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  اإلهداء

  

  تمائهماهدي ثمرة جهدي الى كل الذين يبنون الوطن بايمانهم واخالصهم وان
  

  اهدي هذا التقرير المتواضع الى كل من ساهم في انجاحه 
  
  إخوتي وأهلي...من أناروا لي الدرب وسهروا على راحتي الى
  
  كل الذين يؤدون دورهم بامانة واخالص وانتماء لهذا الوطن  الى
  
  كل متطوع عربي و أجنبي في وطننا الحبيب الى
  
  

  رائد خليل إبراهيم حنانيا



أ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رارإق
  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 
باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وان هذه الرسالة أو أي جزء منها لم تقدم لنيل أي درجة 

  .عليا ألي جامعة أو معهد
  
  

  .................:التوقيع
  

  م حنانيارائد خليل إبراهي
  

  :.................التاريخ



ب  

  الشكر والعرفان
  

  .اً  على كل شيء في هذه الحياةالحمد والشكر هللا دوماً  وأبد
  

  ليس هناك من يستحق الشكر والتقدير أكثر منك أستاذي الفاضل الدكتور احمد ابو دية 
  

فقد كانت مـساعدتهم    أشكر جميع الطالب واألشخاص الذين ساعدوني حتى لو بأبسط مما يتوقعون            
  شكراً  لكم جميعاً  .... لي سبب إنهائي لهذا البحث

  
  شكراً  ألساتذتي الذين أحببتهم وكانوا قدوة لي 

  
  رائد خليل إبراهيم حنانيا



ج  

 تعريفات
  

 وبدافع منه دون انتظار مقابل له، ،الجهد الذي يبذله االنسان لمجتمعه  :  التطوع
في مجال العمل االجتماعي قاصدا بذلك تحمل بعض المسئوليات 

 والذي يستهدف تحقيق الرفاهية لالنسانية وعلى اساس ان ،المنظم
الفرص التي تتاح لمشاركة المواطنين في الجهود المجتمعية المنظمة 

محمد، "(ميزة يتمتع بها المجتمع وان المشاركة تعهد يلتزمون به
2008.(  

اختيارية لخدمة مجتمعات أخرى غير الذين يبذلون الجهد بصفة   :  المتطوعين االجانب
مجتمعهم االصلي، وبدون مقابل من أي نوع، فقط بدافع الخدمة 
المجتمعية للبلدان االخرى، ومد يد العون بكافة انواعها بهدف نشر 

 السالم، الخير لجميع الناس، والمشاركة في سعادة اآلخرين، ،الوعي
ب خبرات أيضاً بدافع خاص للمتطوع من أجل التعلم واكتسا

  .ومهارات جديدة مختلفة من مجتمعات مختلفة
)http//en.wikipedia.org/wiki/foreign_volunteers( 

كل تجمع منظم يهدف إلى تحسين األداء وفعالية العمل، لبلوغ أهداف   :  العمل المؤسسي
محددة، ويقوم بتوزيع العمل على لجان كبرى وفرق عمل وإدارات 

واجتماعية؛ بحيث تكون لها المرجعية  علمية، ودعوية، :متخصصة
يعتبر عمالً مؤسسياً ... وحرية اتخاذ القرار في دائرة اختصاصها

  ).2007ابو فارة، (
المؤسسات والنوادي واالطر الشبابية التي تعمل مع الشباب بصورة   :  المؤسسات الشبابية

مباشرة، ويجد لها مقرات وهيكلية ادارية وبطبيعة الحال مؤسسات ال 
هدف الى الربح وتقدم خدمات للشباب سواء ثقافية او توعوية تثقيفية ت

او رياضية او فنية او غير ذلك من االنشطة والبرامج المختلفة 
  )2006رحال، (

  



د  

 ملخص الدراسة
 

 الدراسة إلى معرفة الدور الذي يقـوم        تهدف هذه  ،2010-2009اجريت هذه الدراسة خالل عامي      
 تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحـم،            به المتطوعون األجانب في   

والدراسة إلى بيان دور المتطوعين األجانب في تأمين التمويل ورسم الخطط اإلسـتراتيجية وفـي               
صنع القرارات اإلدارية والقيادة، وتطوير هيكلية هذه المؤسسات، باإلضافة الى بيان دورهـم فـي               

واستخدم الباحث منهج البحث الوصفي مـن       . ها وتطوير البرامج وتنفيذها   تدريب الكادر الوظيفي في   
التمويل، ووضع الخطـط    (خالل استخدام االستبيان كأداة للدارسة  والذي شمل ستة مجاالت وهي            

، وتكون مجتمع الدراسـة مـن       )االستراتيجية، وبناء الهيكليات، والبرامج، والتدريب، وصنع القرار      
وقد تم اختيار محافظة بيت لحم لتزايـد        ، في محافظة بيت لحم    عنى بالشباب جميع المؤسسات التي ت   

مؤسـسة شـبابية فيهـا،      ) 62(وجود المتطوعين األجانب فيها بشكل ملحوظ ولوجود ما يقـارب           
  .مبحوثين) 110(واجريت الدراسة على عينة مكونة من 

  

تطوير العمل المؤسسي في     دور المتطوعين االجانب في      نتائج، حيث ان  عدة  وتوصلت الدراسة الى    
المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم لمجال التمويل يعتبر دوراً فاعالً، ولكن ليس فـي كافـة                 
الجوانب، فهم يساعدون في الحصول على التمويل من خالل تقديم التوجيهات وارشاد المؤسـسات              

رحات التمويل، ولكـن وجـودهم      الشبابية للجهات المانحة، وبالدرجة الثانية المساهمة في اعداد مقت        
  .ليس شرطا للحصول على التمويل

  
وايضاً يساهم المتطوعون األجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظـة              
بيت لحم لمجال وضع الخطط االستراتيجية من خالل خبرتهم في تطوير الخطط التي تضعها ادارة               

على صياغة الخطط االستراتيجية كاملة نظـراً لعـدم معـرفتهم           المؤسسة، ولكن ليس لديهم القدرة      
باحتياجات الشباب وطبيعة المجتمعات المحلية، كما ان معرفتهم وخبرتهم في مجال التمويل وكتابة             

  .الموازنات تتيح لهم القدرة على التعرف على االمكانيات المتاحة للمؤسسة
 

 المؤسسي في المؤسسات الشبابية فـي محافظـة         كما ان دور المتطوعين االجانب في تطوير العمل       
بيت لحم لمجال بناء الهيكليات يعتبر دوراً فاعالً، اذ لهم دور في توطيـد العالقـات بـين االدارة                   
والموظفين وتطوير خطوط االتصاالت بينهم، وفي وضوح المستويات االدارية، ولكن دورهم فـي             

للمتطوعين االجانـب   . الغالب يبقون بعيداً عن االدارة هذا الجانب ليس فاعالً بقدرٍ كبير، اذ انهم في        
دور كبير في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم لمجال البرامج،               



ه  

اذ ان عملهم في االساس يتركز في هذا الجانب، من خالل اسهامهم فـي تطـوير البـرامج فـي                    
على ادارة البرامج وتحقيق اهدافها، ولديهم القـدرة علـى   المؤسسة، وتنويع البرامج، وزيادة القدرة    

بناء عالقات متينة مع ابناء المجتمع المحلي والشباب، وهذا يتيح لهم دور فاعل في مجال البـرامج                 
باالضافة لذلك فان للمتطوعين االجانب دور كبير في مجال التـدريب، اذ             .في المؤسسات الشبابية  

  .ديدة، واساليب تدريب متقدمة، ويساهمون في تنويع المهارات التدريبيةانهم يأتوا ببرامج تدريبية ج
 

 فان للمتطوعين االجانب دوراً ولكن ليس كبيراً في هذا الجانب، اذ انهم في ،في مجال صنع القرار
الغالب يبقون بعيداً عن اإلدارة ما خال من بعض الجوانب، كطرح بعض البدائل لبعض القرارات 

  .رة، والربط بين الموارد المتاحة وعملية صنع القراركمقترحات لالدا
 

بشكل عام يوجد للمتطوعين االجانب دور في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في 
 في كافة الجوانب ولكن بدرجات متفاوتة، واصبحوا اليوم يشكلون فئة مهمة في ،محافظة بيت لحم

 والنفقات التي تقع على عاتق المؤسسة من حيث اإلقامة أو المؤسسات الشبابية، بالرغم من المبالغ
 وفي المؤسسات الشبابية في محافظة بيت ، ولكن دورهم يعتبر فاعالً في مجتمعنا الفلسطيني،السكن
على صعيد , و هذا ال يعني انه ال يوجد لهم جانب سلبي لوجودهم في المؤسسات الشبابية, لحم

 .  ولكن الباحث اقتصر في هذه الدراسة الجانب االيجابي فقط,المثال من الناحية االجتماعية
 

ستغالل خبرات المتطوعين األجانب في مجال التدريب للكوادر        وأوصى الباحث في ختام الدراسة با     
واشراك  . وذلك لكون المتطوعين االجانب يحملون خبرات واسعة في هذا المجال          ،البشرية المحلية 

ت عامة واطالعهم على خصوصيات مجتمعنا  المحلي واشراكهم في          المتطوعين االجانب في فعاليا   
 .تحديد احتياجات الشباب وبالتالي تمكينهم من المشاركة في عملية تحديد االولويات االكثر فعاليـة             

وايضاً القيام بدراسات اخرى حول المتطوعين االجانب ودورهم في خدمة المجتمعـات المحليـة،              
ية اشراك المتطوعين االجانب بفعالية اكبر في كافة جوانب اعمـال  وكذلك اجراء دراسات حول كيف 

  .المؤسسات الشبابية



و  

The role of the foreign volunteers in developing the institutional work at 
the youth institutions in Bethlehem Governorate 
 
Abstract: 
 
This study was conducted during the years 2009-2010. It aims to know the role of the 
foreign volunteers in developing the institutional work at the youth institutions in 
Bethlehem Governorate, and to know their role in fundraising, drawing strategic plans, 
making administrative and leading decisions and developing the structure of those 
institutions, in addition to know their role in training their staff and developing and 
implementing their program.  The researcher used the descriptive research methodology 
through using a questionnaire as a tool of the study. This questionnaire included six fields: 
funding, setting strategic plans, building structures, programs, training and decision 
making. The community of the study consisted of all the institutions involved in youth 
affairs in Bethlehem Governorate. Bethlehem Governorate was selected due to the fact that 
there are a notable increasing number of foreign volunteers in it and there are also about 62 
youth institutions in it. The study was conducted on a sample consisting of 110 
participants. 
 
The study reached the following results, that the role of the foreign volunteers in 
developing the institutional work at the youth institutions in Bethlehem Governorate 
regarding funding is considered an active role, but not in all aspects. Those volunteers 
assist in fundraising through giving instructions and leading the youth institutions to the 
donors, and they also prepare proposals for funding, nevertheless their existence is not a 
condition for attaining funding. 
 
Also the foreign volunteers contribute to develop the institutional work at the youth 
institutions in Bethlehem Governorate regarding setting strategic plans through their 
experience in developing the plans set by the institution`s administration; but those 
volunteers do not know the requirements of the youth nor the nature of the local 
communities. Adding to this, their knowledge and experience in funding and drafting 
budgets provide them with the ability to know the potential resources of the institution. 
And the foreign volunteers also play an active role in strengthening the relationships 
between the administration and the employees and in developing communication lines 
among them, and in clarifying the administrative levels. But in this respect, their role is not 
effective enough as they often remain far away from the administration. 
 
The foreign volunteers have a great role in developing the institutional work at youth 
institutions in Bethlehem Governorate regarding programs, as the work is essentially 
focused in this aspect, through their contribution to develop the institution`s programs , 
diversify programs and increasing the ability on program management and achieve their 
objectives. Such volunteers are capable on building concrete relations with local 
community members and youth, and this allows them to play an active role in the field of 
the youth institutions` programs. And the foreign volunteers also play an active role in 
training. They provide new training programs and advanced training methods, and they 
contribute to diversify the training skills. 
 
The foreign volunteers also have a role in decision-making, but it is not great, as they often 
remain far away from the administration except in some aspects such as suggesting 



ز  

alternative of some decisions like suggestion to the administration, and connecting between 
the potential recourses and the decision-making process. 
 
In general, the foreign volunteers have a great role in developing the institutional work at 
the youth institutions in Bethlehem Governorate in all fields but with disparate grades. 
Today, they form an important group at the institutions when they work, but this role 
remains active in the Palestinian community and in the youth institutions in Bethlehem 
Governorate, this does not mean that there is no negative part for the foreigners Volunteers 
on the youth Organizations, such as the social parts, the researcher focus on the positive 
part.   
 
The researcher concluded this study with the following recommendations such as 
exploiting the experience of the foreign volunteers in training local staff as those 
volunteers have large experiences in this field. And the researcher also recommended with 
involving the foreign volunteers in public events, and showing them the privacies of the 
local community, and involving them in identifying the participation, indentifying the most 
effective priorities. He also recommended conducting other studies on the foreign 
volunteers and their role in local community services, and conduct studies on how to 
effectively involve them in all aspects of the youth institutions work 
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  اسةخلفية الدر :األولالفصل 

______________________________________________________  

  Study Back Groundخلفية الدراسة 
 

  Introductionالمقدمة  1.1
 

 المجـاالت   بشكل موسع خالل األعـوام الماضـية فـي مختلـف             األهليةمنظمات  برزت أهمية ال  
لتحتيـة  ، السياسية، التعليمية، الصحية وغيرها من المجاالت المتعلقة بالبنية ا         االقتصادية ،تماعيةاالج

أصبحت هـذه   و  ،  2000انتفاضة األقصى التي بدأت في أيلول عام        الفلسطينية خاصة بعد اندالع       
تشكل حالياً ما يمكن أن يعرف بالظـاهرة التـي أصـبحت            ) المؤسسات غير الربحية  (المؤسسات  

تستقطب العديد من عناصر المجتمع متمثلة بالقوى البشرية العاملة والموارد المالية وبشكل خـاص              
رغم أن تغييراً حقيقياً قد حصل على واقـع المجتمـع            .)2005،سنقرط( المحلي والعالمي    االهتمام

ام األمن   في ظل انعد   ،الفلسطيني فإن حجم العقبات والتحديات التي ال تزال تواجه بناء مجتمع مدني           
 في الـسنوات    في األراضي الفلسطينية   ولكن طرأ تغيير كبير      ة، قائم ، واألمان السياسي  االقتصادي

حيث نشأت الكثير   ،  2005منذ عام   التي سادت األراضي الفلسطينية      هدوءال فترة    مع الماضيةالقليلة  
للـشعب  دمار ومعاناة   من   اإلسرائيليسياسة االحتالل   ربحية، نتيجة لما خلفته     الغير  من المؤسسات   

اسـتقبلت  ومساندة هذه الفئـة مـن الـشعب،         هناك حاجة ل   كانت   إذ منهملشباب  الفلسطيني خاصة ا  
 أنحاء العالم للعمل فـي المؤسـسات        معظمد من المتطوعين األجانب من      ي العد  الفلسطينية األراضي
  . هذه المؤسساتفي في بناء وتطوير العمل المؤسسيتقديم المساعدة والعون  من اجل الشبابية

  
 بـين   االجتمـاعي أصبح العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمـع ونـشر التماسـك              لقد  

 والعمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معـاني الخيـر والعمـل               ،المواطنين
ته ودوافعـه   الصالح من كل المجموعات البشرية منذ األزل ولكنه يختلف في حجمه وشكله واتجاها            
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 فـي فتـرات      هذا العمـل    فمن حيث الحجم يقل    ،أخرى إلى آخر، ومن فترة زمنية      إلىمن مجتمع   
 الفلـسطينية مـع     األراضي كما حدث في     ، والهدوء ويزيد في أوقات الكوارث والحروب      االستقرار
بالمال أو غير   حيث الشكل فقد يكون جهداً يدوياً وعضلياً أو مهنياً أو تبرعاً            ومن  ،   االنتفاضة اندالع
 تعليمية أو   أو فقد يكون تلقائياً أو موجهاً من قبل الدولة في أنشطة اجتماعية             االتجاه ومن حيث    ،ذلك

 فالتطوع ما يتبـرع بـه       ،دوافع نفسية أو اجتماعية أو سياسية     لتنموية ومن حيث دوافعه فقد يكون       
  )2005سنقرط، (.اإلنسان من ذات نفسه مما ال يلزم فرضه بدون أي مقابل

  
 هو وجوده في منطقة بيت لحم وعمله في مؤسـسة           الدراسة هإن السبب الذي دفع الباحث لكتابة هذ      

ـ   أجنبية مبنية على التطوع والمتطوعين األجانب ومالحظة التأثير والدور الذي            ن ويقوم به المتطوع
ة كمتطـوع    مشاركة الباحث في العديد من المؤسسات الـشبابي        ، وكذلك بناء المؤسسي ال في   األجانب
، مركز التقارب بين الشعوب     بيديا، ، وئام ،مؤسسة جدل :نهاموالمجتمع الفلسطيني   في  شباب  اللخدمة  

جمعية الكتاب المقـدس،    مؤسسة سراج، سواعد، مركز إدوارد سعيد، إنسان، مركز طاليتا قومي،           
  .ymcaيميمة، دار الندوة الدولية، اليف جيت، و

  
  Study Importance and Justificationومبرراتها   أهمية الدراسة 2.1

  

تناوله فوجود المتطوعين األجانب في المؤسـسات       ت في أهمية الموضوع الذي      تكمن أهمية الدراسة  
 في الوقت الحاضر ظاهرة ملفتـة      أصبح   إال انه في السابق   غير شائعاً   الشبابية الفلسطينية كان أمر     

في البنـاء    األجانبالمتطوعون  ر الذي يقوم به     لبحث في الدو   هناك حاجة ملّحة ل    ولهذا فإن  .للنظر
م في التمويل ورسـم الخطـط   تأثيره و،تطوير المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم     والمؤسسي  

دورهم في تدريب الكوادر الوظيفية ووضع      كذلك   و ،اإلستراتيجية وصنع القرارات اإلدارية والقيادة    
  .البرامج وتنفيذها

  
المتطوعين األجانب في المؤسسات    ( هذه الظاهرة لبروز  كونها تسعى   في  ة  الدراس أهمية   كذلك تبرز 
 وبيان تأثير العمل    المتطوعون وشكل العمل التطوعي الذي يقوم به        ، في محافظة بيت لحم    )الشبابية

المتطوعين األجانب بالنسبة    أهميةبروز   . عموماً التطوعي األجنبي على المجتمع المدني الفلسطيني     
وأثر ذلك فـي عمليـة التقـدم        فيها  بابية ودورهم في بناء وتطوير العمل المؤسسي        للمؤسسات الش 

 والعمل  لوجود المتطوعين األجانب  الحاجة لمعرفة اآلثار اإليجابية      مع    بشكل عام  المجتمعي والتنمية 
الحاجة لمعرفة اآلثـار الـسلبية      وأيضا  ,  كي تستمر وتنمو   يها والمحافظة عل  هذه اآلثار على تدعيم   

 .معالجتها والعمل على األجانبد المتطوعين لوجو



  3

  Study Objective  أهداف الدراسة 3.1

  
 فـي   األجانـب هو توضيح الدور الذي يقوم به المتطوعـون         و تسعى الدراسة لتحقيق هدف رئيس      

 الهـدف   إلـى  باإلضـافة و  تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم،           
  : و هي على النحو التالياألخرى الفرعية األهدافك عدد من الرئيس للدراسة هنا

  
لمؤسـسات  لعمـل ا  ة  يالخطط اإلستراتيج وضع   دور المتطوعين األجانب في      التعرف على  •

  .الشبابية

  .بناء هيكلية المؤسسات الشبابيةعلى  المتطوعين األجانب تحديد اثر •

  .لشبابيةبيان دور المتطوعين األجانب في تطوير برامج المؤسسات ا •

 .بيان دور المتطوعين األجانب في تأمين التمويل للمؤسسات الشبابية •

  .ور المتطوعين األجانب في تدريب الكادر الوظيفي في المؤسسات الشبابيةتحديد د •

  .دور المتطوعين األجانب في صنع القرار والقيادة في المؤسسات الشبابيةالتعرف على  •

  
  Study Problem  ةدراسمشكلة ال 4.1

  

، 2005نظراً لتزايد ظاهرة تواجد المتطوعين األجانب في محافظة بيت لحـم خاصـة بعـد عـام        
 مـن   المجتمع المدني ما لذلك من تأثير واضح على        المؤسسات الشبابية و   وتركزهم في العمل داخل   

عدة نواحي يتعلق بعضها بالمؤسسات الشبابية و بنائها المؤسسي وبرامجها و خططهـا و تـدريب                
 بالتأثيرات االجتماعية لهذه الظاهرة فإن الدراسة تسعى لإلجابة         اآلخربعضها  كوادر فيها و يتعلق     ال

 المؤسسات  العمل المؤسسي في   المتطوعين األجانب في تطوير      ما دور  :يتمثل في على سؤال رئيس    
  ؟الشبابية في محافظة بيت لحم

 
  Study Questions  أسئلة الدراسة 5.1

 
  :األخرى األسئلةالرئيس للدراسة مجموعة من يتفرع عن السؤال 

  
 ة للمؤسسات الشبابية؟يالخطط اإلستراتيجوضع ما دور المتطوعين األجانب في  •

 ما دور المتطوعين األجانب في بناء هيكلية المؤسسات الشبابية ؟ •

 ما دور المتطوعين األجانب في تأمين التمويل للمؤسسات الشبابية ؟ •
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 نب في تطوير برامج المؤسسات الشبابية ؟ما دور المتطوعين األجا •

 ما دور المتطوعين األجانب في تدريب الكادر الوظيفي في المؤسسات الشبابية ؟ •

 ما هو دور المتطوعين األجانب في صنع القرار والقيادة في المؤسسات الشبابية ؟ •
 

  Study Hypotheses الدراسة فرضيات 6.1
  

  :ي هتقوم الدراسة على عدد من الفرضيات
  

 بـين متوسـطات     α ≥ 0.05 عنـد مـستوى الداللـة        إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       •
 المؤسـسي فـي     العمـل استجابات المبحوثين نحو دور المتطوعين األجانب في تطـوير          

  .لمتغير العمرتعزى المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم 
 بـين متوسـطات     α ≥ 0.05 عنـد مـستوى الداللـة        إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       •

 المؤسـسي فـي     العمـل استجابات المبحوثين نحو دور المتطوعين األجانب في تطـوير          
  . لمتغير الجنس تعزىالمؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم

 بـين متوسـطات     α ≥ 0.05 عنـد مـستوى الداللـة        إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       •
فـي  ي تطـوير العمـل المؤسـسي        فاستجابات المبحوثين نحو دور المتطوعين األجانب       

  . لمتغير المستوى التعليمي تعزىالمؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم
 بـين متوسـطات     α ≥ 0.05 عنـد مـستوى الداللـة        إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       •

المؤسـسي فـي    في تطـوير العمـل      استجابات المبحوثين نحو دور المتطوعين األجانب       
  . العملطبيعة لمتغير  تعزىفظة بيت لحمالمؤسسات الشبابية في محا

 بـين متوسـطات     α ≥ 0.05 عنـد مـستوى الداللـة        إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       •
 فـي   في تطـوير العمـل المؤسـسي      استجابات المبحوثين نحو دور المتطوعين األجانب       

  .الخبرة لمتغير  تعزىالمؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم
 

  Study Limitations  حدود الدراسة 7.1

  

 2009عـام   حتى نهايـة     2005عام    ما بين  تغطي الدراسة الفترة الواقعة    :الحدود الزمانية  •
 الفلـسطينية و إعـادة بنـاء        األراضيفي  للوضع   بداية استقرار    2005حيث شهدت عام    

حيـث انتـشرت     ، للضفة الغربيـة   اإلسرائيلي و االجتياح    األقصىالمؤسسات بعد انتفاضة    
 وازداد وجـود    شبابية وأصبحت ذات تأثير واضـح فـي المجتمـع المـدني           المؤسسات ال 
 .فيها األجانبالمتطوعين 
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  . المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم: الحدود المكانية •

 فـي المؤسـسات     األجانـب ن  ون المحليين والمتطوع  و والموظف اإلداريون: الحدود البشرية  •
  .ة بيت لحممتطوعين أجانب في محافظالشبابية التي تحوي 

 
   الدراسة صعوبات8.1

 
  .دراسةال التي تدعم هذهمراجع السابقة و الدراسات قلة ال •
فـي   األجانـب الدور الحقيقـي للمتطـوعين       بالمعلومات حول    اإلدالء عن   نياإلداريتحفظ   •

 .مؤسساتهم
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 الفصل الثاني

______________________________________________________  

 Theoretical Frame & Previous نظـري والدراسـات الـسابقة    الاإلطـار 
Studies  

  
  Introduction المقدمة 1.2

 
يعتبر العمل االجتماعي التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانة 

دة فهناك قاع, المجتمعات في عصرنا الحالي، ويكتسب العمل االجتماعي أهمية متزايدة يوماً بعد يوم
مسلم بها مفادها أن الحكومات، سواء في البلدان المتقدمة أو النامية، لم تعد قادرة على سد 
احتياجات أفرادها ومجتمعاتها، فمع تعقد الظروف الحياتية ازدادت االحتياجات االجتماعية 
وأصبحت في تغير مستمر، ولذلك كان ال بد من وجود جهة أخرى موازية للجهات الحكومية تقوم 
بملء المجال العام وتكمل الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تلبية االحتياجات االجتماعية، 

وفي أحيان كثيرة يعتبر دور المنظمات األهلية دوراً ". المنظمات األهلية " ويطلق على هذه الجهة 
وأصبح يضع , اًسباقاً في معالجة بعض القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية وليس تكميلي

  )2006رحال،  ( خططاً وبرامج تنموية تحتذي بها الحكومات
  

 ومنذ بداية األلفية الثالثة اهتماما متزايدا ببعض القضايا من بينها قضية التطوع  الناميويشهد العالم 
والمجتمع المدني ويرى الكثيرون أن الجهود التطوعية تعبر عن اتجاهات وقيم مرغوبة لصالح 

 فهي تعبر عن مدى االنتماء الذي يشعر به الفرد نحو مجتمعه ورغبته في العطاء له المجتمع
ويعبر . بالصورة التي يستطيعها  والتي يراها مناسبة، وشعوره بان هذا العطاء يسد احتياجا معينا

التطوع أيضا عن مناخ ديمقراطي يتيح للمواطن اختيار قضية معينة أو مشكلة مجتمعية يهمه 
 وحينما يتطوع المواطنون بشكل منظم من . في حلها برغبة منه دون فرض أو إجبارالمساهمة
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 ).2004فهمي، (خالل المؤسسات المختلفة فان ذلك يزيد من توحدهم ويعظم من ناتج عطائهم  
 إذ أن ذلك يعود على المنظمات والمؤسسات التطوعية ،ويجب عدم إغفال القيمة المادية للمطتوعين

 International.  الناحية المادية إذ يمكن المنظمة من توفير مبالغ كبيرة من األموالبعائد كبير من

Federation of Red Cross, 2007).(   
 

 اما الجزء االول فيعرض فيه االطار النظري، ،يتناول الباحث في هذا الفصل جزأين رئيسيين
معيقاته، والمؤسسات المشمولة في  واشكاله واهدافه، ومقوماته، و،ويقدم فيه عرضا لمفهوم التطوع

  .البحث، اما الجزء الثاني  فيعرض فيه الباحث  الدراسات ذات العالقة بموضوع العمل التطوعي
  

  Theoretical Frame  النظرياإلطار 2.2
 

  :مفهوم العمل التطوعي .1.2.2
  

مجموعة  " نهبأينبثق العمل التطوعي من مفهوم اكبر واشمل وهو العمل االجتماعي الذي يعرف 
 تطوعية تسعى من أجل توفير وأهلية  المنظمة التي تمارسها هيئات حكومية واألنشطةالبرامج 

 الحلول المناسبة  االجتماعية والعمل على عالجها وإيجادالحماية والوقاية والحد من آثار المشكالت
  ).2001حافظ، " (لها
  

 يهدف منه الى تقديم خدمة لالخرين او ،ييعتبر العمل التطوعي نشاط يصدر عن صاحبه بدافع ذات
 ويتطلب هذا العمل التضحية بالوقت او الجهد .البيئة او المجتمع دون تقاضي اجر عن هذه الخدمة

وقد طرح العديد من  ).2004لطفي، (او المال دون انتظار عائد مادي يوازي الجهد المبذول 
اصة في علم االجتماع والخدمة االجتماعية الباحثون والكتاب في العلوم االجتماعية المختلفة خ

  .تعريفات خاصة بالتطوع
  

 انسان بدون مقابل لخدمة هذلك الجهد الذي يبذل"  بانه ن الذين عرفوا التطوعيفهناك بعض الباحث
مجتمعه وبدافع منه لالسهام في تحمل المسئوليات االجتماعية التي تعمل على تقديم الرفاهية 

"  ان الفرص التي تتهيأ لمشاركة المواطن تمثل نوعا من االلتزام بالنسبة لهاالنسانية على  اساس 
  ).2008محمد، (
  
قابل  وبدافع منه دون انتظار م،مجتمعهذلك الجهد الذي يفعله االنسان ل" بانه ان هناك من عرفه كما

ف تحقيق  والذي يستهد،له، قاصدا بذلك تحمل بعض المسئوليات في مجال العمل االجتماعي المنظم
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ين في الجهود المجتمعية الرفاهية لالنسانية وعلى اساس ان الفرص التي تتاح لمشاركة المواطن
  ).2008محمد، "(ميزة يتمتع بها المجتمع وان المشاركة تعهد يلتزمون بهالمنظمة 

  
از بلورة لفكر الفرد او مجموعة من االفراد المدفوعين بدافع االنج" بانه كما عرفه البعض االخر 

 ويعد العمل التطوعي صورة من صور الديمقراطية واحد ،والتحصيل وتحقيق اهداف تنموية معينة
مواردعملية التنمية فهو طاقة اضافية يتم دفعها في انشطة التنمية بما يساعد  على النهوض بمستوى 

  ".الخدمات المتاحة للمواطنين وتحسين نوعية الحياة 
  

جهود ارادية تعكس مبادرة شخصية تنطلق من مسئولية اخالقية  " اما اماني قنديل فتعرفه  بانه
ومسئولية اجتماعية لمساعدة ودعم االخرين سواء ببذل الوقت او الجهد دون توخي اهداف ربحية 

  ).2008محمد، (" او تجارية 
  

ويعرف العمل التطوعي كذلك بانه الجهد المبذول  القائم على  خبرة او مهارة معينة ويبذل عن 
  .)2004لطفي، ( مالي بالضرورة  عائدرغبة واختيار بغرض اداء واجب اجتماعي وبدون توقع

  
تلك الجهود التي يقوم بها االنسان بشكل اختياري دون مقابل  "  هو : فترى ان التطوع patriciaاما 

من خالل المشاركة في برنامج او تقديم اختياري الحدى الجمعيات التطوعية او المؤسسات 
  )2007،ابو النصر. ("كوميةالح
  

  :اشكال العمل التطوعي .2.2.2

  

  :هناك شكلين من اشكال العمل النطوعي وهماو
  

 عمل أو سلوك اجتماعي يمارسه ويعبر عنه بانه كل: العمل التطوعي الفردي: الشكل االول •
  .الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة منه وإرادة وال يبغي منه أي مردود مادي

وهو أكثر تقدماً من العمل التطوعي الفردي : العمل التطوعي المؤسسي :الشكل الثاني •
في الوطن العربي توجد مؤسسات متعددة فوأكثر تنظيماً وأوسع تأثيراً في المجتمع، 

  .وجمعيات أهلية تساهم في أعمال تطوعية كبيرة لخدمة المجتمع
جمعيات (ة وتسهموفي المجتمع مؤسسات كثيرة يحتل فيها العمل التطوعي أهمية كبير •

في تطوير المجتمع إذ إن العمل المؤسسي يسهم في جمع ) ومؤسسات أهلية وحكومية
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الجهود والطاقات االجتماعية المبعثرة، فقد ال يستطيع الفرد أن يقدم عمالً محدداً في سياق 
عمليات محو األمية، ولكنه يتبرع بالمال؛ فتستطيع المؤسسات االجتماعية المختلفة أن 

  من الجهود المبعثرة متآزرة ذات أثر كبير وفعال إذا ما اجتمعت وتم التنسيق بينهاتجعل
 )2007غنام،(

 
  :تطور مفهوم العمل التطوعي  .3.2.2

 
وذلك بفعل , لقد شهد العمل االجتماعي عدة تغيرات وتطورات في مفهومه ووسائله ومرتكزاته

 التطورات التي حدثت في غايات وأهداف اصة خ،تحدث في االحتياجات االجتماعيةالتغيرات التي 
 أصبح ، فبعد أن كان الهدف األساسي هو تقديم الرعاية والخدمة للمجتمع وفئاته،العمل االجتماعي

 وبالطبع يتوقف نجاح تحقيق الهدف على صدق وجدية العمل ،الهدف تغيير وتنمية المجتمع
ومن المالحظ أن العمل االجتماعي . تنميةاالجتماعي وعلى رغبة المجتمع في إحداث التغيير وال

 ومعياراً لقياس مستوى الرقي ،بات يعتبر أحد الركائز األساسية لتحقيق التقدم االجتماعي والتنمية
  .الجتماعي لألفرادا
  

 فكلما كان المورد ،ومن أهمها المورد البشري، ويعتمد العمل االجتماعي على عدة عوامل لنجاحه
قضايا االجتماعية ومدركاً ألبعاد العمل االجتماعي كلما أتى العمل االجتماعي البشري متحمساً لل

كما أن العمل االجتماعي يمثل فضاء رحباً ليمارس أفراد المجتمع والءهم . بنتائج إيجابية وحقيقية
قل مهارات األفراد وبناء  كما يمثل العمل االجتماعي مجاالً مهماً لص،وانتماءهم لمجتمعاتهم

   .همقدرات
 

 فإنه يمكن القول بأن عماد ،وانطالقاً من العالقة التي تربط بين العمل االجتماعي والمورد البشري
 فحماس ، خاصة في المجتمعات الفتية،المورد البشري الممارس للعمل االجتماعي هم الشباب

 ،ومضمونهالشباب وانتمائهم لمجتمعهم كفيالن بدعم ومساندة العمل االجتماعي والرقي بمستواه 
 والتي سيكونون بأمس ،فضالً عن أن العمل االجتماعي سيراكم الخبرات وقدرات ومهارات الشباب

  .الحاجة لها خاصة في مرحلة تكوينهم ومرحلة ممارستهم لحياتهم العملية
  

 إالّ ،ورغم ما يتسم به العمل االجتماعي من أهمية بالغة في تنمية المجتمعات وتنمية قدرات األفراد
 فهناك عزوف من قبل أفراد ، الذين يمارسون العمل االجتماعي هم نسبة ضئيلة جداً من األفرادنا

 عن المشاركة في العمل االجتماعي بالرغم من أن الشباب يتمتع ، وخاصة الشباب منهم،المجتمع
بمستوى عالي من الثقافة والفكر واالنتماء وبالرغم من وجود القوانين والمؤسسات والبرامج 
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في و ).2006رحال،  (.والجوائز التي تشجع الشباب على المشاركة بشكل فاعل في تنمية مجتمعهم
الماضي كان العمل التطوعي يركز اما على المعاونة االغاثية غير المنظمة خالل الكوارث 

  .والنكبات او على المعاونة للفئات الخاصة وااليتام وغيرهم من الضحايا
 

 فقد دلت الصور والرسوم على جدارن المعابد ،انتشار للعمل التطوعيومنذ بدء الخليقة هناك 
العمل االجتماعي التطوعي المتمثل في مساعدة الفقراء كان موجودا لديهم ان الفرعونية على 

 وتوفير ،كان لدى اغنياء االغريق اهتمام برعاية ابناء السبيلكما . خاصة في حفالت االسر المالكة
 وكذلك توفير المأوى للغرباء، وتقديم المساعدة للمحتاجين، وكانت خزانة ،الطعام والمأوى لهم

  وفي عهد حضارة الرومان كان العمل التطوعي يتمثل في طبقة .الدولة تتولى الرعاية االجتماعية
  .)2006الشهراني، (مح على الفقراء عندما يشتد القحط النبالء الذين يوزعون الق

  
نسان يواجه اعباء ومسؤوليات اكبر بحيث اصبح تنظيمها ووضع وفي العصر الحديث  اصبح اال

القوانين المناسبة لها ضروريا، وبناء على ذلك فقد تم انشاء هيئات ومنظمات ترعى العمل 
  .ح والقوانين واالنظمة الضابطة له وتحدد المهام المطلوبة منه وتضع اللوائ،التطوعي

  
ن وذلك لمواجهة حريق لندن المسمى بالحريق وتطوعوتعتبر بريطانيا اول من اسس فرقا من الم

  كما انها استفادت من المتطوعين إبان الحربين العالميتين،1666العظيم الذي شب في سبتمبر عام 
 لالستعانة بهم في ابالغ المواطنين عن الغارات الجوية لحمايتهم من أخطارها، ،االولى والثانية

 اول من قام بتنظيم العمل التطوعي في العالم، حيث اصدرت في وتعتبر الواليات المتحدة االمريكية
(  قانوناً ينظم العمل التطوعي في مجال اطفاء الحريق بمدينة نيويورك1737ديسمبر عام 

  .)2006الشهراني، 
  
 واالجتماعية، ،تطورت المجاالت التي يشارك فيها المتطوعين واتسعت لتشمل  المجاالت الطبيةو

، وفي الثمانينيات تطور مفهوم العمل التطوعي  من القرن العشرينينية، والتنموية والد،والزراعية
دليل مؤسسات : (خاصة  من قبل منظمة متطوعي هيئة االمم المتحدة ليشمل ابعادا جديدة منها

   )2003 ،العمل التطوعي في االراضي الفلسطينية
  

 وذات طابع مستدام لالنـسانية       و يتضمن السعي لتقديم خدمات مميزة      :البعد التنموي : اوال •
عامة او للمجتمع المحلي  بشكل خاص وبالتالي وضع الطابع الخيري واالغـاثي الـسابق               

  .للعمل التطوعي ضمن مستوى ارقى واكثر انتاجية
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اي ان العمل التطوعي يعتبر احد المـساهمات الهامـة          : البعد المتعلق بالحكم الرشيد   : ثانيا •
لحكم بكونه حكما يتميز بالتداول الـديمقراطي للـسلطة فـي           للوصول الى هذا النمط من ا     

 معايير الشفافية    وهذا اضافة الى تطبيق    .اء بسواء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية سو    
  .والمساءلة واالستجابة لحاجات المواطنين في عمل هذه المؤسسات

  .ه التنمويةواالبعد التنظيمي للعمل التطوعي من اجل زيادة جد: ثالثا •
 وذلك عبر اتساع دور منظمات المجتمع المدني كمنظمات مبـادرة           :البعد التشاركي : رابعا •

  .ومنفذة لالعمال التطوعية
  . وذلك عبر تزايد العمل التطوعي العابر للقارات:البعد الدولي: خامسا •
 وذلك عبر تنامي اهمية الرؤى كموجهة للعمل التطوعي نحو تنفيـذ            :البعد الفلسفي : سادسا •

 ونجم عن ذلك اتساع نطاق التعددية في توجهات واداء االعمال التطوعيـة             . معينة مهمات
  .على المستوى العالمي

  
  :دوافع التطوع. 4.2.2

  

 الدوافع التي تكمن وراء ذلك كفكرة او نشاط تتناولان المعالجات  النظرية لفكرة العمل التطوعي 
 الخ... موضوعيةذاتية ودوافع خاصةع خاصة ختلفة  فمنها دوافيتم ممارسته في ميادين الحياة الم

هناك العديد من الدوافع للعمل التطوعي تتمثل في الحاجة الى تكوين عالقات و ).2004الحمادي، (
اجتماعية مع االخرين او كسب صداقات جديدة او التعرف على الجنس االخر، والحاجة الى 

لتي ال يجد في العمل الرسمي متسعا ممارسة بعض االعمال التي تتفق مع الميول والرغبات وا
لتحقيقها، باالضافة الى شغل االوقات الحرة باسلوب مثمر، واكتساب خبرات ومهارات جديدة، 

الخ، ...باالضافة الى اشباع بعض الحاجات االجتماعية والنفسية كالحاجة لالمن واالنتماء والتقدير
التي يتطوع فيها الفرد، وكسب تقدير واحترام  للمنظمة ةاالداريووالحصول على المكانة االجتماعية 

كذلك االحساس بالمسؤولية االجتماعية نحو المجتمع والرغبة في النهوض به والعمل و ،المواطنين
من اجل الصالح العام، ورد الجميل لبعض مؤسسات المجتمع والتي سبق وان استفاد منها الفرد، 

  ).1994راشد، (ء دينية كانت او سياسية ات وبماديوااليمان بمعتقدات او قيم او اتجاه
  

  :مقومات التطوع .5.2.2

  

وجود عالقة وثيقة بين المتطوع ملية التطوعية بعض المقومات وهي  البد ان تتوفر في الع
ان تكون االعمال مسؤولية المشتركة، ووالمحترف على اساس االحترام المتبادل او الشعور بال
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ول طوعية مع ميلتان تتناسب االعمال اسة وواضحة، وكذلك  ذات اهمية وفائدة ملموالتطوعية
اق بما يعد لهم من برامج ن االلتحوان يقبل المتطوعالمتطوعين واستعدادهم وقدرتهم، باالضافة الى 

ينظر المتطوع الى عمله التطوعي على انه يماثل تماما في التزاماته وواجباته تدريبية، كما انه 
  )1994راشد، . (محترفوناالعمال التي يقوم بها ال

 
  :اهداف العمل التطوعي .5.2.2

  

  :تتلخص اهداف العمل التطوعي في المستويات التالية
  

 حيـث   يساعد التطوع على تماسك المجتمع لعـدة اسـباب          : اهداف خاصة بالمجتمع  : اوال •
 وذلك بتقـديم حلـول   ،اهم في التخفيف من حدة المشاكل االجتماعية التي تواجه المجتمع نس
بعض المشاكل واشباع بعض االحتياجات مما يؤدي الى زيـادة رضـا افـراد المجتمـع                ل

كما تعمل الجهود التطوعية على تعريف افراد        .فينعكس ذلك على تكامل المجتمع وتماسكه     
المجتمع بالظروف الواقعية التي يعيشها المجتمع مما يؤدي الى عدم مغـاالة النـاس فـي                

ة الفهم المشترك واتفاق االغلبية علـى اهـم المـشكالت            وتسهيل عملي  ،مطالبهم من جانب  
 .واالحوال السيئة التي يعاني منها المجتمع ويتعين على المجتمع مواجهتها من جانب اخـر             

ويؤدي التطوع كذلك الى تعريف افراد المجتمع باالحوال والظروف السياسية التي تعيـشها   
الفئات من مشكالتها ومحاولـة اشـباع       التالي مواجهتها النقاذ هذه     ببعض فئات المجتمع و   

 الجماعات االخرى   و وهذا يؤدي الى تقليل التمييز والعصبية الناتجة عن الجهل           ،احتياجاتها
كما ان انشغال المواطنين من المتطوعين في االعمال التطوعية يقود الى التفاهم             .بالمجتمع

راكهم في انشطة اخـرى      مما يقلل من فرص اشت     ،وااللتفاف حول اهداف مجتمعية مرغوبة    
قد تكون مهددة لتماسك المجتمع وتقدمه من جانب، وتساعد على استغالل االوقات الحـرة              

كما ان التطوع يساهم فـي       ).1994راشد،  (الفراد المجتمع بطريقة مثمرة من جانب اخر        
 وتحقيق التنمية الشاملة اذ ان مشاركة فئات واسعة في العمـل التطـوعي              ،تنمية المجتمع 

رع من عملية التنمية من خالل ما يقدمونه من عطاء وجهود في سبيل خدمة المجتمـع                تس
)United Nations Development Programme,2003(  

  
للمؤسـسات االجتماعيـة سـد       حقق التطوع ي: اهداف خاصة بالمؤسسات االجتماعية   : ثانيا •

االجتماعيـة، كمـل    النقص في اعداد االخصائيين االجتماعيين الذي تعاني منه المؤسسات          
 وذلك عـن طريـق تعريـف        ،ن على ربط المؤسسة االجتماعية بالمجتمع     ويعمل المتطوع 
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 ،المجتمع بالمؤسسة من جانب وتعريف المؤسسة برأي االهالي واتجاهاتهم من جانب آخـر       
مما يؤدي الى مساعدة المؤسسة للتعرف على احتياجات افراد المجتمع ومن ثـم محاولـة               

اييد المجتمع للمؤسسة ادبيا وماديا، فالمؤسسات ال تستطيع العيش بمعزل          اشباعها فيستمر ت  
  ).1994راشد،  (.عن افراد المجتمع حيث انها وجدت لخدمتهم وتحقيق اهدافهم

 
من هو ذاته   ك فانه يستفيد    لكما يفيد المتطوع المجتمع كذ     :اهداف خاصة بالمتطوعين  : ثالثا •

 يقوم باستثمار اوقاته الحـرة بطريقـة مثمـرة          مشاركته في االنشطة التطوعية حيث    خالل  
 كما يكسب  اثنـاء اشـتراكه فـي          ،وتوجيه طاقاته في قنوات شرعية بعيداً عن االنحراف       

االنشطة التطوعية مجموعة من الخبرات االجتماعية التي تساعدة على النمـو االجتمـاعي             
وعيـة كثيـرا مـن      كما يشبع المتطوع اثناء اشتراكه في االنشطة التط        .وتكامل شخصيته 

حاجاته االجتماعية والنفسية مثل الحاجة الى التقدم والنجاح والحاجة الى االنتماء والحاجـة             
وبذلك يتضح ان العمل التطـوعي يـشكل قيمـة           ).1994راشد،  (الى االمن وتاكيد الذات     

اتهم  افراد المجتمع لذ   يدخرضمن بان   تاجتماعية اذ انه يعتبر احد الوسائل التي بامكانها ان          
، كمـا  ان العمـل       )القيمة االجتماعية واالنسانية وااليمان بحقهم للوصول اليها      (هذه القيمة   

 ونتيجة لذلك يتم تجنيد وزيـادة المـوارد         ،التطوعي يشكل ضمان وتقوية للشعور باالنتماء     
ير االجتماعي واالقتصادي في المجتمـع      يوالمصادر المتاحة  مما يخلق ويوفر الفرص للتغ       

  ).1985يحيى، (
  

  :إطار العمل االجتماعي التطوعي .6.2.2
  

 والتي تنعكس بشكل عليه ولكن نظراً ألهمية النتائج المترتبة ،يتصف العمل التطوعي بأنه تلقائي
 فإنه يجب أن يكون هذا العمل منظماً ليحقق النتائج المرجوة منه وإال ،مباشر على المجتمع وأفراده

  : وعادة ما يتم تنظيم العمل االجتماعي باألطر التالية ).1985ى، يحي (. عنه آثاراً عكسيةسينتج
  

 كما تنظم إنشاء وعمل المؤسسات ،التي تنظم العمل االجتماعي وتحدد قطاعاته القوانين •
   .األهلية العاملة في المجال االجتماعي التطوعي

 فهو ،تماعيةالعمل االجتماعي التطوعي يأتي استجابة لحاجة اجفلما كان : إطار المجتمع •
وبالرغم من أن انفتاح المجتمعات يؤدي إلى اتساع . واقعي ومعبر عن الحس االجتماعي

يرات االجتماعية التي ين التغم إال أنه يبقى هناك حد أدنى ،الخيارات أمام العمل االجتماعي
  . يرفضها المجتمعو  إحداثها  الىيهدف العمل التطوعي
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 فبإمكان الشباب المشاركة في البرامج ،ليةوهي مؤسسات حكومية أه:  المؤسسات •
التطوعية التي تنفذها المؤسسات الحكومية كالوزارات والمدارس والجامعات والمؤسسات 

 كما يمكن للشباب ممارسة العمل التطوعي من خالل انتسابهم للمؤسسات ،الخ.. .الدينية
 ).2006 رحال،. (الخ.. .وادي والهيئات الثقافيةناألهلية كالجمعيات وال

 
  :والعمل التطوعيمفهوم المشاركة  .7.2.2

  

العملية التي يلعب من خاللها الفرد دوراً في الحياة السياسية واالجتماعية  " بالمشاركةيقصد 
لمجتمعه وتكون لديه الفرصة الن يشارك في وضع االهداف العامة للمجتمع من خالل افضل 

  ".الوسائل لتحقيق وانجاز هذه االهداف
  

عمل هذا المصطلح للداللة على الجهود الشعبية الناجحة التي تستهدف التاثير على قرارات ويست
وأفعال الحكومة او عند اختيار القيادات الحكومية، وهذه الجهود الشعبية يجب ان تتوفر فيها ثالثة 

  :شروط وهي
  

 . الفعل بمعنى الحركة النشطة للجماهير في اتجاه تحقيق االهداف •

ى تقدم جهود المواطنين طواعية وباختيارهم تحت شعورهم القوي بالمسؤلية التطوع بمعن •
ط او اجبار غاالجتماعية تجاه القضايا واالهداف العامة لمجتمعهم وليس تحت تاثير اي ض

 .مادي او معنوي

 والقادة االختيار اي اعطاء الحق للمشاركين بتقديم المساندة والتعضيد للعمل السياسي •
 ).2003مد، مح(السياسيين  

المشاركة في التنمية هي كل ما يتصل بالمشاركة في اتخاذ القرارات او تنفيذ الخطط و •
والبرامج واالستفادة من الخدمات التي تقدمها تنظيمات التنمية او المشاركة في الخدمات 

حدة وتماسك المجتمع او الوعي وت العامة التي تزيد من الالعامة و المشاركة في الحف
 ).20: 2009نايفة، (التي تهدف تنمية المجتمع الى  تحقيقها بالقيم 

  
  :مفهوم المؤسسات االهلية التطوعية .8.2.2

  

تؤدي مؤسسات العمل التطوعي واالهلي دوراً رئيسيا في بناء التربية المدنية وبناء المواطن القادر 
   .حياتية بموضوعية ومنطقعلى محاكمة قضاياه ال
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 وانما يتم ،ي منظمات غير حكومية ال تعتمد نظام البيروقراطية في عملهاوان المؤسسات االهلية ه
  :هذه المنظمات ما يليخصائص  ويعد أبرز ،العمل فيها من خالل التطوع غير المأجور

  
 قائمة على التطوع غير المأجور بهدف تقديم خدمات انسانية او ة انها تنظيمات مستمر •

 .الخ...ثقافية اودينية

بذله االعضاء العاملون في الهيئات االهلية ال يستهدف العائد المادي لهؤالء الجهد الذي ي •
 .االعضاء

انها تنظيمات تتبنى مبدأ الديمقراطية وتجسده كاسلوب عمل وذلك من خالل انتخاب  •
 .اعضائها لهيئاتهم التنفيذية

 ،االجتماعيمن  والتكافل يد للمنظمات االهلية هو تحقيق األان التوجه الثابت والهدف االك •
 .في مجال الرفاة االجتماعي وتجسير الهوة وخاصة بالنسبة للتنظيمات العاملة

مثل للمشاركة التطوعية والتي تستهدف اسهام سلوب األان التنظيمات األهلية هي األ •
ة في تطوير حياته ب الذي يتعايش معها ومن منطلق الرغالمواطن في التعامل مع القضايا

جاته االساسية المرتبطة بتحقيق الذات واثبات القدرة على االداء بما في ذلك اشباع حا
 .المتميز

ان اهم سمات المنظمات االهلية هي االخذ بالمبادرة في مجاالت معينة وتغطية النقص  •
 .الحاصل فيها وخاصة تلك المجاالت التي ال تقوم المؤسسات الرسمية بتلمسها او تغطيها

 هو التزام ليس منهامنظمات هو ان الجهد التطوعي المنبثق يعد البعد االهم في عمل هذه ال •
حرب، (له غاية اال تحقيق ذات االنسان واثارة االخرين وتحريكهم لتقديم الخدمات المطلوبة 

2003.(  
 

  :الشباب والعمل التطوعي .9.2.2

  

  :ن مفهوم الشباب في انه يشمل ثالثة  محاور رئيسية وهيويحدد المختص
  

 شباب بمقياس زمني باعتبار مالها من خصائص مميزة، وفيها يظهر نموتحديد مرحلة ال •
، وهذا يشتمل على ) سنة مثال30ً-15من ( خالل فترة زمنية معينة من حياة االنسان الفرد

 .االتجاه البيولوجي

تحديد مرحلة الشباب بمقياس اجتماعي يعتمد على طبيعة االوضاع التي يمر بها المجتمع،  •
 . االتجاه السيكولوجيوهذا يشتمل على
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تحديد مرحلة الشباب بمقياس سلوكي باعتبار ان هذه المرحلة تشكل مجموعة من  •
ذا يشتمل على االتجاه السسيولوجي االتجاهات السلوكية ذات الطابع المميز، وه

 .)2003.محمد(

ان العمل التطوعي يتمثل في المجهود التطوعي الذي يبذله الشباب دون مقابل من اجل  •
هوض بمجتمعه وتقدمه وتنميته، وتعتبر مشاركة الشباب االيجابية نقطة اساسية في عملية الن

طوعية ال تقتصر غلى الجوانب السياسية وانما ملية تالتنمية الشاملة وهي مبادرة شعبية وع
  .هي مفهوم اجتماعي عام ومشاركة في كل المجاالت في المجتمع

  
  :وع الشباب وهذا الدوافع هيباالضافة لذلك فان هناك عدة دوافع لتط

  
ع الوطنية والمسؤولية دوافالعمل من اجل الصالح العام، و  وتشمل:الدوافع االجتماعية •

م، الرغبة في اكتساب خبرات جديدة، االحساس بمشاكل االخرين واحتياجاتهاالجتماعية، و
ة في ادوار ار الطاقالرغبة في استثمفي االنتماء للهيئة المتطوع فيها، والرغبة وكذلك 

لحصول على دور قيادي ، باالضافة الى ا.االبتعاد عن المشاكل االسريةواهداف جديدة، و
 .او مركز مميز

لثقة اي، وان  يكون عضواً مفيداً في مجتمعه، والحافز الدين وتشمل دوافع :الدوافع النفسية •
ة من النشاط  ووجود طاق،الشعور بالرضا عن النفسفي البرنامج الذي يتطوع فيه، وكذلك 

تاع بصحبة االعضاء االستملدى المتطوع، واتفاق النشاط مع الميول الشخصية، و
، ولممارسة نشاط معين، باالضافة الى ضاء وقت الفراغ بطريقة مثيرةقالمشاركين معه، و

 ).2003.محمد(لى التقاليد المحافظة ع

  
  :)2006 البورسعيدي، (:وال يقوم العمل التطوعي اال على االسس التالية

  
 .توفر الرغبة واالختيار لممارسة العمل التطوعي •

 .االيمان بجدوى العمل التطوعي •

 . وتسخيرها لخدمة المجتمعات،تنمية أمثل للطاقات البشرية والمادية •

 .تنمية االنسان واالرتقاء به •

 .عدم التمييز بين الفئات االجتماعية، وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة •

ولوائح تنظم سير العمل، وتضع حدوداً للمكافأة والجزاءات وتوزيع يفضل وجود قواعد  •
 .االدوار والمهام وتحديد الواجبات والحقوق
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يحتاج العمل التطوعي الى أفراد ذوي قدرة على القيادة الواعية ألجل استمرار برامج  •
 .العمل التطوعي

 .قدر االمكانتوفر درجة من الثقافة واالطالع لدى المنخرطين في العمل التطوعي  •
 

  :مصادر المتطوعين  .10.2.2

  

هناك العديد من المصادر التي يمكن لمنظمات المجتمع ان تحصل  من خاللها  على متطوعين 
  :للعمل بها ومن بين هذه المصادر ما يلي

  
دمون بانفسهم الى المؤسسات  االجتماعية قمن بين المواطنين في المجتمع  والذين يت: أوالً •

  . ورغباتهم في المساهمة لدعم انشطة المؤسسةلعرض جهودهم
 ومن مميزات  حيث يمكن ترغيبهم في التطوع  للمؤسسة ،المؤسسة االجتماعية نفسها: ثانيا •

هذا المصدر ان ابناء المؤسسة لديهم االحساس باالنتمائية  للمؤسسة كما انهم على دراية 
  .هودهم لتحقيق اهداف المنظمةبطريقة وخطوات اداء العمل بها بما يسهل عليهم توظيف ج

يمكن ان يتم نشر الدعوة للتطوع بين طالب الكليات  والمعاهد العليا  واهمية هذا : ثالثا •
المصدر انه يمثل تنوعاً في التخصصات العلمية  المختلفة  والتي اذا تم  توظيفها وتوزيعها 

  .على المؤسسات بطريقة مناسبة يمكن االستفادة القصوى منها
وجود مكاتب  او مراكز للتطوع يمكن ان يمثل مصدرا حيويا لدعم المنظمات : رابعا •

االجتماعية وامدادها بالمتطوعين او ترشيح راغبي التطوع لها لكي تختار من بينهم 
  .العناصر

يمكن ان تلعب االحزاب دورا كبيرا في توفير كوادر من المتطوعين في المجاالت : خامساً •
  ).2002خاطر، (اسة الى االيدي العاملة او التخصصات النادرة التي ترى الحاجة فيها م

 
  :مجاالت تطوع الشباب .11.2.2

  

  :هناك عدة مجاالت مجتمعية يمكن للشباب التطوع فيها وهذه المجاالت هي
  

 كدعوة االهالي السـتخدام الوحـدات الزراعيـة ومقاومـة           :في المجال االقتصادي  : اوالً •
  .الخ...االفات

  الخ ...مثل حمالت التطعيم الموسمي وارشاد االهالي بها: المجال الصحيفي : ثانياًَ •
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كحمـالت النظافـة وتجميـل الـشوارع وتمهيـد الطريـق            :  في المجال العمراني   :.ثالثاً •
  .الخ...وتشجيرها

كاالحتفال بالمناسبات القومية واالعياد والتطوع للعمـل فـي         : في المجال الترويجي  : رابعاً •
  .الخ.. .االندية

ع وتنظيم المـرور ومراكـز      يمثل مراكز االسعاف السر   : في مجال الدفاع المدني   : مساًخا •
  ).2003.محمد.(الخ... االطفاء للحرائق

  
 : المعوقات التي تعترض مشاركة الشباب االجتماعية .12.2.2

  

  . الظروف االقتصادية السائدة وضعف الموارد المالية للمنظمات التطوعية •
السائدة في المجتمع كالتقليل من شأن الشباب والتمييز بين الرجل بعض األنماط الثقافية  •

 . والمرأة

 . ضعف الوعي بمفهوم وفوائد المشاركة في العمل االجتماعي التطوعي •

 . قلة التعريف بالبرامج والنشاطات التطوعية التي تنفذها المؤسسات الحكومية واألهلية •

 .المنظمات التطوعية  في راتلمشاركة في اتخاذ القراباعدم السماح للشباب  •

 . تكوين جيل جديد من المتطوعين أو صقل مهارات المتطوعينلقلة البرامج التدريبية  •

 )2006: رحال.(التطوعيقلة تشجيع العمل  •

  
  :دور المؤسسات العامة في تشجيع العمل التطوعي .13.2.2

  

ية وتعزيز وتشجيع روح للموسسات العامة سواء الحكومية او غير الحكومية دور كبير في تنم
  :العمل التطوعي ومن هذه المؤسسات

  
بحيث تتولى حمالت التوعية والتشجيع على العمل التطوعي : وسائل االعالم بكافة اشكالها •

 . وتنقل تجارب الدول االخرى في هذا المجال،ومتابعة اي عمل تطوعي الظهاره وتشجيعه

وم بتشجيع انشاء فرق الكشافة والمرشدات يجب عليها ان تق: التربية والتعليم والجامعات •
وغرس مفهوم العمل التطوعي واالجتماعي والتعاوني في نفوس الطلبة منذ صغرهم، 
 .والتشجيع على قيام المعسكرات والمخيمات التطوعية وممارسة مختلف االنشطة التطوعية

الت للمتطوعين  على تشجيع وتقديم التسهيتعمل: وزارة الداخلية ومجالس البلديات والقرى •
 .وتشجيع البرامج التعاونية في المجتماعت المحلية
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يجب ان تقوم بتقديم التسهيالت واالليات والمشورة لتنفيذ البرامج : وزارة االشغال العامة •
 .التطوعية

خطة متكاملة لالستفادة من الكشافة والمرشدات وطلبة المدارس تقديم : وزارة الزراعة •
 وتقديم التسهيالت وتدليل  في المجال الزراعيالعمل التطوعيوالجامعات لتنفيذ برامج 

 .الصعوبات

ف والتوعية الصحية  يجب عليها رفع برامج كاملة للقيام بحمالت التثقي:وزارة الصحة •
  ).1987الشايب، (

  
وبالتالي فان تفعيل وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع يتطلب في المقام االول ضرورة احداث 

 ويكون ،وعي المجتمعي من اجل تفعيل وتطوير ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الشبابتغيير في ال
ج تنمية اجتماعية مذلك من خالل استخدام كافة وسائل احداث التغيير والتي قد تكون على شكل برا

ي أاو من خالل وسائل االعالم المختلفة ودوائر العالقات العامة والمطبوعات واستطالعات الر
 وعليه فان من المهم القيام . الميداني التنفيذي للمؤسسات والمراكز والوزارات والجامعاتوالجهاز

صيله أ والسبب ليس من اجل المحافظة على العمل التطوعي فقط بل العمل على ت,بكل الطرق
ا من جيل الى اخر لكي يكون العمل هواعتباره قيمة اجتماعية وانسانية يجب المحافظة عليها وتوريث

  ).2001القطب، (تطوعي يوما من االيام ثقافة مجتمعية ايجابية ال
  

  : االراضي الفلسطينيةالعمل التطوعي في .14.2.2

  

ل بها العمل التطوعي والذي كان ياخذ  من المجتمعات االنسانية التي يتأصالمجتمع الفسلطيني
الى ان ) بالمساعدة(او ) ونةبالمع(او ) بالعونة(اشكاال متعددة لعل ابرزها ما كان يعرف في السابق 

 وقد كانت العونة والحقا العمل التطوعي تاخذ ، بالعمل التطوعيالحديثة لهااصطلح على التسمية 
اشكاال مختلفة في المجتمع الفلسطيني، وقد تجلى ذلك في موسم الحراثة والزراعة والحصاد او 

او حالة الغياب اما لدواعي السفر تنظيف المحاصيل او قطف الزيتون او المساعدة في بناء البيت 
او العسكرية او السجن او المالحقة او في اوقات  الشدة مثل الموت او الكوارث الطبيعية او حاالت 
الخسائر المادية الى جانب ذلك لم يقتصر العمل التطوعي على هذه القضايا فقط بل شمل ايضا 

نا يمكن القول ان العمل التطوعي في االفراح واالعراس التي كانت تمتد الى ايام عدة من ه
. )2001القطب، . ( التاريخيةالفترةالمجتمع الفلسطيني  اخذ اشكال وابعاد وطبيعة مختلفة حسب 

تعتبر المنظمات التطوعية الشبابية من اهم الجماعات المؤسسية التي ترعى وتؤثر في الشباب، و
 العناية  بالشباب وتنمية قدراتهم وامكانياتهم حيث ان المؤسسات الشبابية تهدف في المقام االول الى
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وبناء قدراتهم وتمكينهم، على اعتبار انهم امل الغد  الى جانب تنظيم هذه المؤسسات للفعاليات 
المختلفة سواء كانت رياضية او فنية او ثقافية او توعوية تثقيفية كجزء من أولوياتها واهتماماتها 

 االفضل كما تراعي هذه المؤسسات اشاعة روح العمل الموجهة للشباب بغية تطويرهم نحو
 وغرس القيم االيجابية  عند الشباب من جهة ومن جهة ثانية تحميهم من ،الجماعي والتطوعي

 الى جانب محاربتها للعادات والتقاليد ،االفكار السلبية  كالطائفية والفئوية والعنصرية والحيوية
رحال، ( سجم مع التراث الحضاري لمجتمعهمقاليد التي تنالبالية  واحالل مكانها العادات والت

2006.(  
  

مل شباب على انهم الركيزة االساسية في تح      لل، وبالتالي ينظر  اً فتي اًتمعج المجتمع الفلسطيني م   ويعتبر
 الـشباب الفلـسطيني     وتعرض، ويقع على عاتقهم التغيير المنشود،       المسؤولية في المستقبل القريب   

 عليهم شتى صنوف التعذيب واالذالل والمهانـة        الذي مارس  ،االحتاللة قادها   لحملة ظالمة ممنهج  
  ).2001القطب، (بغية كسر ارادتهم وافراغهم  من محتواهم وابعادهم عن قضاياهم االساسية

  
 315 ومنها ،مؤسسة 366 نحو يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة اما في الوقت الحاضر ف

 ويوجد بين هذه ،قة او متوقفة عن العمل وممارسة االنشطةمغلمؤسسة  51عاملة و مؤسسة 
في الضفة الغربية كما يوجد  عاملة ومركزا واحدا متوقفا، 27 مركزا نسويا من بينها28المراكز 

اما المراكز .  مركزا شبابيا46 وفي قطاع غزة يوجد ، مزكزا مغلقا50 مركزا عامال و 242
 اما من حيث النسبة المئوية فهناك ، في غزة11ربية  و مركزا في الضفة الغ16النسوية فهناك 

 الضفة  الشبابية في نواديالمن % 38 ويقع نحو . في الضفة الغربيةمن المؤسسات الشبابية % 88
وبلغت النوادي الموجودة . في شمالها% 35في جنوبها و% 27الغربية في وسط الضفة الغربية و 

  .)2006رحال، (طاعدي القمن مجموع نوا% 38في مدينة غزة 
  
 ناديا اما عـدد     338فان عدد االندية النسوية والشبابية      وفقا الحصائيات وزارة الشباب والرياضة      و

  . مؤسسة250المؤسسات الشبابية او التي لها برامج شبابية  فقد بلغ عددها 
  

لتطوعية ال جهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني الى ان نسبة االنتساب لالندية اوتشير احصاءات  ال
من الشباب في الفئة العمرية % 9.3ة بين الشباب حيث اشارت االحصائيات الى ان ضزالت منخف

سبون لمكتبات تمن% 6.9منتسبون لنواد ثقافية و  % 4سنة منتسبون لنوادي رياضية و ) 10-24(
  ال سيما في نسبة انتساب االناث للمؤسسات الثقافية بالمقارنة بالذكورايضاً يالحظ تدني  و،عامة

  ).2005الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، (المناطق الريفية 
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 الجامعات والمؤسسات ادوارا كبيرة فـي مجـاالت الرعايـة االجتماعيـة  والـصحية                تلعبكما  
والزراعية في صفوف الفقراء وذلك من خالل انشاء مراكز لاليتام  والعجزة واقامة مـستوصفات                

  )2007،غنام(صبحت هامة على مستوى الوطن وعيادات  ومستشفيات وا
  

  :التطوع االجنبي في االراضي الفلسطينية .15.2.2

  

 رغم اهمية هذا الموضوع ،ال توجد احصائيات حول حجم التطوع االجنبي في االراضي الفلسطينية
 كما انه ال تتوفر دراسات ،على مستوى المجتمع وعلى مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة

  . الفلسطينيةالمؤسساتهمية هذا التطوع االجنبي في تنمية قدرات حول ا
  

 مع بعض المتطوعين التعرف على هذا الجانب ارتأى الباحث القيام بعدد من المقابالتومن اجل 
مدير (يوب كلوك فقد اوضح  ،االجانب العاملين في المؤسسات  الشبابية في محافظة بيت لحم

 بانه في اطار الخطط االستراتيجية فان دور المتطوع  ايضاتطوعينالموهو يعد احد ) مؤسسة يميمة
 عن تفاصيل وحقائق المجتمع الذي وفد في هذا المجال يكون ضعيفا لكونه ال يعرف شيئاًاالجنبي 

يرى ان الجانب االهم كما  .اليومية التنفيذيةوضع الخطط يشمل  وان دور المتطوع االجنبي ،اليه
يمكن  و، على تدريب الموظفين المحليين وتطوير البرامج داخل المؤسسةتركزيفي تطوع االجانب 

ان يكون له دور كبير في توفير مصادر التمويل وهذا يقتصر على المتطوعين الدائمين الذين 
 عبد الفتاح ابو سرور واشار. )10/1/2010كلوك، ( في االراضي الفلسطينيةيقيمون الكثر من سنة

 بحيث يجب مراعاة  معينة في حدوديتم المتطوعين االجانب مل عبان ) مدير مركز رواد (
خصوصية المجتمع المحلي من عادات وتقاليد ولباس وان الهدف االسمى من المتطوعين االجانب 

  ).7/3/2010ابوسرور، (" على المستوى االنسانيالتقارب بناء جسور "هو 
  

عبئاً على المؤسسة بسبب احياناً كلون يشقد واوضح انه بالرغم من ذلك فان المتطوعين االجانب 
 وكذلك ارتفاع تكاليف اقامتهم في ، للتدريب والترجمةحاجتهمعدم توفر الخبرة الكافية لديهم و

ومع ذلك فان المتطوعين االجانب  وهذا كله يكون على حساب المؤسسة، االراضي الفلسطينية
ومساعدتهم ) انتفاضة االقصى(ية  الثاناالنتفاضةمهمة خاصة في فترة  خدمات تطوعية قدموا

 ).7/3/2010ابوسرور،  (.للشباب في االسعافات واالدوية ونقل المصابين والجرحى للمستشفى
جانب في االراضي الفلسليطية بعد انتفاضة االقصى في  التطوعي لالالعمل غالبية ركزتوبالفعل فقد 

دورهم في المقاومة الشعبية ، اضافة الى الخ...واجز والجرحىحمساعدة المواطنين على ال
  )DeVoir ،2007( الفلسطينية 
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مع ابو سرور في ان المتطوع االجنبي مكلف ويرهق كاهل ) مدير مركز شمس(ويتفق عمر رحال 
يجب ان يكون تطوع االجنبي م من الحقق اقصى فائدة لكي يت واوضح بانه،المؤسسة المستضيفة له

  . كاف بقدرٍاً ومدرب، وان يكون مؤهالًجال عمل المؤسسةذو خبرة وكفاءة عالية في مهذا المتطوع 
  

االجنبي ال يفهم مشاكل الشباب في المتطوع ويرى رحال ان المشكلة تكمن باالخص في ان 
 يتيح له المجال لتحديد وهو ما هان لكل مجتمع خصوصية عن غيرذلك مجتمعنا الفلسطيني 

االجنبي في االدارة على المتطوع ن يوضع وانه يجب ا.احتياجات الشباب والعمل في اطار ذلك
 التمويل بوباالضافة الى قدرته على جل ،وجه التحديد للعمل على بناء العالقات العامة مع الخارج

  .)14/3/2010رحال، (االجنبي للمؤسسة 
  

  :المؤسسات الشبابية التطوعية في محافظة بيت لحم .16.2.2

  

   :ي لحّل النزاعات المركز الفلسطين-ركز وئام  م.1.16.2.2
  

هو مركز غير حكومي، إنساني، الهدف من إنـشاء         : مركز وئام، المركز الفلسطيني لحّل النزاعات     
المركز هو في تقديم مساعدة للشعب الفلسطيني على حل المشاكل التي تواجهه باستخدام لغة العقـل     

  :مل التطوعيابرز نشاطات المركز في مجال الع  اما ..(www.alaslah.org)والتفاهم 
  

جلسات التفريغ والدعم النفسي المتعددة لالطفال في االزمات باالضافة الى المخيمات  •
 .فيةيالص

ء  للمساعدة في االزمات او في اوقات الحصار التي تفرض على تشكيل لجنة طوارى •
 .مناطق الضفة الغربية وخاصة بيت لحم

دليل مؤسسات العمل التطوعي في (دورات تدريبية حول قبول اآلخر والتسامح والتعددية  •
 ).115 :االراضي الفلسطينية

 
  :مؤسسة يميما .2.16.2.2

  

 على يد زوجين 1983 في منطقة بيت لحم سنة بي لذوي االحتياجات الخاصة، تاسسهو بيت عر
 انشأت يميما كمؤسسة في 1984 وفي عام ،من هولندا وهما السيد ادوارد وزوجته هلين فولبير

تهدف المؤسسة الى تقديم الرعاية الخاصة  و. دعم نشاطات عائلة فولبير في المنطقةهولندا من اجل
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نوا من والدعم والتطوير لالطفال ذوي االحتياجات الخاصة من خالل تقديم الرعاية  لكي يتمك
ما ان غالبية االطفال في المؤسسة يعانون من مشاكل عقلية واعاقات االعتماد على انفسهم السي

  . اطفية في آن واحد او من متالزمة التوحدجسدية او ع
)http://www.jemima.nl/images/pdf/jemima_info_arabic.pdf(  
  

توعية قطاع االهل لكيفية التعامل مع االطفـال المعـاقين           :اما البرامج التطوعية في المؤسسة فهي     
سسة او االلتحاق بقسم    العمل على استيعاب عدد اكبر من االطفال للعيش في المؤ          و .وفهم احتياجاتهم 

دليل مؤسسات العمـل التطـوعي فـي االراضـي          . (العناية اليومية في المدرسة التابعة للمؤسسة     
 ).الفلسطينية

  
  : الدولي مؤسسة ابداع لتنمية قدرات الطفل والتبادل الثقافي .3.16.2.2

  

المرأة   وكذلك  في كافة المجاالت، الفلسطينيالطفل النهوض بتستهدف فكرة انشاء المؤسسة الى
   إستطاعت إبداع وعبر مجموعة  وقد . لهذا الطفلتداءإقاب كحاله ب والشتوالفتيا   كحاضنة له

. المحلي مثيالتها على الصعيد    فعالياتها المختلفة أن تراكم من اإلنجازات والتي أعطتها تميزاً بين 
ن،  وخدمات الرعاية االجتماعية   والرياضة والفنو، والثقافة،وتقوم مجاالت عملها على التعليم

)http://www.masader.ps/p/ar/pview/ngo/1677.( فهيج التطوعية اما البرام:  
  

تشكيل ثالث لجان تطوعية شبابية، اللجنة النسوية، اللجنة الرياضية، اللجنة االجتماعية،  •
  .ذ الفعالياتبحيث تتنوع نشاطات هذه اللجان ما بين التخطيط لبعض البرامج والقيام بتنفي

 وتضم هذه ، سنة17-10تشكيل فرقة الطالئع وهي فرقة تطوعية  للفتيات من االعمار  •
 فتاة يشاركن في تنفيذ العديد من النشاطات التطوعية في المؤسسة 150الفرقة حوالي 

دليل مؤسسات العمل التطوعي في االراضي ( أنشطة مختلفة شهريا 10-6بمعدل 
 ).الفلسطينية

  
  :مركز انسان للديمقراطية وحقوق االنسان .4.16.2.2

  

بما في ذلك    (اإلداريينتركز مؤسسة انسان اساساً على توفير المساعدة القانونية المجانية للمعتقلين           
 .، وهـدم المنـازل    ) وحـاالت التعـذيب    ،المسائل المتعلقة بظروف المعيشة، والزيارات العائليـة      

)http://www.ensancenter.org/english/about.html(  
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  :الفلسطينية للتمكين والتنمية المجتمعيةالمؤسسة  .5.16.2.2

  

في محافظة بيت لحم كجمعية " سواعد"تأسست المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المجتمعية 
 وتسعى إلى تنمية وتطوير وتمكين قدرات الفئات المجتمعية بمختلف األعمار ،خيرية غير ربحية

سياسية والمجتمعية للوصول للتنمية المستدامة والسمو بكافة فئات المجتمع لتعزيز مشاركتهم ال
  :).http://www.masader.ps/p/ar/pview/ngo/1350( وتهدف المؤسسة الى .الفلسطيني

 
 .تعزيز روح العمل الديمقراطي في أوساط المجتمع الفلسطيني •

 .نشر الوعي السلوكي فهما وممارسة •

 . الخبراتتوفير فرص التفاعل وتبادل •

 .تنمية العمل التطوعي والتبادل الثقافي •

 .تمكين الفئات المستهدفة وصوال إلى تنمية مجتمعية مستدامة •

 .تطوير وتنمية قدرات المرأة الفلسطينية للمشاركة في التنمية المجتمعية •

  التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والدولي العاملة في هذا المجال   •
  

  :دوة الدوليةدار الن  .6.16.2.2
  

 وتهدف الى االهتمام بالنواحي الثقافية واالجتماعية ،تاسست دار الندوة الدولية في بيت لحم
وتضم المؤسسة نزال صغيراً للضيوف ومعارض ثقافية وفنية ومدرسة دار . والسياحية والتدريبية

اما البرامج  .الكلمة في بيت لحم وتقدم برامج تدريبية مختلفة عن السياحة والتدريب المهني
  : التطوعية التي قامت بها المؤسسة فهي

  
  .النشاطات الثقافية المتعددة وأفالم وندوات ومحاضرات وعروض مسرحية وسينمائية •
تدريب اعضاء متطوعين على مهارات متعددة وادماجهم ببرامج لالبرنامج الشبابي  •

 .المؤسسة

ل مؤسسات العمل التطوعي في دلي(التطوع في البرامج الموسيقية ومختبر الكمبيوتر  •
  ).االراضي الفلسطينية

  
  :مؤسسة هولي الند ترست .7.16.2.2

  

   .، وهي مؤسسة غير هادفة للربح1995انشئت مؤسسة هولي الند ترست في مدينة  بيت لحم عام 
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تسعى المؤسسة إلى تمكين المجتمع المحلي من خالل تعبئة الكوادر والموارد  من أجل التصدي 
وتهدف  .لحاضر وخلق فرص حقيقية للمستقبل من خالل االلتزام بمبادئ الالعنفا لتحديات

 وتتبع استراتيجية من شأنها تمكين المجتمع ،المؤسسة إلى تطوير الجانب الروحي والعملي
 ،الفلسطينية وإشراك هذا المجتمع نفسه في صنع األراضي ،الفلسطيني في مقاومة كل اشكال الظلم

، والدعوة من أجل تحقيق )الالعنفية( المقاومة السلمية  منز المشاركة الدوليةوتسعى ايضا  لتعزي
  :اما البرامج التطوعية التي قامت بها المؤسسة في الفترة االخيرة .هذا الغرض

  
 حمالت لتوعية الراي العام حول المعاناة التي يعانيها :برنامج تذكروا االبرياء ويشمل •

 .االطفال في بيت لحم وفلسطين

 برنامج تدريب الشباب في قضايا الالعنف •
(http://www.holylandtrust.org/index.php?option=com_content&task=vi

ew&id=191&Itemid=144) 
 

  :مركز التعليم البيئي .8.16.2.2

  

 في مجال التوعية والتعليم البيئي، وتقديم المعلومات المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة  المركز يعمل
   :ويهدف المركز الى. ى الطبيعة في المجتمع الفلسطينيعل
 

مساعدة المجتمع بفئاته المختلفة لفهم ومعرفة موقع اإلنسان في إطاره البيئي وطبيعة العالقة              •
 .والدور الذي يؤثر على ارتباطه ببيئته

 .زيادة الوعي للقيم االقتصادية والعلمية والثقافية للموارد الطبيعية •

لقيم االيجابية واالتجاهات والمهارات الالزمة لفهم العالقات التـي تـربط           تشكيل وتطوير ا   •
  /)http://www.eecp.org (.اإلنسان بمحيطه

  
  :جامعة بيت لحم  .9.16.2.2

  

هي مؤسسة تعليمية مختلطة معتمدة، يؤومها الطلبة على اختالف دياناتهم، هـدفها تـوفير التعلـيم                
.  في مدينة بيت لحـم     1/10/1973ت جامعة بيت لحم بتاريخ      تأسس .العالي للفلسطينيين في فلسطين   

 عملت عضواً مشاركاً في تأسيس مجلس التعليم العالي الذي تبنى مهمـة التعـاون               1976 في عام 
 أصبحت عضواً فـي اتحـاد       1981في ايار   . والسعي اليجاد مساعدات مالية للجامعات الفلسطينية     

  : في فتتمثلاهدافهـا وأما .الجامعات العربية
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• تطوير الطالب، دعم نموه الفكري، وفتح مجال الخبرة أمامه في ظل نظام من التعليم الحر. 

 .إعداد الطالب للعمل الوظيفي والمهني وفق حاجات الوطن وطلب سوق العمل •

تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني اجتماعياً، ثقافياً، سياسياً، اقتصادياً، بتقـديم المهـارات             •
خبرات الكفؤة بالخدمات الصحية واالجتماعية والمـصادر الطبيعيـة ووسـائل           الطالبية وال 

 .االتصال وال سيما تلك المتوفرة في البالد

مسيحيين ومسلمين ليتالقوا معاً ويدرسوا معاً، ويعملـوا معـاً،          : إتاحة الفرص للفلسطينيين   •
 .و من التعدديةوهي بذلك تقدم مثالً رائعاً في التعاون المشترك والدعم المتبادل في ج

 .إنعاش الوسط المحيط بها واألماكن المجاورة لها •

االهتمام بالبحوث العلمية والتطبيقية نظراً لما لهذه البحوث من أهمية فـي نـشر المعرفـة                 •
وتطوير الشعب الفلسطيني بعامة والباحث بخاصة، األمر الذي يدفعها لدعم الباحث ضـمن             

  http://www.bethlehem.edu/about/history.shtml) (.إمكاناتها المتوفرة
  

  :إدوارد سعيد للموسيقىمعهد  .10.16.2.2

  

 ويهدف المعهد الى  خلق جيل فني جديد وإحياء          ، في مدينة بيت لحم    1997انشيء المعهد في العام     
 .مدينـة بيـت لحـم   ل الحيـاة الثقافيـة   بهـدف اثـراء  الموسيقى كـشكل مـن أشـكال الفـن     

)http://www.annadwa.org/music/music.htm(  
  

  :مؤسسة الكرامة .11.16.2.2

  

.   بوصفها منظمة غير حكومية تقع في مخيم الدهيشة لالجئين في بيت لحـم             2002تأسست في عام    
وتهدف المؤسـسة الـى       .وتعمل المنظمة بصورة مستقلة وغير تابعة ألي حزب سياسي أو حركة

 قشة المواضيع التي تدور حول حقوق اإلنسان      وتشجيعهم لمنا .  تحفيز الشباب والعمل مع المراهقين    
   )http://www.karama.org/eng/cprojects.html(والحرية والتنوع والقيادة  

  
  :مركز جدل للثقافة والتنمية االجتماعية  .12.16.2.2

  

 من خالل مبادرة من مجموعـة مـن         2001تأسس مركز جدل للثقافة والتنمية االجتماعية في عام         
 والتـي   ،تعتبر التنمية االجتماعية والثقافية المتراكمة على عملية شاملة ومتكاملة        هي  المتطوعين، و 

  ويهدف الى  بدء ). البشرية والثقافية والمالية في فلسطين(ينبغي أن تستخدم جميع الموارد المتاحة 
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  )http://www.jadalcenter.org. (وتعزيز جهود التنمية الثقافية واالجتماعية
 

  :مركز الرواد .13.16.2.2

  

يهدف المركز الى تنظـيم     . هو مؤسسة مستقلة غير حكومية وغير حزبية يديرها شبان متطوعون         
هم فـي   نشاطات تنموية وبرامج تساعد االطفال على تنمية قدراتهم على التعبير والتفكير وتـساعد            

  . لذي يعيشون فيهان يتم ذلك في بيئة آمنة وصحية مقارنة بالمحيط اتطوير خيالهم وابداعاتهم، على 
)http://alrowwad.virtualactivism.net/arabic/about.htm(  
  

  :المركز الفلسطيني للتقارب بين الشعوب .14.16.2.2

  

، )/http://en.wikipedia.org/wiki( ،1988 غير  دينية  تأسست في عـام          ربحبةمؤسسة غير   
   :ويهدف المركز الى

  
    االخرى وبين المجتمعات الفلسطينيمعتعزيز االنسجام والتقارب داخل المجت •
  رفع مستوى الوعي األول توفير معلومات مباشرة ودقيقة عن فلسطين  •
 وبالنـسبة   ،لتمكين الشباب والنساء  المسؤولية المدنية وخاصة بالنسبة     تعزيز العمل المدني و    •

 )http://www.pcr.ps. (إلى القطاعات المهمشة من مجتمعنا

  
  :بان المسيحية جمعية الش .15.16.12.2

  

 االنتفاضـة   مصابيتأهيلإعادة قوم الجمعية على ت  و،1989تأسست الجمعية في بيت ساحور سنة     
ول مما يتيح للمستفيدين من برنامج إعادة التأهيل مع جميع الخدمات الالزمة لمساعدتهم على الوص             

 المهنـي    والتأهيل ،اعيةة النفسية واالجتم  ويشمل ذلك تقديم المشور   . إلى أقصى درجة من االستقالل    
كما يتم إعـادة تأهيـل      .  ، وفرص التوظيف الذاتي   وتعديل بناء المنزل أو المدرسة    ،وتقديم المشورة 

 )/http://www.shepherdsfieldymca.org. (الخدمات الطبية وإتاحتها للعمالء
 

  :مدرسة طاليتا قومي .16.16.2.2
  

 واالن هـي مدرسـة      ،تيات العربيات  عن طريق انشاء دار لاليتام للف      1851تاسست سنة   
ة وتحتوي على سكن داخلي للفتيات وسكن آخر للشباب  وبيت للـضيافة وتحـوي               يتعليم
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 وخصوصا المتطوعين االلمان، وتعمل على مـشاريع         اجنبي اً متطوع 20على اكثر من    
  . الخ...شبابية مثل دورات تثقيف للشباب موسيقية وتعليمية وكشفية

)http://www.elcjhl.org/ed/schools/talitha/talitha.asp(  
 

  :مؤسسة اليف جيت للتاهيل .17.16.2.2

  

 ،تهتم بالشباب ذوي االحتياجـات الخاصـة       في بيت جاال، و    1994 سنة   تتاسسهي مؤسسة المانية    
ـ          ويوجد فيها قسمين االول لصغار ا       اًلسن والثاني لتعليم الكبار من ذوي االحتياجات الخاصـة تعليم

  . وتقوم بمتابعة هذه المشاريع،ذوي االحتياجات الخاصةل مشاريع تدعم فهي ،اًمهني
  

وفيها ايضا قسم لصيانة االدوات والمعدات ومستلزمات ذوي االحتياجات الخاصـة مـن عربـات               
خصيصا االلمان وايـضا تقـوم هـذه        متطوعين  من ال  او معدات طبية وتحوي على عدد     متحركة  

ــشبان مــن خــالل هــؤالء المتطــوعين  ــة لل ــة وتوعوي . المؤســسة باعطــاء دورات تثقيفي
)http://www.lifegate-reha.de/english/index/e_index.html( . جــدول)وضــح ي) 1.2
  .د المتطوعين االجانب في كل مؤسسةعد
  

  مؤسسةعدد المتطوعين االجانب في كل : أ-1.2جدول 
  

  عدد المتطوعين  اسم المؤسسة

  3  مركز وئام لحل النزاع والصلح
  15  مؤسسة يميمة لذوي االحتياجات الخاصة

  8  الدهيشة-مؤسسة إبداع
  1  مركز إنسان للديمقراطية وحقوق االنسان

  4  سواعد-الفلسطينية للتمكين والتنمية المجتمعية
  8  دار الندوة الدولية

  60  مؤسسة هولي الند ترست
  9  مركز التعليم البيئي
  15-10  جامعة بيت لحم

  2  معهد إدوارد سعيد للموسيقى
  10  مؤسسة الكرامة

  12  مركز جدل للثقافة والتنمية االجتماعية
  5  مركز رواد 
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  عدد المتطوعين االجانب في كل مؤسسة: ب-1.2جدول 
  

  عدد المتطوعين  اسم المؤسسة

  24  لشعوبالمركز الفلسطيني للتقارب بين ا
  28  بيت ساحور-جمعية الشبان المسيحية
  20  مدرسة طاليتا قومي

  4  مؤسسة اليف جيت للتأهيل

  
  الدراسات السابقة 3.2

  

أشارت نتائج المسح المكتبي الذي قام به الباحث لالدبيات السابقة في مجال التطوع ان هناك نقص  
هو الدراسات التي تناولت التطوع بشكل عام في الدراسات التي تتناول التطوع االجنبي، وما توفر 

  .غير االجنبي
  

  :الدراسات العربية .1.3.2
  

الجمعيات الخيرية ودورها في تنمية وتطوير العمل التطـوعي فـي    "بعنوان  ) 2007غنام،  (دراسة  
تناولت هذه الدراسة دور الجمعيات الخيرية فـي         . رسالة ماجستير، جامعة القدس    ،"محافظة الخليل 

 العمل التطوعي في محافظة الخليل من وجهة نظر المتطوعين في تلك الجمعيـات،               وتطوير تنمية
 وقـد   ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة مـن مجتمـع الدراسـة              

 أيـة  لجمعيـات فـي ا  التطوعي  من النتائج أهمها عدم مواجهة العمل       توصلت الدراسة الى العديد     
 األداء التطوعي للجمعيات من أنظمة تقييم وتقارير دورية وخطـط وآليـات             إنفة  إشكاالت باإلضا 

 التطوعي للجمعيات، وخرجـت الدراسـة بعـدة         عملرقابة تعمل بصورة جيدة وهناك تطور في ال       
توصيات أكدت على ضرورة تطوير الدور التطوعي للجمعيات الخيريـة مـن خـالل اسـتخدام                

وسائل اعالم مرئية ومسموعة من أجل نشر ثقافة التطوع وأخيراً          التكنولوجيا الحديثة من انترنت و    
أوصت الدراسة الجمعيات بفتح مشاريع إستثمارية جديدة وتوسيع القائمة منها من أجل توفير المال              

إن هـذه الدراسـة     . الالزم لتطوير دورها التطوعي والحد من اإلعتماد على المساعدات الخارجية         
ولـم   خيرية في تنمية وتطوير العمل التطوعي في محافظـة الخليـل      ركزت على دور الجمعيات ال    

تشمل الدراسة جميع مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، باإلضافة أنها لم تبحـث دور العمـل            
التطوعي في تعزيز عمل الجمعيات الخيرية بشكل خاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام في              

  .محافظة الخليل
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 :معوقات العمل التطوعي في دولة االمارات العربيـة المتحـدة         "بعنوان    )  2004،لطفي( دراسة  
 التعرف على الوظائف التي تؤديها الجمعيات التطوعية بالنسبة         هدفت الدراسة الى  . "دراسة ميدانية 
وتحديـد اهـم    , ودراسة وظائف االنساق الفرعية  التي تتكون منها هذه الجمعيات           , الى المجتمع   

واستخدم الباحث صحيفة االستبيان كأداة لجمع      , التطوعي في دولة االمارات العربية      معوقات العمل   
واختيرت عينة الدراسة بطريقة عمدية من بين القائمين بالعمل التطـوعي فـي             , البيانات الميدانية   

  وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتـائج نـذكر      .الجمعيات التطوعية التي شملتها هذه الدراسة     
 :وعي فـي دولـة االمـارات منهـا        ط ان هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه العمل الت         منها

, والمعوقـات التنظيميـة واالداريـة       , واالجتماعيـة   , والمعوقات الثقافية   , المعوقات الشخصية   
 كما توصلت الدراسة ايضا الى ان المعوقات االدارية والتنظيمية تعد من            .ومعوقات مالية وتشريعية  

في حين تعتبر المعوقات الثقافية     , معوقات العمل التطوعي من وجهة نظر افراد العينة الذكور          اهم  
   .واالجتماعية من معوقات العمل التطوعي من وجهة نظر عينة الدراسة من االناث

  
بعنوان  فلسفة العمل التطوعي ومتالزمة االمن والتنمية وهي دراسة ) 2004 ،الحمادي(دراسة 

ومبررات ,  مفهوم العمل التطوعي : تناول الباحث فيها مجموعة من العناصر اهمها.مكتبية نظرية
  وتوصلت الدراسة الى مجموعة من.والعمل التطوعي وعناصر ارادة التنمية, العمل التطوعي 
 هناك اختالفات بين المهتمين بقضايا  العمل التطوعي حول تحديد المفهوم  نظرا :النتائج نذكر منها

 وتعد عملية االقبال على العمل .)البيئية (بالعديد من العوامل  والبواعث الذاتية والموضوعية لتاثره 
 وتفرض الصفات ج الفكري  واالنمائي في المجتمع،التطوعي  دالة في تطور مستوى النض

 وتمارس التغيرات البيئية  مثل الدين سها في السلوك  التطوعي لالفراد،الشخصية الفطرية نف
 وتقوم يرا واضحا  في العملية التطوعية،دات والتقاليد  ودرجة االنتماء والوالء للوطن تاثوالعا

لبات  التي تسهل مهام واعداد الفرص  وتهيئة المتطال في تحفيز العمل التطوعي، الدول بدور فع
ثالن   اذ يملتنمية واالمن  كميدان او موضوع،  واليمكن الفصل بين االمتطوعين، وتنظم اعمالهم،

   .متالزمة مستمرة  احداهما مدخل في االخرى
  

مستقبل العمل التطوعي في المجتمع المدني  وهي دراسة نظرية "بعنوان ) 2004خضر، (دراسة 
 مفهوم العمل : تناول الباحث فيها الكثير من القضايا المرتبطة بالعمل التطوعي وهي. "مكتبية

وتاثير العولمة على مستقبل في الوطن العربي، العمل التطوعي  ومعوقات  ومقوماته،التطوعي
 تعزيز دور وسائل االعالم : ومن اهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة.العمل التطوعي

والتوعية التربوية باهمية العمل التطوعي تاكيد على ثقافة العمل التطوعي، خاصة التلفاز في ال
 الحرص على بناء قدرات المتطوعين، و،لمدرسيةليم  المدرسي واالنشطة اوذلك من خالل التع
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 واهمية توطيد العالقة بين القطاع التطوعي ي،واالهتمام باالبعاد االخالقية في العمل التطوع
  .والقطاع الخاص

  

  دور تناولـت هـذه الدراسـة       ."دور الشباب في العمل التطوعي    "بعنوان  ): 2003محمد،(دراسة  
 من أن األمم المتحدة حددت عاما كامالً للتطوع وتـشجيع هـذا             الشباب في عملية التطوع انطالقاً    

العمل البناء والمفيد، تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية من بعض الشباب المشاركين في العمل               
 بجمهورية مصر العربية من الـذكور واإلنـاث، وهـدفت           المنياة  فظالتطوعي بمركز شباب محا   

لفعلي للشباب في عملية التطوع ومدى مشاركته اإليجابية وتفاعلـه          الدراسة الى الكشف عن الدور ا     
مع مجتمعه، وكذلك التعرف على قيمة العمل التطوعي في نفوس الـشباب ومـدى تـأثيره علـى                  

 وقـد   ,الدراسةشخصيتهم وتعاونهم مع اآلخرين، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في            
مها ضرورة إعداد قيادات شبابية مدربة على العمـل الـشبابي           خرج الباحث بالعديد من النتائج أه     

باعتبار أن التدريب األساسي والفكري للشباب هو الدعم الفعال لكفاءة العمـل التطـوعي، وبنـاء                
الشباب العربي بناء متكامالً روحياً وعلمياً وبدنياً وثقافياً بما يحقق الشخصية الناضجة وبما يواكب              

. حقق مشاركته الواعية في ترجمة مسيرة المجتمع من خالل العمل التطوعي          مغريات العصر وبما ي   
م اإلعالم المرئي والمقـروء والمـسموع       اوأوصى الباحث بنشر العمل التطوعي عن طريق استخد       

لتعبئة المجتمع نحو العمل التطوعي، وتنظيم العمل التطوعي من خالل تحديد الهدف الالزم الختيار              
ديد خطة زمنية للعمل التطـوعي ومواكبـة العمـل التطـوعي للتغيـرات              األسلوب المناسب وتح  
 .اإلجتماعية في المجتمع

 
 الرؤية وبنـاء أدوار     – المجتمع المدني في فلسطين      مؤسسات" بعنوان: )2001جابر عزام   ( دراسة

  تأتي هذه الدراسـة    ".جديدة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز عملية البناء الديمقراطي في فلسطين         
 وفي ظـل تـصاعد وتيـرة        ،بعد مرور ما يقرب سبع سنوات من عمل السلطة الوطنية الفلسطينية          

 ،التطرف الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني سلطة وأفراداً وتوقف عملية الـسالم وجمودهـا             
 ولتضع منظمات المجتمع المدني في تحد جديد، فمهام البناء لم تنعـزل             ،لتبقي الوطن أشالء مجزأة   

عن مهام التحرير، وان شهدت الساحة الفلسطينية فترة الهدوء الذي يسبق العاصـفة، ولتـسبر               بعد  
عمق واقع الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، مسلطة الضوء على مكونـات المجتمـع المـدني،               

 ونظرتها لهذه المنظمات، كما تـأتي       ، وواقعها ،ولتقف على حقيقة مسيرة السلطة الوطنية الفلسطينية      
 بالشعارات  ،قف على مدى التزام منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية          لت

التي تنادي بها، بدءاً بالحركات السياسية المعارضـة، أو المؤيـدة التفاقيـات اوسـلو، ومـروراً                 
  . وانتهاءا بالمجلس التشريعي، والوزارات، والمنظمات غير الحكومية،باإلتحادات والنقابات
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 المحلية وهي   بعنوان  دور المنظمات االهلية العربية في تنمية المجتمعات        )  1998الباز،  ( دراسة  
,  ازمة التنميـة العربيـة       :مجموعة من العناصر اهمها   هذه الدراسة    تناولت   . دراسة نظرية مكتبية  

ـ      ظمات االهلية والتنمية المحلية،     والمن  وتوصـلت   .يوالمنظمات االهلية في المجتمع المدني العرب
 ان المجتمع العربي شهد في الحقبة االخيرة توسعا في          :الدراسة الى مجموعة من النتائج نذكر منها      

مؤسسات المجتمع المدني من حيث الحجم واالشكال المؤسسية واالهداف التي تسعى الى تحقيقهـا              
تـصادي   سياسـات االصـالح االق     :ويرجع ذلك الى مجموعة من العوامل منهـا       , هذه المؤسسات   

والتوجه نحو نظام السوق والعوامل السياية المتمثلة في ظهور التعددية السياسية وتزايـد التوجـه               
والعوامل االجتماعية والثقافية المتمثلة في التزايـد الملحـوض فـي عـدد             ,  الليبرالي بشكل عام    

انتشار هـذه    وان هناك عوامل خارجية ساعدت على        الهلية الدينية وخاصة االسالمية،   المنظمات ا 
الجمعيات تتمثل في تزايد االهتمام الدولي والعالمي  بدور المنظمات االهليـة بتنميـة المجتمعـات                

 ضـعف   :وتوجد مجموعة من المعوقات التي تواجه المؤسسات االهلية في الوطن العربي اهمهـا            
, ي الرعـائي    حيث انها ما زالت بشكل عام تقوم بالدور الخـدم         , الدور التنموي للمنظمات االهلية     

 وتدني مشاركة المراة في المنظمـات االهليـة         .باعتبارها منظمات مساندة تتبنى المنظور الوظيفي     
 وان العالقـة بـين      سائد في المجتمع العربي بشكل عـام،      وضعف المناخ الديمقراطي ال   , العربية  

ـ                 درات الفئـات  المنظمات االهلية والفئات المستهدفة في عالقة متسمة بنظرة فوقية ال تثـق فـي ق
 وان القطاع الخاص العربي ليس له وجود مـؤثر فـي            .المستهدفة على المشاركة في صنع القرار     

  .جهود المنظمات االهلية العربية
  

هدفت الـى الكـشف      ".ة في العمل التطوعي في قطر     رأي المرأ "بعنوان  )  1993الخاطر،  (دراسة  
مـشكالت التـي تواجههـا هـذه        تحديد ال و, عن الدور المحوري لجمعية الهالل االحمر في قطر         

 والوقوف على المنافع التي تعود على الفرد والمجتمع من المشاركة في العمل التطـوعي               الجمعية،
وكانـت  عمل التطوعي في المجتمع القطري،      وتقديم مجموعة من المقترحات من اجل تفعيل ثقافة ال        

دراسة الى مجموعـة مـن النتـائج        وتوصلت ال , عينة الدراسة عشوائية من موظفات جامعة قطر        
 كبيرا في تنمية المجتمـع       ان العمل التطوعي يعتبر استثمارا لوقت الفراغ وانه يسهم اسهاما          :اهمها

 وان هناك مجموعة من العوامل التي تحد من االقبال على العمل التطوعي فـي المجتمـع                 المحلي،
 وضعف   وجود الحوافز المعنوية،   وجود خطة تدريب واضحة للمتطوعين، وعدم      عدم   :القطري منها 

   .التوعية االعالمية باهمية العمل التطوعي في المجتمع القطري
 

اخذت عينة  "المشاركة بالعمل التطوعي في دولة االمارات "بعنوان  ) 1992 ،راشد( دراسة 
منها الشعور باهمية , الباحث الى نتائج مهمةالدراسة من جميع مناطق دولة االمارات وتوصل 
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 اتي لاللتحاق بالجمعيات التطوعية، وتوفر الدافع الذتطوعي لدى  مواطني دولة االمارات،لعمل الا
وان كثرة المسؤوليات العائلية وعدم وجود وقت فراغ هما من العوامل التي تساهم في عدم االقبال 

   .على العمل التطوعي
  

هدفت . "الدول العربية الخليجية العمل االجتماعي التطوعي في "بعنوان ) 1988، النجار(دراسة 
وتحديد السمات , هذه الدراسة الى معرفة واقع العمل االجتماعي التطوعي في دول الخليج العربية 

 والوقوف, المشتركة والسائدة للعمل االجتماعي التطوعي في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق 
 :وصلت الدراسة الى نتائج مهمة منها وت.على مقومات ومعوقات العمل التطوعي في هذه الدول

تخلف بعض االنظمة والتشريعات التي تحكم العمل التطوعي عن مواكبة الكثير من التغيرات 
 الصغر وضعف كفاءة الكادر الوظيفي العامل في الوحدات االدارية المشرفة .المجتمعية المعاصرة

وعدم كفاية , ية في الجانب التنموي على انشطة جمعيات النفع العام وضعف اسهام االنشطة التطوع
الدعم المادي الحكومة واالهلي للجمعيات التطوعية وان الجمعيات الخيرية ثمثل الغالبية العظمى 

تليها في ذلك الجمعيات المهنية , من مجموع  جمعيات النفع العام العاملة في الحقل التطوعي 
  .والجمعيات النسائية

  
دراسة قياس "بدراسة بعنوان  )  1998(سيركل للخدمات االعالمية  وفي دولة الكويت قامت شركة 

 وهدفت الى تحديد مستوى الوعي العام للتطوع كقيمة  . "الوعي التطوعي في المجتمع الكويتي
ح المستهدفة من والتعرف على حاجات واهتمامات الشرائ, حضارية لدى افراد المجتمع الكويتي 

 وشملت ويتي،ى مقومات ومعوقات العمل التطوعي في المجتمع الك والوقوف علاالنشطة التطوعية،
 وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج ، من الكويتين من جميع المحافظات500عينة الدراسة 

 دوافع المشاركة انسانية  ان العمل التطوعي يحتل مكانة كبيرة في نفوس الكويتيين وان:منها
 وضعف التنظيم غ وغموض اهداف البرامج التطوعية،وقت الفرا وتمثل عوامل عدم وجود ودينية،

  .المؤسسي والالئحي للجمعيات التطوعية اهم معوقات العمل التطوعي في دولة الكويت
  

  :الدراسات االجنبية. 2.3.2

  

( Sinokrot, 2005 )" Assessment of the Palestinian NGOs Efficiency and 

Decision Making Aspects-Ramallah Area". 
تعتبر هذه الدراسة إضافة للعديد من الدراسات التي تناولت مواضيع مختلفة حول دور المؤسـسات               
األهلية في المجتمع الفلسطيني، إال أنها تميزت بالتركيز على العديد من القضايا الداخلية والخارجية              
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ـ           ت الدراسـة عالقـة هـذه       التي تؤثر على المجتمع الفلسطيني خالل الخمسة أعوام السابقة، تناول
المؤسسات بالسلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المانحة وكذلك عالقتهـا مـع بعـضها الـبعض               

باإلضافة إلى ذلك بينت     .وأشارت إلى الطابع الذي يطغى على العالقة مع كل من الجهات المذكورة           
هـات المانحـة وذلـك      الدراسة أهمية المؤسسات العاملة في مجال حقوق اإلنسان وتميزها عند الج          

للدور التي تقوم به في تعزيز مفاهيم الديمقراطية الضرورية لبناء مجتمع سليم، حيث شكلت هـذه                
من العينة المأخوذة في منطقة رام اهللا وبينت مدى اهتمام الجهات المانحة األجنبية             % 47المؤسسات  

ة فـي اإلجـراءات اإلداريـة        وكذلك مدى تأثير اإلجراءات البيروقراطية المتمثل      ،بهذه المؤسسات 
   .ومتطلبات الجهة المانحة على تنفيذ النشاطات التي تقوم بها هذه المؤسسات

  
اختتمت الدراسة أجزائها ببعض التوصيات الموجهة لعدة أطراف لها عالقـة بعمـل المؤسـسات               

 هـذه   األهلية منها التركيز على ضرورة وجود قاعدة معلومات تشمل جميع المشاريع التي تنفـذها             
المؤسسات األمر الذي يقلل من إمكانية تنفيذ مشاريع مشابهة أو غير متعلقة بالحاجـة المجتمعيـة                

باإلضافة إلى ذلك، ومن التوصيات المقترحة ضرورة تفعيـل دور شـبكة المنظمـات              . الفعلية لها 
ؤسسات عـن   األهلية الفلسطينية األمر الذي يؤدي إلى تحسين المناخ العام التي تعمل ضمنه هذه الم             

طريق وجود جهة مثل شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية التي تكون على اضطالع كامل بإنجازات              
هذه المؤسسات والتي تقوم بتوجيه عمل هذا القطاع بطريقة تضمن تحـسين الظـروف المعيـشية                

  .ؤسساتللشعب الفلسطيني آخذين بعين اإلعتبار احتياجات المجتمع واإلمكانيات الفعلية لهذه الم
  

(Ghosheh  ,)2005, ” Program Evaluation Conditions at the Palestinian Non-
Governmental Organizations”  

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظروف تقييم البرامج في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والتي تم               
 أوالً التعرف على المنظمـات       وذلك من أجل   ،2004  و    2003اإلنتهاء من تنفيذها  خالل العامين       

التي تقوم بتقييم برامجها ولماذا تقوم بذلك وثانياً من أجل التحقق مـن الميـزات األساسـية لهـذه                   
بعد القيام بتحليل نتائج البحث، تبين أن معظم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تقـوم               .التقييمات

 وبالرغم من أن هذه المنظمات تعتبر ما تقوم         .ةبأنشطة مختلفة من أجل تحديد فوائد برامجها المنفذ       
به هو تقييم للبرامج، إال أنه تبين أنه وفي بعض الحاالت فإن ما ينفذ من تقييمات غير معتمد علـى                    
أساس علمي وال يتم بشكل شمولي وال يعكس المستويات من التقييم التي تـسعى هـذه المنظمـات                  

ب على اإلهتمام أو المجاالت الرئيسية التي يسعى التقييم         لتطبيقه، كذلك فإن ما هو معمول به ال يجي        
على الرغم من ذلك فإن معظم هذه المنظمات تقر بأهمية تقييم البرامج وتعتبره جزء              . لإلجابة عليها 

أما فيما يتعلق بالمنظمات غيـر الحكوميـة الفلـسطينية          . من دورة حياة البرامج التي تقوم بتنفيذها      
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ؤسسي من التقييمات التي تقوم بها وعلى الرغم من ذلك فإن معظـم هـذه               تستفيد على الصعيد الم   
  .المنظمات تحتفظ بنتائج هذه التقييمات لنفسها وللممولين وال تقوم بنشرها للعلن

  

  :التعليق على الدراسات السابقة. 3.3.2

  

 التطـوعي،   تناولت الدراسات المشار إليها سابقا جوانب متعددة من العمل المؤسسي األهلي والعمل           
أي منها لم يتناول موضوع عمل المتطوعين األجانب في مؤسسات المجتمع المدني وتأثيرهم             ان  إال  

على البناء المؤسسي لها، أو تأثيراتهم على المجتمع عموما، وهو ما تركز عليه الدراسة الحاليـة،                
ان كمـا  . أدوات للبحث معلومات ومنهجية وإال أن الدراسات السابقة ستفيد الدراسة بما تتضمنه من 

هذه الدراسات في معظمها كانت نظرية تمحـورت حـول مفهـوم العمـل التطـوعي واشـكاله                  
 الدراسات التي اجريت حول التطوع ركزت علـى دور التطـوع             كان لبعض  الخ، وان ...واهدافه

  . وفي تطويرها،والمؤسسات الشبابية في خدمة المجتمعات المحلية
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 الفصل الثالث

______________________________________________________  

  Methodology & Procedures جرائاتهامنهجية الدراسة وإ
 

  Introduction مقدمة 1.3
 

الباحـث فـي هـذا الفـصل إجـراءات الدراسـة التـي اتبعهـا، اال وهـي الجوانـب                     يتناول  
، وذلـك وفـق األوصـول       التوضيحية لكافة الخطوات والمراحل التـي تـم إعـدادها وتنفيـذها           

العلمية للبحث العلمي، من أجل بلوغ الهدف العام لهذه الدراسـة، والـذي يتجلـى فـي توضـيح                   
دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل المؤسسي فـي المؤسـسات الـشبابية فـي محافظـة                 

ولذلك فان السطور االتية ستوضح كل الخطوات التـي أتبعهـا الباحـث لبلـوغ هـذا                 . بيت لحم 
لهدف، ابتداء من منهج هذه الدراسة ونـضوج فكرتهـا، مـروراً بتحديـد عينتهـا ومنهجهـا،                  ا

  .وآليات تطبيقها، والتأكد من صدقها وصحتها وتنفيذها
 

  Methofology منهج الدراسة 2.3
 

 ة السابقياتاستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الرجوع الى االدب
 وباالستناد الى االدب السابق والدراسات السابقة ،وع لتوضيح الخلفية النظرية للدراسةحول الموض

ثم تصميم استبانة استهدفت جمع البيانات المتعلقة بالموضوع، بعد ذلك تم تحليل البيانات ومعالجتها 
  .احصائيا الستخراج النتائج ومقارنتها

 
صائص ظاهرة معينة، وجمع المعلومات عنها، وان استخدام هذا المنهج يرجع لكونه يقوم بوصف خ

ويتطلب ذلك عدم التحيز اثناء الوصف، كما انه اسلوب يعتمد على دراسة الواقع او الظاهرة، كما 
  .توجد على أرض الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً وكمياً
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  Population مجتمع الدراسة 3.3
 

 سواء كان ، في محافظة بيت لحمسة من جميع المؤسسات التي تعنى بالشبابيتكون مجتمع الدرا
مؤسسة حسب إحصائيات ) 62(ذلك هدف رئيس لها أو هدف أساسي من بين أهدافها، وعددها نحو 

  .2008وزارة الداخلية الفلسطينية لعام 
 

   عينة الدراسة4.3

  

ي متطوعين أجانب في محافظة بيت مؤسسات شبابية تحو (تتكون عينة الدراسة من عينة قصديه
مؤسسة من المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم ) 20(، حيث تم توزيع االستبانة على )لحم

) 110 (كونها تحوي متطوعين اجانب، وبلغ عدد اعضاء العينةل وذلكمؤسسة ) 62(والبالغ عددهن 
اء المشاريع والموظفين المحليين ن أو رؤساء مجالس اإلدارة أو مدريمبحوثين من المدراء اإلداري

وتبين الجداول التالية توزيع افراد العينة حسب متغيرات  .والمتطوعين االجانب في هذه المؤسسات
  :الدراسة

  
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس: 1.3 جدول

  
  متغير الجنس

 
 (%)النسبة المئوية 

 57.3 ذكر

 42.7 أنثى

 100.0 المجموع

  

  
  

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس: 1.3شكل 
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  .من االناث% 42.7من العينة هم من الذكور، مقابل % 57.3ان ما نسبته ) 1.3(يبين جدول 
  

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير  العمر: 2.3 جدول
  

 (%)النسبة المئوية  متغير العمر

 53.6  سنة30- 18من 

 18.2  سنة31-40

 28.2  سنة40أكثر من 

 100.0 مجموعال

 
 

 
 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير  العمر: 2.3شكل 
  

 سنة، 30-18تتؤاوح اعمارهم ما بين % 53.6ان ما نسبته ) 2.3(يتبين من خالل الجدول 
 .  سنة40-31تتراوح اعمارهم بين % 18.2 سنة، و 40تزيد اعمارهم عن % 28.2و
  

  الة االجتماعيةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  الح: 3.3جدول 
  

 (%)النسبة المئوية  متغير الحالة االجتماعية

 52.7 عزباء/أعزب

 45.5 ة/متزوج

 1.8 ة/مطلق

 100.0 المجموع

  

من افراد العينة % 45.5من افراد العينة عزاب، و % 52.7ان ما نسبته ) 3.3(يبين الجدول 
  .مطلقين% 1.8متزوجين و 
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  سب متغير  الحالة االجتماعيةتوزيع عينة الدراسة ح: 3.3ل شك
 

   توزيع عينة الدراسة حسب متغير  المستوى التعليمي:4.3جدول 
  

  متغير المستوى التعليمي
 

 (%)النسبة المئوية 

 19.1 )توجيهي(الثانوية العامة 

 19.1 دبلوم

 48.2 بكالوريوس

 13.6 ماجستير فاعلى

 100.0 المجموع

  

  
  
   حسب متغير  المستوى التعليمي توزيع عينة الدراسة:4.3ل شك
  

من افراد عينة الدراسة يحملون درجة % 48.2ان ما نسبته ) 4.3(يتبين من خالل الجدول 
يحملون شهادة الثانوية العامة و % 19.1يحملون درجة الدبلوم و % 19.1البكالوريوس، و 

ن افراد العينة م% 61.8يحلون درجة الماجستير فاعلى، وهذا يدل  على ان ما نسبته % 13.6
 . ويتمتعون بمستويات علمية  عالية،يحلون درجة البكالوريوس والدراسات العليا
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغير  سنوات الخبرة في المؤسسات الشبابية: 5.3 جدول
  

 (%)النسبة المئوية   متغير سنوات الخبرة في المؤسسات الشبابية

1-5 51.8 

 24.5  سنوات6-10

 7.3 سنة 11-15

 16.4  سنة15أكثر من 

 100.0 المجموع

  

  
  
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير  سنوات الخبرة في المؤسسات الشبابية: 5.3 لشك
  

 سنوات و 10-6% 24.5 سنوات  و 5- 1تبلع سنوات خبرتهم  % 51.8ان ) 5.3(يبين الجدول 
  . سنة15-11% 7.3 سنة، و 15اكثر من % 16.3

  

  يع عينة الدراسة حسب متغير  المسمى الوظيفيتوز: 6.3جدول 
  

 (%)النسبة المئوية  متغير المسمى الوظيفي

 13.6 عضو مجلس ادارة

 13.6 ة/مدير

 46.4 ة/موظف

 26.4 ة/متطوع

 100.0 المجموع

  
متطوعين و %  26.4من افراد عينة الدراسة موظفين، و % 46.4ان  ) 6.3(يظهر الجدول 

  .اعضاء مجالس ادارة% 13.6مدراء و % 13.6
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغير  المسمى الوظيفي: 6.3ل شك
  

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير  مجال عمل المؤسسة: 7.3جدول 
  

 (%)النسبة المئوية  متغير مجال عمل المؤسسة

 7.3 الالعنف

 19.1 المراة والشباب والطفل

 19.1 تعليم شبابي

 10.0 يمقراطيةحقوق االنسان والد

 21.8 ذوي االحتياجات الخاصة

 22.7 نشاطات شبابية

 100.0 المجموع

  

  
  

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير  مجال عمل المؤسسة: 7.3ل شك
  

 و ،من المبحوثين يعملون  في مؤسسات تعنى بالنشاطات الشبابية% 22.7ان ) 7.3(يظهر الجدول 
مؤسسات تعنى بالتعليم الشبابي و % 19.1ات الخاصة، و مؤسسات تعنى بذوي االحتياج%  21.8
% 7.3تعنى بحقوق االنسان والديمقراطية، و % 10تعنى بالمراة والشباب والطفل، و % 19.1

  .مؤسسات تعنى بالالعنف
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد المتطوعين في المؤسسة: 8.3جدول 
  

 (%) المئوية النسبة متغير  عدد المتطوعين في المؤسسة

 30.9  متطوعين0-5

 41.8  متطوعين6-10

 9.1  متطوع11-15

 18.2  متطوع15أكثر من 

 100.0 المجموع

  

  
  

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد المتطوعين في المؤسسة: 8.3ل شك
  

يوجد % 30.9 متطوعين، و 10-6من المؤسسات يوجد فيها % 41.8ان ) 8.3(يظهر الجدول 
 15-11 يوجد فيها 9.15 متطوع، و 15يوجد فيها اكثر من % 18.2 متطوعين، و5-0فيها 

  .متطوع
  

  )اسئلة خاصة بالمتطوعين ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير  جنسية المتطوع: 9.3جدول 
  

 (%)النسبة المئوية  متغير  جنسية المتطوع

 24.1 فلسطيني

 75.9 من دولة اجنبية

 100.0 المجموع

  
من % 20.7 و ،من المتطوعين في المؤسسات من دول عربية% 75.9ان ) 9.3(لجدول يظهر ا

  .من دول اجنبية% 3.4اصل فلسطين، و 
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  )اسئلة خاصة بالمتطوعين ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير  جنسية المتطوع: 9.3ل شك
  

اسئلة خاصة (توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة عمل المتطوع في المؤسسة: 10.3جدول 
  )بالمتطوعين

  
 (%)النسبة المئوية  طبيعة عمل المتطوع في المؤسسة

 79.3 تدريب ووضع برامج

 17.24 الهيكليات وصنع القرار, وضع الخطط

 3.46 تمويل

 100.0 المجموع

  

  
  
اسئلة خاصة (توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة عمل المتطوع في المؤسسة: 10.3ل شك

  )بالمتطوعين
  

من المبحوثين  طبيعة عملهم في المؤسسة في مجال التدريب % 79.3ان ) 10.3(يبين الجدول 
  .في مجال التمويل% 3.46قس المجال االداري، و % 17.24ووضع البرامج، و 
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  Tool أداة الدراسة 5.3
 

 لغـرض التعـرف علـى دور        ت اعـد  ةتمثلت اداة الدراسة التـي اسـتخدمها الباحـث باسـتبان          
ين االجانب في تطوير العمل المؤسسي فـي المؤسـسات الـشبابية فـي محافظـة بيـت            المتطوع

  .لحم
  

 فقد استعان الباحث بـاالدب والدراسـات الـسابقة فـي مجـال              ةأما عن طريقة تصميم االستبيان    
 علـى عـدد مـن       ةالبحث لتحديد صيغ االسئلة المناسـبة، وبعـد ذلـك تـم عـرض االسـتبان               

د أجرى الباحـث  التعـديالت التـي أشـار اليهـا المحكمـون،               للتحقق من صدقه، وق    المحكمين
  :وقد قسمت االستبانة الى االقسام التالية .فقرة) 41( النهائية من ابصورتهحتى خرجت 

  
 .المعلومات الشخصية: القسم االول •

 :يلي وانقسمت الى ما) المجاالت(محاور الدراسة : القسم الثاني •
 

o مجال التمويل: المجال االول. 

o مجال وضع الخطط االستراتيجية: ال الثانيالمج. 

o مجال بناء الهيكليات: القسم الثالث. 

o مجال البرامج: المجال الرابع. 

o مجال التدريب: المجال الخامس. 

o مجال صنع القرار: المجال السادس.  
 

  :Sincerity صدق االستبيان .1.5.3
 

علـى مجموعـة مـن       تـم عرضـها علـى المـشرف االكـاديمي و           ةللتحقق من صدق االستبان   
المحكمين والمتخصصين في ميدان البحث، وأفـادوا بـصدق المقيـاس وصـالحيته الغـراض               

  ).3(ملحق رقم (.البحث العلمي
 

  :ثبات االستبيان .2.5.3

  

كد من ثبات االداة من خالل اجراء اختبار التناسـق الـداخلي واسـتخراج معامـل الثبـات                  التأتم  
  : باكملها، حيث بلغ معامل كرونباخ للمجاالت كالتاليعلى عينة الدراسة ) كرونباخ الفا(
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  قيمة معامل كرونباخ الفا للمجاالت: 11.3جدول 
  

 (%)قيمة معامل كونباخ الفا  عدد الفقرات المجال

 83 7 التمويل

 88.3 6 وضع الخطط االستراتيجية

 84.9 5 بناء الهيكليات

 88.2 10 البرامج

 84.9 5 التدريب

 89.1 8 صنع القرار

 86.4 41 المعدل العام

  
-83(ان ثبات االسـتبانة لمحاورهـا المختلفـة يتـراوح بـين             ) 11.3(يتضح من خالل الجدول     

، وهـذه القـيم جيـدة وطبيعيـة         %)86.4(، وفيما يتعلق بالثبات الكلي فقد وصل الـى          %)89.1
  .ومقبولة في البحث العلمي، وهي تفي بالغرض المطلوب من هذه الدراسة

  
  proceduresجراءات تطبيق الدراسة ا 6.3

 
بعد االطالع على االدبيات السابقة تم تصميم االستبانة لمعرفة دور المتطوعين االجانب في العمل 
المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم، وبعد تصميم االستبانة بصورتها النهائية تم 

  :مرت بالمراحل التالية تكون الدراسةيه خصية، وعلنة بطريقة المقابلة الشتوزيعها على افراد العي
  

 .جمع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد مشكلة الدراسة •

 معالجتها وصياغتها على شكل سؤال رئيـسي        مراد مشكلة الدراسة من قبل الباحث ال      تحديد •
 .ةصياغة فرضيات الدراسثم متعلق  بمشكلة الدراسة، وأسئلة فرعية منبثقة عنها، 

قام الباحث بتحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة من هذا المجتمع، وقام بتوضـيح حجـم                •
 .العينة وأسلوب  اختيارها

بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة من المبحوثين بواسطة أداة الدراسة التـي           قام الباحث    •
 .اختارها وهي االستبانة بطريقة منظمة ودقيقة

استبانة، واستخراج النتائج ) 93(باحث بتفريغ االستجابات وعددها بعد جمع البيانات قام ال •
 النتائج للمعالجة االحصائية، ثم قام بتفسير) SPSS(باالستعانة ببرنامج التحليل االحصائي 

 .والتعليق عليها، ومن ثم استخالص التعميمات واالستنتاجات والتوصيات منها
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  Variables متغيرات الدراسة 7.3
 

 :ت هذه الدراسة المتغيرات التاليةلقد تناول

  
  : المتغيرات المستقلة وتشمل.1.7.3

  

 .الجنس •

 .الحالة االجتماعية •

 .المستوى التعليمي •

 .سنوات الخبرة في المؤسسات الشبابية •

 .المستوى الوظيفي •

 .مجال عمل المؤسسة •

 .عدد العاملين المتطوعين في المؤسسسة •

 .جنسية المتطوع •

 .مؤسسةطبيعة عمل المتطوع في ال •

  

  :المتغيرات التابعة وتشمل. 2.7.3

  

  .دور المتطوعين االجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية
  

  Statistical Treatment المعالجة االحصائية   اساليب8.3
 

 وتفريغ استجابات افراد العينة وادخالها الى  الحاسب اآللي ،بعد جمع االستبانات من عينة الدراسة
بهدف الحصول على على معالجات احصائية وصفية ) SPSS(باستخدام برنامج الرزم االحصائية 

دقيقة لتلك البيانات، ذلك بعد تحويل استجابات افراد العينة على السلم الخماسي، تم حساب 
  .التوزيعات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية بهدف االجابة على اسئلة الدراسة

لتوضيح داللة الفروق ) One Way Anova(م استخدام اختبار تحليل التباين االحادي كما ت
اذا كانت النتيجة ) α ≥ 0.05(االحصائية لمتوسط اجابات افراد عينة الدراسة، وذلك بالموازنة مع 

بمعنى عدم وجود . تقبل الفرضية) 0.05(ترفض الفرضية، واذا كانت اكبر من ) 0.05(اقل من 
  . داللة احصائية في اجابات المبحوثينفروق ذات 
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  Conclusion خالصة 9.3

  

، حيث تم استعراض الالزمة لمنهجية الدراسة الفصل الطريقة واالجراءات اتناول الباحث في هذ
المنهج العلمي لهذه الدراسة، والمجتمع، وطريقة تحديد العينة، واختبار االداة المناسبة لجمع 

اتها، كذلك تم عرض متغيرات الدراسة التابعة والمستقلة، بصدقها  وثالمعلومات، وتم التأكد من 
والمعالجات االحصائية التي استخدمت في هذه الدراسة، وكيفية تحليل المعلومات التي تم الحصول 

  .عليها وجمعها
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  الفصل الرابع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Results & Discussionعرض النتائج ومناقشتها  

 
 Introduction المقدمة 1.4

 
يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل اليها في هذه الدراسة، والتي هدفت للتعرف على 
دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم، 

  .ف كل متغيرات الدراسة المستقلةوفحص ما اذا كان هذا الدور يختلف باختال
  

  : النتائج المتعلقة باالجابة على اسئلة الدراسة ومناقشتها.1.1.4

  

ما هو دور " االجابة على سؤال الدراسة الرئيسي والمتعلق بمشكلة الدراسة الذي ينص على 
، "؟المتطوعين األجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم

ومن اجل االجابة على سؤال الدراسة الرئيس، ولتسهيل عملية عرض النتائج، فقد تم استخراج 
طات الحسابية سمجموعة من االسئلة الفرعية المنبثقة عن مشكلة الدراسة، وذلك باستخراج المتو

قدير واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات االستبانة ولمحاورها، وتم توزيع درجات الت
  :كاالتي

  
 .بدرجة كبيرة جداً •

 . بدرجة كبيرة3.41-4.20 •

 . بدرجة متوسطة2.61-3.40 •

 . بدرجة ضعيفة1.81-2.60 •

 . بدرجة ضعيفة جدا1.01-1.80ً •
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من اجل االجابة على سؤال مشكلة الدراسة فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
  :وضح ذلكالمعيارية ودرجة االستجابة والجدول التالي ي

  
 الجدول العام للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات :1.4 جدول

 افراد عينة الدراسة على محاور الدراسة ومحورها الكلي

  
  المجال الرقم

 
 درجة االستجابة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 متوسطة 1.05 3.04 التمويل 1
 متوسطة 0.98 3.3 ستراتيجيةوضع الخطط اال 2
 متوسطة 1.08 3.1 بناء الهيكليات 3
 كبيرة 0.946 3.45 البرامج 4
 كبيرة 0.997 3.45 التدريب 5
 متوسطة 1.03 3.15  صنع القرار 6
 متوسطة 1.01 3.24 المعدل العام 

  
في : الستجابات على محاور الدراسة كانتلان المتوسطات الحسابية ) 1.4(يتضح من جدول 

، وفي محور وضع الخطط االستراتيجية بمتوسط حسابي )3.04(محور التمويل  بمتوسط حسابي 
، وفي مجال البرامج )3.1(، وفي محور بناء الهيكليات بمتوسط حسابي مقداره )3.3(مقداره 

، وفي )3.45( وفي محور التدريب بمتوسط حسابي مقداره ،)3.45(بمتوسط حسابي مقداره 
كما وحطيت الدرجة الكلية بمتوسط حسابي .)3.15(رار بمتوسط حسابي مقداره محور صنع الق

من افراد العينة يؤكدون بان هناك %) 64.8(وبدرجة متوسطة، وهذا يدل على ان ) 4.01(مقداره 
دور فاعل للمتطوعين االجانب في دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل المؤسسي في 

  .ظة بيت لحم، على جميع محاور الدراسة ودرجتها الكليةالمؤسسات الشبابية في محاف
 

 دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في .1.1.1.4

  :محافظة بيت لحم في مجال التمويل
 

ما هو دور المتطوعين األجانب في تطوير " لالجابة على سؤال الدراسة االول والذي ينص على 
فقد تم استخراج " ؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم في مجال التمويل؟العمل الم

 :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات االستجابة والجدول التالي يوضح ذلك
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجابات افراد عينة : 2.4جدول 
   لمجال التمويل الدراسة 

  
المتوسط  الفقرةالرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير
يساعد وجود المتطوعين األجانب في المؤسسة في الحصول على          1

 التمويل الخارجي

 كبيرة 889. 3.88

وجود متطوعين أجانب في المؤسسة شرط للحصول على التمويل          2
 الخارجي

 ضعيفة 1.04 2.54

 متوسطة 1.07 3.17 لعب المتطوعون دوراً مهماً في صياغة طلبات التمويلي 3
وجود المتطوعين األجانب في المؤسسة يقلل من حاجة المؤسسة          4

 للتمويل الخارجي

 متوسطة 1.10 2.73

يتولى المتطوعون األجانب في المؤسسة إعداد مقترحات لجلـب          5
 التمويل

 متوسطة 1.03 3.21

 األجانب يحد من لجوء المؤسسة إلى التمويـل         وجود المتطوعين  6
 المشروط

 متوسطة 1.08 2.9

وجود المتطوعين األجانب يساعد على تحقيق االستقرار المـالي          7
 للمؤسسة

 متوسطة 1.15 2.9

 متوسطة 1.05 3.05  الدرجة الكلية
 

ي في ان للمتطوعين االجانب دور متوسط  في تطوير العمل المؤسس) 2.4(يتين من الجدول 
المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم في مجال التمويل، وهذا ما اظهرته  استجابات افراد 

  . وبدرجة تقدير متوسطة7-1العينة على مجال التمويل ضمن الفقرات 
  

الحط ان الفقرات التي حظيت باعلى متوسط حسابي  في مجال التمويل  كانت يوبناء على ذلك 
وجود المتطوعين األجانب في المؤسسة في الحصول على التمويل يساعد " الفقرة  االولى 

، وبدرجة مساهمة كبيرة، ويعزو الباحث )3.88( حيث حظيت بمتوسط حسابي قدره ،"الخارجي
 يساعدهم في معرفة ،عالقات المتطوعين االجانب مع بالدهم االصلية التي قدموا منهاذلك الى ان 

  .للمؤسسة الشبابية، وكذلك نتيجة عالقاتهم بهذه المؤسساتالجهات التي يمكن ان توفر التمويل 
يتولى المتطوعون األجانب في المؤسسة إعداد " ان الفقرة الخامسة ) 2.4( من جدول  يتبينكما

وبدرجة مساهمة متوسطة، ويعزو ) 3.21( حيث حظيت بمتوسط حسابي ،"مقترحات لجلب التمويل
ديهم خبرة في اعداد الموازنات، ولكن لكونهم ليسوا من المتطوعين االجانب ل الباحث ذلك الى أن
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ابناء المجتمع المحلي فبالتالي ليس لديهم خبرة كافية في مجال اعداد مبررات المشروع وخلفيته 
  .في المجتمع المحلي

  
يلعب المتطوعون دوراً مهماً في صياغة " ان الفقرة الثالثة )  2.4(كما واظهرت بيانات الجدول 

، وبدرجة مساهمة متوسطة، ويعزو الباحث )3.17(، حيث حظيت بمتوسط حسابي "مويلطلبات الت
قرة السابقة الى ان لدى المتطوعين االجانب خبرة في اعداد الموزانات فذلك كما ذكر في ال

  .وطريقة كتابة مقترحات التمويل
  

، وبوزن )3.05(ابي اما بالنسبة للدرجة الكلية المتعلقة بمجال التمويل، فقد كان المتوسط الحس
وبدرجة تقدير متوسطة، وهذا يدل على أن للمتطوعين االجانب دور فاعل في %) 61(نسبي 

  .مجال التمويل
  

 دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في .2.1.1.4

  :خطط االستراتيجية وضع المحافظة بيت لحم في مجال

  

ما هو دور المتطوعين األجانب في "  والذي ينص على الثانيسؤال الدراسة من اجل االجابة على 
وضع الخطط تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم في مجال 

فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات االستجابة " ؟االستراتيجية
  :والجدول التالي يوضح ذلك

  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجابات افراد :أ-3.4جدول 

  عينة الدراسة  لمجال وضع الخطط االستراتيجية
  

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير
يساهم المتطوعون األجانب في وضع الخطـط االسـتراتيجية          1

 ةللمؤسس

 متوسطة 1.1 3.22

يساعد وجود المتطوعين األجانب على تقليل الوقـت الـالزم           2
 لتنفيذ الخطط االستراتيجية

 متوسطة 93. 3.2

يساعد وجود المتطوعين األجانب على ترتيب األولويات فـي          3
 الخطط االستراتيجية

 متوسطة 94. 3.06
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ة ودرجة االستجابة الستجابات افراد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري:ب-3.4جدول 
  عينة الدراسة  لمجال وضع الخطط االستراتيجية

  
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير
تفيد خبرة المتطوعين األجانب في تطوير الخطط االستراتيجية  4

 للمؤسسة

 كبيرة 928. 3.64

نب على تحديد األهداف المـراد      يساعد وجود المتطوعين األجا    5
 الوصول إليها في الخطط اإلستراتيجية

 متوسطة 1.0 3.41

للمتطوعين األجانب دور في تحديد اإلمكانات المتاحة للخطـط          6
 اإلستراتيجية

 متوسطة 98. 3.27

متوسطة 0.98 3.3  الدرجة الكلية

  
طوير العمل المؤسسي في ان للمتطوعين االجانب دور متوسط  في ت) 3.4(يتضح من الجدول 

المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم في مجال وضع الخطط االستراتيجية، وهذا ما اظهرته  
 .،  وبدرجة تقدير متوسطة)13-8(استجابات افراد العينة على مجال التمويل ضمن الفقرات 

 الخطط بناء على ذلك نالحظ ان الفقرة التي حظيت باعلى متوسط حسابي في مجال وضعو
تفيد خبرة المتطوعين األجانب في تطوير "  والتي تنص على ،االستراتيجية كانت الفقرة الرابعة
 ،وبدرجة مساهمة كبيرة) 3.64(، حيث حظيت بمتوسط حسابي "الخطط االستراتيجية للمؤسسة
المتطوعين االجانب لديهم خبرة عالية في مجال تطوير الخطط ويعزو الباحث ذلك الى أن 

تراتيجية التي يتم وضعها من قبل المؤسسة، ولكن ليس في مجال وضع هذه الخطط بشكل االس
  .حلية والمشاكل الشبابيةمكامل، نتيجة لعدم خبرتهم في طبيعة حياة المجتمعات ال

  
ان الفقرة الخامسة حظيت بالمرتبة الثانية في مجال وضع الخطط ) 3.4(كما ونجد من جدول 

يساعد وجود المتطوعين األجانب على تحديد األهداف المراد "  على االستراتيجية، والتي تنص
ودرجة مساهمة ) 3.41(، بمتوسط حسابي مقداره "الوصول إليها في الخطط اإلستراتيجية

 ويعزو الباحث السبب في ذلك الى انه بناء على الخطط التي يتم وضعها من قبل ،متوسطة
ى تحديد االهداف المراد الوصول اليها، من خالل المؤسسة فان االجانب لديهم قدرة عالية عل

" وياتي في المرتبة الثالثة الفقرة السادسة والتي تنص على  .استخالصها من الخطط االستراتيجية
، بمتوسط حسابي :للمتطوعين األجانب دور في تحديد اإلمكانات المتاحة للخطط اإلستراتيجية

المتطوعين زو الباحث السبب في ذلك الى ان ، ودرجة مساهمة متوسطة، ويع)3.27(مقداره 
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االجانب ومن خالل دورهم في صياغة مقترحات التمويل ووضع الميزانيات، فبالتالي لديهم القدرة 
  .على تحديد االمكانات المتاحة والممكنة لتنفيذ الخطط االستراتيجية

  
 لقد كانت بمتوسط حسابي ط االستراتيجية،خطاما بالنسبة للدرجة الكلية المتعلقة بمجال وضع ال

 ويعزو الباحث السبب الى ان المتطوعين ،وبدرجة متوسطة% 66وبوزن نسبي ) 3.3(مقداره 
االجانب قدرة على المشاركة في بعض جوانب الخطط االستراتيجية وليس على صياغة وتحديد 

  .الخطط االستراتيجية بالكامل
  

 المؤسسي في المؤسسات الشبابية في  دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل.3.1.1.4

  :بناء الهيكلياتمحافظة بيت لحم في مجال 
 

ما هو دور المتطوعين األجانب في "  والذي ينص على ثالثمن اجل االجابة على سؤال الدراسة ال
فقد " تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم في مجال بناء الهيكليات؟

ج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات االستجابة والجدول التالي تم استخرا
  :يوضح ذلك

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجابات افراد عينة : 4.4جدول 

  .الدراسة  لمجال بناء الهيكليات
  

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ة درج

 التقدير
وجود المتطوعين األجانب له دور في وضـوح المـستويات           1

 اإلدارية

 متوسطة 1.1 3.12

للمتطوعين األجانب أثر في وضوح التعليمات بين المستويات         2
 اإلدارية

 متوسطة 998. 2.95

للمتطوعين األجانب دور في تطوير خطوط االتصاالت بـين          3
 اإلدارة و الموظفين

 متوسطة 1.06 3.18

وجود المتطوعين األجانب يساعد المؤسسة على تصميم هيكل         4
 ناجح

 متوسطة 1.07 3.3

يحتل المتطوعون األجانب مواقع مهمة فـي الهيكـل اإلداري           5
 للمؤسسة

 متوسطة 1.19 3.04

 متوسطة 1.08 3.1  الدرجة الكلية
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ر العمل المؤسسي في للمتطوعين االجانب دور متوسط  في تطويان ) 4.4(يتضح من الجدول 
المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم في مجال بناء الهيكليات، وهذا ما اظهرته  استجابات 

   .،  وبدرجة تقدير متوسطة)18-14( ضمن الفقرات بناء الهيكلياتافراد العينة على مجال 
  

 الهيكليات هي الحظ ان الفقرة التي حظيت باعلى متوسط حسابي في مجال بناءيوبناء على ذلك 
 ،"وجود المتطوعين األجانب يساعد المؤسسة على تصميم هيكل ناجح" الفقرة الرابعة وتنص على 

المتطوعين ، ودرجة مساهمة متوسطة، ويعزو الباحث ذلك الى ان )3.3(بمتوسط حسابي مقداره 
  .االجانب لديهم خبرة في التخطيط االداري واالستراتيجي للمؤسسات

  
للمتطوعين األجانب "  والتي تنص على  من حيث الرتيبالثالثة بالمرتبة الثانيةوحظيت الفقرة 

، )3.18(بمتوسط حسابي مقداره " دور في تطوير خطوط االتصاالت بين اإلدارة و الموظفين
ودرجة مساهمة متوسطة، ويعزو الباحث ذلك الى انه هناك ميل الى حب التعامل مع االجانب 

 وهذا االمر يدفع الى بناء عالقات قوية بين الموظفين واالدارة بواسطة ،وبناء عالقات قوية معهم
وجود المتطوعين " وياتي في المرتبة الثالثة الفقرة االولى والتي تنص على  .المتطوعين االجانب

، ودرجة )3.12(، بمتوسط حسابي مقداره "األجانب له دور في وضوح المستويات اإلدارية
   .مساهمة متوسطة

  
) 3.1(بالنسبة للدرجة الكلية المتعلقة بمجال بناء الهيكليات، لقد كانت بمتوسط حسابي مقداره اما 

 ويعزو الباحث السبب في ذلك الى ان المتطوعين االجانب ،وبدرجة متوسطة% 62وبوزن نسبي 
يتم وضعهم في الغالب في االنشطة المؤسسية الخاصة بالتدريب والتخطيط في الغالب، ويتم 

  .  فنادرا ما نجد مدير مؤسسة من اصل اجنبي،م عن المستويات االداريةتنحيته
  

 دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في .4.1.1.4

  .محافظة بيت لحم في مجال البرامج

  

انب في ما هو دور المتطوعين األج"  والذي ينص على رابعمن اجل االجابة على سؤال الدراسة ال
فقد تم " تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم في مجال البرامج؟

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات االستجابة والجدول التالي يوضح 
 :ذلك
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بات افراد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجا: 5.4جدول 
  الدراسة  لمجال البرامج

  
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

  التقدير
للمتطوعين األجانب دور ناجح في تطوير البرامج في  1

 المؤسسة

 كبيرة 825. 3.86

وجود المتطوعين يمكن المؤسسة من االستمرارية في تقديم  2
 البرامج

 كبيرة 941. 3.63

وجود المتطوعين األجانب يجعل المؤسسة أكثر قدرة على  3
 إدارة البرامج 

 كبيرة 877. 3.49

يساعد وجود المتطوعين األجانب على تنوع البرامج في  4
 المؤسسة 

 كبيرة 894. 3.85

يساعد وجود المتطوعين األجانب على زيادة حجم البرامج  5
 التي تنفذها المؤسسة

 كبيرة 914. 3.59

د وجود المتطوعين األجانب على تمكين المؤسسة من يساع 6
 تحديد االحتياجات الفعلية للبرامج 

 متوسطة 933. 3.37

وجود المتطوعين االجانب يسهل عملية متابعة البرامج في  7
 المؤسسة

 متوسطة 923. 3.37

وجود المتطوعين األجانب يسهل عملية تقييم البرامج في  8
 المؤسسة

 ةمتوسط 898. 3.34

 متوسطة 1.16 2.67 البرامجالمتطوعين األجانب أكثر كفاءة من المحليين في تنفيذ  9
قدرة المتطوعين األجانب على فهم مشكالت الشباب تزيد من  10

 فعالية البرامج

 متوسطة 1.1 3.35

 كبيرة 0.946 3.45  الدرجة الكلية

  
ر العمل المؤسسي في المؤسسات ان للمتطوعين االجانب دور  في تطوي) 5.4(يتضح من الجدول 

الشبابية في محافظة بيت لحم في مجال البرامح، وهذا ما اظهرته  استجابات افراد العينة على 
  .،  وبدرجة تقدير كبيرة)28-19(مجال البرامج ضمن الفقرات 

  
الحظ ان الفقرة التي حظيت باعلى متوسط حسابي في مجال البرامج هي الفقرة  يوبناء على ذلك 

، "للمتطوعين األجانب دور ناجح في تطوير البرامج في المؤسسة" الولى والتي تنص على ا
، ودرجة مساهمة  كبيرة، ويعزو الباحث ذلك الى ان الجانب )3.86(بمتوسط حسابي مقداره 
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الرئيسي الذي يتركز عمل المتطوعين االجانب فيه في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم 
  .مج والمشاريع، ولذلك تتولد نظرة جيدة للمتطوعين االجانب في هذا الجانبهو جانب البرا

  
" ان الفقرة الرابعة تاتي في المرتبة الثانية، والتي تنص على ) 5.4(كما وأظهرت بيانات الجدول 

 حسابي مقداره سط، بمتو"يساعد وجود المتطوعين األجانب على تنوع البرامج في المؤسسة
مة كبيرة، ويعزو الباحث السبب في ذلك الى ان وجود المتطوعين االجاب ، ودرجة مساه3.85

في المؤسسة يعطي المؤسسة فرصة اكبر للتمويل من خالل هؤالء المتطوعين، وبالتالي يمكن ذلك 
  .المؤسسة من القيام بمشاريع بشكل اكبر وبتنوع اكبر

  
 وجود المتطوعين يمكن المؤسسة من "وياتي في المرتبة الثالثة الفقرة الثانية، والتي تنص على 

، ودرجة مساهمة كبيرة، ويعزو )3.63(، بمتوسط حسابي مقداره "االستمرارية في تقديم البرامج
وجود المتطوعين االجانب وعملهم في مجال البرامج يعطي المؤسسة الشبابية الباحث ذلك الى ان 

ها المرجوة، وهذا االمر يدفع الممولين ميزتين، االولى نجاح المشاريع بشكل كبيرة وتحقيق اهداف
الى اعادة تقديم التمويل لهذه المؤسسات، والجانب الثاني ان قدرة المتطوعين االجانب على 
المساعدة في جلب التمويل يمكن المؤسسة من وضع الخطط والبرامج المستقبلية والتي يكون قد 

 .توفرت مسبقا الميزانيات العدادها

  
) 3.45(ة الكلية المتعلقة بمجال البرامج، لقد كانت بمتوسط حسابي مقداره اما بالنسبة للدرج

 ويعزو الباحث السبب في ذلك الى ان قدرة المتطوعين ،وبدرجة كبيرة% 69وبوزن نسبي 
االجانب على المساعدة في جلب التمويل، وقدرتهم على انجاح المشاريع قيد التنفيذ، هذين االمرين 

  .لمؤسسة في تنفيذ البرامج وتنويعهايعطيان االستمرارية ل
  

 دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في .5.1.1.4

  .محافظة بيت لحم في مجال التدريب

  

ما هو دور المتطوعين األجانب "  والذي ينص على خامسمن اجل االجابة على سؤال الدراسة ال
فقد " لمؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم في مجال التدريب؟في تطوير العمل المؤسسي في ا

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات االستجابة والجدول التالي 
  :يوضح ذلك
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجابات افراد عينة : 6.4جدول 
  .تدريبالالدراسة  لمجال 

  
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير
 كبيرة 1.09 3.51 للمتطوعين األجانب دور ناجح في تدريب الكادر المحلي 1
وجود المتطوعين األجانب يساعد الكادر المحلي على اإللمـام          2

 بعالقات العمل

 متوسطة 1.0 3.3

 متوسطة 967. 3.09 يساعد على خلق قيادات جديدةوجود المتطوعين األجانب  3
وجود المتطوعين األجانب يساعد في استخدام آليات حديثة فـي        4

 التدريب

 كبيرة 995. 3.69

في التدريب يـساعد علـى تنويـع        وجود المتطوعين األجانب     5
 المهارات 

 كبيرة 935. 3.7

 كبيرة 0.997 3.45  الدرجة الكلية

  
ان للمتطوعين االجانب دور  في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات ) 6.4(يتضح من الجدول 

الشبابية في محافظة بيت لحم في مجال التدريب، وهذا ما اظهرته  استجابات افراد العينة ضمن 
  .،  وبدرجة تقدير كبيرة)33-29(الفقرات 

  
 وجود "تي تنص  وال،ان المرتبة االولى هي الفقرة الخامسة) 6.4(يتبين من خالل الجدول 

، )3.7(، بمتوسط حسابي مقداره "في التدريب يساعد على تنويع المهاراتالمتطوعين األجانب 
طبيعة مجتمعنا الفلسطيني تختلف ، ويعزو الباحث السبب في ذلك الى ان ودرجة مساهمة كبيرة

معروفة ي مجتمع توجد افكار ومهارات يمكن ان تكون غير نه في أعن طبيعة اي مجتمع آخر، وا
لمجتمعات اخرى، السيما ان االراضي الفلسطينية تعتبر من الدول النامية، وبالتالي فان تبادل 

  .الخبرات يمكن كل طرف من االستفادة من الطرف اآلخر
  

 وجود "ان المرتبة الثانية هي الفقرة  الرابعة، والتي تنص على ان ) 6.4(الحظ من الجدول يكما 
، وحظيت بمتوسط حسابي " في استخدام آليات حديثة في التدريبالمتطوعين األجانب يساعد

المتطوعين االجانب في ، ودرجة مساهمة كبيرة، ويعزو الباحث ذلك الى ان )3.69(مقداره 
الغالب ياتون من دول متقدمة صناعيا وتكنولوجيا، وهذا يعني انه يكون لديهم طرق حديثة وافكار 

  .جديدة في مجال التدريب وموضوعاته
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للمتطوعين األجانب دور ناجح في " وياتي في المرتبة الثالثة الفقرة االولى، والتي تنص على 
 ودرجة مساهمة كبيرة، ،)3.51(، والتي حظيت بمتوسط حسابي مقداره "تدريب الكادر المحلي

ويرجع الباحث ذلك الى تفسير الفقرة السابقة، حيث ان قدوم المتطوعين االجانب من دول منتقدمة 
صناعيا وتكنولوجيا يمكنهم من امتالك خبرات ومهارات وافكار جديدة في مجال التدريب، وهذا 

  .يمكنهم من النجاح في مجال التدريب، ولكن ليس بدرجة كبيرة جدا، نظرا الختالف اللغات
  

) 3.45(اما بالنسبة للدرجة الكلية المتعلقة بمجال التدريب، لقد كانت بمتوسط حسابي مقداره 
امتالك المتطوعين  ويعزو الباحث السبب في ذلك الى ان ،وبدرجة كبيرة% 69ن نسبي وبوز

هم من التواصل بقدرة جيدة تاالجانب لمهارات وافكار التدريب التي اكتسبوها من دولهم االم، مكن
  .مع المتدربين من خالل الطرق واالفكار الجديدة في التدريب

  
طوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في  دور المتطوعين األجانب في ت.6.1.1.4

  :محافظة بيت لحم في مجال صنع القرار
 

ما هو دور المتطوعين األجانب "  والذي ينص على سادسمن اجل االجابة على سؤال الدراسة ال
" في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم في مجال صنع القرار؟

راج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات االستجابة والجدول التالي فقد تم استخ
  :يوضح ذلك

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة الستجابات افراد : أ-7.4جدول 

  عينة الدراسة  لمجال صنع القرار
  

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 التقدير

 متوسطة 1.10 2.95 للمتطوعين األجانب دور ناجح في صنع القرارات اإلدارية 1
 متوسطة 1.09 3.04 للمتطوعين األجانب دور مهم في القيادة 2
وجود المتطوعين األجانب يساعد على اتخاذ قـرارات أكثـر           3

 وضوحاً

 متوسطة 1.0 3.15

 متوسطة 1.03 3.04 ء القرار على أسس علميةوجود المتطوعين األجانب يسهل بنا 4
 متوسطة 1.01 3.3 للمتطوعين األجانب دور في اتخاذ القرارات بطرق ديمقراطية 5
 متوسطة 1.04 2.97 وجود المتطوعين األجانب يساعد على اتخاذ القرارات بسرعة 6



  59

ة الستجابات افراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجاب: ب-7.4جدول 
  عينة الدراسة  لمجال صنع القرار

  
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير

 متوسطة 1.0 3.38 يراعي المتطوعين األجانب الموارد المتاحة في اتخاذ القرارات 7
وجود المتطوعين األجانب يساعد على توضيح البـدائل قبـل           8

 قرار المناسباختيار ال

 متوسطة 1.01 3.4

 متوسطة 1.03 3.15  الدرجة الكلية

  
ان للمتطوعين االجانب دور  متوسط في تطوير العمل المؤسسي في ) 7.4(يتضح من الجدول 

المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم في مجال صنع القرار، وهذا ما اظهرته  استجابات افراد 
  .  وبدرجة تقدير متوسطة،)51-34(العينة ضمن الفقرات 

  
وجود "  الثامنة، والتي تنص على ان المرتبة االولى هي الفقرة) 7.4(يتبين من خالل الجدول 

، وحظيت بمتوسط "المتطوعين األجانب يساعد على توضيح البدائل قبل اختيار القرار المناسب
 كما ذكرنا سابقا بان ، ودرجة مساهمة متوسطة، يعزو الباحث ذلك الى انه)3.4(حسابي مقداره 

للمتطوعين االجانب القدرة على تطوير الخطط االستراتيجية، فبالتالي هذا االمر يعطيهم القدرة 
ان المرتبة ) 7.4(كما ويتبين من خالل الجدول  .على التخطيط االستراتيجي وتطوير الخطط

 الموارد المتاحة في يراعي المتطوعين األجانب"  والتي تنص على ،الثانية هي الفقرة السابعة
  .، ودرجة مساهمة متوسطة)3.38(وحظيت بمتوسط حسابي مقداره ، "اتخاذ القرارات

  
للمتطوعين األجانب دور في اتخاذ "  والتي تنص على ،وجاء في المرتبة الثالثة الفقرة الخامسة

طة، ، ودرجة مساهمة متوس)3.3(، وحظيت بمتوسط حسابي مقداره "القرارات بطرق ديمقراطية
 ،ويعزو الباحث ذلك الى ان المتطوعين االجانب لديهم تجربة عميقة في العملية الديمقراطية

وبالتالي يمكنهم من العمل بطريقة ديمقارطية اكثر من غيرهم، كما ان االحترام الذي يكتسبه 
اما  . وبالتالي اجراء قرار بطرق ديمقراطية،هؤالء االجانب يجعل الغالبية يكنون لهم االحترام

) 3.15(بالنسبة للدرجة الكلية المتعلقة بمجال صنع القرار، لقد كانت بمتوسط حسابي مقداره 
 ويعزو الباحث السبب في ذلك الى المتطوعين االجانب في ،وبدرجة متوسطة% 60وبوزن نسبي 

  .الغالب يتولون مهام تدريبية وغيرها ويشاركون بجانب ليس كبيرا في عملية صنع القرار
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  : النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها.2.1.4

  

 هل هناك فروق ذات داللة "االجابة على سؤال الدراسة السابع، والذي ينص على  
 بين متوسطات استجابات المبحوثين نحو دور α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة 

ية في محافظة المتطوعين األجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشباب
، العمر، المؤهل العلمي، بيت لحم تبعاً لمجاالتها باختالف كل من متغيرات الجنس

  .الخبرة
  

ال توجد  :من أجل االجابة على سؤال الدراسة السابع فقد تم فحص الفرضية االحصائية التالية
بحوثين  بين متوسطات استجابات المα ≥ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

نحو دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت 
وعلى ذلك ". .، العمر، المؤهل العلمي، الخبرةلحم تبعاً لمجاالتها باختالف كل من متغيرات الجنس
  :يرات الدراسة كما يليغفقد تم اجراء االختبارات االحصائية لكل متغير من مت

  
، فقد تم اجراء اختبار تحليل الجنسلفحص هذه الفرضية المتعلقة بمتغير : غير الجنسمت •

لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة ) One way Anova(التباين االحادي 
 :الدراسة، والجداول التالية توضح نتائج االختبار

 
متطـوعين األجانـب فـي       المتوسطات الحسابية الستجابات افراد العينة على دور ال        :8.4جدول  

تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم تبعـا لمجاالتهـا              
  .حسب متغير الجنس

  
مجاالت دور المتطوعين األجانب في  تطوير العمل المؤسسي   المتوسطات الحسابية

  أنثى  ذكر  المؤسسات الشبابية في

 3.188 2.937 التمويل

 3.501 3.151 جيةوضع الخطط االستراتي

 3.306 2.952 بناء الهيكليات

 3.624 3.321 البرامج

 3.596 3.352 التدريب

 3.37 2.98 صنع القرار

  3.43  3.12  الدرجة الكلية
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لداللـة الفـروق فـي    ) One way Anova(نتائج اختبار تحليل التباين األحـادي  : 9.4جدول 
  .استجابات أفراد العينة حسب متغير الجنس

  
  ت الدراسةمجاال  داخل المجموعات  بين المجموعات

  مجموع

  المربعات

  متوسط 

  المربعات

  مجموع

  المربعات

  متوسط 

  المربعات

  قيمة
F 

  الداللة

  االحصائية

 129. 2.337 551. 59.000 1.288 1.288 التمويل

 024. 5.222 603. 65.136 3.150 3.150 وضع الخطط االستراتيجية

 035. 4.565 755. 80.837 3.449 3.449 بناء الهيكليات

 009. 7.012 430. 45.980 3.013 3.013 البرامج

 114. 2.540 616. 65.931 1.565 1.565 التدريب

 013. 6.427 573. 61.338 3.684 3.684 صنع القرار

  0.324  4.68  0.588  63.037 2.6915 2.6915  الدرجة الكلية

 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى نه ا) 9.4(ض الجدول الحظ من خالل استعراي

بين متوسطات استجابات المبحوثين نحو دور المتطوعين األجانب في تطوير ) α ≥ 0.05(الداللة 
العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس في مجاالت 

 ،على التوالي) 0.114، 0.129( المحسوبة حيث كانت قيم مستوى الداللة)  التدريب ،التمويل(
 اجابوا ،ي الباحث الى أن افراد عينة الدراسة باختالف جنسهمأوقد يكون السبب في ذلك حسب ر

ن االجانب في و اجابات منسجمة وواعية للدور الذي يؤديه المتطوع،على فقرات هذين المحورين
 .مجالي التمويل والتدريب

  
وضع ( الى انه توجد فروق ذات داللة احصائية في مجاالت ) 9.4(كما اشارت بيانات جدول 

حيث كانت قيم مستوى الداللة )  البرامج، صنع القرار، بناء الهيكليات،الخطط االستراتيجية
   وهذه الفروق كانت لصالح االناث،على التوالي،) 0.013، 009.،0.024، 0.024( المحسوبة 

 الى أن عالقات االناث بالمتطوعين االجانب تكون اقوى وقد يكون السبب من وجهة نظر الباحث 
 وبالتالي فان االناث يملن الى رفع مكانة ،نظرا لكون هؤالء المتطوعين في غالبيتهم من الذكور

 .الدور الذي يقوم به المتطوعين االجانب

  
 ، فقد تم اجراء اختبار تحليلالعمرلفحص هذه الفرضية المتعلقة بمتغير : متغير العمر •

لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة، ) One way Anova(التباين االحادي 
 :والجداول التالية توضح نتائج االختبار
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لداللـة الفـروق فـي    ) One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :10.4جدول 
  .عمراستجابات أفراد العينة حسب متغير ال

  
  مجاالت الدراسة  داخل المجموعات  لمجموعاتبين ا

  مجموع

  المربعات

  متوسط

  المربعات

  مجموع

  المربعات

  متوسط

  المربعات

  قيمة
F 

  الداللة

  االحصائية

 010. 4.787 522. 55.294 2.497 4.995 التمويل

 015. 4.404 590. 63.091 2.597 5.194 وضع الخطط االستراتيجية

 074. 2.662 757. 80.255 2.015 4.031 بناء الهيكليات

 100. 2.350 443. 46.913 1.040 2.080 البرامج

 702. 355. 633. 67.047 224. 449. التدريب

 308. 1.191 600. 63.594 714. 1.429 صنع القرار

  0.2015  2.624  0.5908 62.6 1.5145 3.029  الدرجة الكلية

  
 ≤ α(ئية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة احصاانه ) 10.4(يتبين من خالل الجدول 

بين متوسطات استجابات المبحوثين نحو دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل ) 0.05
بناء (المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير العمر  في مجاالت 

، 0.074(المحسوبة حيث كانت قيم مستوى الداللة )  البرامج، التدريب، صنع القرار ،الهيكليات
على التوالي، وهذا يدل على ان المبحوثين على اختالف اعمارهم اجابوا )  0.308، 0.702، 0.1

ووجدت فروق ذات داللة احصائية في  .اجابات منسجمة في المجاالت االربعة سالفة الذكر
، 0.01(بة حيث كانت قيم مستوى الداللة المحسو) التمويل، ووضع الخطط االستراتيجية(مجاالت 

  . سنة30-18على التوالي، وهذه الفروق لصالح الفئات العمرية ) 0.15
  

، فقد المستوى التعليميلفحص هذه الفرضية المتعلقة بمتغير : متغير المستوى التعليمي •
لداللة الفروق في ) One way Anova(تم اجراء اختبار تحليل التباين االحادي 

 :جداول التالية توضح نتائج االختباراستجابات أفراد عينة الدراسة، وال
 

 ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  انه دناهيتبين من خالل الجدول ا
بين متوسطات استجابات المبحوثين نحو دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل ) 0.05

ر المستوى التعليمي  في المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغي
حيث كانت قيم ) التمويل، وضع الخطط االستراتيجية، البرامج، التدريب، صنع القرار(مجاالت 
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على التوالي، وهذا يدل )  0.794، 0.589، 0.863، 0.276، 0.29(مستوى الداللة المحسوبة 
 .الت الخمسةفي المجابانسجام على ان المبحوثين على اختالف مستواهم التعليمي اجابوا 

  

لداللـة الفـروق فـي    ) One way Anova(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 11.4جدول 
  .استجابات أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي

  
  مجاالت الدراسة  داخل المجموعات  بين المجموعات

  مجموع

  المربعات

  متوسط

  المربعات

  مجموع

  اتالمربع

  متوسط

  المربعات

  قيمة
F 

  الداللة

  االحصائية

 290. 1.265 554. 58.186 701. 2.103 التمويل

 276. 1.307 621. 65.849 812. 2.436 وضع الخطط االستراتيجية

 015. 3.658 727. 76.310 2.658 7.975 بناء الهيكليات

 863. 247. 463. 48.650 114. 343. البرامج

 589. 644. 631. 66.277 406. 1.219 التدريب

 794. 343. 613. 64.391 210. 631. صنع القرار

  0.4711  1.244  0.6015 63.27 0.816 2.4511  الدرجة الكلية

 
ووجدت فروق ذات داللة احصائية في مجال بناء الهيكليات حيث كانت قيم مستوى الداللة 

 ذلك ، وهذه الفروق لصالح الذين مؤهلهم ماجستير فاعلى، ويرى الباحث ان)0.015(المحسوبة 
لهم عيرجع الى ان الذين مؤهلهم ماجستير فاعلى في الغالب يتولون رئاسة المؤسسة، وهذا يج

  .ختلفة الى المتطوعين االجانبمينظرون نظرة 
  

، فقد تم اجراء اختبار تحليل الخبرةلفحص هذه الفرضية المتعلقة بمتغير : متغير الخبرة •
ق في استجابات أفراد عينة لداللة الفرو) One way Anova(التباين االحادي 

 :الدراسة، والجداول التالية توضح نتائج االختبار

  
 ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  انه ادناهيتبين من خالل الجدول 

بين متوسطات استجابات المبحوثين نحو دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل ) 0.05
الشبابية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المستوى التعليمي  في المؤسسي في المؤسسات 

على )  0.407، 0.098(حيث كانت قيم مستوى الداللة المحسوبة ) البرامج، التدريب(مجاالت 
  .لمجاالت الخمسةفي ابانسجام  وهذا يدل على ان المبحوثين على اختالف خبرتهم  اجابوا ،التوالي
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ابية الستجابات افراد العينة على دور المتطوعين األجانـب فـي           المتوسطات الحس : 12.4 جدول
تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم تبعا لمجاالتهـا             

  .حسب متغير الخبرة
  

  مجاالت دور المتطوعين األجانب في    المتوسطات الحسابية

تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات 

  الشبابية

1-5  

  سنوات

6-10  

  سنوات

11-15  

  سنة

  اكثر من

   سنة15

 2.56 3.07 3.14 3.14 التمويل

 2.87 3.22 3.3 3.47 وضع الخطط االستراتيجية

 2.66 2.69 3.13 3.32 بناء الهيكليات

 3.17 3.28 3.46 3.56 البرامج

 3.46 3.39 3.25 3.57 التدريب

 2.74 2.81 3.13 3.35 صنع القرار

  2.91  3.076  3.235  3.40  الدرجة الكلية

  
لداللـة الفـروق فـي    ) One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :13.4 جدول

  .الخبرةاستجابات أفراد العينة حسب متغير 
  

  مجاالت الدراسة  داخل المجموعات  بين المجموعات

  مجموع

  المربعات

  متوسط

  المربعات

  مجموع

  المربعات

  سطمتو

  المربعات

  قيمة
F 

  الداللة

  االحصائية

 044. 2.797 540. 55.091 1.511 4.532 التمويل

 032. 3.047 605. 62.268 1.842 5.527 وضع الخطط االستراتيجية

 036. 2.964 748. 76.321 2.218 6.653 بناء الهيكليات

 098. 2.152 445. 45.827 957. 2.872 البرامج

 407. 976. 636. 65.559 621. 1.864 التدريب

 012. 3.807 567. 58.451 2.160 6.481 ع القرارصن

  0.104  2.623  0.590 60.586 1.5515 4.654  الدرجة الكلية

  
 بناء ،التمويل، وضع الخطط االستراتيجية(ووجدت فروق ذات داللة احصائية في مجاالت 

، 0.032، 0.044(الهيكليات حيث كانت قيم مستوى الداللة المحسوبة ) الهيكليات، صنع القرار
  . سنة15، وهذه الفروق لصالح الذين خبرتهم اكثر من على التوالي) 0.012، 0.036
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 أهم المقترحات االضافية التي قدمها المبحوثين لتنشيط دور المتطوعين االجانـب فـي              .3.1.4

  :تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشابية في محافظة بيت لحم

  

مويلية وتدريب الكادر المحلي على كيفية كتابة هـذه         كتابة مشاريع ت  : مجال التمويل : أوال •
  . في هذا المجالالمشاريع، واعطاء دورات متخصصة

وجود دورات وورشات عمل من قبل مختـصين        : مجال وضع الخطط االستراتيجية   : ثانياً •
  .ذو كفاءة عالية للكوادر المحلية

تهدف لخدمـة البرنـامج     تدريب الطاقم على اسس ومعالم واضحة       : بناء الهيكليات : ثالثاً •
  .وتطويره وعملية االستفادة من خبرات خارجية

 مـع   ،متطـوعين الو المحلـي    كادر لل كل برنامج ي  تحديد العمل ف  : مجال البرامج : رابعاً •
االهداف، والعمل على صياغة تقارير وهيكـل تنظيمـي         الرسالة و ضوح  وعلى  لتركيز  ا

  .وجيهها مع انتقاء برامج مميزةوايضا العمل على دورات في مجال ادارة البرامج وت
اعداد الورشات وعقد االجتماعات والعمل على جوالت ميدانيـة         : مجال التدريب : خامساً •

لتدريب الكادر المحلي مع توفير بعض االجهزة والخبرات والمعدات التي تـساعد علـى              
  .اخراج جزء الباس به من الشباب ليقوموا بالتدريب لوحدهم فيمابعد

تاهيل المتطوعين االجانب اوال ثم اشراكهم في صنع القـرار          : صنع القرار مجال  : سادسا •
وان يكون دمج بين الكوادر المحلية والمتطوعين االجانب في مجال اتخاذ القرار ولـيس              

  .المتطوعين االجانب وحدهم
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  الفصل الخامس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Findings & Recommandations   والتوصياتاالستنتاجات

 
  Introduction المقدمة 1.5

 
يعتبر العمل التطوعي من اكثر الجوانب التي تساهم في التنمية المجتمعية، وتحقق االزدهار وتبني 

ويعتبر التطوع االجنبي من االمور التي تنتشر  في مجتمعنا  ،جيالً من الشباب الفاعل المحب لوطنه
  . دور فاعل في المؤسسات الشبابيةالفلسطيني، واصبح لها

  
من خالل المعلومات التي تم جمعها بواسطة االستبانة وهي االداة البحثية في هذه الدراسة التي 
استخدمت المنهج الوصفي، وبعد التوصل الى النتائج االحصائية في هذه الدراسة، من خالل تحليل 

في هذا الفصل من استعراض االستنتاجات البيانات وعرض هذه النتائج ومناقشتها البد للباحث 
  .والتوصيات التي توصل اليها

  

  Findingsاالستنتاجات   2.5

  

لمتطوعين األجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في لتبين ان هناك دور فاعل 
  :محافظة بيت لحم، من خالل مايلي

  
ي في المؤسسات الشبابية في محافظة ان دور المتطوعين االجانب في تطوير العمل المؤسس •

بيت لحم لمجال التمويل يعتبر دوراً فاعالً، ولكن ليس في كافة الجوانب، فهم يساعدون في 
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 وارشاد المؤسسات الشبابية للجهات اتالحصول على التمويل من خالل تقديم التوجيه
 وجودهم ليس شرطا المانحة، وبالدرجة الثانية المساهمة في اعداد مقترحات التمويل، ولكن

 .للحصول على التمويل

يساهم المتطوعين االجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في محافظة  •
بيت لحم لمجال وضع الخطط االستراتيجية من خالل خبرتهم وفي تطوير الخطط التي 

جية كاملة تضعها ادارة المؤسسة، ولكن ليس لديهم القدرة على صياغة الخطط االستراتي
محلية، كما ان معرفتهم نظرا لعدم معرفتهم باحتياجات الشباب وطبيعة المجتمعات ال

ت تتيح لهم القدرة على التعرف على االمكانيات انازوخبرتهم في مجال التمويل وكتابة المو
 .المتاحة للمؤسسة

ية في كما ان دور المتطوعين االجانب في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشباب •
محافظة بيت لحم لمجال بناء الهيكليات يعتبر دوراً فاعالً، اذ لهم دور في توطيد العالقات 
بين االدارة والموظفين وتطوير خطوط االتصاالت بينهم، وفي وضوح المستويات االدارية، 

 بقدر كبير، اذ انهم في الغالب يبقون بعيداً عن ولكن دورهم في هذا الجانب ليس فاعالً
 .ارةاالد

 في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات الشبابية في اً كبيراًللمتطوعين االجانب دور •
محافظة بيت لحم لمجال البرامج، اذ ان عملهم في االساس يتركز في هذا الجانب، من 
خالل اسهامهم في تطوير البرامج في المؤسسة، وتنويع البرامج، وزيادة القدرة على ادارة 

اهدافها، ولديهم القدرة على بناء عالقات متينة مع ابناء المجتمع المحلي البرامج وتحقيق 
 .والشباب، وهذا يتيح لهم دور فاعل في مجال البرامج في المؤسسات الشبابية

 في مجال التدريب، اذ انهم ياتوا ببرامج اً كبيراًباالضافة لذلك فان للمتطوعين االجانب دور •
 .مة، ويساهمون في تنويع المهارات التدريبيةدتقتدريبية جديدة، واساليب تدريب م

طوعين االجانب دوراً ولكن ليس كبيراً في هذا الجانب، اذ  فان للمت،في مجال صنع القرار •
انهم في الغالب يبقون بعيدا عن االدارة ما خال من بعض الجوانب، كطرح بعض البدائل 

 .المتاحة وعملية صنع القرارلبعض القرارات كمقترحات لالدارة، والربط بين الموارد 

 في تطوير العمل المؤسسي في المؤسسات اًبشكل عام يوجد للمتطوعين االجانب دور •
 في كافة الجوانب ولكن بدرجات متفاوتة، واصبحوا اليوم ،الشبابية في محافظة بيت لحم

م تقع يشكلون فئة مهمة في المؤسسات الشبابية، وبالرغم مما يكلفوا من مبالغ ونفقات عليه
 وفي المؤسسات ، ولكن دورهم يعتبر فاعالً في مجتمعنا الفلسطيني،على عاتق المؤسسة

 .الشبابية في محافظة بيت لحم
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  Recommendations التوصيات 3.5

  

على االستنتاجات التي توصل اليها الباحث، ومن أجل أن تؤدي هذه الدراسة دورهـا وتنجـز                 بناء 
ن تقديم بعض التوصيات التي اذا ما تم األخذ بها من قبل المؤسسات             أهدافها على خير وجه، ال بد م      

  : سيكون لها تاثيراً ايجابياً على هذه المؤسسات، وهذه التوصيات هي،الشبابية
  

 ،استغالل الخبرات من المتطوعين االجانب في مجال التدريب للكوادر البشرية المحلية •
 .اسعة في هذا المجالوذلك لكون المتطوعين االجانب يحملون خبرات و

 المحلي المجتمعاشراك المتطوعين االجانب في فعاليات عامة واطالعهم على خصوصيات  •
ي تحديد احتياجات الشباب وبالتالي تمكينهم من المشاركة في عملية تحديد فواشراكهم 

 .االولويات االكثر فعالية

عة وعادات وتقاليد  االجانب بقاعدة بيانات حول التطوع وحول طبي المتطوعينتزويد •
 لكي يتسنى لهم فهم احتياجات المجتمعات العربية ،المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية

 وبالتالي القدرة على العمل مع الشباب وتحديد احتياجاتهم بفعالية ،والمجتمع الفلسطيني
 .اكبر

فادة ستبية، لال في المؤسسات الشبالياتمكين المتطوعين االجانب من تولي مناصب ادارية ع •
 .من خبراتهم في مجال اتخاذ القرار، وبناء الهيكليات ووضع الخطط االستراتيجية

رفة نقاط ععلى المؤسسات الشبابية توفير فريق عمل يقوم بارشاد المتطوعين االجانب، وم •
 .القوة والضعف لديهم، وذلك في سبيل تطوير هذه الجوانب السلبية

 . المجتمعات المحلية للمتطوعين االجانبة حوليضرورة عمل برامج تدريب •

 حول مشاكل الشباب في االراضي الفلسطينية  فكرةلمتطوعين االجانباضرورة اعطاء  •
 .عامة، وفي محافظة بيت لحم خاصة، وتعريفهم باحتياجات الشباب

القيام بدراسات اخرى حول المتطوعين االجانب ودورهم في خدمة المجتمعات المحلية،  •
ء دراسات حول كيفية اشراك المتطوعين االجانب بفعالية اكبر في كافة جوانب وكذلك اجرا

 .اعمال المؤسسات الشبابية

  
 Suggestions المقترحات 4.5

  
دور المتطوعين بعد الخروج بنتائج الدراسة، واالستنتاجات، وضع الباحث مقترح لكيفية تطوير 

  :االجانب في المؤسسات الشبابية، وذلك من خالل مايلي
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انشاء قاعدة بيانات احصائية للمتطوعين االجانب في االراضي الفلسطينية، بمختلف  •
 .محافظاتها

توفير موقع الكتروني توضع فيه اهم المعلومات التي يجب على المتطوعين االجانب  •
 . وعاداته وتقاليده، واحتياجات الشباب،نييمعرفتها حول المجتمع الفلسط

 مما يساعد على توفير تكاليف ،سسة للمتطوعين االجانبتوفير اماكن اقامة داخل المؤ •
 .اقامتهم خارج المؤسسة على حساب نفقات المؤسسة

وع االجنبي، وتطوير نقاط الضعف طمحاولة التعرف على نقاط القوة والضعف عند المت •
 .لديه

عرفة طوعين االجانب في الفعاليات المحلية، والمشاريع التنفيذية، لتمكينهم من متاشراك الم •
 .الفلسطيني عن قربالمجتمع طبيعة 

لتعرف لاشراك المتطوعين االجانب في رحالت لزيارة كافة مناطق االراضي الفلسطينية،  •
 .على معالمها

اشراك المتطوعين االجانب في االدارات في المؤسسات الشبابية، سواء كمنصب مدير  •
الشبابية، مما يتسنى لهم المشاركة تنفيذي او من خالل انتخابهم في الهيئة االدارية للمؤسسة 

 .في عملية اتخاذ القرارات
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  موذج االستبيان باللغة العربيةن: 1ملحق 
  

  كلية الدراسات العليا/  جامعة القدس 

  تخصص بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية/  الريفية المستدامة برنامج التنمية

  

  

  اإلخوة المحترمون العاملون في مؤسسات المجتمع المدني 
  

  تحية طيبة وبعد،
  

  فإن الباحث سيدرس موضوع
  

 دور المتطوعين االجانب في تطوير العمل المؤسسي في  دور المتطوعين االجانب في تطوير العمل المؤسسي في "

  ،" المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحمالمؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم
  

كم التكرم بتعبئة االستبانة التي أعدت لهذه الدراسة آمالً منكم تحري            أرجو من حضرت  
الصدق واألمانة والموضوعية في اإلجابة، وذلك بوضع اإلجابة المناسبة حـسب مـا             
ترونه مناسبا وحسب قناعتكم والواقع الذي تشاهدونه للوصول إلى النتائج الحقيقية، مع            

ألغراض البحث العلمي فقط، مع التأكيد أنـه        العلم أن المعلومات ستعامل بسرية تامة و      
  .ال حاجة لذكر االسم أو أي داللة على شخصكم الكريم

  
  "ولكم مني جزيل الشكر والعرفان"

  

  رائد حنانيا
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  :يرجى وضع رمز اإلجابة المناسب في المربع المقابل: البيانات الشخصية: القسم األول

  

  الجنس

 أنثى                                                       ) 2(ذكر                       ) 1(

  

  العمر

   سنة40أكثر من ) 3( سنة             40-31) 2( سنة           30-18من ) 1(
  

 الحالة االجتماعية

  ة/أرمل) 4(ة              /مطلق) 3(ة            /متزوج) 2(ة                /عزبأ) 1(
 

  لميالمستوى الع

  ماجستير فأعلى ) 4(  بكالوريوس) 3( دبلوم ) 2)     (توجيهي(الثانوية العامة ) 1(
  

  سنوات الخبرة في المؤسسات الشبابية

   سنة 15أكثر من ) 4   (      سنة15-11) 3( سنوات      10-6) 2( سنوات        1-5) 1(
  

  المستوى الوظيفي

  ة/متطوع) 4(ة         /موظف) 3(ة         /مدير)   2(عضو مجلس إدارة         ) 1(
  

 :.....................................................................................حدد/ مجال عمل المؤسسة 

  

 ......:...................................................................عدد العاملين المتطوعين في المؤسسة

  

 :ذا كنت متطوعاً اجب عما يليا
 

 جنسية المتطوع

 ......أجنبيةمن دولة ) 2  فلسطيني    ) 1(

  

 :.......................................................................حدد/ طبيعة عمل المتطوع في المؤسسة 

  

  ا
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  ب اتجاهك نحو فقرات اإلستبانة عند اإلجابة التي تناسXيرجى وضع إشارة : لقسم الثاني

  التمويل: المجال االول

  دور المتطوعين األجانب في تمويل المؤسسة  الرقم
موافق 

  بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

  بشدة

1 
يساعد وجود المتطوعين األجانب في المؤسسة فـي        

  الحصول على التمويل الخارجي
          

2 
ل وجود متطوعين أجانب في المؤسسة شرط للحصو      

  على التمويل الخارجي
          

3 
يلعب المتطوعون دوراً مهماً في صـياغة طلبـات         

  التمويل
          

4 
وجود المتطوعين األجانب في المؤسسة يقلـل مـن         

  حاجة المؤسسة للتمويل الخارجي
          

5 
يتولى المتطوعون األجانب فـي المؤسـسة إعـداد         

  مقترحات لجلب التمويل
          

انب يحد من لجوء المؤسـسة      وجود المتطوعين األج    6
  إلى التمويل المشروط

          

وجود المتطوعين األجانـب يـساعد علـى تحقيـق            7
  االستقرار المالي للمؤسسة

          

  

  وضع الخطط االستراتيجية: المجال الثاني

 الرقم
دور المتطوعين األجانب في وضع الخطط 

  االستراتيجية

موافق 

  بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

  بشدة

8 
يساهم المتطوعون األجانـب فـي وضـع الخطـط          

  االستراتيجية للمؤسسة
          

9 
يساعد وجود المتطوعين األجانب على تقليـل الوقـت         

  الالزم لتنفيذ الخطط االستراتيجية
          

10 
يساعد وجود المتطـوعين األجانـب علـى ترتيـب          

  األولويات في الخطط االستراتيجية
          

ألجانب في تطوير الخطط تفيد خبرة المتطوعين ا  11
  االستراتيجية للمؤسسة

          

12 
يساعد وجود المتطوعين األجانب على تحديد األهداف       

  المراد الوصول إليها في الخطط اإلستراتيجية
          

13 
للمتطوعين األجانب دور في تحديد اإلمكانات المتاحة       

  للخطط اإلستراتيجية
          



  77

  بناء الهيكليات: المجال الثالث

  في بناء هيكلية المؤسسةدور المتطوعين األجانب  رقمال
موافق 

  بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

  بشدة

14 
وجود المتطوعين األجانـب لـه دور فـي وضـوح           

  المستويات اإلدارية
          

15 
للمتطوعين األجانب أثر في وضوح التعليمـات بـين         

  المستويات اإلدارية
          

16 
تطوير خطوط االتصاالت   للمتطوعين األجانب دور في     

  بين اإلدارة و الموظفين
          

17 
وجود المتطوعين األجانب يـساعد المؤسـسة علـى         

  تصميم هيكل ناجح
          

18 
يحتل المتطوعون األجانب مواقع مهمة فـي الهيكـل         

  اإلداري للمؤسسة
          

  

 البرامج: المجال الرابع

 الرقم
  في تطوير البرامج في المتطوعين األجانبدور

  المؤسسة

موافق 

  بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

  بشدة

19 
للمتطوعين األجانب دور ناجح في تطوير البرامج فـي         

  المؤسسة
          

20 
وجود المتطوعين يمكن المؤسسة من االستمرارية فـي        

  تقديم البرامج
          

21 
وجود المتطوعين األجانب يجعل المؤسسة أكثر قـدرة        

  على إدارة البرامج 
          

22 
يساعد وجود المتطوعين األجانب على تنوع البرامج في        

  المؤسسة 
          

23 
يساعد وجود المتطوعين األجانب علـى زيـادة حجـم          

  البرامج التي تنفذها المؤسسة
          

24 
يساعد وجود المتطوعين األجانب على تمكين المؤسسة       

  من تحديد االحتياجات الفعلية للبرامج 
          

25 
وعين االجانب يسهل عملية متابعة البرامج      وجود المتط 
  في المؤسسة

          

26 
وجود المتطوعين األجانب يسهل عملية تقييم البـرامج        

  في المؤسسة
          

          المتطوعين األجانب أكثر كفاءة من المحليين في تنفيـذ          27
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  البرامج

28 
قدرة المتطوعين األجانب على فهم مـشكالت الـشباب         

  البرامجتزيد من فعالية 
          

  

  التدريب: المجال الخامس

  الرقم
 في تدريب الكادر البشري  المتطوعين األجانبدور

  في المؤسسة 

موافق 

  بشدة
 معارض  محايد موافق

معارض 

  بشدة

للمتطوعين األجانب دور ناجح في تـدريب الكـادر           29
  المحلي

          

وجود المتطوعين األجانب يساعد الكادر المحلي على         30
  ام بعالقات العملاإللم

          

وجود المتطوعين األجانب يساعد على خلق قيـادات          31
  جديدة

          

وجود المتطوعين األجانب يساعد في استخدام آليات         32
  حديثة في التدريب

          

في التدريب يساعد علـى     وجود المتطوعين األجانب      33
  تنويع المهارات 

          

  

  صنع القرار: المجال السادس

   االدارية في صنع القرارات المتطوعين األجانبدور  الرقم
موافق

 بشدة
معارضمحايدموافق

معارض

 بشدة

34 
للمتطوعين األجانب دور ناجح في صـنع القـرارات         

  اإلدارية
          

            للمتطوعين األجانب دور مهم في القيادة 35

36 
وجود المتطوعين األجانب يساعد على اتخاذ قـرارات        

  أكثر وضوحاً
          

37 
وجود المتطوعين األجانب يسهل بناء القـرار علـى         

  أسس علمية
          

38 
للمتطوعين األجانب دور في اتخاذ القرارات بطـرق        

  ديمقراطية
          

39 
وجود المتطوعين األجانب يساعد على اتخاذ القرارات       

  بسرعة
          

40 
يراعي المتطوعين األجانب الموارد المتاحة في اتخاذ       

  تالقرارا
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41 
وجود المتطوعين األجانب يساعد على توضيح البدائل       

  قبل اختيار القرار المناسب
          

  

مقترحات إضافية يمكن أن تقدمها لتنشيط دور المتطوعين األجانب في تطوير العمل المؤسسي فـي               : القسم الثالث 

  :المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم من حيث

  
 مجال التمويل:اوأل

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

  
 تيجيةمجال وضع الخطط االسترا:ثانياً

..................................................................................................................

..................................................................................................................  
  

 يكلياتمجال بناء اله:ثالثاً

..................................................................................................................

..................................................................................................................  
  

   البرامجمجال:رابعاً

..................................................................................................................

..................................................................................................................  
  

 التدريبمجال :خامساً

..................................................................................................................
..................................................................................................................  

  
 صنع القرارمجال :سادساً

..................................................................................................................
..................................................................................................................  

  

  "مع خالص شكري لكم لحسن تعاونكم"
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  نموذج االستبيان باللغة االنجليزية: 2ملحق 
  

Al-Quds University/ Faculty of Graduate Studies 
Institue of Sustainable Development  
Institutional building and Human development 
 

Honorable Sirs who work in the institutions of civil society 
 

  
The researcher will examine the theme 
 

“The role of foreign volunteers in the development of 
institutional work in youth institutions in Bethlehem 

district” 
 
 so please I hope that you will kindly fill the questionnaire that was prepared 
for this study, hoping that you will answer its questions with honesty and 
objectivity, by putting the appropriate answer as you see fit according to your 
conviction and the reality that you see in order to reach the real results, 
knowing that the information will be treated confidentially and only for the 
scientific research. So there is no need to mention your name or any 
indication of your personal details. 

  
“With my sincere thanks and gratitude to you in advance” 

 
 
 

The researcher: Raed Hanania  
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Section 1: Personal Information: Please fill in the square the number of your answer: 
 
Sex 
(1) Male                      (2)  Female 
 
Age 
(1) 18-30 years               (2)  31-40 years                   (3)  more than 40 years 
 
Marital Status 
(1) Single              (2) Married                   (3) Divorced             (4) Widow 
 
Academic Level 
(1) Secondary level   (2) Diploma        (3) Bachelor          (4) Master & above 
 
Experience years in the youth institutions/institutions 
(1) 1-5 years       (2) 6-10 years         (3) 11-15 years         (4) more than 15 years 
 
Professional Position 
(1) Council member       (2) Manager         (3) Employeer      (4) Volunteer 
 
The institution’s field of work/ please specify: _________________________________ 
 
Number of Volunteers in the institution: ______________________________________ 
 
If you are a Volunteer please answer these Questions: 
 
Volunteer’s Nationality  
(1) Palestinian                        (2) Foreign State: ________ 
 
 
Job Title of the Volunteer in the institution/specify: _______________________ 
 
Section 2: Please put the sign(X) in the right answer space  
 
First Field: The Funding 
 

Nr. International Volunteers’ role in the 
institution’s funding   A

gr
ee

 st
ro

ng
ly

  

A
gr

ee
  N

eu
tr

al
 D

is
ag

re
e

  D
is

ag
re

e 
st

ro
ng

ly
  

1 
The presence of the foreign volunteers in the 
institution helps the institution to get external 
funds 

          

2 The presence of the foreign volunteers in the 
institution is a condition to get an external funds           

3 The volunteers play a very important role in 
preparing the funds proposals           
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4 The presence of the foreign volunteers in the 
institution reduces the need for external funds           

5 The foreign volunteers in the institution are 
responsible of preparing the fund raising proposals           

6  The presence of the volunteers let the institution 
avoids the conditional funds           

7  The presence of the volunteers helps to achieve the 
institutions’ financial stability            

 
Second Field: The strategic plans 
 

Nr. The role of the international volunteers in 
preparing the strategic plans   A

gr
ee

 st
ro

ng
ly

  

A
gr

ee
  N

eu
tr

al
  D

is
ag

re
e

  D
is

ag
re

e 
st

ro
ng

ly
  

8 The foreign volunteers participate in preparing the 
institutional strategic plans 

          

9 The presence of the foreign volunteers helps to 
reduce required time to execute the strategic plans 

          

10 The presence of the foreign volunteers helps to 
arrange the priorities of the strategic plans 

          

11  
The experience of the foreign volunteers helps in 
the development of the strategic plans of the 
institution 

          

12 
The presence of the foreign volunteers helps in 
specifying the objectives to be achieved in the 
strategic plans 

          

13 The foreign volunteers have a role in determining 
the potential capabilities of the strategic plans 

          

 
Third Field: Building the Organizational Structure 
 

Nr. The role of the foreign volunteers in building 
the institution structure  A

gr
ee

 st
ro

ng
ly

  

A
gr

ee
  N

eu
tr

al
  D

is
ag

re
e

  D
is

ag
re

e 
st

ro
ng

ly
  

14 The presence of the foreign volunteers has a role 
in the clarity of the administrative levels 

          

15 The foreign volunteers have impact in the orders’ 
clarity between the administrative levels   

          

16 
The foreign volunteers have a role in developing 
the communications’ lines between the 
management and the employees 

          

17 The presence of the foreign volunteers helps the 
institution to design successful structure 

          

18 The foreign volunteers occupy an important 
positions in the institutional structure 
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Forth Field: Programs 

Nr. The role of the foreign volunteers in 
developing the programs in the institution  A

gr
ee

 st
ro

ng
ly

  

A
gr

ee
  N

eu
tr

al
  D

is
ag

re
e

  D
is

ag
re

e 
st

ro
ng

ly
  

19 The foreign volunteers have a successful  role in 
the development of the institution’s programs  

          

20 
The presence of the foreign volunteers enables 
the institution to continue in providing the 
programs 

          

21 The presence of the foreign volunteers make the 
institution more capable to manage the programs 

          

22 The presence of the foreign volunteers helps to 
provide diversity of the program 

          

23 
The presence of the foreign volunteers helps in 
increasing the size of the programs that the 
institution implements 

          

24 
The presence of the foreign volunteers enables 
the institution to determine the actual needs of 
the programs 

          

25 
The presence of the foreign volunteers facilitates 
the follow-up process of the programs in the 
institution 

          

26 
The presence of the foreign volunteers facilitates 
the process of programs’ evaluation in the 
institution 

          

27 The foreign volunteers are more efficient than 
the locals in implementing the programs 

          

28 
The ability of the foreign volunteers in 
understanding the youth problems increase the 
effectiveness of the programs 

          

 
Fifth Field: The training 

Nr
.  

The role of the foreign volunteers in training 
the human resources in the institution   A

gr
ee

 st
ro

ng
ly

  

A
gr

ee
  N

eu
tr

al
  D

is
ag

re
e

  D
is

ag
re

e 
st

ro
ng

ly
  

29  The foreign volunteers have a successful  role in 
training the local stuff 

          

30  
The presence of the foreign volunteers helps the 
local stuff to get knowledge about the work 
relations 

          

31  The presence of the foreign volunteers helps to 
create new leaderships 

          

32  The presence of the foreign volunteers helps in 
using new mechanism in training 

          

33  The presence of the foreign volunteers in the 
training process helps in skills diversity 
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Sixth Field: Decision Making 

Nr.  The role of the foreign volunteers in 
administrative decision making   A

gr
ee

 st
ro

ng
ly

  

A
gr

ee
  N

eu
tr

al
  D

is
ag

re
e

  D
is

ag
re

e 
st

ro
ng

ly
  

34 The foreign volunteers have a successful role in 
making administrative decision  

          

35 The foreign volunteers have a successful  role in 
leadership  

          

36 The presence of the foreign volunteers helps to 
take decision more clearly 

          

37 The presence of the foreign volunteers facilitates 
making decisions on scientific basis 

          

38 The foreign volunteers have a   role in making 
decision in a democratic way 

          

39 The presence of the foreign volunteers helps in 
making decision quickly 

          

40 The foreign volunteers take into consideration the 
available sources in taking decisions  

          

41 
The presence of the foreign volunteers helps to 
clarify the alternatives before choosing the 
appropriate decision 

          

  
  

Third Section: Additional suggestions that you may provide to activate the role of 
foreign volunteers in the development of the institutional work in the youth 
institutions in Bethlehem district, according to:  
 
First: Funding Field 
..................................................................................................................

..................................................................................................................  
 
Second: Strategic Plans Field 
..................................................................................................................

..................................................................................................................  
 
Third: Building Structure Field 
..................................................................................................................

..................................................................................................................  
 
Forth: Programs Field 
 
..................................................................................................................

..................................................................................................................  
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Fifth: Training Field 
..................................................................................................................

..................................................................................................................  
 
Sixth: Decision Making Field 
 
..................................................................................................................

..................................................................................................................  
 

 
“Thank you for your time and cooperation” 
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  أسئلة المقابالت الشخصية: 3ملحق 
  

 ما هو في رأيك تأثير المتطوعين األجانب في العمل المؤسسي في مؤسستكم بشكل عام؟ •

 ة التمويل؟ كيف يكون لهم دور في عملي •

 هل وجودهم سبب في تمويل المؤسسة؟ •

 ما هو دورهم في االمور االدارية؟  •

 ما هي الخدمات والحوافز التي تقدمها مؤسستكم لهوالء المتطوعون االجانب؟  •

 هل وجودهم يقلل من مصاريف المؤسسة ام يزيدها؟  •

 ما هي خطة المؤسسة في المستقبل حول استقبال المتطوعين االجانب؟ •

 العقبات والصعوبات التي تواجهها المؤسسة مع العمل مع المتطوعين االجانب؟ما  •

 ما هو تأثير الثقافات االجنبية على ثقافة المؤسسة المحلية؟ •

 ما هو الدافع للمتطوع االجنبي من التطوع في مؤسستكم؟ •
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  قائمة باسماء المحكمين: 4 ملحق
  

  :يان منتتكون قائمة المحكمين الذين قاموا بتحكيم االستب
  

  المهنة  اسم المحكم الرقم

  رئيس جامعة فلسطين االهلية  ذياب عيوش.د . أ
   اقليم بيت لحم-محاضر في جامعة القدس المفتوحة  حسن البرميل.د . ب
  رئيس منطقة بيت لحم التعليمية لجامعة القدس المفتوحة سابقا  ياسر المالح.د . ت
  رأي المركز الفلسطيني الستطالع المدير  نبيل كوكالي.د . ث
  محاضر في جامعة بير زيت  عبد الرحمن الحاج.د . ج
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  List of Appendicesفهرس المالحق 
  

  العنوان  الرقم

  

  الصفحة

  74  ..................................نموذج االستبيانة باللغة العربية  1
  80  ...............................نموذج االستبيانة باللغة االنجليزية  2
  86  .......................................أسئلة المقابالت الشخصية  3
  87  ..........................................قائمة باسماء المحكمين  4
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  قهرس االشكال
  

  العنوان  الرقم

  

  الصفحة

  37  .........................توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس  1.3
  38  .........................توزيع عينة الدراسة حسب متغير  العمر  2.3
  39  .............توزيع عينة الدراسة حسب متغير  الحالة االجتماعية  3.3
  39  .............توزيع عينة الدراسة حسب متغير  المستوى التعليمي  4.3
توزيع عينة الدراسة حسب متغير  سنوات الخبرة في المؤسسات   5.3

 ..........................................................الشبابية
40  

  41  ..............توزيع عينة الدراسة حسب متغير  المسمى الوظيفي  6.3
  41  ..........توزيع عينة الدراسة حسب متغير  مجال عمل المؤسسة  7.3
  42 ...توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد المتطوعين في المؤسسة  8.3
  43  ...............عتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  جنسية المتطو  9.3

توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة عمل المتطوع في   10.3
 .........................................................المؤسسة

43  
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  فهرس الجداول
  

  العنوان  الرقم

  

  الصفحة

  37  .........................توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس  1.3
  38  .........................توزيع عينة الدراسة حسب متغير  العمر  2.3
  38  .............توزيع عينة الدراسة حسب متغير  الحالة االجتماعية  3.3
  39  .............توزيع عينة الدراسة حسب متغير  المستوى التعليمي  4.3
سسات توزيع عينة الدراسة حسب متغير  سنوات الخبرة في المؤ  5.3

 ..........................................................الشبابية
40  

  40  ..............توزيع عينة الدراسة حسب متغير  المسمى الوظيفي  6.3
  41  ..........توزيع عينة الدراسة حسب متغير  مجال عمل المؤسسة  7.3
  42 ...ي المؤسسةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد المتطوعين ف  8.3
  42  ...............توزيع عينة الدراسة حسب متغير  جنسية المتطوع  9.3

توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة عمل المتطوع في   10.3
 .........................................................المؤسسة

43  

  45  ...............................قيمة معامل كرونباخ الفا للمجاالت  11.3
الجدول العام للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة   1.4

التقدير الستجابات افراد عينة الدراسة على محاور الدراسة 
 ..................................................ومحورها الكلي

49  

 ودرجة االستجابة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  2.4
  ...................الستجابات افراد عينة الدراسة  لمجال التمويل

50  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة   3.4
  الستجابات افراد عينة الدراسة  لمجال وضع الخطط االستراتيجية

51  

جة االستجابة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودر  4.4
  .............الستجابات افراد عينة الدراسة  لمجال بناء الهيكليات

53  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة   5.4
  ...................الستجابات افراد عينة الدراسة  لمجال البرامج

55  

رجة االستجابة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ود  6.4
  ..................الستجابات افراد عينة الدراسة  لمجال التدريب

57  
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