد ىذه ال ترة اال أنو لـ، العمؿ التطوعي في الض ة وغزةاف انشاء لج

عمميا إلي اإلطار التنموي  فيحيث لـ تستطع المؤسسات تجاوز اإلطار اإلغاثي  ،تنموية مينية

اقتفار دورىا عمى مقاومة االحتالؿ والفمود أماـ سياسة التخمي عف  إلىويرجع السبب في ذلؾ 

 .ولوية لمشعب ال مسطينياألرض والمقاومة التي كانت أ

 الجمعيات الخيرية تاريخ في متميزة مرحمةكانت ىذه ال ـ :1993ـ كحتى 1982عاـ مف فترة ال

جديد  توجو وجود في ساىـ لبناف، مف ال مسطينية التحرير منظمة خروج وأف خافة ال مسطينية،

 الحمقة غزة وقطاع الرربية الض ة اعتبار عمى ينطوي التوجو ىذا ال مسطينية، ال فائؿ لدى

 جماىيرية وىيئات ولجاف أطر إنشاء عمى ال فائؿ ىذه تركيز إلى أدى مما النضاؿ المركزية في

 ناحية مف لمجميور يةتنمو  خدمات وتقديـ ناحية، مف السياسي العمؿ ممارسة مف خالليا تستطيع

 مطمؽ بشكؿ التنمية إخضاع وعدـ بالمجتمع االىتماـ فكرة جديد مف الوجود عاد إلى وىكذا أخرى،

تمحور النشاط السياسي خالؿ ـ 1988دالع انت اضة األقفى األولى عاـ ن، وبعد االسياسية لمنظرة

أضافت الجمعيات عمي شعار التحضير لبناء الدولة ال مسطينية المستقمة، وبالتالي  االنت اضة

 .دورا آخرا لعمميا ودورىا وىو عنفر البناء الخيرية

شيدت ىذه المرحمة ط رة عمى  ـ :2000ـ كحتى 1994مف عاـ  فترة إنشاء السمطة الفمسطينية

فعيد الجمعيات الخيرية في المجتمع ال مسطيني مف حيث الكـ اليائؿ ليا الذي وجد في غضوف 

وتأتي ىذه ال ترة بعد ( 149: 2005سنوات قميمة ومف حيث تنوع المياـ التي أوكمت ليا)أبو سيؼ، 

سرائيؿ، مما أدى إلى توقيع ات اقية أوسمو وما تبعيا مف ات اقيات بيف منظمة التحري ر ال مسطينية وا 
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خمؽ واقع سياسي واجتماعي واقتفادي جديد، وأزاؿ المعوقات والعراقيؿ والضروطات التي كاف 

والقائميف عمييا، وفتح الباب عمى مفراعيو  الجمعيات الخيريةضد  اإلسرائيمي يمارسيا االحتالؿ 

 .(235: 2014وممارسة عمميا)المشيراوي، الجمعياتإلنشاء 

( لعاـ 1وأىـ ما ميز ىذه ال ترة ىو فدور قانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ )

كأوؿ قانوف فمسطيني ، ( والذي جاء في إطار تنظيـ العالقة بيف السمطة والجمعيات الخيرية2000)

 .ؿ ومتابعة عمؿ المنظمات األىميةينظـ إنشاء وتسجي

في ىذه المرحمة والتي  ـ :2007ـ كحتى 2001مف عاـ  الثانيةفترة اندالع انتفاضة األقصى 

شيدت اندالع االنت اضة الثانية، ازداد دور الجمعيات الخيرية في تقديـ الخدمات اإلغاثية 

والفحية، باإلضافة إلى بعض األنشطة التنموية، فيما عجزت عف االنخراط ال عمي في االنت اضة 

عطائيا الطابع الشعبي)العالوؿ،  (.92: 2011وا 

فدرت الالئحة التن يذية لقانوف الجمعيات بموجب قرار  2003العاـ  وخالؿ ىذه ال ترة وتحديداً 

قانوف ديواف الرقابة المالية  2004. كما فدر في العاـ 2003( لسنة 9مجمس الوزراء رقـ )

 ظمات األىمية. والذي عزز الرقابة اإلدارية والمالية عمى عمؿ المن 2004( لسنة 15واإلدارية رقـ)

وتحويػػؿ جػػزء كبيػػر عػػدد الجمعيػػات الخيريػػة شػػيدت ىػػذه المرحمػػة تضػػاعؼ : 2007مرحمػػة مػػا بعػػد 

ثػارة الجػدؿ حػوؿ شػرعية الحكومػة ال مسػطينية  مف الدعـ الموجو لمقطػاع إلييػا بعػد أحػداث االنقسػاـ وا 

، مما أعطػى الجمعيػات الخيريػة دورًا بػارزًا وىامػًا فػي ىػذه المرحمػة، حيػث تركػز عمميػا عمػى في غزة

قطػاع غػزة ثالثػة  شػيد، وحيػث أف تمػؾ ال تػرة والمساىمة في تخ يؼ وطػأة الحفػارالجانب اإلغاثي 

كػػاف لػػذلؾ الػػدور الكبيػػر فػػي االزديػػاد المطػػرد ألعػػداد الجمعيػػات المسػػجمة حيػػث أنػػو حػػروب غاشػػمة 

، حتػى بمػ  جمعيػات جديػدة لتسػجيؿالعدواف تشيد دائػرة تسػجيؿ الجمعيػات إقبػااًل متزايػدًا  انتياء وبعد
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جمعيػػػػػػػة  842ـ حػػػػػػػوالي 2014المسػػػػػػػجمة مػػػػػػػع نيايػػػػػػػة عػػػػػػػاـ  الخيريػػػػػػػة المحميػػػػػػػة عػػػػػػػدد الجمعيػػػػػػػات

 (.2015)عايش،

 :لعالقة بيف الجمعيات الخيرية كالسمطة الفمسطينيةا. 7.3

 مػػف العديػد فػي سػػاىمت أنيػا اال الوطنيػة السػمطة قيػػاـ بعػد الخيريػةلمجمعيػػات  السياسػي الػدور تراجػع

 وفضػػػح األراضػػػي ومفػػػادرة االسػػػتيطاف مواجيػػػة مجػػػاؿ فػػػي وخافػػػة الوطنيػػػة وال عاليػػػات ألنشػػػطةا

 السياسػي الػدور تراجػع ويرجػع السػبب فػي. ال مسػطيني الشػعب لحقػوؽ وانتياكاتػو االحتالؿ ممارسات

 أوائػػؿ فػػي عميػػو كانػػت عمػػا وأيػػديولوجياً  بنيويػػاً  اختم ػػت اوسػػمو بعػػد مػػايػػا أن الجمعيػػات ليػػذه الػػوطني

 السياسػػػية، التعبئػػػة مقابػػػؿ الشػػػعبية التنميػػػة: داخميػػػا متناميػػػة تناقضػػػات شػػػيدت أف بعػػػد الثمانينيػػػات،

 تمػؾ مقابػؿ السياسػية األمػواؿ االجتماعيػة، والمشػاركة المينػي الطػاقـ مقابػؿ لمتنظػيـ اليرمي التسمسؿ

 تحػػوؿ ،حكوميػػة غيػػر منظمػػات مجتمػػع إلػػى الشػػعبية الحركػػة تحػػوؿ المجتمػػع، دعػػـ بيػػدؼ الممنوحػػة

 المنظمػػات شػػروع ،وحرفيػػاً  سياسػػياً  ذاتيػػًا، مسػػتقمة فػػ وة منظمػػات إلػػى الشػػعبية الطوعيػػة المنظمػػات

 . حزبية غير بطواقـ واالستعانة بالمستقميف تع  إدارية ىيئات إيجاد في حزبياً  التابعة

 الػدوؿ ت رضػو الػذي السياسػي االشػتراط إلػى التحػوؿ ليذا األساسي السبب (1997، حمامي) وتعزي

 تقػديـ أو بػالتعميـ المرتبطػة والنشاطات التاـ، والوضوح المدى، طويؿ التخطيط في والمتمثؿ المانحػة

 تػػػـ فقػػػد وبيػػػذا". لمقيػػػاس القابمػػػة" النتػػػائ  ذات المشػػػاريع وت ضػػػيؿ السياسػػػية، التعبئػػػة مقابػػػؿ الخػػدمات

 االيدولوجيػة المرجعيػة وفقػد السياسػية االحػزاب فػي جػذوره عػف باالبتعػاد واخذ االىمي القطاع مأسسة

 فػػي منخرطػػة كانػػت والتػػي الجماىيريػػة لمقاعػػدة الوفػػوؿ فػػي قػػدرتيا االحػػزاب وخسػػرت واالنضػػباطية،

 . (2015لإلرشاد،  ال مسطيني)المركز االىمية المؤسسات برام 

  تػػػوفر مػػػف بػػػد ال كػػػاف ، لموجػػػود متسػػػعاً  السػػػتراتيجياتيا ويكػػػوف الجمعيػػػات الخيريػػػة تسػػػتطيع لكػػػيو 

 التنميػػػػة م يػػػػوـ تحديػػػػد وأوليػػػػا الحكوميػػػػة والمؤسسػػػػات الجمعيػػػػات تمػػػػؾ بػػػػيف العالقػػػػة تحػػػػدد مقومػػػػات
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 مػا العالقػةوقػد تميػزت . الشػ افية وتعزيػز القػانوف وسػيادة السميـ الحكـ ترسيخ إلى إضافة وأولوياتيا،

 :(16: 2004عبداليادي، )بثالثة أشكاؿ والقطاع الحكومي الجمعيات الخيرية بيف

 الرئيسػػػي وسػػػببيا الخػػػدمات، تقػػػديـ وعمػػػى والمجػػػاؿ، الػػػدور عمػػػى التنافسػػػية، العالقػػػة :األكؿ الشػػػكؿ

 لممسػػػاعدات، األوؿ المتمقػػػي السػػػمطة قيػػػاـ قبػػػؿ شػػػكمت فالجمعيػػػات الخيريػػػة. التمويػػػؿ عمػػػى الفػػػراع

 ال مسػطينية التنمية لخطط األساسية الخطوط رسـ في ال اعمة والجية والدولية، العربية المالية والمنح

 وأفػػبح دنيػػا، مسػػتويات إلػػى الػػدور ىػػذا تقمػػص السػػمطة قيػػاـ وبعػػد غػػزة، وقطػػاع الرربيػػة الضػػ ة فػػي

 .ومدنياً  تنموياً  متطمباً  وترسيميا العالقة تنظيـ

 ذات الجمعيػػػات مػػػع تػػػتـ مػػػا وغالبػػػا قطػػػاعي، طػػػابع ذات وتنسػػػيؽ، شػػػراكة عالقػػػة :الثػػػاني الشػػػكؿ

 كػػؿ تقػػدير مػػف العالقػػة ىػػذه وتنبػػع. الػػخ..... والطبيػػة الزراعيػػة اإلغاثػػة كمجػػاف الكبيػػرة، اإلمكانيػػات

. األنشػػػطة وبعػػػض المجػػػاالت، بعػػػض فػػػي والتعػػػاوف التنسػػػيؽ ولضػػػرورة اآلخػػػر، دور ألىميػػػة طػػػرؼ

 التطػور فػي حققتيػا التػي واإلنجػازات وتاريخيػا، ،الجمعيػات الخيريػة دور تجاىؿ تستطيع ال فالسمطة

 بالنسػبة األمػر كػذلؾ. المحمػي والمجتمػع الممػوليف، مػع التاريخيػة وعالقاتيػا واالجتمػاعي االقتفادي

 والػػدور الػدعـ حجػػـ تقمػيص فػي كأسػػاس السػمطة وجػود متريػػر إلػى نظػرت والتػػي ،لمجمعيػات الخيريػة

 مػػف خاليػػة تعػػد لػػـ فالسػػاحة. التنمويػػة البػػرام  لمجمػػؿ والتن يػػذ التخطػػيط، فػػي تمعبػػو أف يمكػػف الػػذي

 .االحتالؿ ظؿ في األمر كاف كما لمسمطة المؤسساتي الوجود

 مكػاف بأخػذ المؤسسػات بعػض تقػوـ اف وىػو حاليػا يحػدث قد ما وىو استبداؿ، عالقة: الثالث الشكؿ
 .وضرورية اساسية خدمات بتقديـ والوزارات السمطة اجيزة
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 في قطاع غزة التي تكاجو الجمعيات الخيرية المعكقات. 8.3

أف  إال شتى المجاالت، في مساىمات مف تقدمو الجمعيات الخيرية ال مسطينية بما اإلقرار رغـ

 أنشطتيا نواحي مف في كثير والخمؿ والقفور الضعؼ مف أنيا تعاني عمى واسعا ات اقا ىناؾ

 أبرزىا:مختم ة مف  أسباب إلى الضعؼ ىذا ويعزىا، وثقافتي اعممي وأساليب اوبنيتي اوتركيبتي

 التكافؿ) مثؿ األدبيات في السيما :اإلسالمية المرجعيات عف الجمعيات الخيرية ابتعاد -1

 الوقت في واالعتماد( الخ.....اهلل سبيؿ في واإلن اؽ  الخير وعمؿ -واإلحساف والتضامف

 المجتمعات في وخافة...(  الحزبية المواطنة و الديمقراطية) الرربي الخطاب عمى ن سو

 المجتمع أفراد قناعة مف يزيد وم اىيمو باإلسالـ التطوعي العمؿ ربط إف حيث اإلسالمية

 األركاف أحد ىي الزكاة أف كما العميا، بالدرجات الخير فاعؿ وتعالى سبحانو اهلل يعد إذ بو،

 ربط أف الحديثة الدراسات أثبتت المسيحية المجتمعات في وحتى. اإلسالـ في الخمسة

 في والسيما التطوعية األعماؿ في االنخراط درجة مف يزيد الكنيسة بتعاليـ التطوعي العمؿ

 .(265: 2008)مالوي، الشباب فئة

 واحد، شخص بيد المؤسسة تفبح بحيث :شخصي بنشاط الجمعيات ىذه نشأة ارتباط -2

 الشخص برياب وتخت ي تتوارى أنيا إذ المرحمية، طابع المؤسسة ىذه عمى يرمب وحينيا

 العممية ألف وذلؾ ضعيؼ احتماؿ تنموي بدور قياميا إمكانية مف يجعؿ مما المؤسس،

 في واضحة ورؤية الترطية في وشمولية العمؿ في استمرارية إلى بحاجة التنموية

 .(2005)الشوبكي، األسس

 مفالح حوؿ اختالؼ مف الفراع ينبع قد :الجمعية أعضاء بيف كالتكامؿ التجانس غياب -3

 األقوى القيادات رىينة منيا يجعؿ مما ،الجمعيات الخيرية وقيادات أعضاء بيف شخفية

 .(2005)الشوبكي، التنمية بدؿ التخمؼ أداة تفبح حيث مفالحيا، لخدمة
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 ليذه يمكف ال بدونو بؿ وميـ، أساسي لمجمعيات الخيرية كمفدر التمويؿ :التمكيؿ -4

 أكثر مف يعتبر_ التمويؿ_  بالذات األمر ىذا لكف المنشود، بدورىا تقوـ أف المؤسسات

 المدني المجتمع عف نتكمـ كنا إذا وخافة مؤسسة، أي إنشاء عند حساسية المواضيع

 .المؤسسات عمؿ إعاقة إلى يؤدي مما ضعي ة الذاتية المالية اإلمكانيات أف إذ ال مسطيني،

 عاـ بشكؿ التطوعي العمؿ منظمات ت تقر حيث كاضحة: كرؤل عمؿ برامج إلى االفتقار -5

التي  األىداؼ مدى تعكس زمنية جداوؿ ضمف محددة وبرام  شاممة تنموية إلى خطط

 (.33: 2002نشاطاتو )القطامي،  في نوعي تطوير تحقيؽ أو تحقيقيا يمكف

 اإلحسػاف: مفيػـك إلػى األقػرب الخيػرم العمؿ حكؿ المدني المجتمع منظمات برامج تمركز -6

 الم يػػوـ إلػػى أقػػرب بػػات المتقدمػػة المجتمعػػات فػػي المنظمػػات ىػػذه مثػػؿ عمػػؿ أف فػػي حػػيف

 البػرام  منظومػة في النظر إعادة يستدعي ىذاو الحكومية،  المؤسسات بحيث يوازي التنموي

 والتأىيػػؿ التنمػػوي العمػػؿ إلػػى المباشػػر اإلحسػػاف فكػػرة وتجػػاوز المنظمػػات، تقػػدميا ىػػذه التػػي

 جػػػػذورىا ليػػػػا ال كػػػػرة ىػػػػذه ولعػػػػؿ. المنظمػػػػات ىػػػػذه نشػػػػاط مػػػػف لم ئػػػػات المسػػػػتيدفة والتػػػػدريب

 أف -وسػػػمـ عميػػػو اهلل فػػػمى -محمػػػد النبػػػي سػػػأؿ الػػػذي مػػػع الرجػػػؿ حفػػػؿ كمػػػا)  اإلسػػػالمية

 والثػاني إغاثػة، أي- اآلنيػة الحاجػة لسػد األوؿ النبػي درىمػيف، فأعطػاه اهلل، مػاؿ مػف يعطيػو

(. منعػوؾ أو أعطوؾ الناس تسأؿ أف أحرى ذلؾ واحتطب فإف قدوما بو اشتر اذىب لو قاؿ

 فػػي والمسػػاىمة والتأىيػػؿ التنميػػة فكػػرة عمػػى اليػػـو التركيػػز الجمعيػػات بيػػذه األحػػرى مػػف ليػػذا

)مالوي، وغيرىػػػا األميػػػة ومكافحػػػة والترفيييػػػة الفػػػحية والتربويػػػة والمؤسسػػػات المجتمػػػع بنػػػاء

2008 :267). 

 قبؿ مف االجتماعي العمؿ عف العزوؼ ظاىرة حيث يالحظ وجود التطكع: ثقافة ضعؼ -7

 عالـاإل وسائؿ خالؿ مف تعزيزىا وعدـ النامية، خفوفًا في المجتمعات المجتمع أفراد
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 التطوعية المنظمات دور يتعاظـ الذي الوقت في والمؤسسات الدينية، المدرسية والمناى 

 وأفبح التطوع ثقافة ازدادت فكمما والدولي الفعيديف الداخمي عمى الرربية المجتمعات في

 إيجابية بنتائ  االجتماعي العمؿ أتى االجتماعي العمؿ مدرًكا ألبعاد المواطف

 .(2005، )سقؼ الحيطوحقيقية

 واسعة، شعبية مشاركة استقطاب في نجاحيا ومحدودية :الخيرية الجمعيات بنية ضعؼ -8

 (.2002الجمعيات )القريوتي،  ىذه داخؿ الديموقراطي العمؿ آليات وغياب

 الجمعيات الخيرية في قطاع غزة:تعداد . 9.3

 جمعية موزعة كالتالي:( 842) بم  عدد الجمعيات الخيرية المسجمة في قطاع غزة

 ( 2جدوؿ رقـ )

 مجاؿ العمؿتوزيع الجمعيات حسب 

 العدد المجاؿ ـ العدد المجاؿ ـ
 5 جمعيات التعميـ  .2 27 جمعيات المعاقيف  .1
 8 والعشائرية الجمعيات العائمية  .4 45 الجمعيات النقابية  .3
 40 جمعيات التعميـ العالي  .6 11 جمعيات البيئة  .5
 12 جمعيات حقوؽ اإلنساف  .8 1 جمعيات األخوة  .7
 54 الجمعيات الطبية  .10 74 الثقافة وال نوف  .9
 61 جمعيات الشباب والرياضة  .12 53 جمعيات األمومة والط ولة  .11
 5 الخريجيفجمعيات   .14 2 جمعيات السياحة واآلثار  .13
 43 الجمعيات الزراعية  .16 401 االجتماعيةالجمعيات   .15

 228 المجمكع 614 المجمكع
 842المجمكع الكمي: 

 

 (2014)المفدر: اإلدارة العامة لمشئوف العامة والمنظمات غير الحكومية
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 المقدمة. 1.4

 تتوقؼ ال التنمية أىداؼ تحقيؽ في النجاح عوامؿ أف المختم ة، العالـ دوؿ في التنمية تجربة بينت

نما السكاف، وعدد والجررافيا الثروات عمى  وفالح التنموية الرؤية سالمة عمى باألساس تعتمد وا 

 .(8: 2005 وأجمند، اهلل عبد) ونزاىتيا التنموية اإلدارة وحسف الحكـ

يجد المتتبع لتاريخ التنمية عمى الفعيد العالمي واإلقميمي أنو طرأ تطور مستمر وواضح عمى 

ي تواجييا جابة واقعية لطبيعة المشكالت التاست التنمية بوف يا م يومًا ومحتوى، وكاف ىذا التطور

المجتمعات، وانعكاسًا حقيقيًا لمخبرات الدولية التي تراكمت عبر الزمف في ىذا المجاؿ )غنيـ وأبو 

 (19: 2010زنط، 

 الحؽ" بشأف إعالنا 1986 لمعاـ سمبرالرابع مف دي في المتحدة لألمـ العامة الجمعية أفدرتوقد 

 القابمة غير اإلنساف حقوؽ أحد يعد التنمية في الحؽ أف اإلعالف ىذا تضمف قد و ية"التنم في

 تنمية تحقيؽ في اإلسياـ و المشاركة الشعوب لجميع و إنساف لكؿ يحؽ بموجبو و، لمتفرؼ

 حقوؽ جميع إعماؿ فييا يمكف التي التنمية بيذه والتمتع سياسية و ثقافية و اجتماعية واقتفادية 

 البشر جميع يتحمؿ أف ضرورة اإلعالف تضمف كما، تاما إعماال األساسية والحريات اإلنساف

 إنمائية سياسات ضع و واجبيا مف و الدوؿ حؽ مف أف وا، وجماعي فرديا التنمية عف المسؤولية

 أساس عمى األفراد جميع و السكاف جميع لرفاىية المستمر التحسيف إلى تيدؼ مالئمة وطنية

 .(2: 2008، ومريـ خيرة)التنمية في واليادفة الحرة و النشطة مشاركتيـ

العوامؿ ، مرتكزاتيا، م يوميا، أىدافيا  نشأتيا، تنمية مف حيث:وفي ىذا المبحث، سيتـ تناوؿ ال

 .، ودور الدولة في عممية التنميةالمؤثرة عمى عممية التنمية في فمسطيف
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 :نشأة كتطكر مفيكـ التنمية. 2.4

 الحرب إباف محتدماً  كاف الذي الفراع خالؿ مف أساسا بدأ التنمية م يـو أف إلى البعض أشار
 أشار ما وىو السوفيتي، لمنموذج المتنامية الجاذبية تقويض المتحدة الواليات أرادت حيث الباردة،

 وعدا األساس مف كانت التنمية أف ذكر حيف ،"الرحمف أنيس"  البنرالي العالمي االقتفادي إليو
 خالؿ مف التنمية عف العالمية الم اىيـ أولى ظيرت وقد االشتراكية، لمقاومة فمـ لمجنوب، غربيا
 االقتفادي فاغ حيف( ECLAC) والكريب الالتينية أميركا لدوؿ االقتفادية المجنة عمؿ

 وكأنو ظيوره، حاؿ الم يوـ وبدأ ،1948 عاـ التأسيسية وثائقيا أولى" بريبتش راؤوؿ" األرجنتيني
 بمداف اغمب في الحكـ سدة إلى جديدة طبقية قوى فعود مع وتزامف العفر، لمرة ينتفر
 .(35: 2009بخاري، )العالـ
 بأنيا الماضي القرف مف الستينات عقد وأوائؿ الخمسينات عقد طيمة التنمية عممية إلى ينظر كاف

 السبعينات عقد وجاء بيا، المرور مف البمداف لجميع البد االقتفادي النمو مف متتالية سمسمة
 وعمـ والحقوؽ والجررافيا كالتاريخ أخرى ومعارؼ الختفافات مقاربات ليعزز والثمانينات
 التنمية بقضايا االىتماـ في ال ضؿ لو يرجع الذي االقتفاد عمـ جانب إلى أخرى وعموـ االجتماع
 الجانب في سريعا نموا تشيد أف لدولة الممكف مف انو الواضح مف أفبح وقد م يوميا، وتطوير

 لمنيوض كافية غير لوحدىا االقتفادية التنمية أف القناعة عزز مما متخم ة، تظؿ لكنيا االقتفادي
 واالجتماعية الثقافية األبعاد الحسباف في تأخذ مقاربات إجراء ضرورة أتت ىنا ومف البشري، بالواقع
 (.8: 2014،العف ور) المادية الثروة نمو في التنمية اختزاؿ مف لمخروج

 

 :التنمية تعريؼ .3.4

 عف فتخرج ىدى، غير عمى فتسير تمقائية تكوف قد الزيادة أف غير واالرت اع، الزيادة بالتنمية يقفد
 أما نموا، كونيا تعدو ال بذلؾ وىي وتقدميا، المجتمعات ارتقاء في تساىـ مخططة تنمية كونيا
 االعتبار بعيف يأخذ شامال إداريا وتخطيطا بشريا تدخال تتطمب التي التنمية فيي المقفودة التنمية
 .(8: 2014،العف ور)تحقيقيا إلى يسعى الذي لممجتمع حضارية فورة لتنت  األبعاد، كافة
 اىتمامو، محؿ ىي التي الزاوية مف يتناولو كؿٌ  اخر إلى عالـ مف التنمية تعري ات تنوعتوقد 
 بعض باستعراض الباحث قاـ وقد اختفافو، خالؿ مف التنموية العممية في نظره يقفر بحيث

 :التالي الجدوؿ في التنمية م يـو تناولت التي التعري ات
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 )مف إعداد البحث(لمتنمية المختمفةيكضح التعريفات  :(3رقـ ) جدكؿ
 تعريؼ التنمية المرجع ـ.
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوؿ   .1

 واخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروف
2011 :36 

تحسػيف جػودة حيػاة النػاس  إلػىعممية مقفودة لمتريير اإليجابي في كافة مجاالت الحياة تيدؼ 
بعدالة وزيادة قدرتيـ عمى المشاركة ب اعمية فػي إدارة شػئونيـ دوف تطويػؽ قػدرة األجيػاؿ القادمػة 

 .عمى تمبية احتياجاتيا
يوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ،   .2

2011 :1 
 االجتماعيػة،و  السياسػيةو  االقتفػادية النػواحي جميػع يشػمؿ األبعػاد، متعػدد تاريخي تحوؿ عممية
 الػػي االنتقػػاؿ و بػػو النيػػوض تريػػد المجتمػػع داخػػؿ بقػػوى معػػزز وىػػو الوطنيػػة، الثقافػػة يتنػػاوؿ كمػػا
 مؤسسػػي إطػػار خػػالؿ مػػف يػػتـ وىػػو خارجيػػة، قػػوى لرغبػػات اسػػتجابة مجػػرد ولػػيس أفضػػؿ، حػػاؿ

 إحيػػػاء العمميػػػة ىػػػذه فػػػي المجتمػػػع أفػػػراد معظػػػـ ويػػػرى ،ىاباسػػػتمرار  ويسػػػمح العػػػاـ بػػػالقبوؿ يحظػػى
 .المواطف و الوطف لثقافة األساسية القيـ مع وتوافالً  وتجديداً 

تقريػػػر التنميػػػة   .3
 البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية،

2010 

تحقيػػؽ  إلػػىعمميػػة توسػػيع لحريػػات البشػػر فيعيشػػوا حيػػاة مديػػدة ممؤىػػا الفػػحة واإلبػػداع ويسػػعوا 
األىداؼ التي ينشدونيا ويشاركوا فػي رسػـ مسػارات التنميػة فػي إطػار مػف اإلنفػاؼ واالسػتدامة 

لعمميػػة التنميػة البشػػرية  عمػى كوكػب يعػػيش عميػو الجميػػع، فالبشػر أفػػرادٌا وجماعػات ىػػـ المحػرؾ
 .وىـ المست يد منيا

بخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري،   .4
2009 :4 

ترييػػػرا فػػػي المجتمػػػع لتحسػػػيف ظروفػػػو عمميػػػات مخططػػػة وموجيػػػة فػػػي مجػػػاالت متعػػػددة تحػػػدث 
زالػة العقبػات وتحقيػؽ االسػترالؿ األمثػؿ  وظروؼ أفراده مػف خػالؿ مواجيػة مشػكالت المجتمػع وا 

 .لإلمكانات والطاقات، بما يحقؽ التقدـ والنمو لممجتمع والرفاىية والسعادة لألفراد
 ومػػػػريـ، خيػػػػرة  .5

2008 :1 
 السػكاف لرفاىيػة المسػتمر التحسػيف تستيدؼ اممةش وسياسية وثقافية واجتماعية اقتفادية عممية
 التوزيػع وفػي التنميػة فػي واليادفػة والحػرة النشػطة مشػاركتيـ أساس عمى جميعيـ واألفراد بأسرىـ
 .عنيا الناجمة لم وائد العادؿ

أبػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػاء،   .6
2008 

 لقػدرات وشػاممة مسػتمرة وتكػوف فاألحسػف، األحسػف نحػو اإلمكػاف قػدر وتطػوير ترير عممية ىي
 نوع أي عف بعيد األرض، في ستخالؼاال في الشارع لمقفود تحقيقا والمعنوية المادية اإلنساف

 التبعية أنواع مف
الك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري،   .7

2004  :1 
عمميػػة تحػػوؿ تػػاريخي متعػػدد األبعػػاد، يمػػس اليياكػػؿ االقتفػػادية والسياسػػية واالجتماعيػػة، كمػػػا 

مجػػرد اسػػتجابة لرغبػػات قػػوى خارجيػػة، يتنػاوؿ الثقافػػة الوطنيػػة، وىػػو مػػدفوع بقػػوى داخميػػة، ولػػيس 
وىػػو يجػػري فػػي إطػػار مؤسسػػات سياسػػية تحظػػى بػػالقبوؿ العػػاـ وتسػػمح باسػػتمرار التنميػػة، ويػػرى 
 .معظـ أفراد المجتمع في ىذه العممية إحياء وتجديًدا وتوافال مع القيـ األساسية لمثقافة الوطنية

ىيئػػػػػػػػة األمػػػػػػػػـ   .8
المتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة، 

1956 

العمميػػػػات التػػػػي يمكػػػػف بيػػػػا توحيػػػػد جيػػػػود المػػػػواطنيف والحكومػػػػة لتحسػػػػيف األحػػػػواؿ االقتفػػػػادية 
واالجتماعيػػػة والثقافيػػػة فػػػي المجتمعػػػات المحميػػػة، ولمسػػػاعدتيا عمػػػى االنػػػدماج فػػػي حيػػػاة األمػػػة 

 .مستطاعالوالمساىمة في تقدميا بأقفى قدر 
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 التي المقصكدة العممية: بأنيا تنميةال تعريؼ يمكف أنو الباحث يرل السابقة التعريفات خالؿ مف
 بيف الجيكد بتظافر كتتـ األفضؿ، نحك المجاالت كافة في اإلنساف حياة تغيير خالليا مف يتـ

 مف المنشكدة الحالة إلى الكصكؿ أجؿ مف لممكارد األمثؿ كاالستغالؿ المجتمع مككنات كافة
 .كاالزدىار التقدـ

 أىداؼ التنمية:. 4.4

: 2004)الك ري،  أىميا الحياة جوانب مختمؼ في ونتائ  أىداؼ لتحقيؽ تسعى الشاممة التنمية
3): 

 المحمية المدخرات عمى االعتماد تزايد العمؿ، و إنتاجية وتتمثؿ في زيادة :االقتصادية األىداؼ
 توزيع في الت اوت تراجع طريؽ عف وحدتو وذلؾ حدوده وتراجع ال قر لالستثمار، ومحاربة كمفدر
 .المجتمع في والثروة الدخؿ

 لكافة عموماً  والرفاىية والفحة التعميـ مستويات وتتمثؿ في تحسيف :االجتماعية األىداؼ
 .الوطنية الثقافة تنمية العاممة، و والطبقة المتوسطة، بالطبقة االىتماـ المواطنيف، وزيادة

 ناحية مف الدولة جياز فيتمتع قوي، ومجتمع قوية دولة : وتتمثؿ بظيورالسياسية األىداؼ
 القوى مواجية في وذلؾ المجاالت، كافة في سياساتو وتن يذ فنع في النسبي باالستقالؿ
 أغمبية جانب مف بالقبوؿ الوقت ن س في يحظى وأف الخارجية، والقوى الداخمية االجتماعية
 سياساتو. إلنقاذ أساساً  القير عمى يعتمد فال المواطنيف

 يتـ ذكر عدد مف أىداؼ التنمية تتمثؿ في:ويرى الباحث أنو يمكف أف 

 بالسيطرة يتأتى وىذا وال رد، لمجماعة االقتفادي الرفاه لتحقيؽ الطبيعية الموارد استخداـ -

 االسترالؿ األمثؿ. واسترالليا الطبيعة موارد مختمؼ عمى الكاممة

 السامية. اإلنسانية القيـ التي تشتمؿ عمى االجتماعية العدالة نشر -

 وفعاؿ. ايجابى بشكؿ حولو تحدث التى والتريرات الحياة مواجية عمى قادر انساف بناء -

 التخ يؼ مف معدالت ونسب ال قر والبطالة. -
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 مرتكزات التنمية:. 5.4
ىي عمى و  ،متنمية التي ال بد وأف يتـ العمؿ مف خالليا طيمة فترة العمؿ التنمويلمرتكزات توجد 

 :( 19: 2012تالي )العالوؿ ومنفور، النحو ال

وىي تيتـ بوجود وعي عاـ بأىمية الممارسة التنموية خافة عمى فعيد  الثقافة التنمكية: 1.5.4
ضعاؼ النظرة التشاؤمية التي ال تثؽ بالمستقبؿ  .اإلرادة السياسية أو اإلدارة العميا ولدى الجميور، وا 

فقط في الدخؿ أو الثروة، بؿ ىي متعمقة بحؽ كؿ  ليست متعمقة وىيالمساكاة كالعدالة:  2.5.4
والوظائؼ  شخص في تحقيؽ خياراتو اإلنسانية كحؽ قائـ مثؿ حقو في التعميـ والخدمات الفحية

 .والمسكف والمشرب وغيرىا العامة

، ضماف حاجات الجيؿ الحالي دوف اإلضرار بحاجات األجياؿ القادمة وىياالستدامة:  3.5.4
  .وال رص المتاحة لمناس اليوـ لف تضيع غداً  كما أف الخيارات

توسيع قدرات الناس كدافع إلى توسيع خياراتيـ وان تاح آفاؽ حرياتيـ، حيث  ىوالتمكيف:  4.5.4
 .يتعاظـ التمكيف مع درجة المساىمة في اتخاذ القرارات وتحويميـ مف منت عيف إلى مشاركيف

القرارات المتعمقة  ال عمية في فنع المشاركةمساىمة إنما الليست مجرد  ىي المشاركة: 5.5.4
 .بالتخطيط والتن يذ واإلدارة، والمراقبة

التنمية تشمؿ كافة مناحي الحياة وتيتـ بجميع األفراد والجماعات والتجمعات التكاممية:  6.5.4
وتعاضدًا غير متنافر وال يعرقؿ أو  متكامالً  والمؤسسات الحكومية والخافة واألىمية، وتولد ت اعالً 

 .يمنع نمو أحدىـ نمو اآلخر

ىي ضماف أف العمميات والمؤسسات َتفنع نتائ  تمبي االحتياجات  الكفاءة كالفاعمية: 7.5.4
 .ضمف االستخداـ األمثؿ لمموارد

 العكامؿ المؤثرة عمى عممية التنمية في فمسطيف: .6.4

 بوجود أوليما تمثؿ رئيسييف، بعائقيف ال مسطينية األراضي في التنموية العممية مسار افطدـ
 المؤسساتي البناء بضعؼ أو االحتالؿ، بوجود المتعمقة تمؾ سواء الحقيقية، العراقيؿ مف مجموعة

 معالجة في جديتيا مف الرغـ فعمى اإلشكاليات، ىذه وحموؿ بآفاؽ ثانييما وتمثؿ ال مسطيني،
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 عف ثناياه في أباف لألمور، جدية معالجة دوف ليا والمتشعب المتزايد الطرح أف إال التنمية، معيقات
 (.3: 2007االغا،) المذكورة الرئيسية العوائؽ جانب إلى األخرى ىي كعائؽ مثوليا
 األراضي في الحالية االقتفادية والمؤشرات المعطيات أف إلى البشرية التنمية تقرير ويرى

 عممية في المؤثرة االطراؼ جميع عاتؽ عمى تقع متداخمة مشتركة مسؤولية نتاج ىي ال مسطينية
دارة التنمية  األطراؼ ىذه عف التعبير ويمكف  -مت اوتة وبدرجات -لم مسطينييف اليومية الحياة وا 
 التنمية تقرير)الدولية المساعدات وعامؿ ،اإلسرائيمي  والعامؿ الذاتي، العامؿ: ىي عوامؿ، بثالثة،
 .(103 ص 2004 البشرية،

 وأخرى داخمية عوامؿ إلى فمسطيف في التنمية عمى تؤثر التي العوامؿ تقسيـ تـ السياؽ ىذا وفي 
 :خارجية

 

 :العكامؿ الداخمية .1.6.4

 وفي كافة، الشركاء مع التنموية الخطط تكامؿ عدـ في وتتمثؿ :داريةكاإل التخطيطية المعيقات .1
 اعداد في فعاؿ بشكؿ المواطنيف اشراؾ عدـ وكذلؾ الخطط، ىذه مثؿ وجود عدـ األحياف بعض
مركز تطوير )وازدواجيتيا والمشاريع البرام  تن يذ تكرار إلى باإلضافة التنموية، الخطط

 (11: 2008المؤسسات األىمية، 
 في األوسع العاـ اإلطار إلى مستندة متكاممة تنموية رؤية ال مسطينية السمطة امتالؾ عدـ أف كما

 المعيقات أبرز مف يعد ال مسطيني الوطني التحرر مرحمة مع مالئمة األكثر التنموية السياسة تحديد
 .(57: 2013سميماف، ) ال مسطينية األراضي في التنمية لعممية

والتي تتضمف العادات والتقاليد العشائرية وضعؼ المشاركة والخوؼ مف  المعيقات االجتماعية: .2
مؤسسات في ذات المجاؿ أو الجديد والموقؼ السمبي مف مشاركة المرأة، وكذلؾ التنافس بيف ال

 .(12: 2008مركز تطوير المؤسسات األىمية، ) القطاع
 االزدواجية في السمطة بعد حدوث االنقساـ ال مسطيني أدت معيؽ االنقساـ الفمسطيني الداخمي: .3

 في الكبيريف الحزبيف وبيف السياسي مؤسسات النظاـ بيف لمفالحيات وتنازع فراع إلى
 وأجيزتيا، ال مسطينية السمطة لمؤسسات السياسي والجررافي االنقساـ إلى أفضى والذي السمطة،

 (.153: 2009يوسؼ، ) التنمية في األراضي ال مسطينية وآفاؽ إمكانيات عرقمة إلى أدى ما
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حيث أف غياب النظاـ العاـ و سيادة القانوف و ضعؼ البناء  عدـ تطبيؽ مبادئ الحكـ رشيد: .4
ال ساد المالي واإلداري عمى جميع المستويات، أزاح إلى حد كبير المؤسسي و انتشار مظاىر 

المبادرات االستثمارية الرأسمالية والمشاريع التنموية  لمقطاع الخاص الذي اقتفرت أعمالو عمى 
في العقارات واالستيراد دونما أي اىتماـ ممموس بالقطاعات  المشاريع ذات الربحية السريعة

الط يمية، عمى مستوى السمطة  د أفحاب ورموز الثروات غير المشروعةاإلنتاجية في مقابؿ تزاي
 .(26: 2005الفوراني،)والمجتمع معا

 و ممارسة ال مسطينية، السمطة مؤسسات عبر الشعبية المشاركة مبدأ كما أف عدـ تحقيؽ
 األماف فماـ ىو المشاركة حيث أف مبدأ األحادية ساىـ في إعاقة العممية التنموية، القرارات

 (.57: 2009يوسؼ، لمعممية التنموية)

 العكامؿ الخارجية: .2.6.4

 لألراضي الفمسطينية: اإلسرائيمي االحتالؿ  .1
 ال مسطينية، األراضي في التنمية معوقات أبرز مف يعد االحتالؿ أف( 2005 الفوراني،)يعتبر
 بسبب والسياسية االقتفادية القرارات اتخاذ عمى لمقدرة مجتمعنا امتالؾ دوف يحوؿ أنو حيث

 السياسية االت اقات نفوص عف الناتجة تمؾ سواء عمينا الم روضة والقيود لمقرار امتالكيا محدودية
 واألطواؽ واالغالقات الحفار بسبب أو ،اإلسرائيمي  العدو مع المعقودة االقتفادية و

 (.3: 2005الفوراني،) متوافمة بفورة المحتؿ العدو يمارسيا التي العسكرية واالعتداءات
 عمى – سمباً  – الجمي األثر االحتالؿ، تحت ال مسطيني المجتمع عاشيا التي المدة لطوؿ كاف وقد

 األماـ، إلى التنمية بعممية الدفع عوامؿ مسبقاً  تحددت حيث ومشروعاتيا، بم اىيميا التنمية عممية
 المجتمع في التنمية تحقيؽ عممية أماـ الماثمة العراقيؿ تعددت فقد وعميو ال شؿ، عوامؿ وكذلؾ

 .(4: 2007غا،األ)ال مسطيني

 المعيقات اإلقميمية كالدكلية:  .2
وتتمثؿ في تراجع الدعـ العربي الرسمي عمومًا عف تأييده الواضح والفريح لقضايانا العادلة 

مف جية وغياب الدعـ االقتفادي واالستثماري،  اإلسرائيمي والمشروعة في مواجية المحتؿ 
تعمؽ تبعية النظاـ العربي واحتواءه في  إلىوضعؼ الدعـ المادي مف جية ثانية، ويرجع ذلؾ 
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 إلىإطار السياسة األمريكية، بحيث بات يرى في القضية ال مسطينية عبئًا ثقياًل عميو يسعى 
 .(26: 2005الفوراني،) الخالص منيا بأي ثمف

 فيشير فمسطيف، في والتمكيف التنمية عممية في الدولي التمويؿ دور البشرية التنمية تقرير يبرزو 
 البنيةمرافؽ  تطوير مجاؿ في لعبتو الذي والدور المساعدات، ليذه الكبير الحجـ مف بالرغـ أنو إلى

 تحقيؽ في تساىـ ممنيجة وطنية خطة إطار في تأت لـ أنيا إال ال مسطينية، األراضي في التحتية
كما أف بعض الشروط السياسية لمجيات الدولية (، 115: 2002،البشرية التنمية تقرير) التنمية

مركز تطوير )المانحة ال تعطي فرفة حقيقة إلحداث ترييرات تنموية حقيقية عمى األرض
 .(11: 2008المؤسسات األىمية، 

 دكر الدكلة في عممية التنمية:. 7.4
تكت ي الدولة بتحقيؽ التنسيؽ بيف مؤسساتيا وسياساتيا المختم ة، بؿ ي تػرض منيػا أف مف الميـ أال 

تقػـو بإشػػراؾ جميػع الشػػركاء ذوي العالقػػة مػف المجتمػػع المػدني والقطػػاع الخػػاص فػي عمميػػة فػػياغة 
السياسػػات، وفػػي عمميػػة تنسػػيقيا أو فػػي وضػػع الخطػػط والبػػرام  واآلليػػات لتن يػػذىا. وىنػػا يتجمػػى قػػدرة 

وك اءتيػػػا فػػػي تعبئػػػة وتوحيػػػد مػػػوارد وعنافػػػر التنميػػػة لتحقيػػػؽ األولويػػػات المقبولػػػة بػػػيف جميػػػع  الدولػػة
شػػركاء التنميػػة فػػي مختمػػؼ القطاعػػات فػػي االتجػػاه الػػذي يقػػود نحػػو تحقيػػؽ الرؤيػػة التنمويػػة المت ػػؽ 

  .عمييا

حتى يمكنيا لعب دور نشط وبك اءة  الدولة القياـ بياإجماؿ أىـ المسؤوليات التي يجب عمى  ويمكف
 (:2011التالي )شقورة، عمى النحو في عممية التنمية عالية 
  توفير األمف الشامؿ الذي يحمي حؽ الحياة ويبعد عنيا الخوؼ ويوفر األمف والحماية

إذ أف استقطاب االستثمارات المحمية واألجنبية ال يمكف أف يتـ في بيئة يسودىا ، لمممتمكات
 ت األمني.االن ال

  توجيو النشاط االقتفادي نحو إنتاج كميات كافية مف السمع الرذائية الضرورية، ضمف
إطار قانوني يمنع االحتكار ويكافح الرالء، ويك ؿ المنافسة العادلة وتكافؤ ال رص، ويعمؿ 
عمى التوزيع العادؿ لألعباء، وبخافة لمسمع الضرورية والموافالت، لمنع ارت اع تكاليؼ 

 .يشة األساسية، ويوفر سبؿ العيش لمقطاعات االجتماعية األقؿ حظاً المع
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  العمؿ عمى وجود نظاـ تعميـ قوي يساعد في بناء القدرات المينية ال نية واإلبداعية لدى
خاص مف التعميـ القوى العاممة، ويجب أف يأخذ نظاـ التعميـ ىذا احتياجات القطاع ال

 الميني والتدريب.
 فاالت يضمف تدفؽ السمع والخدمات والمعمومات وبأقؿ التكاليؼوجود نظاـ نقؿ وات. 
  العمؿ عمى زيادة قدرات البنوؾ المحمية عمى اإلسياـ ال اعؿ في تمويؿ االستثمارات

المحمية، وتطوير الخدمات المالية لتفبح أكثر تمبية الحتياجات القطاع الخاص، بما في 
 .جؿذلؾ توفير قروض استثمارية متوسطة وطويمة األ

  ة.ؿ توفير رأس الماؿ لعممية التنميمف خال، الخارج مفستثمارات االاستقطاب  
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 الفصؿ الخامس: منيجية الدراسة
 

 المقدمة:. 1.5
يتناوؿ ىذا ال فؿ منيجية الدراسة التي تـ اتباعيا، مف حيث مني  الدراسة ومجتمػع الدراسػة وعينػة 

المسػػػػػتخدمة وخطػػػػػوات إجػػػػػراء الدراسػػػػػة ومفػػػػػادر الدراسػػػػػة وأدوات الدراسػػػػػة واألسػػػػػاليب اإلحفػػػػػائية 
 البيانات.

 

 منيج الدراسة: . 2.5
اعتمػػد الباحػػػث عمػػػى المػػػني  الوفػػ ي التحميمػػػي، والػػػذي يعتمػػػد عمػػػى دراسػػة الظػػػاىرة كمػػػا توجػػػد فػػػي 
الواقع، وييتـ بوف يا وفػ ا دقيقػا، ويعبػر عنيػا تعبيػرا كي يػا وكميػا، كمػا ال يكت ػي ىػذا المػني  عنػد 

المعمومات المتعمقة بالظاىرة مف أجؿ استقفػاء مظاىرىػا وعالقاتيػا المختم ػة، بػؿ يتعػدى ذلػؾ جمع 
إلػى التحميػؿ والػربط والت سػير، لموفػوؿ إلػى اسػػتنتاجات، يبنػي عمييػا التفػور المقتػرح، ويعػرؼ ىػػذا 
قػة المني  بأنو ذلؾ النوع مف أساليب البحث الػذي يمكػف بواسػطتو معرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ ثمػة عال

 بيف متريريف، ومف ثـ معرفة العالقة.
 

 الدراسة:  كعينة مجتمع .3.5
غػػزة، وعػػددىا  بكافػػة قطاعاتيػػا فػػي محافظػػاتيتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع الجمعيػػات الخيريػػة 

 ( جمعية، كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:842)
 (4جدكؿ رقـ )

 التكزيع الجغرافي لمجتمع الدراسة كنسبتو
 العينة النسبة العدد مكقع الجمعية ـ
 28 16.3 137 الشماؿ 1
 50 52.9 446 غزة 2
 20 10.6 89 الوسطى 3
 18 11.6 98 خانيونس 4
 22 8.6 72 رفح 5

 138 %100 842 المجمكع
 (ـ2014، اإلدارة العامة لمشئوف العامة والمنظمات غير الحكومية)المفدر: 
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 الجمعيػػات الخيريػػة بقطػػاع غػػزة، أي مػػا نسػػبتو ( مػػف168تػػـ اختيػػار عينػػة طبقيػػة عشػػوائية عػػددىا )
 .%(82.2أي بنسبة ) ( استبانة138تـ استرداد )و %( مف مجتمع الدراسة، 20)

 وتتمتع عينة الدراسة بالخفائص التالية:
 (5جدكؿ رقـ )

 خصائص عينة الدراسة بالنسبة لمجنس
 النسبة العدد الجنس ـ
 74.6 103 ذكر 1
 25.4 35 أنثى 2

 %100.0 138 المجمكع
% ، 25.4% بينما بمرت نسبة اإلناث 74.6( أف نسبة الذكور بمرت 5يتضح مف الجدوؿ رقـ )

وتعتبر ىذه النتيجة متوافقة مع بيئة وثقافة المجتمع ال مسطيني، كما أف الموقع الوظي ي لم ئة 
المستيدفة مف الدراسة غالبًا ما يقتفر عمى فئة الذكور، بينما تزيد نسبة اإلناث في الجمعيات 

، ووفقًا لمركز % فقط في عينة الدراسة3.6ومة والط ولة والتي بمرت نسبتيا النسوية وجمعيات األم
ال جوة بيف الذكور واإلناث ما زالت كبيرة في المشاركة في القوى العاممة اإلحفاء ال مسطيني فإف 

)الجياز المركزي لإلحفاء ال مسطيني، % لإلناث 20.1% لمذكور مقابؿ 71.9حيث بمرت 
نسبة اإلناث  فييا ( والتي بمرت2012ه النتيجة مع دراسة )الحمو، ، وقد ات قت ىذ(2014
( والتي بمرت فييا نسبة اإلناث 2011%، وكذلؾ دراسة )العالوؿ، 76.2% ونسبة الذكور 23.8
 %.79% ونسبة الذكور 21

 (6جدكؿ رقـ )
 خصائص عينة الدراسة بالنسبة لممكقع الكظيفي

 النسبة العدد المكقع الكظيفي ـ
 8.0 11 رئيس مجمس إدارة 1
 8.0 11 نائب رئيس مجمس إدارة 2
 43.5 60 ونائبو مدير تن يذي 3
 40.6 56 مدير المشاريع والبرام  5

 %100.0 138 المجمكع
( أف النسبة األكبر لعينة الدراسة بالنسبة لمموقع الوظي ي كانت لموقع 6يتضح مف الجدوؿ رقـ )

%، بينما 43.5 ونائبو % ، وبمرت نسبة المدير التن يذي40.6بمرت مدير البرام  والمشاريع والتي 
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% ، ويمكف ت سير ذلؾ إلى عدـ تواجد أعضاء 8بمرت نسبة كؿ مف رئيس مجمس اإلدارة ونائبو 
مجالس اإلدارة بشكؿ يومي في الجمعية بينما يتواجد المدير التن يذي ونائبو ومدير المشاريع بشكؿ 

ألحياف، يومي، كما أف المدير التن يذي ونائبو ىـ االكثر اطالعًا بما يدور في الجمعية في معظـ ا
باإلضافة إلى أف بنود االستبانة تتطمب في معظـ األحياف أف يقوـ مدير البرام  والمشاريع في 

 الجمعية بتعبئتيا نظرًا الرتباطيا بعممو بشكؿ مباشر.  
 

 (7جدكؿ رقـ )
 خصائص عينة الدراسة بالنسبة المؤىؿ العممي

 النسبة العدد المؤىؿ العممي ـ
 13.0 18 أقؿ مف بكالوريوس 1
 57.2 79 بكالوريوس 2
 29.7 41 دراسات عميا 3

 %100.0 138 المجمكع
% لحممة 57( أف عينة الدراسة فيما يخص المؤىؿ العممي كانت بنسبة 7يتضح مف الجدوؿ رقـ )

% لمف 13% لحممة الشيادات العميا، بينما كانت بنسبة  30 حواليشيادة البكالوريوس، وكانت 
ويرجع ذلؾ إلى أف ال ئة المستيدفة ىـ ممف يشرموف منافب إدارية عميا  ىـ دوف البكالوريوس،

تتطمب مستوى معيف مف التعميـ ال يقؿ عف مستوى البكالوريوس، كما أف متطمبات العمؿ في 
الجمعيات الخيرية الكبرى باإلضافة إلى أف البيانات المطموبة لتعبئة استبانة الدراسة يتطمب توفر 

ث بمرت نسبة ( حي2012ؿ أساسي، وقد ات قت ىذه النتيجة مع دراسة )الحمو، المؤىؿ العممي بشك
% ، كما ات قت مع دراسة )أبو 27.3% ونسبة حممة الدراسات العميا 61حممة البكالوريوس 

 % . 61.9 فييا ( والتي جاءت نسبة حممة البكالوريوس2013سمطاف، 
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 (8جدكؿ رقـ )
 نكات الخدمةخصائص عينة الدراسة بالنسبة لعدد س

 النسبة العدد عدد سنكات الخدمة ـ
 14.5 20 5أقؿ مف  1
 46.4 64 سنوات 10أقؿ مف -5مف  2
 13.0 18 سنة 15أقؿ مف -10مف  3
 26.1 36 سنة فأكثر 15 4

 %100.0 138 المجمكع
إلى  5% مف عينة الدراسة تتراوح سنوات الخدمة لدييـ مف 46.4( أف 8يتبيف مف الجدوؿ رقـ )

% بمرت سنوات 14.5سنة فأكثر، و  15% تتراوح سنوات الخدمة لدييـ 26.1سنوات، و 10
 15إلى أقؿ مف  10% تراوحت سنوات الخدمة لدييـ مف 13سنوات، و 5الخدمة لدييـ أقؿ مف 

سنة، وتعتبر ىذه النتيجة منطقية حيث أف الدراسة استيدفت كبرى الجمعيات الخيرية والتي يتمتع 
ا بخبرة وسنوات خدمة طويمة، كما أف متطمبات العمؿ تقتضي أف يكوف القائميف عمى العامموف فيي

تمؾ الجمعيات مف ذوي الخبرة الطويمة في العمؿ، وتت ؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف )الحمو، 
( والتي تركزت فييا النسب العالية في سنوات الخدمة التي تزيد عف 2015( و )ابو شمالة، 2012

 سنوات. 5
 (9جدكؿ رقـ )

 خصائص عينة الدراسة بالنسبة لعمر الجمعية
 النسبة العدد عمر الجمعية ـ
 24.6 34 سنوات 10أقؿ مف  1
 26.8 37 سنة 15أقؿ مف -10مف  2
 48.6 67 سنة فأكثر 15 3

 %100.0 138 المجمكع
% ، 48.6سنة بمرت  15( أف نسبة الجمعيات التي يزيد عمرىا عف 9يتبيف مف الجدوؿ رقـ )

% ، ونسبة 26.8سنة بمرت  15إلى أقؿ مف  10ونسبة الجمعيات التي يتراوح عمرىا مف 
ة كوف أف ي%، وتعتبر ىذه النتيجة منطق24.6سنوات بمرت  10الجمعيات التي يقؿ عمرىا عف 

 العينة مف كبرى الجمعيات وبالتالي أقدميا نشأة، وتدؿ النسبة المرت عة لمجمعيات التي يزيد عمرىا
 سنوات إلى عراقة تمؾ الجمعيات وكونيا متأفمة في المجتمع منذ فترات طويمة. 10عف 
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 (10جدكؿ رقـ )
 خصائص عينة الدراسة بالنسبة لمقر الجمعية الرئيس

 النسبة العدد مقر الجمعية الرئيس ـ
 11.6 16 الشماؿ 1
 48.6 67 غزة 2
 12.3 17 الوسطى 3
 15.2 21 خانيونس 4
 12.3 17 رفح 5

 %100.0 138 المجمكع
( أف توزيع عينة الجمعيات الخيرية حسب المناطؽ الجررافية كاف في 10يتبيف مف الجدوؿ رقـ )

نسبة إجمالي الجمعيات الخيرية الموجودة ب أقؿ مقارنة تعتبر ىذه النسبة% و 48.6مدينة غزة بنسبة 
% وىي أقؿ 11.6، بينما كانت في محافظة الشماؿ بنسبة %52.9في المحافظة والتي قدرت بػ 

% ، وبمرت نسبة 16.3مف نسبة إجمالي الجمعيات الخيرية الموجودة في المحافظة والتي قدرت بػ 
% وىي نسبة أعمى مف نسبة إجمالي الجمعيات الخيرية 12.3العينة في المحافظة الوسطى 

كما بمرت نسبة العينة في محافظة خانيونس  % ،10.6الموجودة في المحافظة والتي قدرت بػ 
% وىي نسبة أكبر مف نسبة إجمالي الجمعيات الخيرية الموجودة في المحافظة والتي قدرت 15.2

% وىي نسبة أعمى مف نسبة إجمالي الجمعيات 12.3% ، وفي رفح بمرت نسبة العينة 11.6بػ 
(. ويالحظ بأف 2014رة الداخمية، % )وزا8.6الخيرية الموجودة في المحافظة والتي قدرت بػ 

في محافظة غزة ويرجع ذلؾ إلى أف محافظة غزة تعد  تركزتالنسبة الكبرى لمجمعيات الخيرية 
مركزًا لباقي المحافظات األخرى، لما تحتويو مف وزارات وىيئات حكومية ومرافؽ وخدمات أساسية 

تي تحتميا المحافظة حيث يبم  إجمالي ومؤسسات دولية وأجنبية، باإلضافة إلى الكثافة السكانية ال
 (.2014)حمادة،  % مف إجمالي عدد سكاف القطاع37عدد سكاف محافظة غزة 
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 (11جدكؿ رقـ )
 خصائص عينة الدراسة بالنسبة لمجاؿ عمؿ الجمعية األساسي

 النسبة العدد مجاؿ عمؿ الجمعية األساسي ـ
 5.2 7 زراعي 1
 8.0 11 فحي 2
 7.2 10 اجتماعي 3
 3.6 5 ثقافي 4
 2.9 4 بيئي 5
 4.3 6 تعميمي 6
 3.6 5 شبابي 7
 3.6 5 حقوقي 8
 3.6 5 ط ولة وأمومة 9
 46.4 64 مختمط 10
 11.6 16 غير ذلؾ 11

 %100.0 138 المجمكع
( أف النسبة الكبرى مف عينة الدراسة فيما يخص مجاؿ عمؿ الجمعية 11يتبيف مف الجدوؿ رقـ )

% 8% لرير ذلؾ، و11.6%، و بنسبة 46.4األساسي كانت في المجاؿ المختمط حيث بمرت 
% لكؿ مف 3.6% لممجاؿ التعميمي، و 4.3% لممجاؿ االجتماعي، و7.2لممجاؿ الفحي، و 

% لممجاؿ البيئي، ويرجع ارت اع 2.9أقميا كاف بسبة المجاؿ الشبابي والحقوقي والط ولة واألمومة، و 
نسبة مجاؿ عمؿ الجمعية المختمط إلى تنوع وتعدد المجاالت التي تعمؿ بيا الجمعية الواحدة، فنجد 
أف الجمعية تمارس أنشطة وتن ذ مشاريع في مجاالت متعددة ومختم ة، ويمكف القوؿ بأف التنوع في 

دـ قطاعات مختم ة مف المجتمع ال مسطيني ويمبي احتياجاتو مجاالت عمؿ الجمعيات الخيرية يخ
 بشكؿ أكثر فاعمية. 
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 خصائص عينة الدراسة بالنسبة لعدد المكظفيف الدائميف: (12جدكؿ رقـ )
 النسبة العدد عدد المكظفيف الدائميف ـ
 43.5 60 10أقؿ مف  1
 18.8 26 20-10مف  2
 37.7 52 20أكثر مف  3

 %100.0 138 المجمكع
 10( أف نسػػػبة الجمعيػػػات فػػػي عينػػػة الدراسػػػة التػػػي يوجػػػد بيػػػا أقػػػؿ مػػػف 12يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ )

%،  37.7موظ ػػًا  20%، وبمرػت نسػػبة الجمعيػػات التػي يعمػػؿ بيػػا أكثػر مػػف 43.5مػوظ يف بمرػػت 
%، وتعتبػر 18.8موظػؼ  20إلػى  10كما بمرت نسبة الجمعية التي يتػراوح عػدد العػامميف بيػا مػف 

كوف الدراسة استيدفت الجمعيػات  النتيجة طبيعية نظرًا لكبر حجـ الجمعيات التي شممتيا العينةىذه 
والتي تتطمب طاقمًا كبيرًا مف الموظ يف، كما أف وجود أفرع ومراكز لتمؾ الجمعيات أدى إلى  الكبرى

 ارت اع نسبة العامميف فييا.

 الدراسة: كاتأد. 5.5
 األدوات التالية في الدراسة: تـ استخداـ

التػػي تػػـ تفػػميميا خفيفػػا لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى مسػػاىمة الجمعيػػات الخيريػػة : و االسػػتبانة. 1.5.5 
 ، وتتكوف االستبانة مف: في التنمية بقطاع غزة

 المعمومات الشخفية: )الجنس، الموقع الوظي ي، المؤىؿ العممي، عدد سنوات الخدمة(. .1
الجمعيػػة، مقػػر الجمعيػػة الػػرئيس، مجػػاؿ عمػػؿ الجمعيػػة األساسػػي، بيانػػات الجمعيػػة: )عمػػر  .2

 عدد الموظ يف الدائميف(.
 ( محاور رئيسة، وىي:4محاور وفقرات االستبانة، حيث تـ تقسيميا إلى ) .3

 .التمويؿ ومفادره 
 .المنيجية التنموية في برام  ومشاريع الجمعية 

 وينقسـ إلى ستة محاور فرعية، وىي:
  في برام  ومشاريع الجمعية. االجتماعيةالعدالة مدى توافر 
  في برام  ومشاريع الجمعية. االستدامةمدى توافر 
  في برام  ومشاريع الجمعية. التمكيفمدى توافر 
  في برام  ومشاريع الجمعية. المشاركةمدى توافر 
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  في برام  ومشاريع الجمعية. التنسيؽ كالتكامؿمدى توافر 
  برام  ومشاريع الجمعية.في  الكفاءة كالفاعميةمدى توافر 

 .انسجاـ خطط وبرام  ومشاريع الجمعية مع خطة التنمية الوطنية 
 .البيئة السياسية والقانونية 

: تمثػػػؿ أدنػػػى درجػػػة موافقػػػة(، 1(، حيػػػث )10-1وقػػػد تػػػـ اسػػػتخداـ مقيػػػاس عشػػػاري التػػػدري ، مػػػف )
 : تمثؿ أعمى درجة موافقة(.10و)

 :المقابمة. 2.5.5
مقػػػابالت مػػػف األكػػػاديمييف والبػػػاحثيف وممثمػػػي الجمعيػػػات الخيريػػػة وذوي ( 5حيػػػث تػػػـ إجػػػراء عػػػدد )

يضػػػاح بعػػػض اإلجابػػػات عمػػػى اسػػػتبانة  االختفػػػاص، وذلػػػؾ بيػػػدؼ التعميػػػؽ عمػػػى بعػػػض النتػػػائ  وا 
 الدراسة.
 :عة البؤريةك المجم. 3.5.5

( أفػػراد مػػف الخبػػراء والمختفػػيف 6تكونػػت مػػف ) 7/6/2015حيػػث تػػـ عقػػد مجموعػػة بؤريػػة بتػػاريخ 
 ةكػػاديمييف وذوي العالقػػة، وذلػػؾ بيػػدؼ إعطػػاء ت سػػير أعمػػؽ لمنتػػائ  والتعميػػؽ عمييػػا وبيػػاف وجيػػواأل

 نظرىـ كخبراء في النتائ  ومدى انسجاميا مع الواقع.

 صدؽ االستبانة:. 6.5
 المحكميف: مف كجية نظر صدؽال

التأكد ( مف المحكميف مف أفحاب الخبرة واالختفاص، مف أجؿ 5تـ عرض االستبانة عمى عدد )
مػػػػف سػػػػػالمة الفػػػػياغة المرويػػػػػة لالسػػػػػتبانة، ووضػػػػوح تعميمػػػػػات االسػػػػػتبانة، وانتمػػػػاء ال قػػػػػرات ألبعػػػػػاد 
االستبانة، ومػدى فػالحية ىػذه األداة لقيػاس األىػداؼ المرتبطػة بيػذه الدراسػة، وبػذلؾ تػـ التأكػد مػف 

 فدؽ المحكميف.

 :صدؽ االتساؽ الداخمي 
حسػػػػاب فػػػػدؽ االتسػػػػاؽ الػػػػداخمي لمحػػػػاور وفقػػػػرات االسػػػػتبانة بعػػػػد تطبيقيػػػػا عمػػػػى عينػػػػة  وتػػػػـ أيضػػػػاً 

( مف مجتمع الدراسة، ومػف خػالؿ إيجػاد معػامالت االرتبػاط لمحػاور وفقػرات 30استطالعية قواميا )
 المرفقة في نياية الدراسة.، كما ىو مبيف في الجداوؿ االستبانة
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 :الثبات بطريقة التجزئة النصفية 
التأكد أيضػا مػف ثبػات االسػتبانة مػف خػالؿ حسػاب معػامالت االرتبػاط بطريقػة التجزئػة النفػ ية  وتـ

 لمحاور االستبانة واالستبانة ككؿ، كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
 (13جدكؿ رقـ )

 معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاكر االستبانة كاالستبانة ككؿ

 المحكر ـ
 االرتباطمعامالت 

 بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ
 0.852 0.742 التمكيؿ كمصادره 1
 0.895 0.810 المنيجية التنمكية 2
 0.968 0.938 العدالة االجتماعية 1.2
 0.933 0.875 االستدامة 2.2
 0.843 0.729 التمكيف 3.2
 0.855 0.746 المشاركة 4.2
 0.830 0.710 التنسيؽ والتكامؿ 5.2
 0.911 0.836 الك اءة وال اعمية 6.2
 0.847 0.734 االنسجاـ مع خطة التنمية الكطنية 3
 0.911 0.837 البيئة السياسية كالقانكنية 4

 0.911 0.837 االستبانة ككؿ 
يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ أف معػامالت االرتبػاط لمحػاور االسػتبانة ولالسػتبانة ككػؿ ىػي معػامالت 

 الدراسة. ثبات عالية، وت ي بأغراض
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 7.5.
(  )معامػػؿ SPSSلإلجابػػة عمػػى أسػػئمة الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ الرزمػػة اإلحفػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة )

التكػػرار، ارتبػػاط بيرسػػوف، معامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف، معامػػؿ أل ػػا كرونبػػاخ، طريقػػة التجزئػػة النفػػ ية، 
"، الػػػػػػػػػػػوزف النسػػػػػػػػػػػبي،                 .Sig، وقيمػػػػػػػػػػػة ""Tالمعيػػػػػػػػػػػاري، قيمػػػػػػػػػػػة "المتوسػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػابي، االنحػػػػػػػػػػػراؼ 

( في إجراء التحميالت اإلحفائية LSD، اختبار One-Way ANOVA، اختبار T-Testاختبار 
 الالزمة لمدراسة.
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 خطكات إجراء الدراسة: . 8.5
 تـ إتباع الخطوات التالية:

 عمى الدراسات السابقة في مجاؿ الدراسة، وتمخيفيا والتعميؽ عمييا. االطالع .1
 عمى األدب النظري السابؽ في مجاؿ الدراسة، وبناء اإلطار النظري لمدراسة. االطالع .2
، وعرضػػػػػيا عمػػػػػى بنػػػػػاء أداة الدراسػػػػػة )االسػػػػػتبانة(، والتحقػػػػػؽ مػػػػػف فػػػػػدؽ وثبػػػػػات االسػػػػػتبانة .3

 .المحكميف ذوي الخبرة
 الدراسة.اختيار مجتمع وعينة  .4
 توزيع أداة الدراسة )االستبانة( عمى عينة الدراسة وجمعيا. .5
 تحميؿ البيانات وعرضيا في جداوؿ والتعقيب عمييا. .6
 ت سير النتائ  ومناقشتيا، وفياغة التوفيات والمقترحات. .7
 إجراء المقابالت لت سير النتائ  والتعميؽ عمييا. .8
 لمتعميؽ عمى نتائ  الدراسة. عقد مجموعة بؤرية مف عدد مف الخبراء والمختفيف .9

 
 مصادر البيانات:. 9.5

 تنقسـ مفادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نوعيف، وىما:
وتتمثػػؿ فػػي أداة الدراسػػة )االسػػتبانة(، التػػي تػػـ تفػػميميا خفيفػػا لمتعػػرؼ  أكال: البيانػػات الرئيسػػة:

 .في التنمية بقطاع غزةعمى مدى مساىمة الجمعيات الخيرية 
: وتتمثػػؿ فػػي الدراسػػػات السػػابقة واألدب السػػابؽ ومػػا تحويػػو المكتبػػات مػػػف البيانػػات الثانكيػػةثانيػػا: 

 دراسات وأبحاث وكتب ومراجع في مجاؿ موضوع الدراسة.
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 الفصؿ السادس: تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات
 

 المقدمة 1.6

 كمناقشتيا االستبانة بيانات تحميؿ .2.6

 كمناقشتيا االستبانة فرضيات اختبار .3.6
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لبياف مدل مساىمة  الفرضيات الفصؿ السادس: تحميؿ البيانات كاختبار
 الجمعيات الخيرية في التنمية

 
 المقدمة:. 1.6

يتناوؿ ىذا ال فؿ تحميؿ البيانات واختبار ال رضيات، مف حيث تحميؿ بيانات االستبانة ومناقشتيا، 
ومناقشػػتيا، ثػػـ ت سػػير النتػػائ  ومناقشػػتيا، ومػػف ثػػـ بيػػاف أوجػػو االت ػػاؽ واختبػػار فرضػػيات االسػػتبانة 

 واالختالؼ مع الدراسات السابقة.
 

 تحميؿ بيانات االستبانة كمناقشتيا:. 2.6
فػػي التنميػػة بقطػػاع مػػدل مسػػاىمة الجمعيػػات الخيريػػة مػػا  اإلجابػػة عمػػى السػػؤاؿ الػػرئيس: 1.2.6

 ؟غزة
" .Sig" وقيمػػة "Tوقيمػػة "ولقػػد تػػـ تحميػػؿ البيانػػات باسػػتخداـ المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري 

 :وزف النسبي، كما ىو مبيف في الجدوؿ التاليوال
 (:14جدكؿ رقـ )

 الستبانة ككؿاك الرئيسة ستبانة االمحاكر 

 المتكسط  المحكر ـ
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الكزف 
 الترتيب النسبي

 3 58.705 0.000 76.416 0.902 5.871 التمويؿ ومفادره 1
 1 71.640 0.000 59.743 1.409 7.164 المنيجية التنموية 2

3 
 نسجاـ مع خطةاال

 4 54.151 0.000 31.861 1.997 5.415 التنمية الوطنية

 2 65.978 0.000 75.801 1.023 6.598 البيئة السياسية والقانونية 4
  62.619 0.000 72.223 1.019 6.262 االستبانة ككؿ 

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
  ( ووزف 6.262جاء بمتوسط حسابي ) في التنمية بقطاع غزةمدى مساىمة الجمعيات الخيرية

لمناقشة  كبحسب ما تكصمت إليو نتائج المجمكعة البؤرية التي عقدت ، (62.619نسبي )
 ، حيثفإف ىذه النسبة ُتعد مرتفعة مقارنة باألثر المممكس لمتنمية عمى أرض الكاقعالنتائج، 

 ىذه إلى يرقى كال لمغاية محدكدة التنمية في الجمعيات مساىمة نسبة أف إلى يشير الكاقع أف
، كيعزك الخبراء المشاركيف في النقاش الفجكة بيف ىذه النتيجة كبيف ما ىك مطبؽ النسبة

فعميان إلى عدة أسباب أىميا أف ىناؾ مغاالة في اإلجابة عمى أسئمة أداة الدراسة بسبب 
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 أحيانان مف بعض الجمعيات في أنيا تطبؽ النيج التنمكم بشكؿ كامؿ تحدثقد  التي المغاالة
أف معظـ ، أما السبب الثاني ىك صحيح  بشكؿ التنمية لمفيـك اتالجمعي فيـ عدـ أك

عمى  بصكرة شكمية المنيجية التنمكية في برامجيا كمشاريعياالجمعيات امتينت تطبيؽ 
 ك ،ىناؾ تطبيؽ فعمي عمى أرض الكاقعاألكراؽ استجابة الحتياجات المانحيف دكف أف يككف 

 التنمية، عممية في الحقيقية مساىمتيا يعني ال تنمكم منيج تتبع الجمعيات أف حقيقة أف
 محكر المنيجية التنمكية حصؿ حيث التنمية في مساىمتيا نسبة ارتفاع إلى أدل ما كىك
 .التنمية في الجمعيات مساىمة لمدل المتكسط ارتفاع عمى ساعد ما ىك ك% 71 نسبة عمى

  ( ووزف 7.164حسػػابي )الترتيػػب األوؿ ىػػو محػػور )المنيجيػػة التنمويػػة(، وقػػد جػػاء بمتوسػػط
سػميمة  ، وىذا يدؿ عمى أف الجمعيات الخيرية في قطاع غزة تتبػع منيجيػة تنمويػة(71.640نسبي )

 في البرام  والمشاريع التي تن ذىا.
  ( 6.598(، وقد جػاء بمتوسػط حسػابي )البيئة السياسية والقانونيةىو محور ) الثانيالترتيب

 .(65.978ووزف نسبي )
  ( ووزف 5.871(، وقػد جػاء بمتوسػط حسػابي )التمويػؿ ومفػادرهىػو محػور ) الثالثالترتيب

 .(58.705نسبي )
  التنميػة الوطنيػة(، وقػد جػاء بمتوسػط حسػابي  نسػجاـ مػع خطػةاالىػو محػور ) الرابػعالترتيب
وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف البػػرام  والمشػػاريع التػػي تن ػػذىا الجمعيػػات ، (54.151( ووزف نسػػبي )5.415)

غػػزة ال تنسػػجـ بفػػورة كبيػػرة مػػع خطػػة التنميػػة الوطنيػػة، ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى الخيريػػة فػػي قطػػاع 
ضعؼ اىتماـ الجمعيات الخيرية بالخطة التنمويػة الوطنيػة، ويرجػع ذلػؾ إلػى عػدـ إشػراؾ الجمعيػات 

ح ال رفػة لتمػؾ الجمعيػػات كػي تبػدي مالحظاتيػػا ة مػػف قبػؿ القػائميف عمييػا، ولػػـ تػتفػي مراحػؿ الخطػ
نقساـ سببًا فػي عػدـ مشػاركة الجمعيػات، حيػث أف بعضػيا االفي إعدادىا، وقد كاف عمييا أو تساىـ 

لـ يقر بوجود خطة وطنيػة نظػرًا ألنػو تػـ إعػدادىا مػف قبػؿ وزارة التخطػيط فػي قطػاع غػزة إبػاف تػولي 
( والتػي أشػارت إلػى ضػعؼ 2013أبػو عػدواف، حركة حماس لمحكـ، وتت ؽ ىذه النتيجة مع دراسػة )

المجتمػػع المػػدني والجمعيػػات الخيريػػة فػػي إعػػداد الخطػػط والبػػرام  التنمويػػة لمسػػمطة مشػػاركة منظمػػات 
 ال مسطينية.

كفي ىذا السياؽ أشار الخبراء في المجمكعة البؤرية إلػى أف السػبب األىػـ لتػدني انسػجاـ بػرامج 
كمشاريع الجمعيات مع خطة التنمية ىك ضعؼ دكر الدكلة التي مف المفترض أف تخطػط لعمميػة 

مية ك تقكدىا، حيث أنو كفي ظؿ عدـ استقرار األكضاع السياسية ك غياب السيادة كاالعتمػاد التن
عمى التمكيؿ الخارجي سػاىـ ذلػؾ بشػكؿ كبيػر فػي ضػعؼ دكر الحككمػة فػي عمميػة التنميػة  فػي 

عػدـ كجػكد خطػة تنمكيػة حقيقيػة ك تػكفير تمكيػؿ يسػاعد  فػإفذلؾ  إلىشتى المجاالت، باإلضافة 
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ر فاف المستكل المتػدني مػف التنسػيؽ عؼ عممية التنمية، مف جانب آخأدل إلى ضعمى تطبيقيا 
مػا فيمػا يخػص الكطنيػة سػاىـ فػي تراجػع التنميػة. أبيف الدكلة ككافػة األطػراؼ فػي خطػة التنميػة 

ف االخيرة  لـ تتبف اتفاؽ فيما بينيا يحدد نيج التدخؿ المطمػكب فػي كػؿ مرحمػة مػف إالجمعيات، ف
 النيج السائد ىك فقط اإلغاثة كاإلنعاش.المراحؿ، كأصبح 

ضػػركرة أف تقػػـك الجمعيػػات الخيريػػة فيمػػا بينيػػا بكقػػد أكصػػى المشػػارككف فػػي المجمكعػػة البؤريػػة 
عف غياب خطة التنمية الكطنيػة، كالعمػؿ عمػى خمػؽ  الناتجبالبحث عف بدائؿ إيجابية لسد الفراغ 

 برامج كمشاريع تنمكية.  إجماع لمضغط عمى سياسات المانحيف لتكجيو التمكيؿ نحف
 

فػي بقطػاع غػزة  الخيريػة لمجمعيػات  ما دكر التمكيػؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي األكؿ: .2.2.6
 التنمية؟ تحقيؽ

" .Sig" وقيمػػة "Tوقيمػػة "ولقػػد تػػـ تحميػػؿ البيانػػات باسػػتخداـ المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري 
 :وزف النسبي، كما ىو مبيف في الجدوؿ التاليوال

 (:15جدكؿ رقـ )
 التمكيؿ كمصادرهمحكر 

 المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الكزف 
 الترتيب النسبي

1 
تعتمد الجمعيػة فػي إدارة شػئونيا 
وتن يػذ برامجيػػا ومشػاريعيا عمػػى 

 التمويؿ الذاتي.
3.623 2.609 16.315 0.000 36.232 13 

2 
إدارة شػئونيا  تعتمد الجمعيػة فػي

وتن يػذ برامجيػػا ومشػاريعيا عمػػى 
 التمويؿ الداخمي.

3.826 2.431 18.487 0.000 38.261 12 

3 
شػئونيا  إدارةتعتمد الجمعيػة فػي 

عمػػى  ومشػاريعيا وتن يػذ برامجيػػا
 *** التمويؿ الخارجي.

3.138 2.726 13.519 0.000 31.377 15**1 

4 
يسػػػػػاىـ التمويػػػػػؿ الخػػػػػارجي فػػػػػي 

التنميػػػة وفػػػؽ احتياجػػػات تحقيػػػؽ 
 المجتمع ال مسطيني.

7.072 1.920 43.262 0.000 70.725 7 

5 
يتػػػػػػػوفر لػػػػػػػدى الجمعيػػػػػػػة القػػػػػػػدرة 
الذاتية عمى االستمرار في تن يػذ 
برامجيػػػا وأنشػػػطتيا الممولػػػة مػػػف 

5.710 2.384 28.141 0.000 57.101 9 

                                                           
 تدؿ عمى أدنى فقرتيف في المحور.**:  1
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الخػػػػػػػارج بعػػػػػػػد انتيػػػػػػػاء التمويػػػػػػػؿ 
 .الخارجي

6 
التمويػػػػؿ تقػػػػـو الجمعيػػػػة بػػػػرفض 

الخػػػػارجي الػػػػذي ال ينسػػػػجـ مػػػػع 
 أولويات التنمية الوطنية.

7.529 2.920 30.286 0.000 75.290 2*2 

7 
لػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ إتسػػػػػػعى الجمعيػػػػػػة 

أىػػػػػػػػدافيا برػػػػػػػػض النظػػػػػػػػر عػػػػػػػػف 
 المموؿ. أىداؼ

7.464 2.402 36.505 0.000 74.638 3 

8 

تقبػؿ الجمعيػة التمويػؿ الخػارجي 
برػػػػػػػػض النظػػػػػػػػر عػػػػػػػػف أىػػػػػػػػدافيا 

اسػػػػػػػػػػػػػػتمرار  التنمويػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػدافع
 *** شطتيا.أن مشاريعيا و

5.645 2.778 23.867 0.000 56.449 10 

9 

 الخارجيػة تػتـ عمميػة التمويػؿ
 وفػػػػؽ االحتياجػػػػات التنمويػػػػة

وفقػًا  ولػيس ال مسػطيني لممجتمػع
 .ألجندة المموليف الخافة

7.174 2.273 37.076 0.000 71.739 6 

10 

 الخػػارجي التمويػػؿ ي ػػرض
الجمعيػة عمػى  وشػروط أجنػدات
 عمى ينعكس مما لمدعـ المتمقية
 *** .التنمية واقع

5.007 3.039 19.358 0.000 50.072 11 

11 
 دورىػا فػي الجمعيػة تخضػع
 المػػانحيف لرغبػػات التنمػػوي

 *** .والمنظمات الدولية
5.993 2.692 26.149 0.000 59.928 8 

12 
تػػػرى الجمعيػػػػة بضػػػػرورة تطػػػػوير 
آليات وبػدائؿ لتمويػؿ الجمعيػات 

 الخيرية في إطار تنموي.
7.884 2.195 42.192 0.000 78.841 1* 

13 
تعػػػاني الجمعيػػػة مػػػف عجػػػز فػػػي 

 . ***التمويؿ
3.522 2.697 15.340 0.000 35.217 14** 

14 
تقبػػػؿ الجمعيػػػة تمػػػوياًل بالشػػػراكة 

 4 72.681 0.000 32.337 2.640 7.268 .مع جمعيات أخرى

تقبػػػؿ الجمعيػػػة تمػػػوياًل بالشػػػراكة  15
 .المموؿ مع

7.203 2.637 32.093 0.000 72.029 5 

  58.705 0.000 76.416 0.902 5.871 المجمكع 

                                                           
 *: تدؿ أعمى فقرتيف في المحور. 2
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 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:

 جػػػاء بمتوسػػػػط حسػػػػابي  التنميػػػػة بقطػػػػاع غػػػزة فػػػػي تحقيػػػؽ الخيريػػػة لمجمعيػػػػات  دور التمويػػػؿ
 .(58.705( ووزف نسبي )5.871)

 أعمى فقرتيف ىما:
 ( ترى الجمعية بضرورة تطوير آليات وبدائؿ لتمويػؿ الجمعيػات الخيريػة ( وىي )12فقرة رقـ

 .(78.841( ووزف نسبي )7.884(، جاءت بمتوسط حسابي )في إطار تنموي
 ( تقػػـو الجمعيػػة بػػرفض التمويػػؿ الخػػارجي الػػذي ال ينسػػجـ مػػع أولويػػات ( وىػػي )6فقػػرة رقػػـ

 .(75.290( ووزف نسبي )7.529(، جاءت بمتوسط حسابي )التنمية الوطنية
فػػي  يػػاتػػرى بضػػرورة تطػػوير آليػػات وبػػدائؿ لتمويموىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الجمعيػػات الخيريػػة بقطػػاع غػػزة 

، وي سر الباحث رفض التمويؿ الخارجي الذي ال ينسجـ مع أولويات التنمية الوطنية، وتإطار تنموي
عمػػػى واقػػػع  ذلػػػؾ بػػػأف الجمعيػػػات الخيريػػػة عانػػػت كثيػػػرًا مػػػف ويػػػالت التمويػػػؿ الخػػػارجي والػػػذي انعكػػػس

التنمية، وىي تسعى جاىدة إلى التخمص مف التبعية لمموليف مف خالؿ بدائؿ تمويميػة، كمػا أف ال يػـ 
واإلدراؾ المتػوفر لػػدى المسػػئوليف عػػف معظػـ الجمعيػػات الكبػػرى يسػػاىـ فػي تعزيػػز البػػرام  والمشػػاريع 

ة الوطنية، وات قت ىذه التنموية مف خالؿ رفض التمويؿ الخارجي الذي ال ينسجـ مع اولويات التنمي
( التي أشارت إلى اف التمويؿ الدولي ال يحقؽ اولويات التنمية في 2011النتيجة مع دراسة )حماد، 

فمسطيف بسبب سعيو إلى تحقيؽ غايات سياسػية لمػدوؿ المانحػة فػي المجتمػع ال مسػطيني، كمػا بينػت 
تيػػػدؼ إلػػى إحػػداث تنميػػة مػػػف  ( أف التمويػػػؿ الػػدولي السػػيما األمريكػػي ال2013دراسػػة )أبػػو غنػػيـ، 

 خالؿ المساعدات التي تقدميا، بقد ماىي مساعدات إغاثية وقتية وغير مستدامة.
كقد أشارت نتائج النقاش في المجمكعة البؤريػة إلػى أف سياسػيات التمكيػؿ المتبعػة فػي معظميػا 

عمػى كاقػع  تتجو نحك اإلغاثة، األمر الذم أدل إلى حػرؼ الػنيج التنمػكم إلػى متاىػات كأثػر سػمبان 
 التنمية كالدكر الذم يمكف أف تساىـ بو الجمعيات في ىذا المجاؿ.

 أدنى فقرتيف ىما:
 ( عمػى التمويػؿ  ومشاريعيا شئونيا وتن يذ برامجيا إدارةتعتمد الجمعية في ( وىي )3فقرة رقـ

 .(31.377( ووزف نسبي )3.138(، جاءت بمتوسط حسابي )الخارجي
 ( جػػػاءت بمتوسػػػط حسػػػابي الجمعيػػػة مػػػف عجػػػز فػػػي التمويػػػؿتعػػػاني ( وىػػػي )13فقػػػرة رقػػػـ ،)
 .(35.217( ووزف نسبي )3.522)
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 ومشػاريعيا شػئونيا وتن يػذ برامجيػا إدارةتعتمػد فػي وىذا يدؿ عمى أف الجمعيات الخيريػة بقطػاع غػزة 
، )وذلػؾ عمػى الػرغـ مػف أف ىػذه تعاني مف عجز فػي التمويػؿبشكؿ كبير، و   عمى التمويؿ الخارجي

حفمت عمى أدنى ترتيب، ولكػف تػـ التعامػؿ معيػا عمػى أنيػا فقػرات سػمبية(، ويعػزو الباحػث ال قرات 
ذلؾ إلى عدـ توفر مشاريع خافة بتمؾ الجمعيات توفر إيرادًا مستقاًل ليا، وذلؾ بسبب نػدرة المػوارد 
ة وضعؼ البنية االقتفادية ودرجة المخاطرة العاليػة فػي قطػاع غػزة بمػا فػي ذلػؾ االغالقػات المتكػرر 

لالحػػتالؿ والحفػػار الم ػػروض عمػػى اسػػتيراد معظػػـ السػػمع والخػػدمات، كمػػا أف ضػػعؼ الخبػػرة وقمػػة 
االىتمػػػاـ مػػػف قبػػػؿ القػػػائميف عمػػػى الجمعيػػػات الخيريػػػة بالمشػػػاريع المػػػدرة لمػػػدخؿ أدى إلػػػى فشػػػؿ تمػػػؾ 
غالقيػا فػي النيايػة أو بيعيػا بػثمف بخػس، ممػا أدى إلػى  المشاريع في كثير مػف األحيػاف وخسػارتيا وا 

 ة بشكؿ أكبر عمى التمويؿ الخارجي.اعتماد الجمعيات الخيري
عػػدـ كجػػكد بػػدائؿ لتمكيػػؿ الجمعيػػات  لنقػػاش فػػي المجمكعػػة البؤريػػة إلػػى أفكقػػد اشػػارت نتػػائج ا

التمكيػػػؿ الخػػػارجي عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف  الخيريػػػة ىػػػك مػػػا أدل إلػػػى ارتفػػػاع نسػػػبة االعتمػػػاد عمػػػى
 ممػا لمػدعـ المتمقيػة الجمعيػة عمػى كشػركط أجنػدات يفرض الخارجي قرت بأف التمكيؿالجمعيات أ

 التنمية. كاقع عمى ينعكس
( والتػػي جػػاء فييػػا أف نسػػبة وجػػود ضػػعؼ فػػي 2015وات قػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )أبػػو شػػمالة، 

% مػػػػف الجمعيػػػػات الخيريػػػػة تعتمػػػػد عمػػػػى 70% ، وأف 77مشػػػػاريع التمويػػػػؿ الػػػػذاتي بمرػػػػت حػػػػوالي 
إنشػػػاء مشػػػاريع وقػػػؼ ر وحيػػػد، وقػػػد أوفػػػت الدراسػػػة بضػػػرورة التبرعػػػات واليبػػػات الخارجيػػػة كمفػػػد

( إلػػى 2013، وعمػؿ تحال ػػات وطنيػة لمكافحػة أجنػػدات المػانحيف، وأشػارت دراسػػة )شػياب، إسػالمي
عػػدـ ك ايػػة المػػوارد الماليػػة لػػدى الجمعيػػات الخيريػػة لتن يػػذ برامجيػػا، كمػػا بينػػت دراسػػة )عبػػد الكػػريـ، 

% مػػػػف المنظمػػػػات األىميػػػػة تعػػػػاني مػػػػف العجػػػػز المػػػػالي، وأظيػػػػرت 53( أف مػػػػا يقػػػػارب مػػػػف 2002
% مػػف مشػػكالت الجمعيػػات الخيريػػة سػػببيا العجػػز فػػي التمويػػؿ 80( أف 2003، دراسػػة)أبو خوفػػة
% مف تمويؿ تمؾ الجمعيػات مفػدره جيػات أجنبيػة، وأشػارت دراسػة )البمػوي، 70وأف ما يقارب مف 

( إلػػى أف نسػػبة مرت عػػة مػػف الجمعيػػات الخيريػػة تعػػاني مػػف قفػػور فػػي عمميػػات التمويػػؿ، كمػػا 2002
% فقط اعتبروا أف حجـ التمويؿ كافي لتحقيؽ أىػداؼ 6.4( أف 2005بينت نتائ  دراسة )اليندي، 

( عمػػى تػػدني نسػػبة وجػػود 2013الجمعيػػات العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة، وأظيػػرت نتػػائ  دراسػػة )دلػػوؿ، 
تمويؿ ذاتي مستمر لمجمعيات الخيرية يسمح ليا بمواجية أزمات نقػص التمويػؿ بشػكؿ م ػاجق، وقػد 

رة تطػػػػوير مفػػػػادر تمويػػػػؿ محميػػػػة وذاتيػػػػة لت عيػػػػؿ دور ( بضػػػػرو 2010أوفػػػػت دراسػػػػة )أبػػػػو راس، 
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الجمعيات الخيرية، وتعزيز قدرتيا عمى تن يػذ خططيػا، وتقميػؿ تنافسػيا عمػى التمويػؿ الخػارجي، كمػا 
حػالؿ التمويػؿ 2010أوفت دراسة )ياسيف،  ( بقيػاـ الجمعيػات الخيريػة ب ػتح مشػاريع مػدرة لمػدخؿ وا 
 الذاتي بدؿ الخارجي.

( التػػي تػػرى أف الجمعيػػات الخيريػػة االسػػالمية 2007الحاليػػة مػػع دراسػػة )عميػػوة،  واختم ػػت الدراسػػة 
نتاجية، لممساىمة فػي الحػد مػف ظػاىرة ال قػر فػي قطػاع غػزة، وأوفػت  تقوـ بإنشاء مشاريع تنموية وا 
الدراسػػة بتخفػػيص جػػزء مػػف حفػػيمة الزكػػاة إلقامػػة مشػػاريع تنمويػػة واسػػتثمارية، لتػػوفير فػػرص عمػػؿ 

( باىتماـ الجمعيات الخيرية بتخفيص وق يػات خيريػة تػدر 2009نت دراسة )عدلي، لم قراء، كما بي
اختم ػػت الدراسػػػة مػػع نتػػػائ  دراسػػة )الػػػدويش، يػػػؿ التعمػػيـ، كمػػػا ريعػػًا، لضػػماف المجانيػػػة واسػػتقرار تمو 

 ذاتيػة مفػادر عمى تمويميا في الكويت في المدني المجتمع منظمات اعتماد( والتي أظيرت 2010
 مقدمػػة فػػي األعضػػاء اشػػتراكات أف حيػػث األجنبػػي، التمويػػؿ عمػػى اعتمػػاد أي ىنػػاؾ ولػػيس ووطنيػػة
، ويعػػزو الباحػػث الثالػػث المركػػز فػػي ال رديػػة التبرعػػات وتػػأتي الحكػػومي الػػدعـ يمييػػا التمويػػؿ مفػػادر

ارت اع مستوى دخؿ األفراد في دولة الكويت حيث يمكف االعتماد عمى المفادر  إلىىذه االختالؼ 
 المحمية واشتراكات األعضاء في التمويؿ.

مػػا مػػدل تػػكافر المنيجيػػة التنمكيػػة فػػي بػػرامج  اإلجابػػة عمػػى السػػؤاؿ الفرعػػي الثػػاني: .3.2.6
 كمشاريع الجمعيات الخيرية بقطاع غزة؟

" .Sig" وقيمػػة "Tوقيمػػة "ولقػػد تػػـ تحميػػؿ البيانػػات باسػػتخداـ المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري 
 :ةوؿ التالياوزف النسبي، كما ىو مبيف في الجدوال

 (:16جدكؿ رقـ )
 المنيجية التنمكيةمحاكر 

 المتكسط  المحكر ـ
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الكزف 
 الترتيب النسبي

 1 76.751 0.000 63.954 1.410 7.675 العدالة االجتماعية 1.2
 4 69.432 0.000 64.836 1.258 6.943 االستدامة 2.2
 2 76.145 0.000 54.426 1.644 7.614 التمكيف 3.2
 6 63.225 0.000 33.926 2.189 6.322 المشاركة 4.2
 5 68.454 0.000 42.406 1.896 6.845 التنسيؽ والتكامؿ 5.2
 3 75.833 0.000 53.460 1.666 7.583 الك اءة وال اعمية 6.2
  71.640 0.000 59.743 1.409 7.164 المجمكع 

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
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 جػػػاء  مػػػدى تػػػوافر المنيجيػػػة التنمويػػػة فػػػي بػػػرام  ومشػػػاريع الجمعيػػػات الخيريػػػة بقطػػػاع غػػػزة
 .(71.640( ووزف نسبي )7.164بمتوسط حسابي )

كفي تعميؽ المجمكعة البؤرية عمى االرتفاع في النسبة الخاصة بتكافر المنيجية التنمكية إلى أف 
الجمعيػػػات الخيريػػػة تقػػػـك بتطبيػػػؽ مرتكػػػزات التنميػػػة )كىػػػي المحػػػاكر الفرعيػػػة لمحػػػكر المنيجيػػػة 
التنمية( بصكرة صحيحة عػف طريػؽ إجػراءات شػكمية دكف تطبيػؽ فعمػي عمػى أرض الكاقػع تمبيػة 

 ت المانحيف.لرغبا
 ( ووزف 7.675(، وقػد جػاء بمتوسػط حسػابي )العدالة االجتماعيػةالترتيب األوؿ ىو محور )

 .(76.751نسبي )
  ( ووزف نسػػػبي 7.614(، وقػػػد جػػػاء بمتوسػػػط حسػػػابي )التمكػػػيفىػػػو محػػػور ) الثػػػانيالترتيػػػب
(76.145). 
  ( ووزف 7.583(، وقػػد جػػاء بمتوسػػط حسػػابي )الك ػػاءة وال اعميػػةىػػو محػػور ) الثالػػثالترتيػػب

 .(75.833نسبي )
  ( ووزف نسػػبي 6.943(، وقػػد جػػاء بمتوسػػط حسػػابي )االسػػتدامةىػػو محػػور ) الرابػػعالترتيػػب
(69.432). 
  ( ووزف 6.845(، وقد جاء بمتوسط حسػابي )التنسيؽ والتكامؿىو محور ) الخامسالترتيب

 .(68.454نسبي )
  ( ووزف نسػبي 6.322حسػابي )(، وقػد جػاء بمتوسػط المشػاركةىػو محػور ) السػادسالترتيب
(63.225). 

 (:17جدكؿ رقـ )
 العدالة االجتماعيةمحكر 

 المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الكزف 
 الترتيب النسبي

1 
تضػػع الجمعيػػة معػػايير واضػػحة 
وشػػػػػػػػػػػػػػ افة الختيػػػػػػػػػػػػػػار ال ئػػػػػػػػػػػػػػات 

 المستيدفة.
8.239 2.207 43.861 0.000 82.391 1* 

2 
تقػػػػػػيـ الجمعيػػػػػػة مػػػػػػدى تحقيقيػػػػػػا 

معدالػػػػة بػػػػيف ال ئػػػػات المسػػػػت يدة ل
 بشكؿ دوري.

7.514 1.964 44.946 0.000 75.145 4** 

3 
تعػػػػزز البػػػػرام  والمشػػػػاريع التػػػػي 
تقػػػـو بيػػػا الجمعيػػػة العدالػػػة بػػػيف 

 الجنسيف.
7.899 1.979 46.885 0.000 78.986 2* 

 3 77.754 0.000 55.880 1.635 7.775تمتػػػػػػـز الجمعيػػػػػػة بنظػػػػػػاـ عػػػػػػػادؿ  4
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إلدارة التنوع في مختمؼ البرام  
 .تن ذىاوالمشاريع التي 

5 
تراعػػػػػػػػػػػػػػي الجمعيػػػػػػػػػػػػػػة التوزيػػػػػػػػػػػػػػع 
الجررافػػػػػػػي لمبػػػػػػػرام  والمشػػػػػػػاريع 

 .التي تن ذىا
7.514 2.322 38.022 0.000 75.145 4** 

6 
تػػػػولي الجمعيػػػػة اىتمامػػػػًا خافػػػػًا 
ل ئػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػباب فػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػرام  

 التي تن ذىا.والمشاريع 
7.109 2.382 35.057 0.000 71.087 6** 

  76.751 0.000 63.954 1.410 7.675 المجمكع 
 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:

 في برام  ومشاريع الجمعيات الخيرية بقطاع غزة العدالة االجتماعية المتوسط العاـ لمؤشر 
 .(76.751( ووزف نسبي )7.675جاء بمتوسط حسابي )

 فقرتيف ىما:أعمى 
 ( تضػػع الجمعيػػة معػػػايير واضػػحة وشػػ افة الختيػػػار ال ئػػات المسػػػتيدفة( وىػػػي )1فقػػرة رقػػـ ،)

 .(82.391( ووزف نسبي )8.239جاءت بمتوسط حسابي )
 ( تعزز البػرام  والمشػاريع التػي تقػوـ بيػا الجمعيػة العدالػة بػيف الجنسػيف( وىي )3فقرة رقـ ،)

 .(78.986)( ووزف نسبي 7.899جاءت بمتوسط حسابي )
تضػػع الجمعيػػة معػػايير واضػػحة وشػػ افة الختيػػار وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الجمعيػػات الخيريػػة بقطػػاع غػػزة 

العدالػػػة بػػػيف  ات الخيريػػػة تعػػػززالبػػػرام  والمشػػػاريع التػػػي تقػػػـو بيػػػا الجمعيػػػ، وأف  ال ئػػػات المسػػػتيدفة
، وي سر الباحث ذلؾ بتأثر الجمعيات الخيريػة بثقافػة الجيػات المانحػة والتػي تػولي اىتمامػًا  الجنسيف

كبيرًا بقضايا العدؿ والمساواة، حتى أف ىناؾ بعض المشاريع والبرام  التي تن ػذىا بعػض الجمعيػات 
تحػػرص  الخيريػػة تيػػدؼ فقػػط إلػػى تعزيػػز العدالػػة والمسػػاواة بػػيف الجنسػػيف، كمػػا أف الجمعيػػات الخيريػػة

عمى إظيار بياناتيا ومعموماتيا أماـ الجيػات المختم ػة لمحفػوؿ عمػى ثقػة أكبػر واكتسػاب مفػداقية 
، باإلضافة إلى مراقبة أدائيا مف قبؿ الوزارات المختفة وطبيعة المجتمع ال مسطيني الذي في العمؿ

بة تحقيػػؽ العدالػػة ( والتػػي بينػػت أف نسػػ2012، وات قػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )الحمػػو، يراقػػب ادائيػػا
( أف مجػػاؿ الشػػ افية فػػي 2008كمػػا أظيػػرت دراسػػة )طػػو،  %،78.01فػػي الجمعيػػات الخيريػػة بمػػ  

( تػػوافر العدالػػة 2010%، وقػػد أكػػدت دراسػػة )أمػػاف، 67.20أنشػػطة الجمعيػػات الخيريػػة كػػاف بنسػػبة 
 والمساواة في الجمعيات الخيرية.

 
 أدنى فقرتيف ىما:
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 ( يػة اىتمامػًا خافػًا ل ئػة الشػباب فػي البػرام  والمشػاريع التػي تػولي الجمع( وىػي )6فقرة رقػـ
 .(71.087( ووزف نسبي )7.109(، جاءت بمتوسط حسابي )تن ذىا

 ( معدالػة بػيف ال ئػات المسػت يدة بشػكؿ دوريلتقيـ الجمعية مدى تحقيقيا ( وىي )2فقرة رقـ) ،
، جػػػاءت (والمشػػػاريع التػػػي تن ػػػذىاتراعػػػي الجمعيػػػة التوزيػػػع الجررافػػػي لمبػػػرام  ( وىػػػي )5وفقػػػرة رقػػػـ )

 .(75.145( ووزف نسبي )7.514بمتوسط حسابي )
( حفػػمت عمػػى أدنػػى ترتيػػب فػػي محػػور العدالػػة 2، 5، 6عمػػى الػػرغـ مػػف أف نسػػبة ال قػػرات السػػابقة )

حفػػػوؿ ىػػػذه ، وي سػػػر الباحػػػث %75% و71االجتماعيػػػة إال أنيػػػا تعػػػد مرت عػػػة نسػػػبيًا حيػػػث بمرػػػت 
بػػأف النسػػبة الكبػػرى لمجمعيػػات العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة  ي ىػػذا المحػػورال قػػرات عمػػى أدنػػى ترتيػػب فػػ

% حسػػػب دراسػػة )وزارة الداخميػػػة، 49.5تفػػنؼ عمػػى انيػػػا جمعيػػات اجتماعيػػة والتػػػي بمرػػت نسػػتيا 
 ئة الشباب، أمػا فيمػا مقارنة بم ئات الميمشة وكبار السف ل تعطي اىتاـ أكبر(، والتي بدورىا 2014

لبرام  ومشاريع الجمعيات الخيرية في سر الباحث ذلؾ بأف النظاـ األساسي يتعمؽ بالتوزيع الجررافي 
لمجمعيػػات يػػنص عمػػى تحديػػد نطػػاؽ جررافػػي لمجمعيػػة وبالتػػالي فػػإف الجمعيػػات تمتػػـز بتن يػػذ أنشػػطتيا 

 ضمف ىذا النطاؽ.
الػػػدور المباشػػػر ( والتػػػي أظيػػػرت أف 2012ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة )العػػػالوؿ ومنفػػػور،  وتختمػػػؼ
ـ كػػاف ضػػعي ًا بنسػػبة 2010ات األجنبيػػة الكبػػرى فػػي قطػػاع غػػزة فػػي تنميػػة الشػػباب فػػي العػػاـ لمجمعيػػ
 %"25% مف إجمالي أنشطتيا بالمقارنة مع نسبة الشباب في المجتمع والبالرة أكثر مف 13.37

 (:18جدكؿ رقـ )
 االستدامةمحكر 

 المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الكزف 
 الترتيب النسبي

1 
تراعػػي بػػرام  ومشػػاريع الجمعيػػة 

 5 72.246 0.000 39.327 2.158 7.225 معايير االستدامة.

2 

البػػػرام  والمشػػػاريع التػػػي تن ػػػذىا 
الجمعيػػة ليػػا آثػػار إيجابيػػة عمػػى 

 البيئة.
7.609 2.119 42.191 0.000 76.087 2* 

3 

البػػػرام  والمشػػػاريع التػػػي تن ػػػذىا 
تتػػػػرؾ مخم ػػػػات ضػػػػارة الجمعيػػػػة 

 . ***بالبيئة
8.362 2.254 43.587 0.000 83.623 1* 
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4 
البػػػرام  والمشػػػاريع التػػػي تن ػػػذىا 

إيجابيػػػػػػة الجمعيػػػػػػة تتػػػػػػرؾ آثػػػػػػارًا 
 مستدامة عمى المست يديف.

7.565 1.704 52.147 0.000 75.652 3 

5 
تعتمػػد بػػرام  ومشػػاريع الجمعيػػة 

 .عمى الموارد المتجددة
6.130 2.144 33.592 0.000 61.304 10 

6 
تسػػػاىـ البػػػرام  والمشػػػاريع التػػػي 
تن ذىا الجمعية في  توفير دخؿ 

 .مستقؿ لممست يديف
5.638 2.443 27.105 0.000 56.377 12** 

7 
تسػػػاىـ البػػػرام  والمشػػػاريع التػػػي 
تن ػػػػػػػذىا الجمعيػػػػػػػة فػػػػػػػي خ ػػػػػػػض 

 .معدالت ال قر
6.428 2.339 32.276 0.000 64.275 9 

8 

تعزيػػػػػػػز تسػػػػػػػاىـ الجمعيػػػػػػػة فػػػػػػػي 
االنتػػػػػػػاج الػػػػػػػوطني مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 
اسػػػػػتخداـ المػػػػػوارد المحميػػػػػة فػػػػػي 

 تن يذ البرام  والمشاريع.

7.029 2.318 35.628 0.000 70.290 6 

9 

تقػػػػػـو الجمعيػػػػػة بػػػػػإجراء أبحػػػػػاث 
بػػرام  دوريػػة تسػػاىـ فػػي اقتػػراح 

مشػػػػػػػػػػػػػػػاريع تنمويػػػػػػػػػػػػػػػة تخػػػػػػػػػػػػػػػدـ و 
 .المست يديف

6.043 2.597 27.341 0.000 60.435 11** 

10 
الجمعيػػػػػػػػة خطػػػػػػػػة يتػػػػػػػػوفر لػػػػػػػػدى 

اسػػػػػػػتراتيجية تتضػػػػػػػمف مشػػػػػػػاريعًا 
 .تنموية

7.558 2.543 34.912 0.000 75.580 4 

11 
شػػػػػػػراكة  تقػػػػػػػـو الجمعيػػػػػػػة بعمػػػػػػػؿ

 .مستمرة مع المموؿ
6.920 2.763 29.419 0.000 69.203 7 

12 
شػػػػػػػراكة  تقػػػػػػػـو الجمعيػػػػػػػة بعمػػػػػػػؿ

ومنظمػػات  مػػع جمعيػػاتمسػػتمرة 
 أخرى. مجتمع مدني

6.812 2.701 29.631 0.000 68.116 8 

  69.432 0.000 64.836 1.258 6.943 المجمكع 
 

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 جػػاء  فػػي بػػرام  ومشػػاريع الجمعيػػات الخيريػػة بقطػػاع غػػزة االسػػتدامة المتوسػػط العػػاـ لمؤشػػر

، وىػػي نسػػبة مرت عػػة نسػػبيًا ممػػا يػػدؿ عمػػى اف (69.432( ووزف نسػػبي )6.943بمتوسػػط حسػػابي )
 .معايير االستدامة ولكف ليس بالقدر الكافيالجمعيات تراعي 
 أعمى فقرتيف ىما:
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 ( البػػرام  والمشػػاريع التػػي تن ػػذىا الجمعيػػة تتػػرؾ مخم ػػات ضػػارة بالبيئػػة( وىػػي )3فقػػرة رقػػـ ،)
 .(83.623( ووزف نسبي )8.362جاءت بمتوسط حسابي )

 ( إيجابيػػة عمػى البيئػػةالبػرام  والمشػاريع التػػي تن ػذىا الجمعيػػة ليػا آثػار ( وىػػي )2فقػرة رقػـ ،)
 .(76.087( ووزف نسبي )7.609جاءت بمتوسط حسابي )

التي تن ذىا الجمعيات الخيرية في قطػاع غػزة ال تتػرؾ مخم ػات البرام  والمشاريع وىذا يدؿ عمى أف 
ف تػػـ التعامػػؿ ضػػارة بالبيئػػة)وذلؾ عمػػى الػػرغـ مػػف أف ىػػذه ال قػػرات حفػػمت عمػػى أعمػػى ترتيػػب، ولكػػ

ليػا آثػار إيجابيػة  ات الخيريػةالبػرام  والمشػاريع التػي تن ػذىا الجمعيػسمبية(، وأف  فقرةمعيا عمى أنيا 
، ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف النسػػبة الكبػػرى لمجمعيػػات الخيريػػة تعمػػؿ ضػػمف المجػػاؿ  عمػػى البيئػػة

% مقارنػػة بريرىػػا مػػف الجمعيػػات)وزارة 49.5االجتمػػاعي حيػػث بمرػػت نسػػبة الجمعيػػات االجتماعيػػة 
( وبالتالي فإف بػرام  ومشػاريع تمػؾ الجمعيػات ال تتػرؾ مخم ػات ضػارة بالبيئػة نظػرًا 2014 الداخمية،

لطبيعػػػػػة الخػػػػػدمات التػػػػػي تقػػػػػدميا، كمػػػػػا أف غالبيػػػػػة الجمعيػػػػػات الخيريػػػػػة ترفػػػػػع شػػػػػعارات االسػػػػػتدامة 
واالستقاللية والمحافظة عمى البيئة وتحاوؿ جاىدة لموفوؿ إلييا بما يخمؽ ليا ميزة تنافسية ويسػاىـ 

 شكؿ أكبر في جذب المانحيف ليا.ب
( والتػػػي أشػػػارت إلػػػى معظػػػـ البػػػرام  التػػػي تن ػػػذىا 2006وات قػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة )الينػػػدي، 

 عمى البيئة الزراعية. سمبية الجمعيات ال تترؾ آثارًا مستدامة
 أدنى فقرتيف ىما:

 ( تػوفير دخػؿ مسػتقؿ تساىـ البػرام  والمشػاريع التػي تن ػذىا الجمعيػة فػي  ( وىي )6فقرة رقـ
 .(56.377( ووزف نسبي )5.638(، جاءت بمتوسط حسابي )لممست يديف

 ( مشػػاريع بػػرام  و تقػػـو الجمعيػػة بػػإجراء أبحػػاث دوريػػة تسػػاىـ فػػي اقتػػراح ( وىػػي )9فقػػرة رقػػـ
 .(60.435( ووزف نسبي )6.043(، جاءت بمتوسط حسابي )تنموية تخدـ المست يديف

وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الجمعيػػات الخيريػػة فػػي قطػػاع غػػزة تسػػاىـ بدرجػػة قميمػػة فػػي تػػوفير دخػػؿ مسػػتقؿ 
لممسػػت يديف مػػف خػػالؿ البػػرام  والمشػػاريع التػػي تن ػػذىا، وأف تمػػؾ الجمعيػػات تعػػاني مػػف قفػػور فػػي 

، وي سػر الباحػث ىػذه مشػاريع تنمويػة تخػدـ المسػت يديفبػرام  و تساىـ في اقتراح إجراء أبحاث دورية 
لنتيجػػػة بتػػػدني منيجيػػػة البحػػػث العممػػػي لػػػدى القػػػائميف عمػػػى الجمعيػػػات الخيريػػػة نظػػػرًا التبػػػاع تمػػػؾ ا

الجمعيػػات لمطػػرؽ التقميديػػة فػػي اقتػػراح البػػرام  والمشػػاريع التػػي تعتمػػد فػػي معظػػـ األحيػػاف عمػػى خبػػرة 
ي تشػترط الجمعية، أو أنيا تن ذ برامجيا ومشاريعيا بناًء عمػى طمػب المػانحيف والجيػات الداعمػة والتػ

عػػادًة أف يػػتـ التمويػػؿ فػػي اتجػػاه برنػػام  أو مشػػروع معػػيف ضػػمف التمويػػؿ المقيػػد الػػذي تتبعػػو بعػػض 
 الجيات المانحة.
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( والتػػي أظيػػرت أف نسػػبة درجػػة مسػػاىمة المشػػاريع 2013وتت ػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )عرجػػاف، 
 المن ذة في خمؽ فرص عمؿ وتوفير دخؿ مستقؿ لممست يديف كانت متوسطة.

( والتػي أظيػرت مػف خػالؿ اسػتطالع لعينػة 2013وقد اختم ت ىذه النتيجة مع دراسة )أبػو سػمطاف، 
 مف المست يديف بأف معظـ البرام  والمشاريع تساىـ في توفير دخؿ مستقؿ لممست يديف.

 (:19جدكؿ رقـ )
 التمكيفمحكر 

 المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الكزف 
 النسبي

 الترتيب

1 
تساىـ البرام  والمشاريع التي 
تن ذىا الجمعية في تطوير 

 .وتنمية ميارات المست يديف
7.623 2.008 44.597 0.000 76.232 2* 

2 
تساىـ البرام  والمشاريع التي 

توفير  تن ذىا الجمعية في
 مست يديف.وسائؿ لم

7.232 2.149 39.536 0.000 72.319 5** 

3 
الجمعية األولوية في  تعطي

برامجيا ومشاريعيا لم ئات 
 الميمشة.

8.268 1.605 60.502 0.000 82.681 1* 

4 
تقـو الجمعية بربط مشاريعيا 

 .اإلغاثية بالسياؽ التنموي
7.471 2.121 41.376 0.000 74.710 4** 

5 
تساىـ البرام  والمشاريع التي 

تمكيف  تن ذىا الجمعية في
 .الكادر المحمي

7.478 2.155 40.759 0.000 74.783 3 

  76.145 0.000 54.426 1.644 7.614 المجمكع 
 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:

 جػػػاء  فػػػي بػػػرام  ومشػػػاريع الجمعيػػػات الخيريػػػة بقطػػػاع غػػػزة التمكػػػيف المتوسػػػط العػػػاـ لمؤشػػػر
معظميػػػا ، وىػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف الجمعيػػات فػػػي (76.145( ووزف نسػػػبي )7.614بمتوسػػط حسػػػابي )

 .تسعى إلى التمكيف وخافة أف ال ئات الميمشة ىي ىدؼ تمؾ الجمعيات
 أعمى فقرتيف ىما:

 ( تعطػػػي الجمعيػػػة األولويػػػة فػػػي برامجيػػػا ومشػػػاريعيا لم ئػػػات الميمشػػػة( وىػػػي )3فقػػػرة رقػػػـ ،)
 .(82.681( ووزف نسبي )8.268جاءت بمتوسط حسابي )

 ( تن ذىا الجمعية في تطوير وتنمية ميارات  تساىـ البرام  والمشاريع التي( وىي )1فقرة رقـ
 .(76.232( ووزف نسبي )7.623(، جاءت بمتوسط حسابي )المست يديف
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وىذا يدؿ عمى أف الجمعيات الخيرية فػي قطػاع غػزة تعطػي األولويػة فػي برامجيػا ومشػاريعيا لم ئػات 
 الجمعيػاتذلؾ إلى  الميمشة، كما أنيا تساىـ في تطوير وتنمية ميارات المست يديف، ويعزو الباحث

التن يػذ، كمػا  وسػيمة أقػؿ تكم تيػا ألف القػدرات وتنميػة الميػارات بنػاء مشػاريع عمى أكثر تركز الخيرية
أف الوعي المتوفر لدى القائميف عمى تمؾ الجمعيات يحتـ عمييـ أف يتـ التركيز عمى ال ئػات األكثػر 

( في 6، وت سر ىذه النتيجة فقرة رقـ )الميمشةحاجة لالست ادة مف برام  ومشاريع الجمعية كال ئات 
حيػػث أف الجمعيػػات الخيريػػة تركػػز عمػػى والتػػي جػػاءت مػػف أدنػػى ال قػرات  محػػكر العدالػػة االجتماعيػػة

، كما أف تنمية ميارات المست يديف ستمكنيـ مف االعتماد ال ئات الميمشة عمى حساب فئات الشباب
 شروع.عمى أن سيـ حتى بعد انتياء البرنام  أو الم

 بنػاءمشػاريع ( والتػي أكػدت أف نسػبة ال2012وقد ات قت ىذه النتيجة مػع دراسػة )العػالوؿ ومنفػور، 
 %.81.33وتنمية الميارات بمرت قدرات 

 أدنى فقرتيف ىما:
 ( تػػػػوفير وسػػػػائؿ  تسػػػػاىـ البػػػػرام  والمشػػػػاريع التػػػػي تن ػػػػذىا الجمعيػػػػة فػػػػي( وىػػػػي )2فقػػػػرة رقػػػػـ
 .(72.319( ووزف نسبي )7.232(، جاءت بمتوسط حسابي )مست يديفلم
 ( جػػػػاءت تقػػػػـو الجمعيػػػػة بػػػػربط مشػػػػاريعيا اإلغاثيػػػػة بالسػػػػياؽ التنمػػػػوي( وىػػػػي )4فقػػػػرة رقػػػػـ ،)

 .(74.710( ووزف نسبي )7.471بمتوسط حسابي )
( حفػػمت عمػػى أدنػػى ترتيػػب فػػي مؤشػػر التمكػػيف إال أنيػػا تعػػد نتيجػػة 4، 2بػػالرغـ مػػف أف ال قػػرتيف )

وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف البػػرام  والمشػػاريع التػػي تن ػػذىا الجمعيػػات الخيريػػة فػػي قطػػاع غػػزة نسػػبيًا، مرت عػػة 
ال تسػػاىـ ، كمػا أف تمػؾ الجمعيػات لػيس بالدرجػة المطموبػػة لكػف فػي تػوفير وسػائؿ لممسػػت يديفتسػاىـ 

حفػػوؿ ىػػذه ، وي سػػر الباحػث ربػط مشػػاريعيا اإلغاثيػة بالسػػياؽ التنمػويفيمػا يخػػص  بالدرجػة الكافيػػة
بػأف الجمعيػات الخيريػة تميػؿ إلػى البػرام  والمشػاريع األقػؿ  عمى أدنى نسبة فػي ىػذا المحػورال قرات 

تكم ة وتخدـ عددًا أكبر مف المست يديف وىو بعكس المشاريع التي يتـ فييا توفير وسػائؿ لممسػت يديف 
بػػربط  ف أقػػؿ، كمػػا أف الجمعيػػات ال تػػولي االىتمػػاـ الكػػافيوالتػػي تكػػوف بتكم ػػة أعمػػى وعػػدد مسػػت يدي

المشػػاريع اإلغاثيػػة بالسػػياؽ التنمػػوي نظػػرًا لعػػدـ تػػوفر الخبػػرة الكافيػػة لػػدييا لتن يػػذ ىػػذا األمػػر، كمػػا أف 
وبالتػالي يفػعب عمػى الجمعيػة ربطيػا  اإلسػرائيمي معظـ المشاريع اإلغاثية كانت فػي زمػف العػدواف 

 بالسياؽ التنموي.
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 (:20جدكؿ رقـ )
 المشاركةمحكر 

 المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الكزف 
 الترتيب النسبي

1 

منظمػػات تقػػـو الجمعيػػة بإشػػراؾ 
 فػػػػي المختم ػػػػة المجتمػػػػع المػػػػدني

عػػػػػداد و  اقتػػػػػراح خطػػػػػط البػػػػػرام  ا 
 .والمشاريع

6.116 2.586 27.783 0.000 61.159 5** 

2 
منظمػػات تقػػـو الجمعيػػة بإشػػراؾ 

فػػػػي  المختم ػػػػة المجتمػػػػع المػػػػدني
 تن يذ برام  ومشاريع الجمعية.

6.428 2.557 29.529 0.000 64.275 3 

3 
منظمػػات تقػػـو الجمعيػػة بإشػػراؾ 

فػػػػي  المختم ػػػػة المجتمػػػػع المػػػػدني
 تقييـ برام  ومشاريع الجمعية.

6.022 2.579 27.433 0.000 60.217 6** 

4 
 تقػػػػػػػػػػػػػػػػـو الجمعيػػػػػػػػػػػػػػػػة بإشػػػػػػػػػػػػػػػػراؾ

إعػػداد و  اقتػػراحالمسػػت يديف فػػي 
 .والمشاريعخطط البرام  

6.558 2.464 31.261 0.000 65.580 1* 

5 
تقػػػػػػػػػػػػػػػػـو الجمعيػػػػػػػػػػػػػػػػة بإشػػػػػػػػػػػػػػػػراؾ 
المسػػػػػػت يديف فػػػػػػي تن يػػػػػػذ بػػػػػػرام  

 ومشاريع الجمعية.
6.543 2.411 31.885 0.000 65.435 2* 

6 
تقػػػػػػػػػػػػػػػػـو الجمعيػػػػػػػػػػػػػػػػة بإشػػػػػػػػػػػػػػػػراؾ 
المسػػػػػػت يديف فػػػػػػي تقيػػػػػػيـ بػػػػػػرام  

 ومشاريع الجمعية.
6.268 2.717 27.105 0.000 62.681 4 

  63.225 0.000 33.926 2.189 6.322 المجمكع 
 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:

 جػػاء  فػػي بػػرام  ومشػػاريع الجمعيػػات الخيريػػة بقطػػاع غػػزة المشػػاركة المتوسػػط العػػاـ لمؤشػػر
، وىػذا يػدؿ عمػى أف الجمعيػات الخيريػة الزالػت (63.225( ووزف نسػبي )6.322بمتوسط حسابي )

 .بفورة أفضؿبحاجة إلى تعزيز مني  المشاركة 
 أعمى فقرتيف ىما:

 ( خطػػط البػػػرام  إعػػداد و  اقتػػراحالمسػػت يديف فػػي  تقػػـو الجمعيػػة بإشػػراؾ( وىػػي )4فقػػرة رقػػـ
 .(65.580( ووزف نسبي )6.558(، جاءت بمتوسط حسابي )والمشاريع

 ( تقػػـو الجمعيػػة بإشػػراؾ المسػػت يديف فػػي تن يػػذ بػػرام  ومشػػاريع الجمعيػػة( وىػػي )5فقػػرة رقػػـ ،)
 .(65.435( ووزف نسبي )6.543بمتوسط حسابي )جاءت 
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% الزالت غير 65مع أف تمؾ ال قرتيف حفمت عمى أعمى معدؿ في مؤشر المشاركة إال أف النسبة 
خطػػط البػػرام  والمشػػاريع، إعػػداد و  اقتػػراحالمسػػت يديف فػػي  بإشػػراؾ بػػالرغـ مػػف قيػػاـ الجمعيػػات كافيػػة

ويمكػف ت سػير ذلػؾ بػأف ىنػاؾ ، بػرام  ومشػاريع الجمعيػةتقوـ بإشػراؾ المسػت يديف فػي تن يػذ كما أنيا 
عػػػداد وتن يػػػذ البػػػرام   رغبػػػة لػػػدى القػػػائميف عمػػػى إدارة المشػػػاريع فػػػي اشػػػراؾ المسػػػت يديف فػػػي اقتػػػراح وا 

 والمشاريع وبال عؿ توجد مشاركة لكنيا بحاجة إلى توسيع وتطوير.
المشػاريع فػػي الجمعيػات الخيريػػة يعػزو الباحػػث ذلػؾ إلػى تنػػامي الػوعي لػدى القػػائميف عمػى إدارة كمػا 

السيما الكبرى منيا بضرورة إشراؾ المست يديف في كؿ مرحمة مف مراحؿ تن يذ المشروع، فضاًل عػف 
أف متطمبػػػػات تقيػػػػيـ المشػػػػاريع التػػػػي تشػػػػترطيا بعػػػػض الجيػػػػات المانحػػػػة تؤكػػػػد عمػػػػى ضػػػػرورة إشػػػػراؾ 

المشػاريع التػي يػتـ تن يػذىا يكػوف المست يديف في مراحؿ المشاريع المختم ة، باإلضافة إلػى أف معظػـ 
 د مشارؾ في عممية التن يذ ال عمي.المست ي

% مػػػػػف 74.6( التػػػػػي أظيػػػػػرت أف 2012وات قػػػػػت ىػػػػػذه النتيجػػػػػة مػػػػػع دراسػػػػػة )العػػػػػالوؿ ومنفػػػػػور، 
% مػػػػػف 76المسػػػػػت يديف يشػػػػػاركوف ب اعميػػػػػة فػػػػػي فػػػػػنع القػػػػػرارات أثنػػػػػاء التخطػػػػػيط لممشػػػػػاريع ، وأف 

 (2012ات أثناء تن يذ المشاريع، كما أشارت دراسة )سكيؾ، المست يديف يشاركوف في فنع القرار 
% مػف المسػت يديف يػروف بػأف المشػاركة حػؽ مػف حقػوؽ الػوطف عمػى أبنائػو، واختم ػت ىػػذه 79إلػى  

تقػػـو % مػػف الجمعيػػات الخيريػػة  47( والتػػي بينػػت أف فقػػط 2015النتيجػػة مػػع دراسػػة )أبػػو شػػمالة، 
 لمختم ة.بإشراؾ المست يديف في مراحؿ المشاريع ا

 أدنى فقرتيف ىما:
 ( في تقييـ برام   المختم ة منظمات المجتمع المدنيتقـو الجمعية بإشراؾ ( وىي )3فقرة رقـ

 .(60.217( ووزف نسبي )6.022(، جاءت بمتوسط حسابي )ومشاريع الجمعية
 ( اقتػػراح فػػي المختم ػػة منظمػػات المجتمػػع المػػدنيتقػػـو الجمعيػػة بإشػػراؾ ( وىػػي )1فقػػرة رقػػـ 
عداد و   .(61.159( ووزف نسبي )6.116(، جاءت بمتوسط حسابي )خطط البرام  والمشاريعا 

 المختم ػة منظمػات المجتمػع المػدنيبإشػراؾ وىذا يدؿ عمى ضعؼ الجمعيات الخيرية في قطاع غػزة 
عػداد خطػط  ، وقمػة مسػاىمتيا بإشػراؾ تمػؾ المنظمػات فػي اقتػراح وا  في تقييـ برام  ومشػاريع الجمعيػة

سػػر الباحػػث ذلػػؾ بسػػبب وجػػود العالقػػة التنافسػػية بػػيف جمعيػػات الخيريػػة فيمػػا والمشػػاريع، وي البػػرام  
بينيا أو بينيا وبيف منظمات المجتمع المدني األخرى، ومحاولة كؿ جية الحفوؿ عمى التمويؿ مف 
 الجيات المانحة وجذب أكبر قدر مف ذلؾ التمويؿ لفالحيا دوف إشراؾ المنظمات األخرى معيا.
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ذا السػػياؽ أشػػار الخبػػراء فػػي المجمكعػػة البؤريػػة إلػػى أف التنػػافس الكبيػػر بػػيف الجمعيػػات كقػػي ىػػ
، حيث اف الشراكة تأخذ أشكاالن عدة كمسػتكيات مختمفػةالخيرية ىك ما يضعؼ الشراكة المطمكبة، 

( والتػػي أشػػارت إلػػى أف ىنػػاؾ ضػػعؼ فػػي 2010ات قػػت ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة )شػػتات والك ارنػػة، 
( بضػػرورة 2013بػيف الجمعيػػات الخيريػة فػػي تكامػػؿ البيانػات، وأوفػػت دراسػة )شػػياب، التنسػيؽ مػػا 

 Theت عيؿ التنسيؽ والشراكة ما بيف الجمعيػات الخيريػة والقطػاع الحكػومي، باإلضػافة إلػى دراسػة )
International Charity Commission In London, 2005 التػػي أوفػػت بػػأف تيػػتـ )

الشراكة مع منظمات المجتمع المػدني األخػرى كػي تحسػف مػف فاعميتيػا الجمعيات الخيرية بالتعاوف و 
 وترفع مف جودة تقديـ المعونات والخدمات.

 (:21جدكؿ رقـ )
 التنسيؽ كالتكامؿمحكر 

 المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الكزف 
 الترتيب النسبي

1 
يوجد تنسيؽ بيف الجمعية 
والجمعيات األخرى المشابية 

 ليا في النشاط.
7.000 2.597 31.664 0.000 70.000 4 

2 
يوجد تنسيؽ بيف الجمعية 
والجمعيات األخرى التي تقع 

 في ن س النطاؽ الجررافي.
7.029 2.228 37.066 0.000 70.290 3 

3 

 الجمعيات بيف التنسيؽ يساىـ
 االزدواجية مستوى خ ض في
 المقدمة الخدمات في

 .لممست يديف

7.435 2.251 38.807 0.000 74.348 2* 

4 
تقـو الجمعية بالتنسيؽ مع 
الوزارة المختفة في تن يذ 

 برامجيا ومشاريعيا.
7.493 2.219 39.669 0.000 74.928 1* 

5 

يوجد تنسيؽ بيف الجمعية وبيف 
الوزارة المختفة في تحديد 

 المعايير الختيار المست يديف.
 

6.399 2.725 27.587 0.000 63.986 5** 

6 
يوجد تنسيؽ بيف الجمعية وبيف 
الوزارة المختفة في تحديد 

 .سماء المست يديفأ
5.717 3.443 19.508 0.000 57.174 6** 

  68.454 0.000 42.406 1.896 6.845 المجمكع 
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 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 في برام  ومشػاريع الجمعيػات الخيريػة بقطػاع غػزة التنسيؽ كالتكامؿ المتوسط العاـ لمؤشر 

وىػذا يػػدؿ عمػى وجػود تنسػػيؽ محػدود فػػي  (68.454( ووزف نسػبي )6.845جػاء بمتوسػط حسػػابي )
 .البرام  والمشاريع التي تن ذىا الجمعيات الخيرية

 أعمى فقرتيف ىما:
 ( برامجيػػػػا تقػػػػـو الجمعيػػػػة بالتنسػػػػيؽ مػػػػع الػػػػوزارة المختفػػػػة فػػػػي تن يػػػػذ ( وىػػػػي )4فقػػػػرة رقػػػػـ

 .(74.928( ووزف نسبي )7.493(، جاءت بمتوسط حسابي )ومشاريعيا
 ( فػػػي االزدواجيػػػة مسػػػتوى خ ػػػض فػػػي الجمعيػػػات بػػػيف التنسػػػيؽ يسػػػاىـ( وىػػػي )3فقػػػرة رقػػػـ 

 .(74.348( ووزف نسبي )7.435(، جاءت بمتوسط حسابي )لممست يديف المقدمة الخدمات
تقػػػـو بالتنسػػػيؽ مػػػع الػػػوزارة المختفػػػة فػػػي تن يػػػذ وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف الجمعيػػػات الخيريػػػة بقطػػػاع غػػػزة 

 مسػتوى خ ػض فػي الجمعيػات يسػاىـ بػيف برامجيا ومشاريعيا، وأف تمؾ الجمعيات ترى بأف التنسػيؽ
لممست يديف، ويعزو الباحث ذلؾ إلى إدراؾ القائميف عمى الجمعيات  المقدمة الخدمات في االزدواجية

الخيريػػة ال تسػػتطيع تن يػػذ مشػػاريعيا إال مػػف خػػالؿ التنسػػيؽ الخيريػػة ألىميػػة التنسػػيؽ، وأف الجمعيػػات 
مع الجمعيػات االخػرى وكػذلؾ مػع الػوزارة المختفػة حتػى ال تتكػرر الخدمػة لػن س المسػت يد، كمػا أف 
طمب عدد مف الوزارات المختفة مف الجمعيات الخيرية التنسيؽ معيا فػي تن يػذ مشػاريعيا أدى إلػى 

زارات تشػرؾ الجمعيػات التػي تتبػع لقطاعيػا فػي التخطػيط والتن يػذ ىذه النتيجة، و أف ىناؾ بعض الػو 
لمبػػػرام  والمشػػػاريع، كمػػػا حفػػػؿ عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ بػػػيف وزارة الزراعػػػة والجمعيػػػات الزراعيػػػة حيػػػث 

، وعمػػى والخطػة متوسػػطة المػدى شػاركت الجمعيػػات فػي وضػػع الخطػة االسػػتراتيجية لمقطػاع الزراعػػي
بوجػػود تنسػػيؽ فيمػػا بينيػػا، إال أنػو ال يوجػػد لحػػد اآلف إطػػار نػػاظـ الػرغـ مػػف إقػػرار الجمعيػػات الخيريػة 

 آللية التنسيؽ بيف الجمعيات.
( والتػػػي أظيػػػرت وجػػػود تنسػػػيؽ وتكامػػػؿ بػػػيف 2013وات قػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة )أبػػػو منػػػديؿ، 

الجمعيػػػػات الخيريػػػػة والػػػػوزارة المختفػػػػة فػػػػي تن يػػػػذ البػػػػرام  والمشػػػػاريع، كمػػػػا بينػػػػت دراسػػػػة )العػػػػالوؿ 
والتعاوف مع الجمعيػات األخػرى % مف الجمعيات تقـو بالتنسيؽ 81( أف أكثر مف 2013ومنفور،
 .وتن يذ المشاريع في إدارة

% فقػط 40( والتي أظيرت أف 2006وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )البنؾ الدولي ومركز بيساف، 
مف المستطمعة أراءىـ  أشاروا إلى وجود تنسيؽ بيف الجمعيات الخيرية والسػمطات المحميػة فػي تن يػذ 

تقميديػػػة تحػػػوؿ دوف وجػػػود ( أف نظػػػـ اإلدارة ال2006وتقيػػػيـ المشػػػاريع، كمػػػا بينػػػت دراسػػػة )الينػػػدي، 
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تنسيؽ قوي بيف الجمعيات، وأف الفراع والتنافس فيما بينيا أدى إلى إبعادىا عػف مياميػا األساسػية 
 التي يجب أف تقـو بيا وأضعؼ التنسيؽ بينيا.

 أدنى فقرتيف ىما:
 ( سػػػماء أيوجػػػد تنسػػػيؽ بػػػيف الجمعيػػػة وبػػػيف الػػػوزارة المختفػػػة فػػػي تحديػػػد ( وىػػػي )6فقػػػرة رقػػػـ

 .(57.174( ووزف نسبي )5.717(، جاءت بمتوسط حسابي )المست يديف
 ( يوجػػد تنسػػيؽ بػػيف الجمعيػػة وبػػيف الػػوزارة المختفػػة فػػي تحديػػد المعػػايير ( وىػػي )5فقػػرة رقػػـ

 .(63.986( ووزف نسبي )6.399(، جاءت بمتوسط حسابي )الختيار المست يديف
 سماءأفي تحديد مع الوزارة المختفة وىذا يدؿ عمى ضعؼ تنسيؽ الجمعيات الخيرية بقطاع غزة 

 بيف، وي سر الباحث ىذه النتيجة أنو وبالرغـ مف وجود تنسيؽ المست يديف أو معايير اختيار
الجمعيات الخيرية والوزارات المختفة إال أف ىذا التنسيؽ ال يفؿ إلى مرحمة تحديد المعايير 
واختيار المست يديف بسبب زيادة عدد الجمعيات الخيرية وكثرة المشاريع التي تن ذىا وبالتالي زيادة 

واقـ ال نية عدد المست يديف مما يفعب التنسيؽ مع الوزارة المختفة في ىذا المجاؿ، كما أف الط
 في الوزارات المختفة ال يوجد لدييا العدد الكافي لمتابعة عمؿ الجمعيات.

( أف التنسيؽ مع الجيات المختم ة ال يأخذ الطابع الميني، كما أف 1999وقد بينت دراسة )نخمة، 
 ف.العديد مف افراد اإلدارة العميا ال يتوفر لدييا اإلدراؾ ألىمية التنسيؽ والشراكة مع اآلخري

كلمتغمب عمى مكضكع التنسيؽ بيف الجمعيات الخيرية فيما بينيا أك مع الكزارة المختصة، يكصي 
 2014الباحث بسرعة تطبيؽ نظاـ الحساب االلكتركني المكحد الذم أطمقتو كزارة الداخمية عاـ 

 ىكالذم تتضمف أىدافو تعزيز التكاصؿ كالتنسيؽ بيف كافة األطراؼ ذات العالقة مما يؤدم إل
 خفض مستكل االزدكاجية في العمؿ.
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 (:22جدكؿ رقـ )
 الكفاءة كالفاعميةمحكر 

 المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الكزف 
 الترتيب النسبي

1 

يتـ اقتراح وتن يذ برام  
ومشاريع الجمعية بناء عمى 
تقييـ االحتياجات ال عمية 

 لممست يديف.

7.862 1.997 46.249 0.000 78.623 1* 

2 
يتوفر لدى الجمعية نظاـ 
مطبؽ القتراح وتن يذ وتقييـ 

 .برامجيا ومشاريعيا
7.239 2.049 41.506 0.000 72.391 4** 

3 
 التي والمشاريع البرام  تساىـ
 أفراد تثقيؼ في الجمعية تن ذىا

 .المجتمع
7.775 1.820 50.174 0.000 77.754 2* 

4 
تقـو الجمعية بإشراؾ خبراء 
مختفيف في اقتراح وتن يذ 

 .برامجيا ومشاريعياوتقييـ 
7.457 2.138 40.970 0.000 74.565 3** 

  75.833 0.000 53.460 1.666 7.583 المجمكع 
 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:

 في بػرام  ومشػاريع الجمعيػات الخيريػة بقطػاع غػزة الكفاءة كالفاعمية المتوسط العاـ لمؤشر 
 .(75.833( ووزف نسبي )7.583جاء بمتوسط حسابي )

 أعمى فقرتيف ىما:
 ( يػتـ اقتػراح وتن يػذ بػرام  ومشػاريع الجمعيػة بنػاء عمػى تقيػيـ االحتياجػات ( وىي )1فقرة رقـ

 .(78.623( ووزف نسبي )7.862(، جاءت بمتوسط حسابي )ال عمية لممست يديف
 ( أفػػػػراد تثقيػػػػؼ فػػػػي الجمعيػػػػة تن ػػػػذىا التػػػػي والمشػػػػاريع البػػػػرام  تسػػػػاىـ( وىػػػػي )3فقػػػػرة رقػػػػـ 

 .(77.754( ووزف نسبي )7.775(، جاءت بمتوسط حسابي )المجتمع
اقتراح وتن يػػذ بػػرام  ومشػػاريع الجمعيػػة بنػػاء عمػػى تقيػػيـ وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الجمعيػػات الخيريػػة تقػػوـ بػػ

 أفراد تثقيؼ في تساىـ الجمعيات تن ذىا التي والمشاريع وأف البرام ، االحتياجات ال عمية لممست يديف
أف ىذه الجمعيات تتبع المانحيف وجيػات التمويػؿ الخارجيػة فػي آليػات المجتمع، ويعزو الباحث ذلؾ 

دارة المشػػاريع وتن يػػذىا وتخضػػع لرقابتيػػا فػػي ذلػػؾ، ممػػا يػػؤدي إلػػى رفػػع مسػػتوى  تقيػػيـ االحتياجػػات وا 
 ا في تن يذ مشاريعيا.ك اءتيا وفاعميتي
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% مػػػػف 73.3( والتػػػػي أكػػػػدت أف 2012وقػػػػد ات قػػػػت ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة )العػػػػالوؿ ومنفػػػػور، 
 .بناًء عمى تقييـ االحتياجات ال عمية لممست يديفىا يتـ تن يذالمشاريع 

% مػػػف 46( والتػػػي أشػػػارت إلػػػى وجػػػود فقػػػط 2015واختم ػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة )أبػػػو شػػػمالة، 
 الخيرية تتطابؽ مشاريعيا مع احتياجات ال ئات المستيدفة.الجمعيات 

 أدنى فقرتيف ىما:
 ( برامجيػػػػا يتػػػػوفر لػػػػدى الجمعيػػػػة نظػػػػاـ مطبػػػػؽ القتػػػػراح وتن يػػػػذ وتقيػػػػيـ ( وىػػػػي )2فقػػػػرة رقػػػػـ

 .(72.391( ووزف نسبي )7.239(، جاءت بمتوسط حسابي )ومشاريعيا
 ( برامجيػا تقوـ الجمعية بإشراؾ خبػراء مختفػيف فػي اقتػراح وتن يػذ وتقيػيـ ( وىي )4فقرة رقـ

 .(74.565( ووزف نسبي )7.457(، جاءت بمتوسط حسابي )ومشاريعيا
بالرغـ مف حفوؿ ال قرتيف السابقتيف عمى أدنى ترتيب في محور الك اءة وال اعمية إال أنيػا حفػمت 

نظػػاـ القتػػراح وتن يػػذ وتقيػػيـ الجمعيػػات الخيريػػة  لػػدى أنػػووىػػذا يػػدؿ عمػػى عمػػى درجػػة مرت عػػة نسػػبيًا، 
ال تسػػاىـ بالفػػورة ، وأف تمػػؾ الجمعيػػات إال أف ىػػذا النظػػاـ بحاجػػة إلػػى تطػػوير برامجيػػا ومشػػاريعيا

برامجيػػا ومشػػاريعيا، ويعػػزو الباحػػث إشػػراؾ خبػػراء مختفػػيف فػػي اقتػػراح وتن يػػذ وتقيػػيـ فػػي  المطموبػػة
األنظمػػػة التػػػي تخػػػتص بػػػاقتراح وتن يػػػذ وتقيػػػيـ البػػػرام  والمشػػػاريع، حيػػػث أف معظػػػـ  نػػػدرةذلػػػؾ إلػػػى 

داريػػة وال تػػولي اىتمامػػًا أكبػػر بأنظمػػة المشػػاريع، كمػػا أف  الجمعيػػات تركػػز عمػػى وجػػود أنظمػػة ماليػػة وا 
 العدد األكبر مف الجمعيات الخيرية تتبع نظاـ المانح في إدارة المشػاريع وتقيميػا وال يتػوفر ليػا نظػاـ

 مشاريع خاص بيا.
( والتػػي جػػاء فييػػا أف نسػػبة مشػػاركة 2012وقػد اختم ػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )العػالوؿ ومنفػػور، 

 %.81.33الخبراء والمختفيف في تنقيذ وتقييـ المشاريع كانت 
 

 الخيريػة الجمعيػات كمشػاريع بػرامج مدل انسجاـما  اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي الثالث: .4.2.6
 ؟الكطنية التنمية خطة بقطاع غزة مع

" .Sig" وقيمػػة "Tوقيمػػة "ولقػػد تػػـ تحميػػؿ البيانػػات باسػػتخداـ المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري 
 :وزف النسبي، كما ىو مبيف في الجدوؿ التاليوال
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 (:23جدكؿ رقـ )
 نسجاـ مع خطة التنمية الكطنيةاال محكر 

 المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الكزف 
 الترتيب النسبي

1 
عمػػػػى  بػػػػاالطالعالجمعيػػػػة  تقػػػػـو

 .خطة التنمية الوطنية
6.514 3.211 23.834 0.000 65.145 2* 

2 
شػػػػػػاركت الجمعيػػػػػػة فػػػػػػي تحديػػػػػػد 
الرؤية واألىداؼ التنموية لخطة 

 التنمية الوطنية.
4.109 3.228 14.953 0.000 41.087 6** 

3 
بػػػػػػػػػػػػػالتعميؽ قامػػػػػػػػػػػػػت الجمعيػػػػػػػػػػػػػة 
خطػػػػػة  بنػػػػػود واالعتػػػػػراض عمػػػػػى
 التنمية الوطنية.

3.188 2.881 13.001 0.000 31.884 7** 

4 

يػػػػػػػػتـ وضػػػػػػػػع بػػػػػػػػرام  ومشػػػػػػػػاريع 
الجمعيػػػػػػة  بنػػػػػػاء عمػػػػػػى الخطػػػػػػة 
الوطنيػػػة لمقطػػػاع الػػػذي تتبػػػع لػػػو 

 الجمعية.

5.601 2.911 22.603 0.000 56.014 5 

5 
مشػػػاريع التػػػي البػػػرام  و التنسػػػجـ 

خطػػػػػػػػة تن ػػػػػػػػذىا الجمعيػػػػػػػػة مػػػػػػػػع 
 التنمية الوطنية.

5.870 2.902 23.761 0.000 58.696 4 

6 
فػػػػػػي خطػػػػػػػة  مشػػػػػػاركة الجمعيػػػػػػة

التنميػػػػػة الوطنيػػػػػة يعػػػػػزز الػػػػػدور 
 التنموي لمجمعية.

6.072 3.168 22.515 0.000 60.725 3 

7 

مسػػػػػاىمة  الضػػػػػروريغيػػػػػر مػػػػػف 
فػػي تن يػػذ بػػرام  خطػػة  الجمعيػػة

التنميػػػػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػػػػػة طالمػػػػػػػػػػػا أف 
 *** الحكومة تقـو بواجبيا.

6.551 3.130 24.586 0.000 65.507 1* 

  54.151 0.000 31.861 1.997 5.415 المجمكع 
 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:

 جػاء  الوطنيػة التنميػة خطػة بقطػاع غػزة مػع الخيريػة الجمعيػات ومشػاريع برام  مدى انسجاـ
محػػاور االسػػتبانة عمػػى ، وىػو أدنػػى ترتيػػب فػي (54.151( ووزف نسػػبي )5.415بمتوسػط حسػػابي )

 مية الكبرى لخطة التنمية الوطنية.الرغـ مف األى
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 أعمى فقرتيف ىما:
 ( فػػي تن يػػذ بػػرام  خطػػة التنميػػػة  مسػػاىمة الجمعيػػة الضػػروريغيػػر مػػف ( وىػػي )7فقػػرة رقػػـ

( ووزف نسػػػػػػبي 6.551(، جػػػػػػاءت بمتوسػػػػػػط حسػػػػػػابي )الوطنيػػػػػة طالمػػػػػػا أف الحكومػػػػػػة تقػػػػػػـو بواجبيػػػػػا
(65.507). 
  (، جػػاءت بمتوسػػط عمػػى خطػػة التنميػػة الوطنيػػة بػػاالطالعالجمعيػػة  تقػػوـ( وىػػي )1)فقػػرة رقػػـ

 .(65.145( ووزف نسبي )6.514حسابي )
وىذا يدؿ عمى أف الجمعيات الخيرية ترى بضػرورة مسػاىمتيا فػي تن يػذ بػرام  خطػة التنميػة الوطنيػة 

معيػػا عمػػى انيػػا فقػػرة  )وذلػػؾ بػػالرغـ مػػف حفػػوؿ ىػػذه ال قػػرة عمػػى أعمػػى ترتيػػب إال أنػػو تػػـ التعامػػؿ
سمبية(، وأف تمػؾ الجمعيػات تقػوـ بػاالطالع عمػى خطػة التنميػة الوطنيػة، ويقسػر الباحػث ذلػؾ بزيػادة 
الػػوعي لػػدى الجمعيػػات بأىميػػة الخطػػة الوطنيػػة وضػػرورة مشػػاركتيـ فػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف مراحػػؿ تمػػؾ 

كة مػع كافػة الجيػات الخطة، وأف ىنػاؾ رغبػة لػدى الجمعيػات فػي فػياغة وبمػورة بنػود الخطػة بالشػرا
ذات العالقػػػة، وأف الجمعيػػػات الخيريػػػة بحاجػػػة إلػػػى االطػػػالع عمػػػى الخطػػػة التنمويػػػة الوطنيػػػة لتحػػػدد 
المجػػاؿ الػػذي يمكػػف العمػػؿ بػػو وتحديػػد االحتياجػػات لػػو، وقػػد ات قػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )العػػالوؿ 

نموية الوطنيػة، وتنسػؽ ( والتي أظيرت أف الجمعيات الكبرى تطَّمع عمى الخطة الت2012ومنفور، 
مع الجمعيات األخرى والوزارة المختفة في إدارة المشاريع، ويوجد لػدييا دور محػدد فػي إطػار نظػرة 

 شمولية.
( والتػػي أكػػدت عمػػػى وجػػود أجنػػدة سياسػػية لػػػبعض 2008واختم ػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػػة )الشػػوا، 

لمخطػط التنمويػة الوطنيػة، وكػذلؾ  الجمعيات األجنبيػة فػي قطػاع غػزة والتػي ال تعطػي أىميػة وأولويػة
البرام  التػي تقػـو بيػا الجمعيػات األىميػة العاممػة فػي  ( والتي بينت أف ع وية2005دراسة )اليندي، 

فمسػطيف وعػدـ ارتباطيػا بخطػة تنمويػػة منظمػة وشػاممة أدى إلػى تشػػتيت الجيػود وعػدـ فعاليتيػا، كمػػا 
مطة ال مسػػطينية وال مؤسسػػات المجتمػػع ( أنػػو ال يوجػػد لػػدى السػػ2013أوضػػحت دراسػػة )أبػػو غنػػيـ، 

المدني خطة تنموية إلدارة المساعدات الدولية، بؿ يرمب عمى عمميا العشوائية وغياب التنسيؽ فيمػا 
 بينيا.

 أدنى فقرتيف ىما:
 ( خطػة التنميػة الوطنيػة بنػود قامػت الجمعيػة بػالتعميؽ واالعتػراض عمػى( وىي )3فقرة رقـ ،)

 .(31.884ووزف نسبي )( 3.188جاءت بمتوسط حسابي )
 ( شػػاركت الجمعيػػة فػػي تحديػػد الرؤيػػة واألىػػداؼ التنمويػػة لخطػػة التنميػػة ( وىػػي )2فقػػرة رقػػـ

 .(41.087( ووزف نسبي )4.109(، جاءت بمتوسط حسابي )الوطنية
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خطة  بنود التعميؽ واالعتراض عمىوىذا يدؿ عمى أف الجمعيات الخيرية ساىمت بدرجة قميمة في 
في تحديد الرؤية واألىداؼ التنموية لخطة التنمية التنمية الوطنية، وتعاني مف قفور في مشاركتيا 

، ويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى أنو لـ يتـ إشراؾ الجمعيات الخيرية في مراحؿ الخطة الوطنية
ادىا، وقد الوطنية، ولـ تتاح ال رفة لتمؾ الجمعيات كي تبدي مالحظاتيا عمييا أو تساىـ في إعد

كاف لتأثير االنقساـ سببًا في عدـ مشاركة تمؾ الجمعيات، حيث أف بعضيا لـ يقر بوجود خطة 
وطنية نظرًا ألنو تـ إعدادىا مف قبؿ وزارة التخطيط في قطاع غزة إباف تولي حركة حماس لمحكـ، 

ظمات ( والتي أشارت إلى ضعؼ مشاركة من2013أبو عدواف، وتت ؽ ىذه النتيجة مع دراسة )
المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في إعداد الخطط والبرام  التنموية لمسمطة ال مسطينية، أيضًا 

( أف مف أىـ نقاط الضعؼ لدى الجمعيات الخيرية عدـ وجود خطة 2010أظيرت دراسة )فياـ، 
نيـ، تنموية واضحة ومت ؽ عمييا بيف األطراؼ المؤثرة في عممية التنمية، كما أكدت دراسة )غ

( أف افتقار السمطة ال مسطينية لخطة وطنية شاممة وبمشاركة األطراؼ كافة يتحدد مف 2013
خالليا كي ية التعاطي مع المنح المقدمة لمشعب ال مسطيني؛ قد جعؿ مف الجمعيات الخيرية 

( عدـ مالئمة أولويات 2011ال مسطينية أداة لمتدخؿ في الشئوف الداخمية، وبينت دراسة )حماد، 
 الجمعيات الخيرية مع أولويات التنمية مما نت  عنو عدـ االسترالؿ األمثؿ لمموارد المتاحة.

 

 كالقانكنيػػػة السياسػػػية مػػػدل مسػػػاىمة البيئػػػةمػػػا  اإلجابػػػة عمػػػى السػػػؤاؿ الفرعػػػي الرابػػػع: .5.2.6
 ؟بقطاع غزة في تحقيؽ التنمية الخيرية لمجمعيات

" .Sig" وقيمػػة "Tوقيمػػة "ولقػػد تػػـ تحميػػؿ البيانػػات باسػػتخداـ المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري 
 :وزف النسبي، كما ىو مبيف في الجدوؿ التاليوال

 (:24جدكؿ رقـ )
 البيئة السياسية كالقانكنيةمحكر   

 الفقرة ـ
 المتكسط 
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الكزف 
 الترتيب النسبي

1 
يعتبػػػر اإلطػػػار القػػػانوني المػػػنظـ 
لمعالقػػة بػػيف الجمعيػػة  والسػػمطة 

 ال مسطينية كاؼ.
6.254 2.745 26.765 0.000 62.536 8 

2 
الجمعيػة  بػرام  ومشػاريعتنسجـ 

مػػػع أىػػػدافيا المنفػػػوص عمييػػػا 
 نظاميا األساسي.في 

8.348 2.133 45.975 0.000 83.478 3 

 6 69.420 0.000 34.912 2.336 6.942تشػػػػػػػػػجع التشػػػػػػػػػريعات القانونيػػػػػػػػػة  3
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الحالية الجمعية عمى لعػب دور 
 أكبر في التنمية.

4 
 القانونيػػػة الرقابػػػة ضػػػعؼ يػػػؤدي
 التنمػػػػوي الػػػػدور مػػػػف الحػػػػد إلػػػػى
 .الجمعية بو تقـو الذي

5.826 2.710 25.259 0.000 58.261 10 

5 
يػػػػػػػتـ تقػػػػػػػديـ تسػػػػػػػييالت قانونيػػػػػػػة 

التػػػػػي تتبنػػػػػى بػػػػػرام  لمجمعيػػػػػات 
 ع تنموية.يومشار 

5.500 2.766 23.355 0.000 55.000 12 

6 

يػػػػػػػػتـ سػػػػػػػػف تشػػػػػػػػريعات قانونيػػػػػػػػة 
خافة تنظـ عمػؿ الجمعيػة بمػا 
يسػػػػػػػاعدىا عمػػػػػػػى تن يػػػػػػػذ بػػػػػػػرام  

 تنموية. ع ومشاري

5.630 2.580 25.634 0.000 56.304 11 

7 
توجػػػد قيػػػود قانونيػػػة عمػػػى عمػػػؿ 
الجمعيػػػػة تحػػػػوؿ دوف مشػػػػاركتيا 

 *** ال اعمة في التنمية.
5.014 2.810 20.961 0.000 50.145 13** 

8 

تعمػػؿ التشػػريعات القانونيػػة عمػػى 
التنسػػػػػػػػػػػػػػػػيؽ والتكامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
الجمعيػػػػػات الخيريػػػػػة بمػػػػػا يخػػػػػدـ 

 عممية التنمية.

6.145 2.550 28.304 0.000 61.449 9 

9 
تعػػػػديؿ القػػػػوانيف ل توجػػػػد ضػػػػرورة

الموجػػودة حاليػػًا بمػػا يسػػيؿ دور 
 في التنمية.الجمعية 

6.457 2.756 27.525 0.000 64.565 7 

10 
سػتحداث قػوانيف ال توجد ضػرورة

جديػػدة بمػػا يسػػيؿ دور الجمعيػػة 
 .في التنمية

7.043 2.680 30.878 0.000 70.435 5 

11 
سياسػػػػػة تمييػػػػػز مػػػػػف قبػػػػػؿ  توجػػػػد

الجيػػػػػػػػػػػػػػات الحكوميػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 *** الجمعيات.

4.326 2.913 17.447 0.000 43.261 14** 

12 

غػػػػػػػػػػػػالؽ  يسػػػػػػػػػػػػاىـ الحفػػػػػػػػػػػػار وا 
المعػػػابر فػػػي الحػػػد مػػػف البػػػرام  
والمشػػاريع التنمويػػة التػػي تن ػػذىا 

 الجمعية.
8.471 2.107 47.222 0.000 84.710 2* 

 *1 85.942 0.000 47.563 2.123 8.594االحػتالؿ الفػييوني فػي  يساىـ 13
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الحػػػػػػد مػػػػػػف البػػػػػػرام  والمشػػػػػػاريع 
 التنموية التي تن ذىا الجمعية.

14 
االنقسػػػػػاـ الػػػػػداخمي فػػػػػي  يسػػػػػاىـ

الحػػػػػػد مػػػػػػف البػػػػػػرام  والمشػػػػػػاريع 
 التنموية التي تن ذىا الجمعية.

7.819 2.503 36.693 0.000 78.188 4 

  65.978 0.000 75.801 1.023 6.598 المجمكع 
 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:

 تحقيػػؽ التنميػػةبقطػػاع غػػزة فػػي  الخيريػػة لمجمعيػػات والقانونيػػة السياسػػية مػػدى مسػػاىمة البيئػػة 
وىػػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف البيئػػػػة السياسػػػػػية  (65.978( ووزف نسػػػػبي )6.598جػػػػاء بمتوسػػػػط حسػػػػابي )

 .والقانونية ال تشجع عمى تحقيؽ التنمية
 أعمى فقرتيف ىما:

 ( االحػتالؿ الفػييوني فػي الحػد مػف البػرام  والمشػاريع التنمويػػة  يسػاىـ( وىػي )13فقػرة رقػـ
 .(85.942( ووزف نسبي )8.594بمتوسط حسابي )(، جاءت التي تن ذىا الجمعية

 ( غػػػالؽ المعػػػابر فػػػي الحػػػد مػػػف البػػػرام  والمشػػػاريع  يسػػػاىـ( وىػػػي )12فقػػػرة رقػػػـ الحفػػػار وا 
 .(84.710( ووزف نسبي )8.471(، جاءت بمتوسط حسابي )التنموية التي تن ذىا الجمعية

غػػػالؽ يتبػػػيف مػػػف ال قػػػرة السػػػابقة أف الجمعيػػػات الخيريػػػة تػػػرى بػػػأف االحػػػتالؿ  الفػػػييوني والحفػػػار وا 
المعػػػػابر يمػػػػثالف عقبػػػػة كبػػػػرى تحػػػػوؿ دوف مسػػػػاىمتيا فػػػػي الػػػػدور التنمػػػػوي، ويػػػػرى الباحػػػػث أف دور 
االحػػػتالؿ ظيػػػر جميػػػًا مػػػف خػػػالؿ قيامػػػو باالسػػػتيداؼ المباشػػػر لمقػػػرات الجمعيػػػات الخيريػػػة والبػػػرام  

لػى منػع االحػتالؿ إلدخػاؿ التنموية التي تن ػذىا مثػؿ المػدارس والمػزارع وريػاض االط ػاؿ، باإلضػافة إ
البضػػػائع والمػػػواد التػػػي تمكػػػف الجمعيػػػات مػػػف القيػػػاـ بتن يػػػذ برامجيػػػا ومشػػػاريعيا التنمويػػػة، كمػػػا قػػػاـ 
االحػػتالؿ بحظػػر األمػػواؿ التػػي تفػػؿ إلػػى عػػدد مػػف الجمعيػػات الخيريػػة بحجػػة اإلرىػػاب، وقػػد قامػػت 

التنمويػػة خشػػية أف يقػػـو العديػػد مػػف الجيػػات المانحػػة بوقػػؼ التمويػػؿ عػػف بعػػض المشػػاريع والبػػرام  
االحػػتالؿ بتػػػدميرىا، وقػػد بػػػرز جميػػػًا التػػأثير السػػػمبي لػػدور االحػػػتالؿ عمػػػى العمػػؿ التنمػػػوي لمجمعيػػػات 

ـ. 2014الخيريػػة بعػػد الحػػروب التػػي شػػنيا عمػػى قطػػاع غػػزة والتػػي كػػاف آخرىػػا فػػي يوليػػو مػػف العػػاـ 
جػاؿ اإلغػاثي كػي تنسػجـ حيث اضطرت الجمعيػات الخيريػة إلػى تحويػؿ مشػاريعيا وبرامجيػا إلػى الم

مع أولويات العمؿ في تمؾ المرحمة، مما أدى إلى تنامي دور مشاريع اإلغاثة عمى حساب المشاريع 
 والبرام  التنموية.

% مػػػػف 88( والتػػػي بينػػػػت أف أكثػػػر مػػػػف 2015وقػػػد ات قػػػػت ىػػػذه الدراسػػػػة مػػػع دراسػػػػة )أبػػػو شػػػػمالة، 
ت التػي تواجػو عمميػا، كمػا أوضػحت دراسػة الجمعيات الخيريػة تعتبػر أف االحػتالؿ مػف أكبػر التحػديا
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غالؽ المعابر يشكالف عقبة كبيرة أماـ تػوفير االحتياجػات 2010)شتات والك ارنة،  ( أف الحفار وا 
 لم ئات الميمشة.
 أدنى فقرتيف ىما:

 ( جاءت سياسة تمييز مف قبؿ الجيات الحكومية بيف الجمعيات توجد( وىي )11فقرة رقـ ،)
 .(43.261ووزف نسبي ) (4.326بمتوسط حسابي )

 ( توجد قيود قانونية عمى عمؿ الجمعية تحػوؿ دوف مشػاركتيا ال اعمػة فػي ( وىي )7فقرة رقـ
 .(50.145( ووزف نسبي )5.014(، جاءت بمتوسط حسابي )التنمية

تمييز مف قبؿ يتبيف مف ال قرة السابقة أف الجمعيات الخيرية بقطاع غزة ترى أف ىناؾ سياسة 
قانونية عمى عمؿ الجمعية تحوؿ دوف مشاركتيا ، وأف ىناؾ قيودًا  الحكومية بيف الجمعياتالجيات 

، )وذلؾ عمى الرغـ مف أف ىذه ال قرات حفمت عمى أدنى ترتيب، ولكف تـ  ال اعمة في التنمية
التعامؿ معيا عمى أنيا فقرات سمبية(، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الدور الرقابي الذي تقوـ بو 

كما عزل الخبراء في المجمكعة ، يات الحكومية يؤدي إلى ن ور الجمعيات وىو أمر طبيعيالج
البؤرية ىذه النتيجة إلى االنقساـ كاالختالؼ السياسي بيف بعض الجمعيات كالجيات القانكنية 

 . كالرقابية مما يدفعيا إلى القكؿ أف ىناؾ سياسة تمييز في التعامؿ مع الجمعيات
ضػرورة تعػديؿ األنظمػة والمػوائح المنظمػة  إلػى( 2011دراسػة )أبػو بكػر،  النتيجة مػعوقد ات قت ىذه 

مػف الجمعيػات الخيريػة  65.73( أف 2015لعمؿ المنظمات األىمية، وأوضحت دراسة )أبو شمالة، 
% مػف الجمعيػات الخيريػة 68ترى أف ىناؾ سياسة تمييز حكومية بيف منظمػة وأخػرى، و أكثػر مػف 

تػػػدقيؽ المػػػالي والرقابػػػة الماليػػػة مػػػف الجيػػػات الرسػػػمية، وأف ىنػػػاؾ تعقيػػػدًا فػػػي تعػػػاني مػػػف فػػػعوبة ال
% منيا تعتقد بػأف مسػاحة الحريػات المتاحػة مػف قبػؿ الحكومػة 69اإلجراءات الحكومية، وأف حوالي 

( إلػى أف القيػود الم روضػة عمػى الجمعيػات الخيريػة زادت بنسػبة 2010ضيقة، وبينت دراسة )زايػد، 
63.3.% 

( والتي ترى بأف البيئة القانونية التي تعمؿ بيا 2002ىذه النتيجة مع دراسة )عبد الكريـ، واختم ت 
الجمعيات الخيرية ىي بيئة إيجابية بشكؿ عاـ، وأف ىناؾ قانونًا متقدمًا تـ العمؿ بو منذ عاـ 

 % مف عينة الدراسة ترى بأف العالقة88( أف أكثر مف 2006ـ، كما بينت دراسة )اليندي، 2000
 مع السمطة ال مسطينية ىي عالقة تكاممية.

 اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي الخامس: .6.2.6
 ينص السؤاؿ ال رعي الخامس عمى ما يمي:
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 ؟لدكرىا في التنمية الجمعيات الخيرية بقطاع غزة ممارسة المعكقات التي تحكؿ دكفما 
 :في الجدوؿ التالي وزف النسبي، كما ىو مبيفوالالتكرار ولقد تـ تحميؿ البيانات باستخداـ 

 (:25جدكؿ رقـ )
 لدكرىا في التنمية الجمعيات الخيرية بقطاع غزة ممارسة المعكقات التي تحكؿ دكف

 الترتيب النسبي الكزف التكرار اتالمعكق ـ
 2 80.4 111 االحتالؿ 1
 1 92.8 128 التمويؿ 2
 3 31.9 44 عدـ وجود خطة تنموية 3
 4 25.4 35 أخرى 4

  %100.0 138 المجمكع 
 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:

 جػاء  لػدورىا فػي التنميػة الجمعيات الخيرية بقطػاع غػزة ممارسةكمعوؽ يحوؿ دوف  االحتالؿ
( مػف محػور 13، وىو ثاني أعمى وزف نسبي ويت ػؽ مػع مػا جػاء فػي فقػرة رقػـ )(80.4بوزف نسبي )

االحػػػتالؿ يسػػاىـ فػػي الحػػػد مػػف البػػرام  والمشػػػاريع البيئػػة السياسػػية والقانونيػػة والتػػػي تػػنص عمػػى أف 
 %85.9التنموية حيث جاءت بنسبة 

 جػاء  لػدورىا فػي التنميػة الجمعيػات الخيريػة بقطػاع غػزة ممارسػةكمعوؽ يحػوؿ دوف  التمكيؿ
، وىو أعمى وزف نسبي مػف معوقػات التنميػة ممػا يػدؿ عمػى أنػو المعػوؽ االكبػر (92.8بوزف نسبي )

 .ة الجمعيات الخيرية ال اعمة في عممية التنميةالذي يحوؿ دوف مساىم
 لػدورىا  الجمعيػات الخيريػة بقطػاع غػزة ممارسػةكمعػوؽ يحػوؿ دوف  عدـ كجكد خطة تنمكية

 (.31.9جاء بوزف نسبي ) في التنمية
 لػدورىا فػي التنميػة الجمعيػات الخيريػة بقطػاع غػزة ممارسػةتحػوؿ دوف  كجكد معكقات أخرل 

 (.25.4جاء بوزف نسبي )
وىذا يدؿ عمى أف الجمعيات الخيرية في قطاع غزة تعتبر أف التمويؿ يعد العقبة االولػى التػي تحػوؿ 

كعػائؽ، وأخيػرًا  اإلسرائيمي دوف ممارسة تمؾ الجمعيات لدورىا التنموي في المجتمع، ويميو االحتالؿ 
الجمعيػػات  المعوقػات األخػػرى التػػي تحػوؿ دوف ممارسػػة أمثمػػةعػدـ وجػػود خطػة وطنيػػة تنمويػػة، ومػف 

 لدورىا في التنمية: الخيرية بقطاع غزة
عػػف تقػػػديـ  المػػػانحيف مػػف كبيػػػر عػػدد عػػػزوؼ إلػػى أدى والػػػذي الػػداخمي ال مسػػػطيني االنقسػػاـ -

 التمويؿ.
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  .االغاثية المشاريع عمى المانحيف تركيز -
  .المالية الحواالت وفوؿ وفعوبة البنكية، الحسابات اغالؽ -
  .ةاإلسرائيمي  والقيود المعابر اغالؽ بسبب الخيرية الجمعيات وبرام  مشاريع تسويؽ ضعؼ -
 فػي الجمعيػات الخيريػة مػع الػدخوؿ عمػى المستثمريف يشجع ال والذي العاـ السياسي الوضع -

  .تنموية مشاريع بناء
غ اليا االغاثية المشاريع عمى المانحة الجيات تركيز -  .التنموية لممشاريع وا 
 . الخارجي المموؿ قبؿ مف الجمعيات مع والتعامؿ المشاريع تمويؿ في التمييز -
التنمويػػة  لممشػػاريع التأسيسػػية التكػػاليؼ ارت ػػاع إلػػى أدى الػػذى المسػػتمر والحفػػار االغػػالؽ -

 .المشاريع ىذه تن يذ عمى تساعد التي الخاـ المواد وقمة
 . الخيرية لمجمعيات السمبية والنظرة المجتمع ثقافة -
 .المنطقة في جديدة فراع مناطؽ إلى تحويمو بسبب األجنبي التمويؿ ضعؼ -
 .العاممة البشرية الكوادر قدرات ضعؼ -
 مف يزيد مما(االحياف مف كثير في وانعداميا) واألفراد الخاص القطاع مشاركة مستوى تدنى -

 بعػض تقػديـ عمػى الحكومػة قػدرة عػدـ إلػى اضػافة  الخػارجي الػدعـ عمػى المؤسسات اعتماد
 .لممؤسسات التمويؿ

 

 

 اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي السادس: .9.2.6
 ينص السؤاؿ ال رعي السادس عمى ما يمي:

لدكرىا في  الجمعيات الخيرية بقطاع غزة ممارسة سبؿ التغمب عمى المعكقات التي تحكؿ دكفما 
 ؟التنمية

 :وزف النسبي، كما ىو مبيف في الجدوؿ التاليوالالتكرار ولقد تـ تحميؿ البيانات باستخداـ 
 (:26رقـ )جدكؿ 

 لدكرىا في التنمية الجمعيات الخيرية بقطاع غزة سبؿ التغمب عمى المعكقات التي تحكؿ دكف ممارسة
 الترتيب النسبي الكزف التكرار اتالمعكقسبؿ التغمب عمى  ـ
 1 86.2 119 العمؿ عمى زيادة الموارد المالية 1
 2 68.8 95 تشجيع التنسيؽ والتعاوف بيف الجمعيات 2
 4 35.5 49 زيادة استقالؿ الجمعيات 3
 4 35.5 49 زيادة الممارسات الديمقراطية 4
 3 67.4 93 تدعيـ امتيازات الجمعيات 5
 5 11.6 16 أخرى 6

  %100.0 138 المجمكع 
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 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 ممارسػةكسػبيؿ لمترمػب عمػى المعوقػات التػي تحػوؿ دوف  العمؿ عمػى زيػادة المػكارد الماليػة 

 (.86.2جاء بوزف نسبي ) لدورىا في التنمية الجمعيات الخيرية بقطاع غزة
 كسػبيؿ لمترمػب عمػى المعوقػات التػي تحػوؿ دوف  تشجيع التنسػيؽ كالتعػاكف بػيف الجمعيػات

 (.68.8جاء بوزف نسبي ) لدورىا في التنمية الجمعيات الخيرية بقطاع غزة ممارسة
 الجمعيات  ممارسةكسبيؿ لمترمب عمى المعوقات التي تحوؿ دوف  زيادة استقالؿ الجمعيات

 (.35.5جاء بوزف نسبي ) لدورىا في التنمية الخيرية بقطاع غزة
 ممارسػػػةكسػػػبيؿ لمترمػػػب عمػػػى المعوقػػػات التػػػي تحػػػوؿ دوف  زيػػػادة الممارسػػػات الديمقراطيػػػة 

 (.35.5جاء بوزف نسبي ) لدورىا في التنمية الجمعيات الخيرية بقطاع غزة
 ممارسػػػػةكسػػػػبيؿ لمترمػػػػب عمػػػػى المعوقػػػػات التػػػػي تحػػػػوؿ دوف  تػػػػدعيـ امتيػػػػازات الجمعيػػػػات 

 (.67.4جاء بوزف نسبي ) لدورىا في التنمية الجمعيات الخيرية بقطاع غزة
  الجمعيات الخيرية بقطاع  ممارسةتحوؿ دوف  التيمعكقات سبؿ أخرل لمتغمب عمى الكجكد

 (.11.6جاء بوزف نسبي ) لدورىا في التنمية غزة
 الجمعيػات الخيريػة بقطػاع ومف أىـ السبؿ األخرى لمترمػب عمػى المعوقػات التػي تحػوؿ دوف ممارسػة

 :لدورىا في التنمية غزة
 .الميمشة ال ئات تمكيف عمى العمؿ -
 .االقتفادي لمتمكيف برام  تن يذ و فريرة تنموية مشاريع تن يذ -
 .العمؿ لسوؽ وتأىيميـ والشباب النساء لتمكيف برام  تن يذ -
 .بأسره ال مسطيني المجتمع تمثؿ ومتماسكة قوية حكومة وجود -
 .التنموية المشاريع إنجاح عمى حكومي وغير حكومي توافؽ وجود -
 .التنموية المشاريع نحو لمتوجو لتشجيعيا خافة تسييالت الجمعيات منح -
 .التنموية المشاريع لتن يذىا لمجمعية العاـ االطار تمثؿ تنموية وطنية خطة وجود -
 . الجمعيات الخيرية وخافة القطاع عف واالقتفادي المالي الحفار رفع -
 تحقيػػؽ فػػي تسػػاىـ اف يمكػػف التػػي القطاعػػات وتحديػػد المنتجػػات مػػف السػػوؽ احتيػػاج دراسػػة -

  .التنمية
 .التنموي الطابع ذات المشاريع تمويؿ نحو المانحة الجيات توجو زيادة -
 الجمعيات الخيرية. عمؿ يسيؿ بما القوانيف تعديؿ -
  .بالعمؿ المشاركة في المجتمع فئات لجميع المجاؿ إفساح -
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 برامجيػا تن يذ مف تتمكف لكى تحتية بنى مف يمزميا ما كؿ وتوفير الجمعيات الخيرية تدعيـ -
 .التنموية

 تن يػػذ فػػي واالىػػداؼ االنشػػطة فػػي المتشػػابية الجمعيػػات مػػف مجموعػػو لكػػؿ محػػدد دور إسػػناد -
 .التنمية خطة في واالنشطة المشاريع بعض

يجاد التمويؿ مفادر تنويع -   لمجمعيات. دائمة مفادر وا 
 والفػػػدقات الخيػػػر أىػػػؿ تبرعػػػات مػػػف جػػػزء وتخفػػػيص الخػػػاص القطػػػاع وتشػػػجيع اجتػػػذاب -

  لمجمعية. الحيوية لممشاريع
 الجمعية. في لمعامميف وال نية اإلدارية القدرات وتطوير اإلداري التحديث زيادة -
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 اختبار فرضيات االستبانة كمناقشتيا:. 3.6

 (Normality Distribution Test)  :اختبار التكزيع الطبيعي

 K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Testسػػػمرنوؼ  -تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار كولمجػػػوروؼ 
الختبػار مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التوزيػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو، وكانػػت النتػائ  كمػػا ىػػي مبينػػة فػػي 

 التالي: جدوؿال
 لمحاكر االستبانة اختبار التكزيع الطبيعي .4
 ".Sigقيمة " المحكر ـ
 0.195 التمكيؿ كمصادره 1
 0.090 المنيجية التنمكية 2
 0.074 العدالة االجتماعية 1.2
 0.200 االستدامة 2.2
 0.180 التمكيف 3.2
 0.146 المشاركة 4.2
 0.110 التنسيؽ والتكامؿ 5.2
 0.200 وال اعميةالك اءة  6.2
 0.200 االنسجاـ مع خطة التنمية الكطنية 3
 0.082 البيئة السياسية كالقانكنية 4

(، وىػذا 0.05" لجميع المحاور أكبر مػف مسػتوى الداللػة ).Sigقيمة "يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف 
 يدؿ عمى أف جميع المحاور تتبع التوزيع الطبيعي.

 
 :الجنسالفرضية األكلى: بالنسبة لمتغير االجابة عمى  .1.3.6

مسػاىمة الجمعيػات الخيريػػة مػدى ( فػي α≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحفػائية عنػد مسػػتوي )
 (. ذكر، أنثى) الجنستعزى لمترير  في التنمية بقطاع غزة

، كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي الجػػدوؿ T-Testولقػػد تػػـ التحقػػؽ مػػف فػػحة ىػػذه ال رضػػية باسػػتخداـ اختبػػار 
 التالي:
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 (27جدكؿ رقـ )
 الجنسبالنسبة لمتغير الفركقات 

 المتكسط العدد الجنس المحكر ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig. 

مستكل 
 الداللة

 التمويؿ ومفادره 1
 0.997- 0.935 5.826 103 ذكر

 
0.321 

 
 دالةغير 

 0.799 6.002 35 أنثى

 المنيجية التنموية 2
 0.242- 1.519 7.147 103 ذكر

 
0.809 

 
 غير دالة

 1.035 7.214 35 أنثى

3 
نسجاـ مع خطة اال

 التنمية الوطنية
 1.125- 2.000 5.304 103 ذكر

 
0.262 

 
 غير دالة

 1.978 5.743 35 أنثى

 البيئة السياسية والقانونية 4
 1.178- 1.125 6.538 103 ذكر

 
0.241 

 
 غير دالة

 0.610 6.773 35 أنثى

 المجمكع 
 1.152- 1.076 6.204 103 ذكر

 
0.251 

 غير دالة 
 0.817 6.433 35 أنثى

 1.980( = 0.05( وعند مستوى داللة )136" الجدولية عند درجة حرية )T* قيمة "
 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف: 

 " قيمةT مف قيمة " أقؿ" المحسوبةTوىذا في االستبانة ككؿ وفي جميع المحاور " الجدولية ,
مساىمة مدى ( في α≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحفائية عند مستوى داللة )عدـ يدؿ عمى 

الجنس، وي سر الباحث ذلؾ بات اؽ كال تعزى لمترير  في التنمية بقطاع غزةالجمعيات الخيرية 
يرية في التنمية، وعدـ تأثير مترير الجنسيف مف افراد العينة حوؿ مدى مساىمة الجمعيات الخ

، كما أف المحاور السابقة تتعمؽ بنظرة كال الجنس عمى مدى مساىمة الجمعيات في التنمية
التنمية الوطنية  الجنسيف عمى أىمية التمويؿ والمنيجية التنموية والبيئة السياسية والقانونية و خطة

وقد أظيرت دراسة )زقوت،  ،ة لدى الجنسيفوعدـ وجود فروؽ يدؿ عمى أف طريقة الت كير متشابي
انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحفائية حوؿ واقع تخطيط الموارد البشرية وعالقتو بقدرة  (2013

المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة عمى الح اظ عمى األعداد الالزمة مف العامميف يعزى 
( أنو توجد فروؽ ذات داللة إحفائية حوؿ 2012لمترير الجنس، بينما بينت دراسة )الديراوي، 

ت الشخفية لدى مدراء المشاريع في نجاح مشاريع المنظمات األىمية في قطاع غزة دور السما
 تعزى لمترير الجنس.
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 :المكقع الكظيفي: بالنسبة لمتغير الثانيةالفرضية  .2.3.6
مػدى مسػاىمة الجمعيػات الخيريػػة ( فػي α≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحفػائية عنػد مسػػتوي )

رئيس مجمس إدارة، نائب رئػيس مجمػس إدارة، ) الموقع الوظي يتعزى لمترير  في التنمية بقطاع غزة
 (. مدير تن يذي، نائب مدير تن يذي، مدير البرام  والمشاريع
، كمػا ىػو مبػيف One-Way ANOVAولقد تـ التحقػؽ مػف فػحة ىػذه ال رضػية باسػتخداـ اختبػار 

 في الجدوؿ التالي:
 (:28جدكؿ رقـ )

 الكظيفيالمكقع بالنسبة لمتغير  الفركقات

 المصدر المحكر ـ
 مجمكع

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متكسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستكل
 الداللة

 التمويؿ ومفادره 1
 0.159 4 0.634 بيف المجموعات

0.190 
 

0.943 
 

 0.834 133 110.946 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 111.580 المجموع

 التنمويةالمنيجية  2
 5.948 4 23.790 بيف المجموعات

3.189 
 

0.015 
 

 1.865 133 248.065 داخؿ المجموعات دالة
  137 271.855 المجموع

3 
نسجاـ مع خطة التنمية اال

 الوطنية

 3.504 4 14.016 بيف المجموعات
0.876 

 
0.480 

 
 4.001 133 532.102 داخؿ المجموعات دالةغير 

  137 546.118 المجموع

 البيئة السياسية والقانونية 4
 1.826 4 7.304 بيف المجموعات

1.787 
 

0.135 
 

 1.022 133 135.932 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 143.235 المجموع

 المجمكع 
 1.825 4 7.301 بيف المجمكعات

1.801 
 

0.132 
 

غير 
 1.014 133 134.821 داخؿ المجمكعات دالة

  137 142.122 المجمكع
 2.450( = 0.05( وعند مستوى داللة )133, 4" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف: 
 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسوبةFفي االستبانة ككؿ وفي المحور األوؿ  " الجدولية

( α≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحفائية عند مستوى داللة )عدـ , وىذا يدؿ عمى والثالث والرابع
 .الموقع الوظي يتعزى لمترير  في التنمية بقطاع غزةمدى مساىمة الجمعيات الخيرية في 
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 " قيمةF مف قيمة " أكبر" المحسوبةFوىذا يدؿ عمى وجود في المحور الثاني " الجدولية ,
في مدى مساىمة الجمعيات الخيرية ( في α≤0.05عند مستوى داللة )فروؽ ذات داللة إحفائية 

 .الموقع الوظي يتعزى لمترير  التنمية بقطاع غزة
كما  ،LSD، تـ استخداـ اختبار الموقع الوظي يوإليجاد ال روقات بيف المجموعات تعزى لمترير 

 :ىو مبيف في الجدوؿ التالي
 (29جدكؿ رقـ )
 المحكر الثانيفي  المكقع الكظيفيالفركقات بيف المجمكعات تعزل لمتغير 

رئيس مجمس  المكقع الكظيفي
 إدارة

نائب رئيس مجمس 
 إدارة

مدير 
 تنفيذم

نائب مدير 
 تنفيذم

مدير البرامج 
 كالمشاريع

     1 رئيس مجمس إدارة
    1 -0.061 نائب رئيس مجمس إدارة

   1 -0.194 -0.255 مدير تنفيذم
  1 *0.883 0.689 0.629 نائب مدير تنفيذم

 1 *-1.393 -0.509 -0.703 0.764 مدير البرامج كالمشاريع
 : ووقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أن

 ( ولفػػػػالح مػػػػدير تن يػػػػذي( ومجموعػػػػة )نائػػػػب مػػػػدير تن يػػػػذييوجػػػػد فروقػػػػات بػػػػيف مجموعػػػػة )
 (.نائب مدير تن يذيمجموعة )

  )يوجد فروقات بيف مجموعة )مدير البرام  والمشاريع( ومجموعة )نائب مدير تن يذي
ولفالح مجموعة )نائب مدير تن يذي(، وي سر الباحث ىذه النتيجة إلى األىمية التي يولييا نائب 

مشاريع نظرًا الحتكاكو المباشر في البرام  البرام  و لممنيجية التنموية في الالمدير التن يذي 
( أنو توجد فروؽ ذات داللة إحفائية حوؿ 2012وقد أظيرت دراسة )الديراوي،  والمشاريع المن ذة،

دور السمات الشخفية لدى مدراء المشاريع في نجاح مشاريع المنظمات األىمية في قطاع غزة 
( أنو توجد فروؽ ذات داللة 2007تعزى لمترير المسمى الوظي ي، كما أظيرت دراسة )شاىيف ،

ئية حوؿ مستوى الرقابة اإلدارية الداخمية تعزى لمترير المسمى الوظي ي، بينما أشارت دراسة إحفا
( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحفائية بيف العامميف في وحدات الرقابة الداخمية 2003)كالب، 

انو ال توجد فروؽ ذات  (2013أظيرت دراسة )زقوت، تعزى لمترير المسمى الوظي ي، وكذلؾ 
لة إحفائية حوؿ واقع تخطيط الموارد البشرية وعالقتو بقدرة المؤسسات غير الحكومية في دال

 قطاع غزة عمى الح اظ عمى األعداد الالزمة مف العامميف يعزى لمترير المسمى الوظي ي.
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 :المؤىؿ العممي: بالنسبة لمتغير الثالثةالفرضية  .3.3.6
مػدى مسػاىمة الجمعيػات الخيريػػة ( فػي α≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحفػائية عنػد مسػػتوي )

أقػػؿ مػػف بكػػالوريوس، بكػػالوريوس، دراسػػػات ) المؤىػػؿ العممػػيتعػػزى لمتريػػر  فػػي التنميػػة بقطػػاع غػػزة
 (. عميا

، كمػا ىػو مبػيف One-Way ANOVAولقد تـ التحقػؽ مػف فػحة ىػذه ال رضػية باسػتخداـ اختبػار 
 في الجدوؿ التالي:

 (:30جدكؿ رقـ )
 المؤىؿ العمميبالنسبة لمتغير  الفركقات

 المصدر المحكر ـ
 مجمكع

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متكسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستكل
 الداللة

 التمويؿ ومفادره 1
 0.000 2 0.000 بيف المجموعات

0.000 
 

1.000 
 

 0.827 135 111.580 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 111.580 المجموع

 المنيجية التنموية 2
 2.975 2 5.950 بيف المجموعات

1.511 
 

0.225 
 

 1.970 135 265.905 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 271.855 المجموع

3 
نسجاـ مع خطة التنمية اال

 الوطنية

 7.435 2 14.870 بيف المجموعات
1.889 

 
0.155 

 
 3.935 135 531.248 داخؿ المجموعات دالةغير 

  137 546.118 المجموع

 البيئة السياسية والقانونية 4
 2.853 2 5.706 بيف المجموعات

2.801 
 

0.064 
 

 1.019 135 137.529 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 143.235 المجموع

 المجمكع 
 0.866 2 1.733 بيف المجمكعات

0.833 
 

0.437 
 

غير 
 1.040 135 140.389 المجمكعاتداخؿ  دالة

  137 142.122 المجمكع
 3.070( = 0.05( وعند مستوى داللة )135, 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف: 
 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسوبةFوىذا في االستبانة ككؿ وفي جميع المحاور " الجدولية ,

مساىمة مدى ( في α≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحفائية عند مستوى داللة )عدـ يدؿ عمى 
المؤىؿ العممي، ويعزو الباحث ذلؾ لعدـ تعزى لمترير  في التنمية بقطاع غزةالجمعيات الخيرية 

وجود تأثير مباشر لممؤىؿ العممي لمعامميف في الجمعيات الخيرية في أراءىـ حوؿ مدى مساىمة 
انو ال توجد فروؽ  (2013وقد أظيرت دراسة )زقوت، ، في التنمية بقطاع غزةرية الجمعيات الخي
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ذات داللة إحفائية حوؿ واقع تخطيط الموارد البشرية وعالقتو بقدرة المؤسسات غير الحكومية في 
قطاع غزة عمى الح اظ عمى األعداد الالزمة مف العامميف يعزى لمترير المؤىؿ العممي، كما أشارت 

( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحفائية عمى واقع حالة الطمب عمى خدمة 2006)عوض، دراسة 
تدقيؽ حسابات المنظمات األىمية يعزى لمترير المؤىؿ العممي، بينما بينت دراسة )الديراوي، 

( أنو توجد فروؽ ذات داللة إحفائية حوؿ دور السمات الشخفية لدى مدراء المشاريع في 2012
المنظمات األىمية في قطاع غزة تعزى لمترير المؤىؿ العممي، وأيضًا دراسة )شاىيف نجاح مشاريع 

( التي أظيرت أنو توجد فروؽ ذات داللة إحفائية حوؿ مستوى الرقابة اإلدارية الداخمية 2007،
( أنو توجد فروؽ ذات داللة 2003تعزى لمترير المؤىؿ العممي، كما بينت دراسة )كالب، 

 وى الرقابة الداخمية اإلدارية تعزى لمترير المؤىؿ العممي.إحفائية حوؿ مست
 

 :عدد سنكات الخدمة: بالنسبة لمتغير الرابعةالفرضية  .4.3.6
مػدى مسػاىمة الجمعيػات الخيريػػة ( فػي α≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحفػائية عنػد مسػػتوي )

سػنوات،  10أقػؿ مػف -5، مػف 5أقػؿ مػف ) عدد سنوات الخدمةتعزى لمترير  في التنمية بقطاع غزة
 (. سنة فأكثر 15سنة،  15أقؿ مف -10مف 

، كمػا ىػو مبػيف One-Way ANOVAولقد تـ التحقػؽ مػف فػحة ىػذه ال رضػية باسػتخداـ اختبػار 
 في الجدوؿ التالي:

 
 (:31جدكؿ رقـ )

 عدد سنكات الخدمةبالنسبة لمتغير  الفركقات

 مجمكع المصدر المحكر ـ
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متكسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستكل
 الداللة

 التمويؿ ومفادره 1
 1.870 3 5.609 بيف المجموعات

2.364 
 

0.074 
 

 0.791 134 105.972 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 111.580 المجموع

 المنيجية التنموية 2
 4.514 3 13.541 بيف المجموعات

2.341 
 

0.076 
 

 1.928 134 258.314 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 271.855 المجموع

3 
نسجاـ مع خطة التنمية اال

 الوطنية

 8.582 3 25.746 بيف المجموعات
2.210 

 
0.090 

 
 3.883 134 520.372 داخؿ المجموعات دالةغير 

  137 546.118 المجموع
 دالةغير  0.243 1.408 1.459 3 4.377 بيف المجموعات البيئة السياسية والقانونية 4
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   1.036 134 138.859 داخؿ المجموعات
  137 143.235 المجموع

 المجمكع 
 3.275 3 9.824 بيف المجمكعات

1.317 
 

0.220 
 

غير 
 0.987 134 132.299 داخؿ المجمكعات دالة

  137 142.122 المجمكع
 2.680( = 0.05( وعند مستوى داللة )134, 3الجدولية عند درجة حرية )" F* قيمة "

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف: 
 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسوبةFوىذا في االستبانة ككؿ وفي جميع المحاور " الجدولية ,

مساىمة مدى ( في α≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحفائية عند مستوى داللة )عدـ يدؿ عمى 
عدد سنوات الخدمة، ويعزو الباحث ذلؾ تعزى لمترير  في التنمية بقطاع غزةالجمعيات الخيرية 

لعدـ تأثير سنوات الخبرة عمى أراء العامميف في مدى مساىمة الجمعيات الخيرية في التنمية وذلؾ 
تنموية،  بسبب االجماع بيف جميع الموظ يف الجدد والقدامى عمى أىمية تن يذ برام  ومشاريع

( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحفائية بيف واقع التنسيؽ بيف 2013وأشارت دراسة )أبو سمطاف، 
منظمات المجتمع المدني وأثره عمى التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة تعزى لمترير عدد 

ية حوؿ ( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحفائ2007سنوات الخبرة، وأشارت دراسة )شاىيف ،
( 2003مستوى الرقابة اإلدارية الداخمية تعزى لمترير عدد سنوات الخبرة، وبينت دراسة )كالب، 

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحفائية حوؿ مستوى الرقابة اإلدارية الداخمية تعزى لمترير عدد 
حوؿ واقع انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحفائية  (2013أظيرت دراسة )زقوت، سنوات الخبرة، و 

تخطيط الموارد البشرية وعالقتو بقدرة المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة عمى الح اظ عمى 
( أنو ال 2006األعداد الالزمة مف العامميف يعزى عدد سنوات الخدمة، كما أشارت دراسة )عوض، 

ات توجد فروؽ ذات داللة إحفائية عمى واقع حالة الطمب عمى خدمة تدقيؽ حسابات المنظم
( أنو توجد فروؽ ذات داللة 2012األىمية يعزى لمترير الخبرة، بينما بينت دراسة )الديراوي، 

إحفائية حوؿ دور السمات الشخفية لدى مدراء المشاريع في نجاح مشاريع المنظمات األىمية 
 في قطاع غزة تعزى لمترير عدد سنوات الخبرة.
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 :الجمعيةعمر : بالنسبة لمتغير الخامسةالفرضية  .5.3.6
مػدى مسػاىمة الجمعيػات الخيريػػة ( فػي α≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحفػائية عنػد مسػػتوي )

 15أقػػؿ مػػف -10سػػنوات، مػػف  10أقػػؿ مػػف ) عمػػر الجمعيػػةتعػػزى لمتريػػر  فػػي التنميػػة بقطػػاع غػػزة
 (. سنة فأكثر 15سنة، 

كمػا ىػو مبػيف ، One-Way ANOVAولقد تـ التحقػؽ مػف فػحة ىػذه ال رضػية باسػتخداـ اختبػار 
 في الجدوؿ التالي:

 (:32جدكؿ رقـ )
 عمر الجمعيةبالنسبة لمتغير  الفركقات

 المصدر المحكر ـ
 مجمكع

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متكسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستكل
 الداللة

 التمويؿ ومفادره 1
 0.273 2 0.547 بيف المجموعات

0.332 
 

0.718 
 

 0.822 135 111.033 المجموعاتداخؿ  دالةغير 
  137 111.580 المجموع

 المنيجية التنموية 2
 2.077 2 4.154 بيف المجموعات

1.047 
 

0.354 
 

 1.983 135 267.701 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 271.855 المجموع

3 
نسجاـ مع خطة التنمية اال

 الوطنية

 1.974 2 3.947 بيف المجموعات
0.491 

 
0.613 

 
 4.016 135 542.171 داخؿ المجموعات دالةغير 

  137 546.118 المجموع

 البيئة السياسية والقانونية 4
 0.013 2 0.026 بيف المجموعات

0.012 
 

0.988 
 

 1.061 135 143.210 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 143.235 المجموع

 المجمكع 
 0.010 2 0.020 المجمكعاتبيف 

0.009 
 

0.991 
 

غير 
 1.053 135 142.102 داخؿ المجمكعات دالة

  137 142.122 المجمكع
 3.070( = 0.05( وعند مستوى داللة )135, 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف: 
 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسوبةF "وىذا في االستبانة ككؿ وفي جميع المحاور الجدولية ,

مدى مساىمة ( في α≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحفائية عند مستوى داللة )عدـ يدؿ عمى 
وي سر الباحث ذلؾ بأف  عمر الجمعية،تعزى لمترير  في التنمية بقطاع غزةالجمعيات الخيرية 

الجمعيات الخيرية القديمة وحتى حديثة النشأة منيا ترى بضرورة تن يذ مشاريع تنموية تخدـ 
( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحفائية في دور 2013المست يديف، وقد بينت دراسة )شياب، 
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ممنظمة، وأظيرت دراسة المنظمات األىمية في الحد مف معدالت ال قر لتعزى لمترير سنوات الخبرة ل
( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحفائية في األساليب التي تحد مف تطبيؽ الطرؽ 2008)عياش ،

( إلى عدـ وجود 2005الكمية في اتخاذ القرار تعزى لمترير عمر المنظمة، وبينت دراسة )االشقر، 
يجي تعزى لمترير عمر فروؽ ذات داللة إحفائية حوؿ المعوقات التي تواجو التخطيط االسترات

( عدـ وجود فروؽ ذات دالؿ إحفائية لمستوى 2015المنظمة، وأوضحت دراسة )أبو شمالة، 
التحديات الداخمية التي تواجو المنظمات االىمية تعزى لمترير عمر المنظمة، وأشارت دراسة )أبو 

منظمات المجتمع ( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحفائية بيف واقع التنسيؽ بيف 2013سمطاف، 
المدني وأثره عمى التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة تعزى لمترير عمر المنظمة، كما 

( أنو توجد فروؽ ذات داللة إحفائية حوؿ مستوى الرقابة اإلدارية 2007أظيرت دراسة )شاىيف ،
أنو ال توجد ( 2006الداخمية تعزى لمترير العمر الزمني لممنظمة، كما أشارت دراسة )عوض، 

فروؽ ذات داللة إحفائية عمى واقع حالة الطمب عمى خدمة تدقيؽ حسابات المنظمات األىمية 
( أف ىناؾ فروقًا ذات دالؿ 2015يعزى لمترير عمر المنظمة، بينما أوضحت دراسة )أبو شمالة، 

المنظمة، إحفائية لمستوى التحديات الخارجية التي تواجو المنظمات االىمية تعزى لمترير عمر 
( التي أظيرت أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحفائية في المعوقات 2008وكذلؾ دراسة )النباىيف، 

 التي تواجو ممارسة واستخداـ اإلدارة المالية تعزى لمترير عمر المنظمة.
 

 :مقر الجمعية الرئيس: بالنسبة لمتغير السادسةالفرضية  .6.3.6
مػدى مسػاىمة الجمعيػات الخيريػػة ( فػي α≤0.05)ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحفػائية عنػد مسػػتوي 

الشػػماؿ، غػػػزة، الوسػػػطى، خػػػانيونس، ) مقػػر الجمعيػػػة الػػػرئيستعػػػزى لمتريػػػر  فػػي التنميػػػة بقطػػػاع غػػزة
 (. رفح

، كمػا ىػو مبػيف One-Way ANOVAولقد تـ التحقػؽ مػف فػحة ىػذه ال رضػية باسػتخداـ اختبػار 
 في الجدوؿ التالي:

 (:33جدكؿ رقـ )
 مقر الجمعية الرئيسبالنسبة لمتغير  الفركقات

 مجمكع المصدر المحكر ـ
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متكسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستكل
 الداللة

 التمويؿ ومفادره 1
 1.070 4 4.278 بيف المجموعات

1.326 
 

0.264 
 0.807 133 107.302 داخؿ المجموعات دالةغير  

  137 111.580 المجموع
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 المنيجية التنموية 2
 1.418 4 5.673 بيف المجموعات

0.709 
 

0.587 
 

 2.001 133 266.182 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 271.855 المجموع

3 
نسجاـ مع خطة التنمية اال

 الوطنية

 4.183 4 16.732 بيف المجموعات
1.051 

 
0.384 

 3.980 133 529.385 داخؿ المجموعات دالةغير  
  137 546.118 المجموع

 البيئة السياسية والقانونية 4
 0.796 4 3.185 بيف المجموعات

0.756 
 

0.556 
 

 1.053 133 140.051 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 143.235 المجموع

 المجمكع 
 1.271 4 5.083 بيف المجمكعات

1.233 
 

0.300 
 

غير 
 1.030 133 137.039 داخؿ المجمكعات دالة

  137 142.122 المجمكع
 2.450( = 0.05( وعند مستوى داللة )133, 4" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف: 
 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسوبةFوىذا في االستبانة ككؿ وفي جميع المحاور " الجدولية ,

مدى مساىمة ( في α≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحفائية عند مستوى داللة )عدـ يدؿ عمى 
، وي سر الباحث ذلؾ مقر الجمعية الرئيستعزى لمترير  في التنمية بقطاع غزةالجمعيات الخيرية 

اطؽ المنبأف البرام  والمشاريع التنموية ال تقتفر عمى منطقة جررافية دوف األخرى، وأف جميع 
( أف ىناؾ فروقًا ذات داللة 2015بحاجة إلى مشاريع تنموية، بينما أوضحت دراسة )أبو شمالة، 

إحفائية لمستوى التحديات الداخمية التي تواجو المنظمات األىمية في قطاع غزة تعزى لمترير 
 موقع المنظمة.

 

 :مجاؿ عمؿ الجمعية األساسي: بالنسبة لمتغير السابعةالفرضية  .7.3.6
مػدى مسػاىمة الجمعيػات الخيريػػة ( فػي α≤0.05فػروؽ ذات داللػة إحفػائية عنػد مسػػتوي )ال توجػد 

زراعػػي، فػػحي، اجتمػػاعي، ) األساسػػيمجػػاؿ عمػػؿ الجمعيػػة تعػػزى لمتريػػر  فػػي التنميػػة بقطػػاع غػػزة
 (. ثقافي، بيئي، تعميمي، شبابي، حقوقي، ط ولة وأمومة، مختمط، غير ذلؾ

، كمػا ىػو مبػيف One-Way ANOVAولقد تـ التحقػؽ مػف فػحة ىػذه ال رضػية باسػتخداـ اختبػار 
 في الجدوؿ التالي:
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 (:34جدكؿ رقـ )
 مجاؿ عمؿ الجمعية األساسيبالنسبة لمتغير  الفركقات

 مجمكع المصدر المحكر ـ
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متكسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستكل
 الداللة

 التمويؿ ومفادره 1
 0.769 10 7.693 بيف المجموعات

0.940 
 

0.499 
 

 0.818 127 103.887 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 111.580 المجموع

 المنيجية التنموية 2
 2.130 10 21.303 بيف المجموعات

1.080 
 

0.383 
 

 1.973 127 250.552 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 271.855 المجموع

3 
نسجاـ مع خطة التنمية اال

 الوطنية

 6.569 10 65.692 بيف المجموعات
1.737 

 
0.079 

 
 3.783 127 480.426 داخؿ المجموعات دالةغير 

  137 546.118 المجموع

 البيئة السياسية والقانونية 4
 1.014 10 10.143 بيف المجموعات

0.968 
 

0.475 
 

 1.048 127 133.092 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 143.235 المجموع

 المجمكع 
 1.373 10 13.730 بيف المجمكعات

1.358 
 

0.207 
 

غير 
 1.011 127 128.392 داخؿ المجمكعات دالة

  137 142.122 المجمكع
 1.910( = 0.05داللة )( وعند مستوى 127, 10" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف: 
 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسوبةFوىذا في االستبانة ككؿ وفي جميع المحاور " الجدولية ,

مدى مساىمة ( في α≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحفائية عند مستوى داللة )عدـ يدؿ عمى 
وي سر  مجاؿ عمؿ الجمعية األساسي،تعزى لمترير  في التنمية بقطاع غزةالجمعيات الخيرية 

الباحث ذلؾ بأف كافة المجاالت المتعددة التي تعمؿ الجمعيات في نطاقيا ترى بضرورة توفر 
( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2008المشاريع والبرام  التنموية، وقد أظيرت دراسة )عياش، 

الكمية في اتخاذ القرار في المنظمات االىمية  إحفائية في األساليب التي تحد مف تطبيؽ الطرؽ
( أف ىناؾ فروقًا ذات 2015تعزى لمترير مجاؿ عمؿ المنظمة، بينما بينت دراسة )أبو شمالة، 

داللة إحفائية لمستوى التحديات الخارجية ومستوى التحديات الداخمية التي تواجو المنظمات 
( التي بينت أف ىناؾ 2008دراسة )النباىيف، االىمية تعزى لمترير مجاؿ عمؿ المنظمة، وكذلؾ 
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فروقًا ذات داللة إحفائية في المعوقات التي تواجو ممارسة واستخداـ اإلدارة المالية تعزى لمترير 
 مجاؿ عمؿ المنظمة.

 

 :عدد المكظفيف الدائميف: بالنسبة لمتغير الثامنةالفرضية  .8.3.6
مػدى مسػاىمة الجمعيػات الخيريػػة ( فػي α≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحفػائية عنػد مسػػتوي )

، أكثػر مػف 20-10، مػف 10أقؿ مف ) عدد الموظ يف الدائميفتعزى لمترير  في التنمية بقطاع غزة
20 .) 

، كمػا ىػو مبػيف One-Way ANOVAولقد تـ التحقػؽ مػف فػحة ىػذه ال رضػية باسػتخداـ اختبػار 
 في الجدوؿ التالي:

 (:35جدكؿ رقـ )
 عدد المكظفيف الدائميفبالنسبة لمتغير  الفركقات

 مجمكع المصدر المحكر ـ
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متكسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستكل
 الداللة

 التمويؿ ومفادره 1
 1.368 2 2.735 بيف المجموعات

1.696 
 

0.187 
 

 0.806 135 108.845 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 111.580 المجموع

 المنيجية التنموية 2
 2.022 2 4.044 بيف المجموعات

1.019 
 

0.364 
 

 1.984 135 267.811 داخؿ المجموعات دالةغير 
  137 271.855 المجموع

3 
نسجاـ مع خطة التنمية اال

 الوطنية

 0.911 2 1.822 بيف المجموعات
0.226 

 
0.798 

 
 4.032 135 544.296 المجموعاتداخؿ  دالةغير 

  137 546.118 المجموع

 البيئة السياسية والقانونية 4
 6.146 2 12.293 بيف المجموعات

6.337 
 

0.002 
 

 0.970 135 130.943 داخؿ المجموعات دالة
  137 143.235 المجموع

 المجمكع 
 1.819 2 3.639 بيف المجمكعات

1.774 
 

0.174 
 

غير 
 1.026 135 138.483 داخؿ المجمكعات دالة

  137 142.122 المجمكع
 3.070( = 0.05( وعند مستوى داللة )135, 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف: 
 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسوبةFاألوؿ في االستبانة ككؿ وفي المحور  " الجدولية

وجود فروؽ ذات داللة إحفائية عند مستوى داللة عدـ , وىذا يدؿ عمى والثاني والثالث
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(α≤0.05 في ) عدد تعزى لمترير  في التنمية بقطاع غزةمدى مساىمة الجمعيات الخيرية
 .الموظ يف الدائميف

 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسوبةFوجود عدـ , وىذا يدؿ عمى في المحور الرابع " الجدولية
في مدى مساىمة الجمعيات الخيرية ( في α≤0.05فروؽ ذات داللة إحفائية عند مستوى داللة )

 .عدد الموظ يف الدائميفتعزى لمترير  التنمية بقطاع غزة
 ،LSD، تـ استخداـ اختبار عدد الموظ يف الدائميفوإليجاد ال روقات بيف المجموعات تعزى لمترير 

 :كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي
 (36جدكؿ رقـ )

 المحكر الرابعفي  عدد المكظفيف الدائميفالفركقات بيف المجمكعات تعزل لمتغير 
 20أكثر مف  20-10مف  10أقؿ مف  عدد المكظفيف الدائميف

   1 10أقؿ مف 
  1 -0.318 20-10مف 

 1 *0.790 *0.472 20أكثر مف 
 : والسابؽ أنوقد تبيف مف الجدوؿ 

 ( ولفػػالح مجموعػػة 10أقػػؿ مػػف ( ومجموعػػة )20أكثػػر مػػف يوجػػد فروقػػات بػػيف مجموعػػة )
 (.20أكثر مف )
 ( ولفػػالح مجموعػػة 20-10مػػف ( ومجموعػػة )20أكثػػر مػػف يوجػػد فروقػػات بػػيف مجموعػػة )
 (.20أكثر مف )

ويعػػػزو وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف ال ػػػروؽ تتجػػػو لفػػػالح الجمعيػػػات التػػػي يوجػػػد بيػػػا عػػػدد مػػػوظ يف أكبػػػر ، 
الباحث ذلؾ إلى أف الجمعيػات التػي يكػوف عػدد العػامميف فييػا كبيػر تعتبػر عمػى أنيػا مػف الجمعيػات 
التي ليا تأثير أكبر في شتى المجػاالت السػيما فػي التنميػة نظػرًا لكبػر حجػـ البػرام  والمشػاريع التػي 

( أف ىنػػاؾ 2015، تن ػػذىا بالقيػػاس مػػع أعػػداد العػػامميف فييػػا، وقػػد أظيػػرت نتػػائ  دراسػػة )أبػػو شػػمالة
فروقًا ذات داللة إحفائية لمستوى التحػديات الخارجيػة التػي تواجػو المنظمػات االىميػة تعػزى لمتريػر 

( إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحفػػػائية فػػػي 2008عػػػدد العػػػامميف، كمػػػا بينػػػت دراسػػػة )النبػػػاىيف، 
 لمنظمة.المعوقات التي تواجو ممارسة واستخداـ اإلدارة المالية تعزى لمترير حجـ ا

( عػػدـ وجػػػود فػػروؽ ذات داللػػػة إحفػػائية لمسػػػتوى 2015بينمػػا أظيػػػرت نتػػائ  دراسػػػة )أبػػو شػػػمالة، 
التحػػديات الداخميػػة التػػي تواجػػو المنظمػػات االىميػػة تعػػزى لمتريػػر عػػدد العػػامميف، وكػػذلؾ بينػػت دراسػػة 

طػرؽ ( بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحفائية فػي األسػاليب التػي تحػد مػف تطبيػؽ ال2008)عياش، 
( التػػي أكػػدت 2005الكميػػة فػػي اتخػػاذ القػػرار تعػػزى لمتريػػر عػػدد العػػامميف، وكػػذلؾ دراسػػة )األشػػقر، 
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عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحفػػػائية حػػػوؿ المعوقػػػات التػػػي تواجػػػو التخطػػػيط االسػػػتراتيجي تعػػػزى 
 ( أنو ال توجد فروؽ ذات داللػة إحفػائية2007لمترير عدد العامميف، كما أظيرت دراسة )شاىيف ،

 حوؿ مستوى الرقابة اإلدارية الداخمية تعزى لمترير عدد العامميف الدائميف في الجمعية.
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 نتائج الدراسة: 

حوؿ مدى مسػاىمة الجمعيػات الخيريػة  لمدراسةفي ىذا الجزء مف الدراسة سنعود إلى السؤاؿ الرئيس 

، وقػػد أشػػارت النتػػائ  إلػػى أف مسػػاىمة الجمعيػػات خيريػػة فػػي التنميػػة كانػػت فػػي التنميػػة بقطػػاع غػػزة

 %.62.6محدودة حيث جاءت بوزف نسبي 

ومػػف أجػػؿ فيػػـ الػػدور المحػػدود لمجمعيػػات الخيريػػة فػػي التنميػػة سػػنعود إلػػى المحػػاور الرئيسػػية لمدراسػػة 

إلػى وجػود منيجيػة تنمويػة  لمدراسة المحكر االكؿ سة، حيث أشارعمى اسئمة الدرامف خالؿ اإلجابة 

تتمثػػؿ فػػي وعييػػا بػػأف المنيجيػػة التنمويػػة تتحقػػؽ مػػف خػػالؿ  %71.6بنسػػبة  لػػدى الجمعيػػات الخيريػػة

والتي أظيرت النتػائ  حفػوليـ عمػى وزف نسػبي تطبيؽ العدالة االجتماعية وتمكيف ال ئات الميمشة 

زالت ىناؾ حاجة إلى بذؿ المزيد مف الجيد لتحقيؽ المنيجية التنموية خافة في %. ولكف ال76.7

%، خافػػة 68.4مجػػاؿ التنسػػيؽ والتكامػػؿ والتػػي أظيػػرت نتػػائ  الدراسػػة حفػػولو عمػػى وزف نسػػبي 

فيما يتعمؽ فػي التنسػيؽ مػع الػوزارة المختفػة فػي تحديػد معػايير اختيػار المسػت يديف، أمػا فيمػا يتعمػؽ 

% خافػػة مشػػاركة 63.2المشػػاركة والتػػي بمرػػت نسػػبتيا  تػػدني نسػػبةأظيػػرت الدراسػػة  بالمشػػاركة فقػػد

المجتمػػع المػػدني فػػي فػػياغة بػػرام  وخطػػط الجمعيػػات مػػف جيػػة أو مشػػاركة الجمعيػػات فػػي خطػػػة 

 التنمية الوطنية مف جية أخرى حيث أثر ذلؾ بشكؿ ممحوظ عمى دور تمؾ الجمعيات في التنمية.

حيػث تعتبػر البيئػة السياسػية  ة،البيئة السياسية والقانونية ودورىا في التنميػىو محور  المحكر الثاني

والقانونيػػة مػػف أىػػـ مقومػػات نجػػاح المؤسسػػات فػػي عمميػػة التنميػػة، وقػػد أشػػارت الدراسػػة إلػػى أف ىػػذه 

البيئة غير مساندة لدور الجمعيات في التنمية مف حيث غياب دولة معترؼ بيا تقػوـ بعمميػة التنميػة 

الػذي يػتحكـ فػي قػرارات التنميػة بشػكؿ مباشػر حيػث يقػرر  اإلسرائيمي إلى وجود االحتالؿ  باإلضافة

إغالؽ المناطؽ ال مسطينية وفؽ إرادتو ويمنع دخوؿ البضػائع ويعمػؿ عمػى تقييػد حركػة األفػراد حيػث 

، %85.9فػي الحػد مػف البػرام  والمشػاريع التنمويػة بنسػبةأظيرت نتائ  الدراسة أف االحتالؿ يسػاىـ 
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والػػذي يتمثػػؿ فػػي االنقسػػاـ السياسػػي مػػة البيئػػة القانونيػػة الداخميػػة ءوممػػا يزيػػد األمػػر تعقيػػدًا عػػدـ مال

وعػػدـ وجػػود إطػػار قػػانوني كػػاؼ وغيػػاب تشػػريعات قانونيػػة خافػػة تواكػػب عمػػؿ الجمعيػػات الخيريػػة، 

 حيػػػث أظيػػػرت الدراسػػػة أف ىنػػػاؾ قيػػػودًا قانونيػػػة تحػػػوؿ دوف مشػػػاركة الجمعيػػػات ال اعمػػػة فػػػي عمميػػػة

 %.50التنمية بنسبة 

يشكؿ التمويؿ عنفرًا ميمػًا فػي عمميػة التنميػة وفػي الػدوؿ ، حيث التمويؿىو محور  المحكر الثالث

المتقدمػػػػة يكػػػػوف مفػػػػدر التمويػػػػؿ األساسػػػػي لمجمعيػػػػات الخيريػػػػة ىػػػػو التمويػػػػؿ الحكػػػػومي والتبرعػػػػات 

 ،محػدود وكػذلؾ التمويػؿ الػداخميف التمويؿ الذاتي لمجمعيات إالخيرية، ولكف في الحالة ال مسطينية ف

مػع ، %69.7تمد جػزء منيػا عمػى التمويػؿ الخػارجي والػذي جػاء حسػب نتػائ  الدراسػة بنسػبة فيما يع

العمػػـ أف مفػػادر التمويػػؿ السػػابقة ال تعتبػػر كافيػػة لتن يػػذ بػػرام  ومشػػاريع الجمعيػػات الخيريػػة حيػػػث 

% ، 64.8مػػؾ الجمعيػػات بنسػػبة أشػػارت نتػػائ  الدراسػػة إلػػى وجػػود عجػػز فػػي التمويػػؿ تعػػاني منػػو ت

باإلضافة إلى أف قدرة الجمعية عمى االستمرار في تن يػذ البػرام  والمشػاريع محػدودة فػي حالػة توقػؼ 

التمويػػؿ الخػػارجي ممػػا يضػػطر بعضػػيا أحيانػػًا إلػػى قبػػوؿ أي تمويػػؿ برػػض النظػػر عػػف انسػػجامو مػػع 

% تقػػػـو 75.2ف الجمعيػػػات خطػػػط الجمعيػػػة، فػػػي المقابػػػؿ أشػػػارت الدراسػػػة إلػػػى أف الجػػػزء األكبػػػر مػػػ

وىػػذا يػػدؿ عمػػى مػػدى وعػػي بػػرفض التمويػػؿ الخػػارجي الػػذي ال ينسػػجـ مػػع أولويػػات التنميػػة الوطنيػػة 

 الجمعيات بأىمية خطة التنمية الوطنية.

مػع خطػة التنميػة الوطنيػة فقػد  وىػو انسػجاـ خطػط وبػرام  الجمعيػات الرابػع محكرالبأما فيما يتعمؽ 

% مف الجمعيات الخيرية تػرى بضػرورة اشػراكيا فػي المراحػؿ المختم ػة 65.5بينت نتائ  الدراسة أف 

، وىػػذا ينبػػػع مػػف إيمانيػػا بػػأف مشػػاركتيا فػػػي مراحػػؿ اإلعػػداد والتن يػػذ والتقيػػػيـ لخطػػة التنميػػة الوطنيػػة

 .لمخطط التنموية سيزيد مف مساىمتيا في تحقيؽ التنمية
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( فػػي α≤0.05فػروؽ ذات داللػػة إحفػائية عنػد مسػػتوى داللػة )كمػا بينػت نتػػائ  الدراسػة عػدـ وجػػود 

تعزى لمتريرات: )الجنس ، المؤىػؿ العممػي،  في التنمية بقطاع غزةمدى مساىمة الجمعيات الخيرية 

و رئيس، مجػاؿ عمػؿ الجمعيػة األساسػي(. إال أنػعدد سنوات الخدمة، عمر الجمعية، مقر الجمعية الػ

( فػػػي مػػػػدى مسػػػاىمة الجمعيػػػػات α≤0.05فػػػروؽ ذات داللػػػػة إحفػػػائية عنػػػػد مسػػػتوى داللػػػػة ) توجػػػد

 تعزى لمتريرات: )الموقع الوظي ي، عدد الموظ يف الدائميف(. في التنمية بقطاع غزةالخيرية 
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 تكصيات الدراسة:

 مف خالؿ النتائ  التي توفمت ليا الدراسة، فإف الباحث يوفي بالتالي:

 تتعمؽ بالجمعيات الخيرية:تكصيات 

 في عميو االعتماد يمكف ذاتياً  عائداً  تحقؽ لمدخؿ مدرة مشاريع بتن يذ الخيرية الجمعيات قياـ -
 .الجمعية ومشاريع برام  تمويؿ

مواؿ مف الجيػات فييا لتجنيد األتركيز الجمعيات الخيرية عمى تخفيص جزء مف العامميف  -
 باإلضافة إلى القطاع الخاص.المحمية وفاعمي الخير في المجتمع 

عمػى تمويػؿ الجمعيػات الخيريػة والمسػاىمة  (القطػاع الخػاص)حث الجيات المانحة المحميػة  -
 نجاح مشاريعيا وأنشطتيا.إفي 

 إعطاء دور أكبر ل ئة الشباب في البرام  والمشاريع التي تن ذىا الجمعيات الخيرية. -
تحقيػػؽ دخػػؿ مسػػتقؿ لممسػػت يديف حتػػى  تبنػػي الجمعيػػات الخيريػػة لمشػػاريع تنمويػػة تسػػاىـ فػػي -

دارة شػػػػئونيـ بأن سػػػػيـ بعػػػػد انتيػػػػاء المشػػػػروع ممػػػػا يعػػػػزز الػػػػدور التنمػػػػوي لتمػػػػؾ إيتمكنػػػػوا مػػػػف 
 الجمعيات.

 االعتماد عمى المنيجية العممية واألبحاث في اقتراح البرام  والمشاريع التنموية. -
 التنموي. الجمعيات الخيرية بالسياؽ اربط المشاريع اإلغاثية التي تن ذى -
إشػػػراؾ منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني المختم ػػػة فػػػي مراحػػػؿ التخطػػػيط والتن يػػػذ والتقيػػػيـ لمبػػػرام   -

 والمشاريع التي تن ذىا الجمعيات الخيرية.
 برام  ومشاريع الجمعيات الخيرية.إشراؾ خبراء مختفيف في اقتراح وتن يذ وتقييـ  -
المختفػػة فيمػػا يخػػص تحديػػد أسػػماء رفػػع مسػػتوى التنسػػيؽ بػػيف الجمعيػػات الخيريػػة والػػوزارة  -

 ومعايير المست يديف.
 توفير أنظمة خافة تتعمؽ بالمشاريع التي تن ذىا الجمعيات الخيرية والعمؿ عمى تطبيقيا. -
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 تكصيات تتعمؽ بالجيات الحككمية:

تركيػػز إجػػراءات الرقابػػة والتػػدقيؽ التػػي تمارسػػيا الجيػػات الحكوميػػة عمػػى المنيجيػػة التنمويػػة  -
 والمشاريع التي تن ذه الجمعيات الخيرية.لمبرام  

تقيػػيـ الجمعيػػات الخيريػػة وفػػؽ مؤشػػرات البرنػػام  الػػوطني الػػذي تشػػرؼ عميػػو وزارة الداخميػػة  -
بالشػػراكة مػػع كافػػة الجمعيػػات الخيريػػة، حيػػث أف البرنػػام  يعمػػؿ عمػػى تقيػػيـ الجمعيػػات مػػف 

 خالؿ ثالثة مؤشرات رئيسية أبرزىا مؤشر التنمية.
 قانونية لمجمعيات التي تتبنى برام  ومشاريع تنموية. تقديـ تسييالت -
شراؾ الجمعيات الخيرية في كافة مراحميا. -  ضرورة ت عيؿ خطة التنمية الوطنية وا 
توجيػو البػػاحثيف والميتمػػيف خفوفػػًا طمبػػة الجامعػػات نحػو إجػػراء أبحػػاث عمميػػة تسػػاىـ فػػي  -

 .مشاريع تنموية تخدـ المست يديفبرام  و اقتراح 
والػػػذي  2014الحسػػػاب االلكترونػػػي الموحػػػد الػػػذي أطمقتػػػو وزارة الداخميػػػة عػػػاـ  تطبيػػػؽ نظػػػاـ -

 تتضػػمف أىدافػػو تعزيػػز التوافػػؿ والتنسػػيؽ بػػيف كافػػة األطػػراؼ ذات العالقػػة ممػػا يػػؤدي إلػػى
 .وزيادة المشاركة والتكامؿ خ ض مستوى االزدواجية في عمؿ الجمعيات الخيرية

 
 الدراسات المقترحة:

 خطة وطنية تشاركية.تفور مقترح إلعداد  -
 تقييـ األثر التنموي لمجمعيات الخيرية. -
 مدى مساىمة الجمعيات الخيرية في التنمية مف وجية نظر المست يديف. -
 مدى مساىمة المشاريع الفريرة في تحقيؽ التنمية. -
 دور التمويؿ الذاتي لمجمعيات الخيرية في تحقيؽ التنمية. -
 الجمعيات الخيرية.تقييـ واقع الرقابة القانونية عمى  -
 مدى مساىمة الجمعيات الخيرية في الض ة الرربية في تحقيؽ التنمية. -

  



  117 

 

 الخاتمة

ف حيث أ ،ف نتائ  الدراسة ال تنطبؽ بشكؿ دقيؽ عمى طبيعة الحالة ال مسطينيةمف الواضح أ

 تراجع التنمية بشكؿ عاـ و ارت اع نسبة ال قر و البطالة إلىمؤشرات التنمية في قطاع غزة تشير 

عمى ضعؼ الجيود التنموية بشكؿ عاـ و  يدلؿمما  ،وفقًا لما أفاد بو الخبراء في المجموعة البؤرية

و يمكف ت سير ، القطاعيف الحكومي واألىميو ىذا ينطبؽ عمى  أثرىا عمى أرض الواقع،عدـ رؤية 

 سواءلمستخدمة تعبر عف وجية نظر الشخص المستيدؼ في الجمعية داة الدراسة اأاف  إلىذلؾ 

، و ىي ال تعكس بالضرورة حقيقة أو مدير المشاريع رئيس مجمس اإلدارة أو المدير التن يذيكاف 

 الواقع. 

اخرى لقياس دور الجمعيات في التنمية مف خالؿ  معايير وأدواتلذلؾ ال بد مف البحث عف 

ختم ة، وعدـ االعتماد عمى نتائ  االستبانة كأداة أساسية، باإلضافة إلى أداوت البحث الماستخداـ 

وليس فقط العامميف في الجمعيات، األمر الذي  قياس األثر التنموي والتركيز عمى ال ئات المست يدة 

يمكف اف يقـو بو مجموعة  كبيراً  يتطمب جيداً وىذا  ي تح الباب أماـ الباحثيف والميتميف لمروص فيو،

 .الباحثيف برعاية جية حكوميةمف 

وفي الختاـ البد مف اإلشارة إلى اف الدور الذي تمعبو الجمعيات الخيرية حاليًا يعد دورًا متميزًا في 

في دعـ فمود ظؿ األوضاع الفعبة والمعيقات والتحديات التي تواجييا، وال شؾ في أنيا تساىـ 

 .ئميف عمييا التوفيؽ والسداد، ونتمنى لمقاشعبنا ال مسطيني بما تقدمو مف خدمات
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 المراجػعالمصادر ك  قائمػة

 العربٌة : المراجع

 .القرآن الكرٌم 

 الرسائؿ العممية:

 (2005األشقر، إبراىيـ.)  في المنظمات غير اليادفة  االستراتيجيدراسة واقع التخطيط
 لمربح في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

 ( 2012الحمو، أحمد فتحي.)  دور تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في المنظمات غير
الحكومية في قطاع غزة في تحقيؽ التنمية المستدامة، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 السالمية، غزة، فمسطيف.الجامعة ا
 ( 2013الحوسني، خالد جاسـ.)  الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني وأثره في تنمية

دراسة حالة، رسالة  -جمعيات الن ع العاـ –المجتمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ماجستير غير منشورة، جامعة الشرؽ االوسط، اإلمارات العربية المتحدة.

 ،دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية  (.2010فيفؿ بندر ) الدويش
 والسياسية في دولة الكويت، رسالة ماجستير غير منشورة، الكويت.

 ( 2010الدويش، محمد.)  دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية والسياسية
 في دولة الكويت، رسالة ماجستير غير منشورة، الكويت.

 ( 2013الزيف، اسماعيؿ رباح.)  االستثمار األجنبي في األراضي ال مسطينية وأثره عمى
(، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 2010-1995التنمية االقتفادية خالؿ ال ترة)

 االسالمية، غزة، فمسطيف.
 (2008الشوا، أمجد.)  في قطاع تمويؿ وكالة التنمية األمريكية وأثره عمى تعزيز الديمقراطية

 غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، القدس، فمسطيف.
 تقييـ الدور التنموي الشبابي المباشر  (.2012الماجد، ومنفور، معتفـ ) العالوؿ، عبد

لمجمعيات األجنبية الكبرى في قطاع غزة، بحث غير منشور، الجامعة االسالمية، غزة، 
 فمسطيف.
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 مدى توافر متطمبات نجاح تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية  (.2011)الماجد شحدة  العالوؿ، عبد
 في الجمعيات الخيرية الكبرى في قطاع غزة وأثرىا عمى االستعداد المؤسسي ضد ال ساد،

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة، فمسطيف.
 ،في قطاع غزةالبمديات والتنمية المحمية المستدامة  (.2015محمد جاسـ ) العفار- 

الواقع والمعيقات، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا، 
 غزة، فمسطيف.

 ( 2014العف ور، مجيد محسف محمد.)  دور اإلسالـ في دعـ قضايا التنمية. رسالة
 غير منشورة، كوبنياجف. دكتوراه

 ( .دور المنظمات2012الك ارنة، وفاء م يد .) نية في تعزيز خبرة غير الحكومية ال مسطي
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.العامميف فييا

 (2008النباىيف، يوسؼ.)  تقييـ أداء اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية العاممة
 فمسطيف. في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة،

 ،تقييـ دور المنظمات األىمية في التنمية االقتفادية في  (.2005كماؿ إبراىيـ ) اليندي
فمسطيف دراسة حالة " قطاع غزة "،رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة، 

 فمسطيف.
 ( 2011أبو حماد، ناىض محمود.) التمويؿ الدولي لممؤسسات األىمية ال مسطينية وأثره 

عمى التنمية السياسية في قطاع غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االزىر، غزة، 
 فمسطيف.

 ( 2013أبو سمطاف، أشرؼ دياب.)  واقع التنسيؽ بيف منظمات المجتمع المدني وأثره عمى
رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة  التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة،

 ة لمدراسات العميا، غزة، فمسطيف.والسياس
 ( التحديات التي تواجو المنظمات األىمية في قطاع غزة 2015أبو شمالة، إبراىيـ فرج.)

وسبؿ الترمب عمييا، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات 
 العميا، غزة، فمسطيف.

 ( دور2013أبو عدواف، سائد حامد .) تمع المدني ال مسطيني في تعزيز منظمات المج
 التنمية البشرية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.
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 ( دور المؤسسات األمريكية في تن يذ السياسة الخارجية 2013أبو غنيـ، محمد أحمد .)
مية اإلدارة لمواليات المتحدة األمريكية في فمسطيف، رسالة ماجستير غير منشورة، أكادي

 والسياسة، غزة، فمسطيف.
 ( 2011أبو منديؿ، غساف عيد.)  الدور التمويمي لمنظمات المجتمع المدني في التنمية

، رسالة ماجستير غير منشورة، 2101-1996دراسة حالة "قطاع غزة"  الزراعة المستدامة
 الجامعة االسالمية، غزة، فمسطيف.

 في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة"، رسالة (. تقييـ المشاريع 2010) رشاد ،حماد
 ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.

 ( تقييـ مدى تطبيؽ المنظمات غير الحكومية لممتطمبات المالية 2013دلوؿ، ىبة حسف .)
لمجيات المانحة وتأثيره عمى استمرارية التمويؿ. رسالة ماجستير غير منشورة، الجماعة 

 ة، غزة، فمسطيف.اإلسالمي
 ( 2013زقوت، خميؿ اسماعيؿ.)  واقع تخطيط الموارد البشرية وعالقتو بقدرة المؤسسات

غير الحكومية في قطاع غزة عمى الح اظ عمى األعداد الالزمة مف العامميف، رسالة 
 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

 ( دور2012سكيؾ، أمجد ناىض .) المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة،  المشاركة
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

 ( 2013سميماف، بساـ أحمد.)  ،دور السمطة ال مسطينية في تحقيؽ التنمية، واألمف
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، اإلسرائيمي والديمقراطية في ظؿ االحتالؿ 

 بمس، فمسطيف.نا
 ( واقع الرقابة االدارية الداخمية في المنظمات االىمية في 2007شاىيف، سمر محمد .)

 قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
 ( 2013شياب، عبد الرحيـ.)  دور المنظمات األىمية في الحد مف معدالت ال قر خالؿ

قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية،  عمى اإلسرائيمي الحفار 
 غزة، فمسطيف.
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 ( تطبيؽ التخطيط االستراتيجي وعالقتو بأداء بالمؤسسات 2010فياـ، آماؿ نمر .)
قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، غزة،  االىمية النسوية في

 فمسطيف.
 ( 2007عامر، سمية سميح.)  سسات النسوية في التخطيط التنموي، رسالة دور المؤ

 ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف.
 ( 2009عبد الكريـ، السمحة أحمد.)  تقويـ دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات

المجتمع القاعدية في أنشطة التنمية الزراعية واستدامتيا، رسالة ماجستير غير منشورة، 
 معموـ والتكنولوجيا، السوداف.جامعة السوداف ل

 ( 2011عبد الالوي، عبد السالـ.)  ،دور المجتمع المدني في التنمية المحمية بالجزائر
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قافدي مرباح، الجزائر.

 ( دور المشروعات الفريرة في التنمية االقتفادية في 2013عرجاف، خالد طو .)
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخميؿ، الخميؿ،  محافظتي الخميؿ وبيت لحـ،

 فمسطيف.
 ( 2013عمارة، ليمى.)  دور منظمات المجتمع المدني في التنمية السياسية، رسالة

 ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خضير، بسكرة، المررب.
 ( واقع حالة الطمب عمى خدمة تدقيؽ الحسابات في 2006عوض، عدناف رشيد .)

ت االىمية المحمية في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المنظما
 اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

 ( واقع استخداـ األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحؿ المشكالت 2008عياش، جابر .)
، لدى المؤسسات األىمية بقطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية

 فمسطيف. ،غزة
 ( مدى التزاـ المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بتجييز 2008محسف، محمد فايؽ .)

(. رسالة ماجستير غير 1وعرض القوائـ المالية وفقا لمتطمبات المعيار المحاسبي رقـ )
 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

 ( دارة التريير 2006مرزوؽ، ابتساـ لدي المؤسسات غير (. فعالية التطوير التنظيمي وا 
 الحكومية ال مسطينية", رسالة ماجستير غير منشورة،، الجامعة االسالمية, غزة، فمسطيف.
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 ( أثر ازدواجية السمطة عمى التنمية السياسية في السمطة 2009يوسؼ، غساف سعيد.)
 الوطنية ال مسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة

 النجاح، نابمس، فمسطيف.
 

 :الكتب والمقاالت والدوريات

 ( ،تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمميات السياسة العامة، لبناف.2011االسكوا .) 
 ( التنمية في فمسطيف بيف المتطمبات الداخمية واالكراىات 2007األغا، أحد سعيد.)

 الخارجية، بحث غير منشور.
 ( المع2009البحيفي، عفاـ .) ايير الدولية والوطنية لإلدارة المالية في المنظمات

األىمية ال مسطينية, ورقة عمؿ مقدمة خالؿ ورشة العمؿ حوؿ تطوير اإلدارة المالية في 
 المنظمات األىمية, شبكة المنظمات األىمية، غزة، فمسطيف, نوفمبر.

 ( ال مسطينيوف في نياية عا2014الجياز المركزي لإلحفاء ال مسطيني .) راـ 2014ـ ،
 اهلل، فمسطيف.

 (دور الجمعيات األىمية في ت عيؿ التخطيط بالمشاركة. 2010الخطيب، نيى محمد .)
 القاىرة.، المجمد الحادي عشر، مجمة النيضة لمدراسات

 ( ورقة عمؿ تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الفمود، 2002الشاللدة، محمد  .)
 المقاوـ، راـ اهلل.مؤتمر البناء الديمقراطي 

 ( المعيقات المؤسسية لعمؿ المجتمع المدني ال مسطيني، فمسطيف.2005الشوبكي، بالؿ .) 
 ،(. التحديات و المخاطر السياسية و االقتفادية و سبؿ 2005غازي ) الفوراني

 .1246المواجية. مجمة الحوار المتمدف، العدد 
 ( مدخؿ 2014المشيراوي، أحمد .)المجتمع المدني. غزة، فمسطيف. لى ادارة منظماتإ 
 ( 2002القريوتي، يوسؼ.) العمؿ، عالـ الحكومية، غير لممنظمات الذاتية القدرات بناء 

  .42 ، 41 العدداف بيروت، العربية، لمدوؿ اإلقميمي المكتب
 المجتمع المدني ال مسطيني :مف الثورة عمى الدولة ، مجمة رؤية،  (.2001براش، إبراىيـ )أ

 (.6)العدد 
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 افة قالتنمية المستدامة مف منظور الث (.2009بو زنط، ماجدة ، غنيـ، عثماف محمد )أ
(، المجمة األردنية، 1( العدد)36العربية واالسالمية، مجمة دراسات العموـ االدارية، المجمد)

 عماف.
 ( إدارة منظمات المجتمع المدني: دراسة فى الجمعيات األىمية 2007أبو النفر، مدحت .)

منظور التمكيف والشراكة والش افية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيؾ والجودة، الطبعة  مف
 األولى، ايتراؾ لمنشر والتوزيع، القاىرة.

 ( المجتمع المدني والدولة: قراءة تأفيمية مع إحالة لمواقع 2005أبو سيؼ، عاطؼ .)
 اـ اهلل، فمسطيف.ال مسطيني، الطبعة األولى، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، ر 

 ( التنمية مف منظور اسالمي.2008أبو بياء، سائد .) 
 ( ،تقرير ال ساد ومكافحتو في فمسطيف لمعاـ 2010أماف .)مكافحة ال ساد في 2009 :

جراءات، االئتالؼ مف أجؿ النزاىة والمسائمة، راـ اهلل، فمسطيف.  المؤسسات العامة تدابير وا 
 ( ا2009بخاري، عبمة عبدالحميد ) لتنمية والتخطيط االقتفادي: نظريات النُّمو والتنمية

 االقتفادية. القاىرة، مفر.
 ( ،دور المنظمات األىمية في بناء المجتمع المدني، مركز بيساف لمبحوث 2012بيساف .)

 واإلنماء، راـ اهلل، فمسطيف.
 ( 1997حمامي، ريما.) فمسطيف،  في واالجتماعية السياسية لمتوجيات تحميمية دراسات

 مركز البحوث والدراسات ال مسطينية، نابمس، فمسطيف.
  ،دور مؤسسات المجتمع المدني في (. 2008ولطي ة، بنيوب ) بف طيب ىداياتخديجة

التنمية المستدامة، مؤتمر التنمية المستدامة والك اءة االستخدامية، جامعة فرحات عباس، 
 سطيؼ، الجزائر.

 ( دور المنظمات غير الحكومية في التنمية، معيد 2008خيرة، ساوس ومريـ، خمي ي .)
 العمـو القانونية واإلدارية، المركز الجامعي بشار، الجزائر.

 ( ،منظومة التشريعات الشاممة لعمؿ الجمعيات الخيرية 2014دائرة الدراسات واألبحاث .)
 والييئات األىمية"، وزارة الداخمية واألمف الوطني، غزة، فمسطيف.

 وزارة  ،2013ام  الوطني لمؤشرات األداء لمجمعيات الخيرية والييئات األىمية دليؿ البرن
 فمسطيف، غزة الداخمية،
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 ( المعوقات التي تحد مف أداء المؤسسات النسوية 2005سقؼ الحيط، دعاء حمدي .)
 ، راـ اهلل، فمسطيف.اإلسالميةقة عمؿ مقدمة لمؤتمر المؤسسات النسوية ر اإلسالمية، و 

  ،(. إدارة الموارد البشرية، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, عماف، 2005مفط ى )شاويش
 األردف.

 ( إدارة الجامعات اليمنية في ضوء االتجاىات المعافرة، 1998عبد الرحمف، عبد اهلل .)
 45-25(، 8)4مجمة جامعة فنعاء، 

 (دليؿ التشبيؾ والتعبئة والضرط، الجامعة االسالم2008عبد العاطي، فالح .) ،ية، غزة
 فمسطيف.

 ( تقييـ استمرارية التمويؿ لممنظمات غير الحكومية 2002عبد الكريـ، نافر .)
 ال مسطينية، فمسطيف.

 ( الدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني في التنمية، شبكة 2010عبد الفمد، زياد .)
 المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية، دمشؽ.

 (. نحو فياغة رؤية تنموية فمسطينية، معيد أبحاث 2005نا )عبد اهلل، سمير وأجمند، آ
 السياسات االقتفادية ال مسطيني )ماس(، القدس، فمسطيف.

 (رؤية أوسع لدور المنظمات األىمية ال مسطينية في عممية 2004عبد اليادي، عزت.)
 مركز بيساف لمبحوث والنماء، راـ اهلل، فمسطيف. التنمية،

 والئحتو التن يذية رقـ  2002لسنة  84ات األىمية المفري رقـ قانوف الجمعيات والمؤسس
 .2002لسنة  178

 ( ،التنمية االقتفادية واالجتماعية 2008مركز تطوير المؤسسات األىمية ال مسطينية .)
 غزة، فمسطيف.، وأولويات المؤسسات األىمية

 ىمية ال مسطينية. ( . مدونة السموؾ اال2008ىمية ال مسطينية، )مركز تطوير المؤسسات األ
 غزة، فمسطيف.

  في االقتفاد ال مسطيني  اإلغاثةالخيرية  الجمعياتدور  .(2005) إبراىـمقداد، محمد
في  والتمويؿ"دراسة حالة قطاع غزة"، بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي األوؿ، االستثمار 

  اإلسالميةالمعافرة الجامعة  والتحديات التنميةآفاؽ  ببف فمسطيف
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 ،دور المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية الشاممة، مؤتمر  (.2008أحمد ابراىيـ ) مالوي
 العمؿ الخيري الخميجي الثالث. جامعة مؤتة، األردف.

 ( مؤسساتنا األىمية ودورىا في فمسطيف1999نخمة، خميؿ .)- نحو تنمية مجتمعية، الممتقى
 ال كري العربي، فمسطيف.

 ومشاركة المجتمع المدني في عممية التنمية بدولة (.ت عيؿ دور 2006) وزارة التخطيط
 الكويت.، الكويت
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 (: خطاب التحكيـ1ممحؽ رقـ )

 

 

 المحترم.    حضرة السٌد:

 الموضوع/ تحكٌم استبانة

 قوم الباحث  بإجراء دراسة بعنوان:ٌ

 فً التنمٌة بقطاع غزةمدى مساهمة الجمعٌات الخٌرٌة 

 

و ذلك استكماالً للحصول على درجة الماجستٌر فً برنامج إدارة الدولة والحكم  

 الرشٌد من أكادٌمٌة اإلدارة والسٌاسة بغزة.

ونظراً لما تتمٌزون به من خبرة ودراٌة فً موضوع البحث العلمً، ومنفعة للعلم 

ستبانة والمتعلمٌن، أرجو التكرم علٌنا بجزء من وقتكم الثمٌن والتفضل بتحكٌم اال

 المرفقة حسب ما ترونه مناسباً من تعدٌل أو حذف أو اضافة.

وتفضلكم بتقدٌم العون والمساعدة، والمساهمة فً نشر العلم  شاكرٌن لكم جهودكم

 وتطوٌر البحث العلمً.

 مع فائق االحترام والتقدٌر

 /الباحث

 مصطفى أمٌن األغا

5055500950

 العلٌا أكادٌمٌة اإلدارة والسٌاسة للدراسات

 فلسطٌنغزة / 



 

 ( : أسماء المحكميف2ممحؽ رقـ )
 

 مكاف العمؿ اسـ المحكـ ـ.

 جامعة القدس أبو ديس د. بساـ أبو حمد  .1

 الجامعة اإلسالمية د. محمد مقداد  .2

 اإلغاثة الزراعية أ. أحمد الفوراني  .3

 كمية العمـو والتكنولوجيا أ. حاتـ األغا  .4

 مساندة الط ؿ ال مسطينيجمعية  ـ. إبراىيـ أبو شمالة  .5
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 (: االستبانة3ممحؽ رقـ )

 

 

 

 األخ الكريـ، األخت الكريمة

 بتحضير رسالة ماجستير بعنواف: مصطفى أميف األغايقـو الباحث/ 

 فً التنمٌة بقطاع غزةمدى مساهمة الجمعٌات الخٌرٌة 

الماجستير في برنام  إدارة الدولة والحكـ الرشيد  وذلؾ استكمااًل لمحفوؿ عمى درجة

 مف أكاديمية اإلدارة والسياسة برزة.

بعناية وموضوعية، مع  االستبانةلذا يرجى التكـر مف حضرتكـ اإلجابة عمى أسئمة 

العمـ بأف المعمومات التي سيتـ الحفوؿ عمييا لف تستخدـ إال في أغراض البحث 

 العممي فقط.

 كـشاكريف لكـ جيود

 

 الباحث

 مصطفى أميف األغا

1255522042 

 العلٌا أكادٌمٌة اإلدارة والسٌاسة للدراسات

 غزة / فلسطٌن



030 

 

 القسـ األكؿ: المعمكمات الشخصية
 :الجنس  

 .ذكر     .أنثى 

 :الموقع الوظي ي 

  رئيس مجمس إدارة.   نائب رئيس مجمس إدارة.     المدير التن يذي. 

  .نائب المدير التن يذي   ............................:غير ذلؾ 

 :المؤىؿ العممي  

  أقؿ مف بكالوريوس.   بكالوريوس.       دراسات عميا.  

  الخدمةعدد سنوات: 

  سنوات 5أقؿ مف       سنوات 00أقؿ مف  إلىسنوات  5مف     

  سنة. 05أقؿ مف  إلىسنوات  00مف    سنة فأكثر. 05مف 

 : بيانات الجمعية القسـ الثاني

 منذ تأسيسيا عمر الجمعية: 

  سنوات 5أقؿ مف.                     سنوات 00أقؿ مف  إلىسنوات  5مف    

  سنة. 05أقؿ مف  إلىسنوات  00مف         سنة فأكثر. 05مف 

 :مقر الجمعية الرئيس 

  محافظة شماؿ غزة.   محافظة غزة.   المحافظة الوسطى.         
  محافظة خاف يونس.  محافظة رفح. 
 :مجاؿ عمؿ الجمعية األساسي 
  زراعي  فحي  اجتماعي  ثقافي  بيئي  تعميمي  شبابي  حقوقي  ط ولة وأمومة
.............................................:مختمط، غير ذلؾ 
 عػػػدد المػػػوظ يف الػػػدائميف:  عشػػػرة مػػػف أقػػػؿ    موظػػػؼ 90 إلػػػى 00 مػػػف    90 فػػػوؽ فمػػػا موظػػػؼ
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 االستبانةقسـ الثالث: أسئمة ال

 : ( أماـ كؿ بند مف البنكد أدناه01( إلى )0الرجاء كضع العالمة المناسبة مف )

 10إلى  1مف  ال قرة ـ.
 التمويؿ ومفادره:. 1
  شئونيا وتن يذ برامجيا ومشاريعيا عمى التمويؿ الذاتي.تعتمد الجمعية في إدارة   .1
  تعتمد الجمعية في إدارة شئونيا وتن يذ برامجيا ومشاريعيا عمى التمويؿ الداخمي.  .2
  عمى التمويؿ الخارجي. ومشاريعيا شئونيا وتن يذ برامجيا إدارةتعتمد الجمعية في   .3
  احتياجات المجتمع ال مسطيني.يساىـ التمويؿ الخارجي في تحقيؽ التنمية وفؽ   .4
يتوفر لدى الجمعية القدرة الذاتية عمى االستمرار في تن يذ برامجيا وأنشطتيا الممولة مف الخارج   .5

 .بعد انتياء التمويؿ الخارجي
 

  تقـو الجمعية برفض التمويؿ الخارجي الذي ال ينسجـ مع أولويات التنمية الوطنية.  .6
  .المموؿ أىداؼلى تحقيؽ أىدافيا برض النظر عف إتسعى الجمعية   .7
تقبؿ الجمعية التمويؿ الخارجي برض النظر عف أىدافيا التنموية بدافع استمرار مشاريعيا   .8

 وأنشطتيا.
 

ألجندة وفقًا  وليس ال مسطيني لممجتمع وفؽ االحتياجات التنموية الخارجية تتـ عممية التمويؿ  .9
 .المموليف الخافة

 

 واقع عمى ينعكس مما لمدعـ عمى الجمعية المتمقية وشروط أجندات الخارجي التمويؿ ي رض  .10
 .التنمية

 

  .والمنظمات الدولية المانحيف لرغبات التنموي دورىا في الجمعية تخضع  .11
  ترى الجمعية بضرورة تطوير آليات وبدائؿ لتمويؿ الجمعيات الخيرية في إطار تنموي.  .12
  .في التمويؿتعاني الجمعية مف عجز   .13
  .تقبؿ الجمعية تموياًل بالشراكة مع جمعيات أخرى  .14
  .تقبؿ الجمعية تموياًل بالشراكة مع المموؿ  .15
  . المنيجية التنموية في برام  ومشاريع الجمعية2

 10إلى  1مف  مدى توافر العدالة االجتماعية في برام  ومشاريع الجمعية 1.2
  وش افة الختيار ال ئات المستيدفة.تضع الجمعية معايير واضحة   .1
  معدالة بيف ال ئات المست يدة بشكؿ دوري.لتقيـ الجمعية مدى تحقيقيا   .2
  تعزز البرام  والمشاريع التي تقوـ بيا الجمعية العدالة بيف الجنسيف.  .3
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  .تن ذىاتمتـز الجمعية بنظاـ عادؿ إلدارة التنوع في مختمؼ البرام  والمشاريع التي   .4
  .تراعي الجمعية التوزيع الجررافي لمبرام  والمشاريع التي تن ذىا  .5
  .خافًا ل ئة الشباب في البرام  والمشاريع التي تن ذىا لي الجمعية اىتماماً تو   .6

 10إلى  1مف  برام  ومشاريع الجمعيةمدى توافر االستدامة في  2.2
  تراعي برام  ومشاريع الجمعية معايير االستدامة.  .1
  البرام  والمشاريع التي تن ذىا الجمعية ليا آثار إيجابية عمى البيئة.  .2
  .البرام  والمشاريع التي تن ذىا الجمعية تترؾ مخم ات ضارة بالبيئة  .3
  مستدامة عمى المست يديف.إيجابية البرام  والمشاريع التي تن ذىا الجمعية تترؾ آثارًا   .4
  .الموارد المتجددةتعتمد برام  ومشاريع الجمعية عمى   .5
  .تساىـ البرام  والمشاريع التي تن ذىا الجمعية في  توفير دخؿ مستقؿ لممست يديف  .6
  .تساىـ البرام  والمشاريع التي تن ذىا الجمعية في خ ض معدالت ال قر  .7
تسػػاىـ الجمعيػػة فػػي تعزيػػز االنتػػاج الػػوطني مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ المػػوارد المحميػػة فػػي تن يػػذ البػػرام    .8

 والمشاريع.
 

  .مشاريع تنموية تخدـ المست يديفبرام  و تساىـ في اقتراح تقـو الجمعية بإجراء أبحاث دورية   .9
  .تتضمف مشاريعًا تنمويةيتوفر لدى الجمعية خطة استراتيجية   .10
  .شراكة مستمرة مع المموؿ تقـو الجمعية بعمؿ  .11
  أخرى. ومنظمات مجتمع مدني مع جمعياتمستمرة شراكة  تقـو الجمعية بعمؿ  .12
 10إلى  1مف  برام  ومشاريع الجمعيةمدى توافر التمكيف في  3.2
  .تساىـ البرام  والمشاريع التي تن ذىا الجمعية في تطوير وتنمية ميارات المست يديف  .1
  مست يديف.متوفير وسائؿ ل تساىـ البرام  والمشاريع التي تن ذىا الجمعية في  .2
  .الميمشةتعطي الجمعية األولوية في برامجيا ومشاريعيا لم ئات   .3
  .تقـو الجمعية بربط مشاريعيا اإلغاثية بالسياؽ التنموي  .4
  .تمكيف الكادر المحمي تساىـ البرام  والمشاريع التي تن ذىا الجمعية في  .5

 10إلى  1مف  برام  ومشاريع الجمعيةمدى توافر المشاركة في  4.2
  .خطط البرام  والمشاريعإعداد و  اقتراح في المختم ة منظمات المجتمع المدنيتقـو الجمعية بإشراؾ   .1
  في تن يذ برام  ومشاريع الجمعية. المختم ة منظمات المجتمع المدنيتقـو الجمعية بإشراؾ   .2
  في تقييـ برام  ومشاريع الجمعية. المختم ة منظمات المجتمع المدنيتقـو الجمعية بإشراؾ   .3
  .خطط البرام  والمشاريعإعداد و  اقتراحتقـو الجمعية بإشراؾ المست يديف في   .4
  تقـو الجمعية بإشراؾ المست يديف في تن يذ برام  ومشاريع الجمعية.  .5
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  تقـو الجمعية بإشراؾ المست يديف في تقييـ برام  ومشاريع الجمعية.  .6

 10إلى  1مف  برام  ومشاريع الجمعيةمدى توافر التنسيؽ والتكامؿ في  5.2
  يوجد تنسيؽ بيف الجمعية والجمعيات األخرى المشابية ليا في النشاط.  .1
  يوجد تنسيؽ بيف الجمعية والجمعيات األخرى التي تقع في ن س النطاؽ الجررافي.  .2
  .لممست يديف المقدمة الخدمات في االزدواجية مستوى خ ض في الجمعيات بيف التنسيؽ يساىـ  .3
  تقـو الجمعية بالتنسيؽ مع الوزارة المختفة في تن يذ برامجيا ومشارعيا.  .4
  يوجد تنسيؽ بيف الجمعية وبيف الوزارة المختفة في تحديد المعايير الختيار المست يديف.  .5
  .اسماء المست يديفيوجد تنسيؽ بيف الجمعية وبيف الوزارة المختفة في تحديد   .6

 10إلى  1مف  برام  ومشاريع الجمعيةمدى توافر الك اءة وال اعمية في  6.2
  يتـ اقتراح وتن يذ برام  ومشاريع الجمعية بناء عمى تقييـ االحتياجات ال عمية لممست يديف.  .1
  .برامجيا ومشاريعيايتوفر لدى الجمعية نظاـ مطبؽ القتراح وتن يذ وتقييـ   .2
  .المجتمع أفراد تثقيؼ في الجمعية تن ذىا التي والمشاريع البرام  تساىـ  .3
  .برامجيا ومشاريعياتقـو الجمعية بإشراؾ خبراء مختفيف في اقتراح وتن يذ وتقييـ   .4
 10إلى  1مف  . انسجاـ خطط وبرام  ومشاريع الجمعية مع خطة التنمية الوطنية.3
  .التنمية الوطنيةخطة الجمعية باالطالع عمى  تقوـ  .1
  شاركت الجمعية في تحديد الرؤية واألىداؼ التنموية لخطة التنمية الوطنية.  .2
  خطة التنمية الوطنية. بنود قامت الجمعية بالتعميؽ واالعتراض عمى  .3
  يتـ وضع برام  ومشاريع الجمعية  بناء عمى الخطة الوطنية لمقطاع الذي تتبع لو الجمعية.  .4
  مشاريع التي تن ذىا الجمعية مع خطة التنمية الوطنية.البرام  و التنسجـ   .5
  في خطة التنمية الوطنية يعزز الدور التنموي لمجمعية. مشاركة الجمعية  .6
في تن يذ برام  خطة التنمية الوطنية طالمػا أف الحكومػة تقػـو  مساىمة الجمعية ضروريالغير مف   .7

 بواجبيا.
 

 10إلى  1مف  والقانونية. البيئة السياسية 4
  يعتبر اإلطار القانوني المنظـ لمعالقة بيف الجمعية  والسمطة ال مسطينية كاؼ.  .1
  نظاميا األساسي.الجمعية مع أىدافيا المنفوص عمييا في  برام  ومشاريعتنسجـ   .2
  تشجع التشريعات القانونية الحالية الجمعية عمى لعب دور أكبر في التنمية.  .3
  .الجمعية بو تقوـ الذي التنموي الدور مف الحد إلى القانونية الرقابة ضعؼ يؤدي  .4
  يتـ تقديـ تسييالت قانونية لمجمعيات التي تتبنى برام  ومشارع تنموية.  .5
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  تنموية. ع تن يذ برام  ومشاري بما يساعدىا عمىيتـ سف تشريعات قانونية خافة تنظـ عمؿ الجمعية   .6
  عمى عمؿ الجمعية تحوؿ دوف مشاركتيا ال اعمة في التنمية.توجد قيود قانونية   .7
  تعمؿ التشريعات القانونية عمى التنسيؽ والتكامؿ بيف الجمعيات الخيرية بما يخدـ عممية التنمية.  .8
  تعديؿ القوانيف الموجودة حاليًا بما يسيؿ دور الجمعية في التنمية.ل توجد ضرورة  .9

  .جديدة بما يسيؿ دور الجمعية في التنمية ستحداث قوانيفال توجد ضرورة  .10
  سياسة تمييز مف قبؿ الجيات الحكومية بيف الجمعيات. توجد  .11
غالؽ المعابر في الحد مف البرام  والمشاريع التنموية التي تن ذىا الجمعية. يساىـ  .12   الحفار وا 
  االحتالؿ الفييوني في الحد مف البرام  والمشاريع التنموية التي تن ذىا الجمعية. يساىـ  .13
  االنقساـ الداخمي في الحد مف البرام  والمشاريع التنموية التي تن ذىا الجمعية. يساىـ  .14

 

 أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف المساىمة ال اعمة لمجمعية في التنمية: )يسمح بأكثر مف إجابة( ىيما 

 .االحتالؿ    .التمويؿ   .عدـ وجود خطة تنمية وطنية 

أذكرىاأخرى ،: 
............................................................................................. 
 ............................................................................................. 
 ............................................................................................. 

.................................................................. ........................... 

 في التنمية: )يسمح بأكثر مف إجابة(الحموؿ التي يمكف أف تؤدي إلى تدعيـ مساىمة الجمعية  ما ىي أىـ

     العمؿ عمى زيادة الموارد المالية   تشجيع التنسيؽ والتعاوف بيف المنظمات  زيادة

 تدعيـ امتيازات المنظمات األىمية. زيادة الممارسات الديمقراطية  استقاللية المنظمات    

أذكرىاأخرى ،: 
 ............................................................................................. 
 ............................................................................................. 
 ............................................................................................. 

.................................................................. ........................... 
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 مقابمتيـ ت(: أسماء مف تم4ممحؽ رقـ )

 

 مكاف العمؿ المسمى الوظي ي االسـ ـ.
مدير عاـ الشئوف العامة والمنظمات  أيمف فالح عايش  .1

 غير الحكومية
 وزارة الداخمية

 وزارة الداخمية مستشار قانوني بدائرة الجمعيات حاتـ أبو جبؿ  .2
 برنام  غزة لمفحة الن سية منسؽ المشاريع عيشةمحمود محمد أبو   .3
 لمتنمية والتأىيؿ جمعية إعمار مدير تن يذي  أنور موسى  .4
 جمعية ال جر الشبابي مجمس إدارةرئيس  فالح األسطؿ  .5
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 المجكعة البؤرية المشاركيف في (: أسماء5ممحؽ رقـ )
 

 مكاف العمؿ المسمى الوظي ي االسـ ـ.
 وزارة الزراعة مدير عاـ التخطيط الرحمف ابو شمالةد. نبيؿ عبد   .1
 الررفة التجارية مدير العالقات العامة د. ماىر تيسير الطباع  .2
3.  

  التنمية مدير د. كماؿ محمد المفري
 وتكنولوجيا االتفاالت وزارة

   المعمومات
4.  

 أ. عمر شعباف اسماعيؿ
مدير مؤسسة باؿ ثينؾ 
 لمدراسات االستراتيجية

 مؤسسة باؿ ثينؾ 

 وزارة الداخمية مدير الدراسات واألبحاث ـ. عبد الماجد شحدة العالوؿ  .5
 اإلغاثة الزراعية مدير المشاريع أ. أحمد الفوراني  .6
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 كعة البؤريةمالمج لقاءخالؿ صكر (: 7ممحؽ رقـ )

 

 

 



  - 138 - 

 

 

 اهلل حبمدمت 

 


