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  إلهداءا

  
   اجالال واحتراما الى والدي العزيزين اللذين غرسا في حب الخير والعلم والعمل

  
  الى من كان نعم العون والدافع زوجي برهان 

  
  الى فلذة كبدي وروحي ابني امير 

  
  الى اخواني واخواتي اعتزازا وتقديرا 

  
  الى كل من اسهم ويسهم في دعم الخير في هذا الوطن 

  
  الى كل من ساهم في انجاز هذا العمل 

  
  اضعالى هؤالء جمعيا اهدي هذا الجهد المتو

  
  

  نجالء حسن سليمان دراغمة



 أ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار
  

 نتيجة أبحاثي الخاصة ا وأنه، لجامعة القدس لنيل درجة الماجستيرت قدما أنهالرسالة أقر أنا مقدم
قدم لنيل أي درجة ت لم اأو أي جزء منههذة الرسالة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن 

  .عليا ألي جامعة أو معهد
  
  

  ......................:التوقيع
  

  نجالء حسن سليمان دراغمة
  

  ....................:التاريخ



 ب 

  شكر وعرفان
  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خير المرسلين سيدنا محمد خاتم االنبياء وعلـى الـه                 
  .وصحبه اجمعين

  
 اهللا الذي اعانني حتي اسـتطعت        اال ان احمد   ،فال يسعني وقد انهيت هذا االنجاز العلمي المتواضع       

 وان اتقدم بجزيل شكري وتقديري الى المشرف الرئيسي على هذه الرسالة الدكتور مجيـد                ،اتمامه
 متمنيا لـه    ،منصور والذي كان الرشاداته وتوجيهاته بالغ االثر في دقة وموضوعية نتائج الدراسة           

  .التقدم لخدمة العلم والبحث العلمي
  
ممثلة بـالممتحن الخـارجي      ،لالساتذة االكارم اعضاء لجنة المناقشة الموقرة     اتقدم بجزيل الشكر    و

الدكتور حسين األعرج والممتحن الداخلي الدكتور عبد الوهاب الصباغ على ما قدموه لي من توجيه               
تقـدم بجزيـل    ا كما   ،إلخراج هذه الرسالة بصورتها النهائية فلهم مني جزيل الشكر وعظيم اإلمتنان          

  .حكمي االستبانة على ما قدموه من ارشادات وتوجيهاتالشكر الى م
  

الهل واالصدقاء االعزاء الذين كان لهم فضل التشجيع والمساعدة في انجاز           لواتقدم بالشكر الجزيل    
  .   واخص بالذكر الزميل احمد ابو بكرهذة الدراسة

  
ور زياد قنام والدكتور    والشكر موصول الى أساتذتي في معهد التنمية المستدامة وأخص بالذكر الدكت          

س صرحاً علمياً ريادياً فـي      عزام صالح والدكتور ثمين الهيجاوي وزمالءهم، وأبقى اهللا جامعة القد         
  . الحبية فلسطين

  
  .رشادوأسأل اهللا العلي القدير أن يجزيهم جميعاً عني خير الجزاء، وأن يهديني ربي سداد الرأي وال

 
  نجالء حسن سليمان دراغمة



 ج 

  تعريفات

  
الجمعية الخيرية هي شخصية معنوية مستقلة تنشا بموجب اتفاق بـين            : ات الخيريةالجمعي

مجموعة من األشخاص لتحقيق أهداف محددة تهم الصالح العـام دون           
استهداف جني األموال واقتـسامه بـين األعـضاء لتحقيـق أهـداف             

 )2000: الجمعيات الخيريةقانون.(شخصية

المنظمات غير 
 حكوميةال

نظمات ليست تابعة للحكومة، وغير ربحية، تعمل على بناء هي م :
مجتمع مدني من خالل تطوير مجاالت علمية وتربوية وثقافية 

الصفدي وآخرون .(وقانونية، تعمل دون تمييز بين الدين والجنس
1995( 

 مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم بقـصد توحيـد جهـود             : التنمية
امة من اجل تحسين مستوى الحياة من النواحي        األهالي مع السلطات الع   

 ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات القوميـة والمحليـة        
 ،وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك ايجابيا في الحياة القومية         

 ). 2003،غربي". (ولتساهم في تقدم البالد

مخطط الذي يتصل بكل جوانـب الحيـاة        التغير الحضاري المقصود ال    :  التنمية االجتماعية
المادية والبشرية في إطار المجتمع القومي وكـذلك كـل مـا يتـصل              
بالعادات والتقاليد وأنماط السلوك التي تحكم اتجاهات األفراد بما يحقق          
استيعاب أكثر للطاقـات وتجيـشها للعمـل علـى رفـع المـستوى              

 )1997الفاروق،.(االجتماعي

نمية طاقات الفرد الى اقصى حد مستطاع وإشباع الحاجات االجتماعية          ت : لتنمية االجتماعيةا
 )تعريف اجرائي(.لالنسان والوصول به الى مستوى معين من المعيشة 

 وهذا  ،هي عملية حضارية تهدف لخلق أوضاع جديدة متطورة وشاملة         : التنمية االقتصادية
قيق هـذا   يعتمد بشكل كبير على جدية صانعي القرار في التزامهم بتح         

التغير من واقع متخلف إلى واقع جديد متطـور ومتقـدم فـي جميـع              
 )1997عريقات،.(الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية

عملية تهدف الى زيادة االنتاج وهي عبارة عن الجهود واألنشطة التي  :  لتنمية اإلقتصاديةا
اجات تبذل لتحويل الموارد الخام الى موارد صالحة إلشباع الح

المختلفة والتنمية االقتصادية تتضمن تنمية صناعية وتنمية زراعية 



 د 

  )تعريف اجرائي (.وتنمية سياحية
هي كيان اجتماعي يضم مجموعة من الكوادر البشرية التي تعمل وفقا  :   الخيريةلجمعياتا

ألسس من العالقات المنظمة، وتهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية بشتى 
تعريف (.ا هيئات غير ربحيةذ بعين االعتبار إنهالمجاالت، مع األخ

  )اجرائي



 ه 

 ملخص الدراسة 
  

، 2010 /نيسان-2009/ األولكانونتم إجراء هذه الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة ما بين شهر 
  . في محافظة نابلس وقيادات المجتمع المحلي،خبراء العمل التنمويومثّل مجتمع هذه الدراسة 

  
الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واإلجتماعية في اسة للتعرف إلى دور هدفت هذه الدر

 ، كذلك الكشف فيما إذا كان هناك فروق في متوسط استجابات محافظة نابلس، وأفاق تعزيزها
 الجنس، تبعاً لمحاورها، في ضوء كل من متغيرالجمعيات في تحقيق التنمية المبحوثين حول دور 

  . ومكان العمل،  وسنوات الخبرة، القطاعالمؤهل العلمي، 
 

  والتي تدفع بعجلة ،تسليط الضوء على ادوار الجمعيات الخيريةوتكمن مبررات هذه الدراسة في 
العملية التنموية على صعيد فلسطين بشكل عام ومحافظة نابلس بشكل خاص، وتوضيح  المؤشرات 

، وندرة الدراسات مع وجود دافع ذاتي نابع من الحقيقية على صعيد التنمية االقتصادية واالجتماعية
 ،خبراء العمل التنمويوتكون مجتمع الدراسة من جميع اهتمام وخبرة الباحثة في هذا المجال، 

سلوب المعاينة المقصودة على عينة قوامها ا  باستخدام،وقيادات المجتمع المحلي في محافظة نابلس
  .سةا كعينة لهذه الدر وقائداخبيراً) 75(
  

تم استخدام المنهج الوصفي، وتحليل البيانات واستخالص النتائج، حيث تم تطوير إستبانة تألفت من 
وهي درجة جيدة وتفي بأغراض %) 0.97(فقرة، وتمتعت بدرجة صدق وثبات معدله ) 53(

 الدراسة، وتكونت أداة الدراسة من قسمين، إحتوى القسم األول على متغيرات الدراسة المستقلة بينما
، وتم جمع التنمية االقتصادية واالجتماعية احتوى القسم الثاني على محاور الدراسة والمتمثلة في 

التحليل المعلومات ودراسة واختبار الفرضيات، وتحليل بيانات االستبانة، ومن ثم تحليلها باستخدام 
افات المعيارية، ، وتم استخراج النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحر)SPSS(اإلحصائي 

 لداللة الفروق بين متوسط استجابات المبحوثين، (One way ANOVA)وكذلك إجراء
  .للمقارنات البعديه لفحص فرضيات الدراسة) Scheffe(اختبار

  
متوسط يؤكدون بأن هنالك دور من خبراء العمل التنموي % 61أظهرت نتائج الدراسة أن 

، كذلك تبين أنه ال توجد فروق بين قتصادية واالجتماعيةللجمعيات الخيرية في تحقيق التنمية اال
الجنس، والمؤهل العلمي، متوسط استجابة المبحوثين تبعاً لمحاورها بحسب كل من متغيرات 

والقطاع، ومكان العمل، وسنوات الخبرة، كذلك تبين وجود فروق في استجابات أفراد العينة في 



 و 

 حسب مؤهالتهم صادية واالجتماعية في محافظة نابلسدور الجمعيات الخيرية في التنمية االقت
العلمية في كل من مجاالت الصناعة، والتنمية االقتصادية، والثقافة، والصحة، والتنمية االجتماعية، 
والدرجة الكلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، كذلك وجود فروق حسب سنوات خبرتهم في كل 

االقتصادية تنمية االجتماعية، والدرجة الكلية للتنمية من مجاالت  الزراعة، والصحة، وال
  .واالجتماعية

  
وفي ضوء النتائج خرجت الباحثة بمجموعة من االستنتاجات كان من أهمها أن الجمعيات تساهم في  
دعم وتشجيع الصناعات المحلية والتدبير المنزلي بشكل كبير في حين أن سياسات اإلقراض 

يل كافي موالفردي للفئات المستهدفة كان دورها محدود نظراً لعدم وجود توتشجيع اإلستثمار للعمل 
لهذه الجمعيات، كما أن الجمعيات الخيرية تدعم القطاع الزراعي ولها مساهمة حقيقية في دعم 
التعليم على مستوى المحافظة من خالل ترسيخ قواعد العمل التطوعي والحض على التعليم 

وية الفلسطينية لتحقيق االستقرار ودعم المؤسسات لبناء ركائز الدولة ومحاربة األمية وترسيخ اله
وتقديم وتنمية القطاع الصحي من خالل تقديم أيام عمل طبية مجانية بالتنسيق والتعاون مع جمعيات 
ومراكز متخصصة، وتقديم خدمات الرعاية األولية لألطفال والنساء، ودعم ذوي االحتياجات 

ورعايتهم، وقد أوصىت الباحثة بضرورة اهتمام الجمعيات الخيرية على الخاصة واالهتمام به 
توفير الدعم المادي لألنشطة المتنوعة الخاصة بها من خالل البحث عن مصادر تمويل داخلية 
وخارجية، و تسهيل إجراءات التنسيب لهذه الجمعيات لتكون شاملة ، و توفير كادر إداري قادر 

ه الجمعيات، و توفير صناديق لمنح القروض للمنتسبين لهذه الجمعيات على إدارة وتنفيذ أنشطة هذ
  .وذلك من خالل التشبيك مع المؤسسات االقراضية

 
 إسـتراتيجية كما وضعت تصورات مقترحة ألفاق تعزيز الجمعيات الخيرية كان من ضمنها  عمل              

رية في منـاطق الـسلطة      وطنية للجمعيات الخيرية  تراعى فيها الخطة اإلستراتيجية للجمعيات الخي         
الفلسطينية وهذا بدوره يوفر مدى أوسع لتنمية المجتمع المحلي  في إطار قضايا التنمية الـشامله، و           
تفعيل قانون الجمعيات الخيرية إلرساء دعائم  ودور الجمعيات الخيرية في المـشاركة فـي تنميـة     

 .اكة مع المانحينالمجتمع المحلي مع تعزيز الحياة الديمقراطية وإيجاد عالقة شر
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Role of Charitable Societies in Social and Economic Development in 
Nablus Governorate and Prospects of Their Reinforcement 
 
Abstract 
 
Conducted between December 2009-April 2010، this study sought to identify the role of 
the charitable societies in both economic and social development in the Governorate of 
Nablus، and the prospects of their reinforcement. Furthermore، the study examined the 
differences، if any، in the averages of the subjects' responses، concerning the role which 
the charitable societies play in realizing development in all its tracks، in the light of sex، 
academic qualification، sector، years of experience and place of work variables. 
 
The justification for this study lies in shedding light on the roles which charitable societies 
play in pushing the wheel of development process in Palestine and in Nablus Governorate 
in particular. One justification was to illustrate the actual indicators of economic and social 
development. Another justification was the dearth of relevant literature on this topic 
coupled with the researcher's self-motivation and experience in the field. 
 
 The study population consisted of all the experts of the development work، and 
community leaders in the governorate of Nablus، using the sampling method on a sample 
of landing (75) expert and a leader sample for this study. 
 
To achieve the ends of the study، the researcher developed a two-part questionnaire. The 
first consisted of the independent variables of the study while the second consisted of the 
study domains: economic and social development domains. After administration of the 
questionnaire to the sample of the study، the researcher studied and tested the hypotheses، 
and then collected and analyzed the data using the SPSS. She also calculated the 
percentages، arithmetic means، and standard deviations. She also conducted the One Way 
Anova to show the differences between the average of the subjects' responses، and Scheffe 
test for comparisons to test the study hypotheses. The researcher used the descriptive 
method to analyze the data and get the results. The researcher also tested the reliability and 
validity of the questionnaire. They were 0.97 %، thus meeting the purposes of the study. 
 
After data collection and analysis، it was found that 61 % of developmental work experts 
believed that the charitable played an average role in achieving economic and social 
development. It was also found that there were no differences in the average of the 
subjects' responses which might be attributed to variables of sex، academic qualification، 
sector، place of residence، and years of experience. However، there were differences in the 
subjects' responses concerning the role of charitable societies in social and economic 
development in Nablus Governorate which might be attributed to the academic 
qualification variable on the domains of industry، economic development، culture، health، 
social development and total score of economic and social development. There were also 
differences which might be due to years of experience in the domains of agriculture، 
health، social development، and the total score of economic and social development. 
 
In the light of the study findings، the researcher came up with a number of important 
conclusions. First، the charitable societies contributed significantly to the promotion and 
support of local industries and home economics. Second، the credit policy and promotion 
of investment for individual work of targeted groups had a limited role due to the lack of 



 ح 

adequate funding for these societies. Third، the charitable societies supported the 
agricultural sector. Fourth، the charitable societies made a real contribution to education in 
Nablus Governorate through fostering the bases for voluntary work، encouragement of 
education، eradication of illiteracy and deeply rooting the Palestinian identity to achieve 
stability and support institutions to build the pillars of the state. Fifth، the charitable 
societies devoted a lot of effort to the development of the health sector through free 
medical work days in coordination and cooperation with specialized health organizations 
and centers. This was in addition to primary health care services to children and women. 
Finally، these societies provided support to the disabled community. 
 
In the light of these findings and conclusions، the researcher suggests that the charitable 
societies give more interest to its various achievements by pumping more financial aid to 
them. The researcher also recommends that these societies explore external and internal 
avenues for funding. These societies also have to facilitate procedures for membership in 
them، making these procedures comprehensive. The researcher also suggests recruitment 
of a new administrative cadre to be capable of running and implementing the societies' 
activities. In addition، these societies are encouraged to establish credit funds to give loans 
to their members through partnership with credit institutions. 
 
Furthermore، the researcher suggests a vision for the reinforcement of the prospects of the 
charitable societies. In this context، she suggests setting up a national strategy for the 
charitable societies that take into consideration the strategic plan for the charitable societies 
in Palestinian Authority's controlled areas. This in turn guarantees a wider scope for the 
development of the local community within the frame of comprehensive development 
issues and activate the Charitable Societies Law to strengthen their foundations and role in 
participation in local community development، reinforcement of democratic life and 
creation of partnership with the donors. 
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  لفصل األولا

______________________________________________________  

   Study Back Ground خلفية الدراسة
  

  المقدمة 1.1

  

 وهـي   ،سسيها أو القائمين عليها   ال توجد أساسا من اجل تحقيق ربح لمؤ       منظمات  الجمعيات الخيرية   
جمعيات مكونة للتصدي لبعض الحاجات اإلنسانية ويحكمها إدارة مستقلة مـن المتطـوعين ويـتم               

 في بعـض    ع ذلك فان هذه المنظمات تحقق وفرا      تمويلها عن طريق مساهمات من المتطوعين  وم       
التبرعات التي تتلقاها تلـك      وتعتمد على    ،األحيان حين يكون العائد في سنة معينة أعلى من اإلنفاق         

المنظمات من مصادر خيرية خاصة على الرغم من أن هذه الموارد ال تمثل كل أو حتـى غالبيـة                   
  ).1994،خاطر.( مواردها

  
 هي جزء من المنظمات والجمعيات العربية، ولها تاريخ عريق من           ةو الجمعيات الخيرية الفلسطيني   

 االجتماعية، ومنذ لحظة تأسيسها في ظل غياب الدولة،         النضال والتصدي لالحتالل وتقديم الخدمات    
وهيمنة العادات والتقاليد المجحفه بحقها، فجاءت فكرة تأسيس هذه الجمعيـات لتعطيهـا الفرصـة               

 .الحقيقية إلثبات وجودها، والعمل على تنمية المجتمع الفلـسطيني اجتماعيـا واقتـصاديا وثقافيـا              
  ).2001إسماعيل، (
  
 بهـدف   ،غير مقصود ومستهدفة الستغالل كل موارد المجتمع المتاحة استغالال جيدا         تعملية  لتنمية  فا

 مـن خـالل بنـاء       ،إحداث تعديالت وتغيرات واعية في جوانب المجتمع األساسية والفرعية كافة         
 الذي يـرتبط باالتجاهـات والمواقـف االجتماعيـة          ،إيديولوجي معين يتالءم مع الواقع االجتماعي     

 ومشاركة األهالي بجانب الحكومة والقدرة على المبادأة والتنـشئة االجتماعيـة     ،والوعي االجتماعي 
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 ،جوانب متعددة في إطار متكامـل     تشمل   التنمية   كما أن    ).2004 ،الدسوقي(واالعتماد على الذات    
والتنميـة  . ويرتبط بظروف المجتمع االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية والصحية وغيرهـا         

 ويترتب على هذا ارتفاع متوسط نصيب       ،ية هي عملية رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي       االقتصاد
الفرد من هذا الدخل ، وتهدف إلى تحسين الظروف المادية واالقتصادية من اجـل رفـع مـستوى                  

  . معيشة األفراد
  

الحياة وتعرف التنمية االجتماعية بأنها التغير الحضاري المقصود المخطط الذي يتصل بكل جوانب             
 وتهدف إلى تحسين األحوال المعيشية، وتنمية القـدرات         ،المادية والبشرية في إطار المجتمع القومي     

البشرية، وهو في ذلك يؤمن بان تحسين المستوى االجتماعي من النـواحي الـصحية والتعليميـة،                
ات األفراد بمـا    والسياسية، وكذلك كل ما يتصل بالعادات والتقاليد وأنماط السلوك التي تحكم اتجاه           

  ). 1997 ،الفاروق. (يحقق استيعاب اكبر للطاقات
  

أما التنمية من نواحي ثقافية وتعليمية ، يعتبر التعليم، والتدريب والثقافة من العوامـل والمقومـات                
الهامة التي يكون لها أثرها في التقدم والتنمية االقتصادية، واالجتماعية، وذلك نظرا لما تتركه هـذه              

 من اثار هامة في خلق الوعي والحافز على العمل لدى السكان وسرعة استيعاب المعرفـة                الجوانب
الفنية الحديثة وتحقيق المرونة االجتماعية،  وهي ضمان اإلتاحة الكافية للتعليم للجميع من اجل حياة               

مال  واسـتك ،وتتمثل أيضا في األنشطة المتعلقة في محو أمية الكبار      ،  )1997 ،قرزم. (صحية منتجة 
 وزيادة مهـارات    ،)بدروس التقوية (الجهد التعليمي الذي يمارس في المدارس من خالل ما يعرف           
  ). 2000 ،عبد الفتاح. (األفراد من خالل أنشطة التدريب على اكتساب مهارات جديدة

  
 وتكون اقل كلفة من الخدمات      ،ومن الناحية الصحية فهي ضمان رعاية صحية أولية لألغلبية الفقيرة         

 ، ويغلب عليها الطابع العالجي على الـصحة الوقائيـة         ،تي يقدمها القطاع الخاص الساعي للربح     ال
، )1997 ،قـرزم .( وضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية وتقديم الخدمات الطارئة والتنمويـة         

ـ             حيث   ن تعتبر خدمات وبرامج الجمعيات الخيرية في المجتمع الفلسطيني من الخدمات التي نشأت م
وأسهمت في تنمية المجتمع من النواحي االجتماعية واالقتصادية والفكرية         منذ مطلع القرن الماضي،     

  .وغيرها

  

   مشكلة الدراسة 2.1

  
تعمل في فلسطين منظمات وجمعيات خيرية كثيرة تعمل بدعم داخلي او من خالل مؤسسات مانحه، 
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معيات تعاني من مشكالت حقيقية سواء إال أن بعض هذه الجوذلك لتلبية االحتياجات المجتمعية، 
كانت من حيث القائمين عليها أو من حيث أهدافها و مصادر تمويلها، واألثر الذي تلعبه في المجتمع 
المحلي، لذا  تأتي هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على الخدمات المتوفرة  لهذه الجمعيات بأنواعها 

وبناء على ذلك تنحصر المشكلة الرئيسية للدراسة في المختلفة، وتحديد نقاط القوه والضعف فيها، 
  :السؤال التالي

  
ما هو دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية  في محافظة نابلس، وآفاق 

  تعزيزها؟ 
  

   أهمية الدراسة 3.1

  
  :مية الدراسة من الجوانب التاليةتنبع أه

  
يوي في ثالث القطاعات اهمية بعد القطاع العام        البحث في دور قطاع هام ورافد تنموي وح        •

 .والخاص وهو القطاع األهلي

 .ندرة  الدراسات السابقة المهتم بالموضوع بشكل متخصص •

  .أهمية دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس •
خيرية في تنمية المجتمع     بمعلومات جديدة عن دور الجمعيات ال        ستخرج     هذه الدراسة  كون •

المحلي بالشكل الذي يمكن من توظيف هذه النتائج لما فيه فائدة لتطوير عمـل الجمعيـات                
  .الخيرية وخاصة في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة

فتح المجال أمام الباحثين لتنفيذ مزيد من األبحاث المتعلقة بموضوع دور الجمعيات الخيرية              •
  .تمع المحلي في مناطق أخرىفي تنمية المج

  
  مبررات الدراسة  4.1

  
  :أهم مبررات الدراسة تتمثل فيما يأتي

  
  والتي تدفع بعجلة العملية التنمويـة علـى          ،ستسلط الضوء على ادوار الجمعيات الخيرية      •

  . صعيد فلسطين بشكل عام ومحافظة نابلس بشكل خاص 
 .ة االقتصادية واالجتماعيةكونها ستوضح المؤشرات الحقيقية على صعيد التنمي •
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ناولت هذا الموضوع في محافظة نابلس والتي ركزت كونها من الدراسات النادرة التي ت •
على قطاع هام وحيوي وله دور تنموي على صعيد مدينة نابلس بشكل عام وريفها بشكل 

التنمية المجتمعية في المجتمع  الفاعل في متابعة قضايا الجمعيات الخيريةدور  ،خاص
 .الفلسطيني 

تهتم  بمجال العمـل      ة الباحث كون و دافع ذاتي نابع من اهتمام وخبرة الباحثة في هذا المجال          •
 المباشر بقضايا ومشكالت العديد من      اواحتكاكه ،االهلي والتنموي في المؤسسات الفلسطينية    

يـة  معرفة دور الجمعيات الخيريـة فـي التنم        ها علي  بأن لزاماً  المؤسسات الخيرية ، ارتأت   
 .المجتمعية في المجتمع المحلي في محافظة نابلس 

 
     أهداف الدراسة.5.1

  

  :العامة والخاصة، أوردها كما يليترتكز هذه الدراسة إلى العديد من األهداف 
  

التعرف على دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية فـي           : الهدف العام  •
 . محافظة نابلس وآفاق تعزيزها

 
 :األهداف الخاصة •

  
o التعرف على دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية في محافظة نابلس  
o التعرف على دور الجمعيات الخيرية في التنمية االجتماعية في محافظة نابلس  
o التعرف على الصعوبات التي تواجه عمل الجمعيات الخيرية في محافظة نابلس  
o       لتعزيز دور هذه الجمعيات في التنمية في محافظـة         التعرف على صياغة آليات مقترحة

  نابلس
o                الكشف في إذا ما وجد فروق في دور الجمعيات الخيرية في تحقيق التنمية االقتـصادية

 العلمـي، القطـاع،     الجنس، والمؤهل (واالجتماعية في محافظة نابلس تعزى لمتغيرات       
 ) .، مكان العملسنوات الخبرة

 
   أسئلة الدراسة 6.1

  

  :إلجابة عن التساؤالت التالية والتي انبثقت من مشكلة الدراسةللدراسة اعت س
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  ما دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية في محافظة نابلس؟ •
 ما دور الجمعيات الخيرية في التنمية االجتماعية في محافظة نابلس؟   •

 ما الصعوبات التي تواجه عمل الجمعيات الخيرية في محافظة نابلس؟ •

 ما هي اآلليات المقترحة لتعزيز دور هذه الجمعيات في التنمية في محافظة نابلس؟ •

هل هناك فروق في دور الجمعيات الخيرية في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية فـي               •
الجنس، والمؤهل العلمي، القطاع، سنوات الخبرة، مكـان        (محافظة نابلس تعزى لمتغيرات     

 ) .العمل

  
   لدراسةفرضيات ا 7.1

  
  :أهم فرضيات الدراسة تمثلت فيما يأتي

  
ال يوجد دور للجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية  : العامةالفرضية الرئيسية •

  .واالجتماعية في محافظة نابلس، وليس هناك آفاق واضحة لتعزيزها
  :الفرعيةالفرضيات  •

  
o حافظة نابلسال يوجد دور للجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية في م.  
o ال يوجد دور للجمعيات الخيرية في التنمية االجتماعية في محافظة نابلس. 

o                ليس هناك آليات واضحه لتعزيز دور الجمعيات الخيريـة فـي التنميـة االقتـصادية
 واالجتماعية في محافظة نابلس  

  
قتـصادية  وللكشف عن متوسط استجابات المبحوثين حول دور الجمعيات الخيرية فـي التنميـة اال             

  :واالجتماعية في محافظة نابلس ، وآفاق تعزيزها، فقد عرضت الباحثة الفرضية اإلحصائية التالية
فـي متوسـط    ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالـة اإلحـصائية            ال  

محافظـة  استجابات المبحوثين في دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية فـي             
 ) .الجنس، والمؤهل العلمي، القطاع، سنوات الخبرة، مكان العمل(نابلس تعزى لمتغيرات 

  
  لدراسة حدود ا8.1

 
   ميالدية12/2009 -1/2009 حدود الدراسة في الفترة ما بين ت تكون :الحدود الزمانية •
  . الجمعيات الخيرية في محافظة نابلساقتصرت على : الحدود المكانية •
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تشمل خبراء في القطاع االقتصادي واالجتماعي وقيادات محلية في : لبشريةالحدود ا •
  .محافظة نابلس

  
    الدراسة ومعوقاتمحددات 9.1

 
 في كافة صعوبة الوصول وتحديد جميع خبراء العمل التنموي وقيادات المجتمع المحلي •

  .أنحاء الضفة الغربية، لذلك ستقتصر الدراسة على محافظة نابلس
د جزء من قادة وخبراء العمل التنموي في مقار عملهم، بسبب الطبيعة صعوبة تواج •

الميدانية لعمل جزء كبير منهم، مما اضطر الباحثة الى العودة لهم أكثر من مرة رغم 
 .التنسيق أثناء تطبيق هذه الدراسة 

ة اقتصر إجراء هذه الدراسة على دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعي •
في محافظة نابلس من وجهة نظر قادة وخبراء العمل التنموي ، لذا لم تتناول هذه الدراسة 

  .المؤسسات الغير حكومية في محافظة نابلس وخصوصاً المؤسسات الدولية منها

  
   Study Sources مصادر الدراسة 10.1

  

  :بناء على مصادر الدراسة تكونت
  

ة والمقابلة من خالل جمع المعلومات حول دور وهو االستبانة الميداني: مصدر رئيسي  •
  .الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس وآفاق تعزيزها

ويشمل الكتب والمراجع واالستعراض المرجعي لرسائل الماجستير : مصدر ثانوي  •
 .والدكتوراه ذات العالقة بالموضوع

جهاز الحاسوب، (المصادر ووسائل االتصال ومن أهمها باإلضافة إلى  استخدام عدد من  •
  ).والهاتف، االنترنت

  
   هيكلة الدراسة 11.1

  

  :تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول وهي
 
ومشكلتها، ومبرراتها، وأهدافها،  عرض عام وتمهيد لهذه الدراسة،  :  الفصل األول •
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  .وأهميتها، وأسئلتها، وفرضياتها
وضح ي للموضوع حيث  والدراسات السابقةإلطار النظرييتضمن ا   :  الفصل الثاني •

الجمعيات الخيرية الهادفة إلى الوصول  لموضوع ألمفاهيمياإلطار 
  .التنمية المجتمعية في المجتمع الفلسطيني

تناول هذا الفصل عرضاً شامالً ألساسيات سوف ي. منهجية الدراسة  :  الفصل الثالث •
ت، والمجتمع، ومدى اختبار صدق الدراسة، كمنهجية اإلعداد، واألدوا

  .وثبات أدوات الدراسة
  . على عرض للنتائج وتحليل بيانات اإلستبانة ومناقشتهايتضمن  :  الرابعالفصل  •
ضمن االستنتاجات والتوصيات التي تنبثق عادة عن النتائج التي تم يت  :  الخامسالفصل  •

  .التوصل إليها، والخاتمة



 8

  

  
  

  

  

  

  الثاني الفصل

______________________________________________________  

  Theoretical frame & previous studiesاإلطار النظري والدراسات السابقة 

  
   مقدمةال 1.2

  
وتقدم  اإلطار النظري،    عرض فيه ، أما الجزء األول في    رئيسيين جزأينهذا الفصل    في   الباحثة تتناول
ت الخيرية من حيث أهميتها وهيكليتهـا وواقعهـا وأنواعهـا،           المتعلقة بالجمعيا للمفاهيم  عرضاً   فيه

فيـه   فتعرض ، أما الجزء الثاني   ،مروراً بمفهوم التنمية بشكل عام فالتنمية االقتصادية واإلجتماعية       
  . دور الجمعيات في العملية التنموية الدراسات ذات العالقة بموضوع ةالباحث

  
   اإلطار النظري 2.2

  
 ألنها تدل على مستوى الرقـي       ،رية من أهم المظاهر الحضارية في أي مجتمع       تعتبر الجمعيات الخي  

 سـواء كانـت جمعيـات       ،الذي وصل إليه أفراد هذا المجتمع من اجل إنشاء مثل هذه الجمعيـات            
والهدف من وراء هذه الجمعيات هو العمل على تحقيق اكبر قـدر            . اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية    

 ال العمـل  ،يكمن حجر األساس في هذه الجمعيات في منفعة المجتمع ورقيه    و ،من الخدمات للمجتمع  
 فتنشا هذه الجمعيات    ، بعكس المؤسسات األخرى التي تنشا بين أفراد المجتمع        ،على تكديس األموال  

  .لخدمة أفراد المجتمع في جميع نواحي الحياة
  

  :تعريف الجمعيات وطبيعة عملها. 1.2.2

  

 وإذا كان من الممكن للجمعية إن تقوم ببعض         ، يهدف إلى الربح الخالص    الجمعية هي تجمع منظم ال    
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، إال أن هذه اإلرباح يجب إن تصرف في سـبيل            التي يؤدي إلى تحقيق بعض الوفورات      النشاطات
  .)1996شبكة المرآة العربية القطرية، (تحقيق الغايات واألهداف، التي من اجلها نشأت الجمعية 

  
إن الجمعية الخيرية هي    :  باالتي 2000لسنة  ) 1(يرية من خالل قانون رقم      لقد عرفت الجمعيات الخ   

شخصية معنوية مستقلة تنشا بموجب اتفاق بين مجموعة من األشخاص لتحقيق أهداف محددة تهـم               
قـانون  .(الصالح العام دون استهداف جني األموال واقتسامه بين األعضاء لتحقيق أهداف شخـصية       

ة الخيرية هي كل مجموعة من األفراد يدخلون نظاما يحكم طريقة ونظم            والجمعي،  )2000:الجمعيات
  )1998: عبد الرافع. (تحقيق الهدف الذي أنشئت من اجله

  
 فهناك  ، من حيث أهدافها والعرض من إنشائها      ،وتختلف الجمعيات الخيرية عن غيرها من الجمعيات      

أكثر ما يتم الخلط بين الجمعيات       و ،الخ0000 وجمعيات تعاونية  ، ومؤسسات إغاثة  ،مؤسسات تنموية 
 وهي جمعيات اختيارية ينظمهـا األفـراد علـى مبـادئ وأسـس              ، والجمعيات التعاونية  ،الخيرية

 ويكون المبدأ   ، ويكون الدافع األول منها هو اإلنتاج والتوزيع وخدمة األفراد وليس الربح           ،ديمقراطية
وتعرف الجمعيات الخيرية   ،  )1998:أبو الخير (. لهذا التنظيم هو إن أداء العمل المفيد يعود بالنجاح        

 ولها شخصيات اعتبارية تتيح لهـا       ،وهي هيئات مستقلة للتنمية   ) المنظمات غير الحكومية  (في لفظ   
 وموارد ماليـة وبـشرية      ، ويكون لها هياكل محددة    ، يسمح بها القانون   ،الدخول في تعاقدات ملزمة   

  )1999:ة واالجتماعيةاللجنة االقتصادي. (تمكنها من تنفيذ أهدافها
  

 إن الجمعيات الخيرية ما هي إال مجموعة من األفراد الذين يتفقون على القيام              من هنا تالحظ الباحثة   
 دون االلتفات إلى العائد المـادي مـن وراء          ، تهدف الى مساعدة المجتمع    ،في تقديم خدمات مختلفة   

 والمسميات فيطلق عليها    ،ددة األنشطة  ومن هنا ندرك أن الجمعيات الخيرية متع       ،تقديم هذه الخدمات  
 وهذا تم إقراره في     ،تارة الهيئات األهلية وتارة مؤسسات العمل األهلي أو منظمات المجتمع المدني          

  ).2000(من الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية لسنة ) 1(المادة 
  

  : إلىضها واألنشطة التي تقوم بهاوتقسم الجمعيات الخيرية من حيث أغرا
  

 وتعمل على إكساب األفراد قدرة اكبر على اإلنتـاج          ،انشطة أهلية تهدف إلى تحقيق التنمية      •
 كالجمعيات التي تهدف إلى تعليم اكبر قـدر         ،والتسويق من خالل التعليم والتدريس والتنظيم     

 . أو الجمعيات الدينية أو الجمعيات التعاونية، أو جمعيات محو األمية،ممكن من األفراد
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 وتكـون هـذه     ، وتهدف إلى مساعدة الفئـات المحتاجـة         ،شطة خيرية ورعاية اجتماعية   ان •
 األنشطة 

  . مثل الجمعيات النسائية وجمعيات حماية البيئة ،ذات صفة إنسانية
انشطة تهدف إلى إعداد األهالي من اجل أن يقوموا بدور ايجابي في اتخاذ القـرارات فـي                  •

التي تهدف إلى تطوير السياسات والمفـاهيم علـى          وتعمل على تبني الدعوات      ،المؤسسات  
 )1999:اللجنة االقتصادية واالجتماعية. (مختلف المستويات

  
 يبقى هدفها االسـمى هـو       ،وترى الباحثة ان الجمعيات الخيرية مهما اختلفت اغراضها او اهدافها         

ى تحقيـق اهـداف      سواء كانت تعمل عل    ،تقديم الخدمات الهادفة لمساعدة افراد المجتمع     العمل على   
  .اجتماعية او اقتصادية

  
  :أهمية الجمعيات الخيرية وأنواعها وخصائصها. 2.2.2

  

 من اجـل الـدفاع والمحافظـة علـى     ،لجأ االنسان منذ فجر التاريخ إلى تأسيس الجمعيات الخيرية  
لحياة  فنالحظ انتشار هذه الجمعيات في جميع مجاالت ا        ،المصالح االجتماعية واالقتصادية والسياسية   

 ، حتى إن وجود هذه الجمعيات من المظاهر الحضارية التي تشير إلى تقدم الدول ورقيها              ،المعاصرة
 ،ونالحظ أيضا إن هذه الجمعيات تأخذ في نشأتها وعملها ظروف المجتمعـات التـي تنـشا فيهـا                 

  . تكوينة وبثقافة المجتمع وظروف، ونمط اإلنتاج وعالقته بالعادات والتقاليد،وتمارس فيها عملها
  

 على وضع األسس العلمية إلدارة القوى البشرية كممارسة         ،وتعمل الجمعيات كغيرها من المؤسسات    
وتهـدف إلـى    .  فهي مجموعة من األنظمة واألنشطة التي تتعلق بتصريف شؤون البشرية          ،ونشاط

التنظيم  وتشمل هذه الوظائف تحليل الوظائف في        ، وتعمل على تنظيم حياتهم    ،تحقيق أهداف األفراد  
 وتقييم أداء العـاملين     ، وتزويدة في القوى العاملة المطلوبة كما ونوعا       ،وتخطيط القوى البشرية فيه   

 ، والعمل على حل مـشاكلهم     ، وتحديد أجورهم  ،في التنظيم وتدريبهم وتنميتهم وتحفيزهم على العمل      
ر اإلنتاج األخـرى     وال يمكن لنعاص   ،حيث تشكل الموارد البشرية نصف موارد المجتمع االقتصادية       

  )1998،الحوراني( ومن هنا فان تنمية الموارد  البشرية تمثل،أن تنتج وتعطي بمعزل عن اإلنسان
  

وبهـذا  ،  )1998 ،الحـوراني . (مركز الصدارة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية الـشاملة        
با ما يكون اإلنسان هـو       وغال ، القسم األكبر من قطاعات المجتمع     ،تغطي خدمات الجمعيات الخيرية   

 وعـن   ، فاإلنسان يشكل حجر األساس الذي تقوم عليه الجمعيات الخيريـة          ،محور اهتمام الجمعيات  
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 ويكون هدف الجمعيات الخيرية في تحقيـق النفـع العـام    ،طريقة تقوم باقي القطاعات في المجتمع  
 فمـثال فـان     ،مقابل فضال عن تقديم خدماتها دون       ،وليس نفع شخصي أو أشخاص معنيين بالخدمة      

 ، ليس المقصود من خدماتها اليتيم بشخصة عن طريق تربيتـه فقـط            ،الجمعيات التي ترعى األيتام   
 شخص يكون قـادرا     ،ولكن المقصود من خدماتها أيضا تزويد المجتمع بشخص فاعل في المستقبل          
جنـة االقتـصادية    الل (على إعالة نفسة وإفادة المجتمع وال يكون عالة أو حمال ثقيال يضر المجتمع            

  )1999:واالجتماعية
  

 وهي كغيرهـا مـن      ، هي خلية ونظام اداري متكامل      ان الجمعيات الخيرية   ،ومن هنا ترى الباحثة   
خاضـة  ة قانونيـة    المؤسسات التي تبدا في بلؤرة رؤيا واضحة واهداف محددة وتحتاج الى شرعي           

وال تخلو  ،ة مجتمعية وقيادة فاعلة    وتحتاج الى شرعي   ، وتعمل وفق اسس تشغيلية محددة     ،لنظام اداري 
 ومن هنا يجب ان تعمل على تحقيق اهدافها بكل فعالية وان تهـدف الـى                ،من التقييم وقياس االثر   
   .تحقيق النفع للمجتمع 

  
 نـورد أقـسام الجمعيـات       ،وبعد أن أظهرنا أهمية الخدمات التي تقدمها الجمعيات الخيرية للمجتمع         

 مـثال   ، وتسمى الجمعيات المتخصصة   ، خالل األعمال التي تقوم بها      فهماك من يقسمها من    ،الخيرية
 والقسم الثاني الجمعيات متعـددة األغـراض وهـي          ،الجمعيات العاملة في مجال الخدمات الصحية     

جمعيات تكون متخصصة بتقديم خدمات متنوعة في مجال واحد وهناك من يقسمها حسب القطـاع               
 ومـع اخـتالف     ،عيات سياسية أو اقتـصادية أو اجتماعيـة        فتقسم إلى جم   ،الذي تقدم خدماتها فيه   

التقسيمات أو تشابها فأنها تبقى في الكتب وإلغراض الدراسـة ولـيس لهـا وجـود علـى ارض                   
  . )2005:غسان(الواقع

  
 ويمكـن أن    ،التفرقة بين الجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات      تؤكد الباحثة ضرورة    ومن هنا   

  :على النحو التالي ، حيث األغراض التي تقوم بهاتقسم الجمعيات الخيرية من
  

 تتميز في انه ال يدخل في أهدافها تحقيق الـربح المـالي             ،الجمعيات والمؤسسات والنقابات   •
  .بهدف اقتسامه بين األعضاء

 وهي جماعات تقوم بمشروعات مختلفة من اجل الحصول علـى ربـح             ،الشركات التجارية  •
  )2003،قطامش( .تدخل في أعمال التجارةمادي والمشروعات التي تقوم بها 

  
  : الجمعية الخيرية المشروعية وهيومما سبق نستطيع أن ندرك األركان األساسية الكتساب
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  .أن يتوفر فيها عدد كافي من العاملين •
 .العمل على تحديد أهداف الجمعية وربطها مع الصالح العام •

 )2003،قطامش.(لجمعيةصي للقائمين على اانتفاء غاية الربح المادي أو الشخ •

  
 ، وتم تمييزها عن غيرها مـن المؤسـسات        ،وبعد أن أظهرنا التقسيمات المختلفة للجمعيات الخيرية      

 وبخاصة  ،يتضح أن الجمعيات الخيرية تتميز بخصائص تميزها من غيرها من المؤسسات األخرى           
) 1(هليـة رقـم   في النظر إلى التعريف الواردة في نص قانون الجمعيـات الخيـرة والهيئـات األ              

  :هذه الخصائص هي على النحو االتي و، سابق الذكر2000لسنة
  

 قد يتخذ صورة    ،أي إنها تجمع لعدة شخصيات معنوية      ): معنوي(الجمعية شخص اعتباري   •
معترفا بها قانونيا إذا اكتسبت إحدى هذه الكيانات الشخصية االعتبارية، والجمعية ال تخرج             

وهذا يظهر في نص    ،  يمكن أن تكتسب الشخصية االعتبارية    عن كونها إحدى الكيانات التي      
 وكذلك من نص المـادة رقـم        ،2000لسنة) 1(من قانون الجمعيات الخيرية رقم    ) 7(المادة

 وبعد استيفاء هذه اإلجـراءات      ،1956 لسنة) 17(من قانون الجمعيات التعاونية رقم      ) 12(
 ، في جميع اإلجـراءات القانونيـة     يصدر مسجل الجمعيات شهادة تسجيلها وتعد بينة قانونية       

 وال يجـوز لهـا      ،وتعد كأنها ترخيص للجمعية لمزاولة األعمال التي تأسست مـن اجلهـا           
 ) 2005:غسان.(ممارسة نشاطها قبل التسجيل

وهي أن يتوافر في عقد الجمعية الخيرية األركان العامة           :تمثل الجمعية اتفاقا بين األعضاء     •
 وبجانب  ، والسبب ، والمحل ،الرضا الصادر عن ذوي أهلية     وهي   ،لصحة العقود بشكل عام   

هذه األركان يوجد ركنان موضوعيان يختص بهما اتفاق الجمعية الخيريـة وهمـا تعـدد               
 ولكن جميع األركان المذكورة ال تجعل اتفاق الجمعيـة          ، وركن تقديم االشتراكات   ،األعضاء

الشروط الشكلية التـي نـص عليهـا         وإنما يشترط أيضا أن تتوافر       ،منتجا ألثاره القانونية  
 ، وأول هذه الشروط شرط الكتابة ويتم من خالل بنـود النظـام األساسـي لهـا                ،المشروع

والشرط الثاني هو اإلشهار وذلك عن طريق تقديم طلب خطي مرفق بثالث نسخ من النظام               
األساسي إلى الدائرة المختصة بهـدف القيـد فـي سـجل الجمعيـات وفـق إجـراءات                  

 .)2005:سانغ.(معينة

حيث يتميز اتفاق الجمعية بأنه قائم علـى         :أن تكون العضوية في الجمعية الخيرية شخصية       •
 وينعكس ذلك من خالل كون طبيعة العضوية في الجمعية الخيرية هـي        ،االعتبار الشخصي 

 تكون العضوية في الجمعية الخيرية غير       في أن    ويترتب على ذلك النتائج      ،طبيعة شخصية 
أن تكون العـضوية فـي الجمعيـة الخيريـة ال تنتقـل         ويل بالوكالة أو اإلنابة، و    بلة للتح قا
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 .)2005:غسان.(باإلرث

واإلعفاء الضريبي هو عدم فرض الضريبة علـى          :الجمعيات الخيرية معفاة من الضرائب     •
  )1997:شامية.( وان كان هذا الدخل خاضعا للضريبة،دخل معين

  
  :باب اآلتيةوتتركز أسباب اإلعفاء تحت أحدى األس

  
  .أسباب اقتصادية مثل إعفاء لتشجيع قطاع معين •
 .أسباب اجتماعية مثل شخص يعيل أسرة كبيرة •

أسباب تتعلق بطبيعة النشاط االقتصادي مثل األعمال االقتصادية التي ال تهدف إلى تحقيـق               •
، )2000:الحـاج .( مثل الجمعيات الخيريـة    ، بل تنصب أهدافها على خدمة المجتمع      ،الربح
 2000لـسنة   ) 1(من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقـم         ) 19(نص المادة   وت

تعفى الجمعيات والهيئات من الـضرائب       ان   بشان الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية على     
والرسوم الجمركية على األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتنفيذ أهدافها الواردة فـي             

 شريطة عدم التصرف بها خالل مدة ال تقل عن خمسة سنوات إلغـراض              نظامها األساسي 
  )2000:قانون الجمعيات( ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية،تخالف أهدافها

  
 ان الجمعيات الخيرية ما هي اال تجمع لعدد من االفراد للقيام باهداف ،ومن هنا تالحظ الباحثة

 وخاضع لقوانين التسجيل كغيره من ،الرضا من جميع الجهات وهي اتفاق وعقد قائم على ،محددة
   . وبما ان هدفها العام هو تحقيق النفع للمجتمع بدون مقابل تكون معفاة من الضرائب،المؤسسات

  

  :الجمعيات الخيرية في فلسطين. 3.2.2

  
خ عريق من    هي جزء من المنظمات والجمعيات العربية، ولها تاري        ةإن الجمعيات الخيرية الفلسطيني   

النضال والتصدي لالحتالل وتقديم الخدمات االجتماعية، ومنذ لحظة تأسيسها في ظل غياب الدولة،             
وهيمنة العادات والتقاليد المجحفه بحقها، فجاءت فكرة تأسيس هذه الجمعيـات لتعطيهـا الفرصـة               

إسـماعيل،  .(ادياقتـص الحقيقية إلثبات وجودها، والعمل على تنمية المجتمع الفلسطيني اجتماعيا وا         
وبالرغم من تغير شكل المنظمات والجمعيات الخيرية الفلسطينية، إال أن جوهرهـا يبقـى               )2001

واحدا مرتبطا بالماضي، ومتأثرا باحداثة التاريخية المتوالية، مما اكسبها قدرة عالية على التكيـف،              
جديدة ومستوى عـال مـن      والتعامل بذكاء مع جميع المراحل، حتى وصلت إلى هذه الفترة بهيكلية            

  ) 2004أبو علبة، . (التفكير واإلبداع
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رغم المصاعب الجمة والمشاكل المتباينة التي اعترضت مسيرة عملها، وخاصة في فترات تأسيسها             
من جهات مختلفة داخلية وخارجية، لم تتمكن الجمعيات الخيرية من إيجاد إطار عام يجمـع بـين                 

  ) 2000كمال،. (لتقديم نشاطات موحدةرؤيتها المختلفة، وتوحيد جهودها 
  

  هيكلية إدارة الجمعيات الخيرية. 1.3.2.2

  
ولدت الجمعيات الخيرية في ظل االحتالل والدة عسيرة فلم يكن من السهولة بمكان الحصول علـى                

 بعد دراسة مستفيضة وتردد متعمد مـن قبـل           اال إذن بتشكيل جمعية خيرية، ولم يكن ليتحقق ذلك       
تصة، وبعد أن يتم دراسة أبعاد إنشاء أية جمعية ودراسة التاريخ الشخصي لكل عضو              السلطات المخ 

 الهيئة التأسيسية، بل ودارسة البيئة الديمغرافية التي ستعمل في إطارها، وذلك من اجل ضـمان                في
عدم توجيه مسارها إلى االتجاه الوطني، وكان يشترط موافقة سلطات االحتالل على كل عضو في                

إلداري المنتحب وكثيراً ما يتم التحفظ ألسباب أمنية، على عدد ممن وقع اختيار الهيئـات               المجلس ا 
العامة عليهم، حيث يتم استبدالهم بآخرين توافق عليهم سلطات االحتالل مما حرم الجمعيـات مـن                

هـالل  (مؤهالت وطاقات كان من الممكن أن تـساهم فـي رفـع مـستوى أداء هـذه الجمعيـات                 
  )1997والمالكي،

  
على الرغم من ذلك شهدت الجمعيات الخيرية في مواسـم انتخاباتهـا الهيئـات              وترى الباحثة بأنه    

اإلدارية تنافساً حاداً على مقاعد الهيئات اإلدارية واخذ هذا التنافس بعداً شخصياً وسياسياً، حيث مثل               
نت هذه المرحلة أكثر    الفوز في عضوية الجمعية مكانة اجتماعية للفائز وكذلك لخلفيته السياسية، فكا          

مراحل الجمعيات الخيرية مداً، ووجود من يرون في الجمعيات الخيرية منبراً يعكس قوتهم السياسية              
واالجتماعية وتتويجاً لحضورهم الجماهيري، فضالً عن أن بعض المنافسين يملكون الوقت الكافي،            

شراف عليها لكون غالبيتهم فـي      الذي يؤهلهم للمساهمة في أنشطة الجمعيات، وإعداد برامجها واإل        
  .المهن الحرة

  
  :1948الجمعيات الخيرية في فلسطين من بداية ظهورها حتى عام . 2.3.2.2

  

يعود ظهور الجمعيات الخيرية إلى العشرينات، وقد انتـشر فـي مختلـف المحافظـات والقـرى                 
سـية، وأصـبحت    والمخيمات الفلسطينية من جوانب متعددة، اجتماعية وثقافية وصحية وحتـى سيا          

تشارك في جميع المواقع وفي مختلف الميادين، وكانت تعمل ضمن أهداف متعـددة أهمهـا دعـم                 
للثورات العربية السائدة في تلك الفترة واالحتجاج على ممارسات االنتداب البريطاني، باإلضافة إلى             
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  .)1998سعيد و نصيف،. (تقديم مساعدات اغاثية ملحة لإلفراد
  

معية خيرة في فلسطين، تحت اسم إغاثة المسكين األرثوذكسية في مدينة عكا عام             لقد تأسست أول ج   
 تـم إنـشاء جمعيـة       1910وفي عام   ) 1997رشاد،. (، لتقدم خدمات صحية وثقافية واغاثية     1903

وجمعية اإلحسان المسيحية العامة فـي حيفـا عـام          ) 1995الهندي،.(اليتيمات األرثوذكسية في يافا   
  )1988خريشة،. (1911

  
، والتي عرقت فيما بعـد باالتحـاد النـسائي          1920وقد تم تأسيس الجمعية النسوية في نابلس عام         

العربي، لتقدم خدمات تعليمية ونشاطات للطفولة، مع تركيزها على الخدمات الصحية متجسدة فـي              
وقد ظهـرت جمعيـات     ،  ) 1995،الهندي. (إنشاء مستشفى تابع لها ما زال يعمل حتى هذه اللحظة         

يدة بعد ذلك، تناولت القضايا االجتماعية والخدماتية االغاثية بالدرجة األولى، مع عـدم إغفالهـا               عد
  )1999سالم،.(للجانب السياسي، مثل جمعية العناية بالطفل وجمعية الملجأ الخيرية األرثوذكسية

  
ـ           1963وفي ثورة عام     ضالية  أصبح دور الجمعيات الخيرية ريادي ومتميز، في تعميق القضايا الن

بنفوس أعضائها ومنتسيبها، لينعكس على نشاطاتها وقرارتها، بجمع تبرعات مادية وعينية لمساعدة            
اسر الشهداء واألسرى، وتقديم الدعم للثورة بكافة السبل من نقل للسالح وإسعاف الجرحى وتنظـيم               

 التضامن فـي    وفي نهاية هذه المرحلة تأسست جمعية     . للمظاهرات االحتجاجية على سياسة االنتداب    
، )1991دراغمة،. ( والمشاركة في القتال   ضمعظم المدن الفلسطينية، لتشكل فرقا لإلسعاف والتمري      

 بان الجمعيات المسيحية هي المبادرة إلى هذه النوع مـن           ،من المالحظ على منظمات هذه المرحلة     
ة في اغلب األوقـات     التنظيم االجتماعي، مع تغلب الطابع ألخدماتي االغاثي على نشاطاتها، المقدم         

  )2000جاد،.(في المدن 
  

  :1967-1948الجمعيات الخيرية في فلسطين خالل الفترة . 3.3.2.2

  
 أصاب الجمعيات الخيرية ما لحق بجميع مكونات المجتمع الفلسطيني وكيانـه            1948بعد نكبة عام    

 ومن اسـتطاع    .السياسي، مما أدى إلى اختفاء بعض هذه الجمعيات، وتوقف نشاطات بعضها األخر           
الصمود والبقاء تحت الوصاية العربية في الضفة وقطاع غزة، اختار لنفـسه مهمـات ووظـائف                
أخرى، تركز في معظمها على المجاالت الخيرة واالجتماعية، مع غياب واضح للجانب النـضالي              

  .)1999المالكي،.(بسبب الضغوطات والقيود المفروضة عليها
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ي فرضت واقعا جديدا على عمل الجمعيات والمنظمات، وأضـافت          إن طبيعة هذه المرحلة، هي الت     
اهتمامات جديدة لم تكن موجودة مسبقا مثل إنشاء مراكز للتدريب المهني، وعقـد دورات عمليـة؛                
كمشاغل الخياطة والتطريز وأعمال يدوية، وافتتاح رياض لألطفال ومشاريع إنتاجيـة ذات دخـل              

.  االحتالل العـصيبة   تفلسطيني، وتقوية مقاومته، إلجراءا   محدود لألسرة، لتعزيز صمود الشعب ال     
وهذا الواقع لم يقتصر على الضفة الغربية بل تعداه إلى قطاع غزة وقد تم مواجهته بإصرار وقـوة                  

  .)1991دراغمة،(
  

  :م1995-1968واقع الجمعيات الخيرية في ظل االحتالل . 4.3.2.2

  

، بقي المجتمع   1967والضفة الغربية وقطاع غزة عام      وبعد االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية      
الفلسطيني الذي كان خاضعاً لإلدارة األردنية في الضفة الغربية والمصرية في قطاع غـزة تحـت                
تأثير الصدمة، ينتظر مستقبله السياسي الغامض، وبدا كل فرد بالبحث عن لقمة العـيش بطريقتـه                

لة ففتحت أبواب العمل في إسرائيل لالستفادة من طاقة         الخاصة، فانتهزت سلطات االحتالل هذه الحا     
الموارد البشرية لشعب أخر، من أجل تنفيذ سياستها في البناء واإلعمار، فضالً عن ما تجنيـه مـن             
مكاسب غير مباشرة في عملية التهجير لهذه الموارد والطاقات، ولو لساعات طويلـة مـن اليـوم،                 

  .ي لخدمة شعبها والمساهمة في بناء مستقبل افصلواستنزافها حتى ال تملك الوقت الكاف
  

، 1976وبعد أن أتاحت سلطات االحتالل ألول مرة بإجراء انتخابات بلدية في المدن الفلسطينية،عام              
وما أحرزته هذه االنتخابات من نجاح لشخصيات قيادية وطنية، وتألق هذه الشخصيات سـواء فـي     

اع مكانتها االجتماعية والسياسية في المجتمع الفلسطيني،       دورها الوظيفي في مؤسساتها، أو في ارتف      
في هذه المرحلة برزت أهمية دور المؤسسات المجتمعية كإطار يمكـن مـن خاللـه بنـاء نظـم                   

  )1997هالل والمالكي،( . منها نحو معالجة احتياجات يوميةكتواضعه، لالنطالق
تقديم أية خدمات تساهم في رفع مستوى        في محاولة لسد العجز الناتج عن تجاهل سلطات االحتالل ل         

تقدم أبناء المجتمع الفلسطيني، في محاولة منها لإلبقاء على هـذا المجتمـع فـي دائـرة التلـوث                   
، حتى يتسنى لها تمرير سياستها في ظل انشغال أبنـاء المجتمـع             )الفقر، الجهل، المرض  (المرعب

  )1997هالل والمالكي،(الفلسطيني في سعيه وراء لقمة العيش
  

وفي محاولة منها للظهور بمظهر حضاري، سمحت للسكان بمزاولة تنظـيم أنفـسهم فـي أطـر                 
وجمعيات محدودة األهداف، في محاولة منها لذر الرماد في العيون، فوافقت سلطات االحتالل على              
إنشاء بعض الجمعيات الخيرية التي تهدف إلى تقديم بعض الخـدمات فـي المجـاالت الـصحية                 
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 في غاية السوء، وال يـستفيد       ناالجتماعية، حيث كان الوضع الصحي للسكان الفلسطينيي      والتعليمية و 
من الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية الرسمية، سـوى العـاملين فـي إسـرائيل                
والموظفين في المؤسسات الرسمية الخاضعة لالحتالل، وعدد محدود من الموسرين المشتركين في            

لصحي، أما البقية الباقية من المواطنين فهم محرومين من أية خدمات صحية، ممـا              برنامج التأمين ا  
تعنـي بالـشؤون الـصحية      " جمعيات خيرية " دفع عدداً من األطباء والمثقفين إلى المبادرة بإنشاء         

للمواطنين لتمكينهم من الصمود والثبات فوق أرضهم، وتخفيف العبء الملقى على كاهل المواطنين             
مجلـة المـسيرة   (ب الرعاية الصحية التي غالباً ما تقدمها المؤسسات الرسمية لمواطنيهـا   نتيجة غيا 

  ).1994االجتماعية، 
  

  :الجمعيات الخيرية  في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية. 5.3.2.2
  

 ومن اهم ،قامت الجمعيات الخيرية في ظل وجود السلطة الوطنية في العديد من الفعاليات واالنشطة
  :مجا الت التي استهدفتها الجمعيات الخيرية ما يليال
  

حيث شملت نشاطات متعددة وواسعة شملت التثقيف البيئي : مجال المحافظة على البيئة  •
 وتطوير نماذج زراعية حديثة، باالضافة ،والحد من التلوث ونشر مطبوعات عن الزراعة

 مشاكل التسويق الزراعي الى تنمية المشروعات الصغيرة الزراعية والمساهمة في حل
 .وبرامج اإلقراض واالدخار وحمالت تشجير 

 ،حيث عملت على تشكيل فرق موسيقية وغنائية ومسرحية: مجال الثقافة الوطنية والتراثية •
كذلك تم تنظيم معارض وإعادة صناعة . ونظمت عشرات الدورات للفن التشكيلي والرسم
رات علمية وإقامة مهرجانات تراثية وتنظيم األزياء،  وإنشاء مكتبات حديثة وعقد مؤتم

 )2009،ربمنتدى الخ(.برامج اتصال مع أطفال العالم العربي والعالم إجماالً
حيث قامت في المشاركة في الحمالت الدولية ضد انتهاكات حقوق : مجال حقوق اإلنسان  •

. قوق العمالاإلنسان ومتابعة قضايا المعتقلين في سجون االحتالل والسلطة والدفاع عن ح
كذلك قامت في إصدار نشرات منتظمة حول االنتهاكات باللغتين العربية واإلنجليزية ونشر 
الوعي بحقوق اإلنسان على نطاق شعبي واسع وتنظيم زيارات أهالي المعتقلين وإنشاء 

 .مكتبات قانونية متخصصة وتنظيم ورش عمل قانونية وإنشاء روضات ألبناء األسرى
قامت في انشاء مراكز لتطوير المشاريع الصغيرة ولتنظيم عملية : االقتصادية مجال التنمية  •

كذلك عملت على إنشاء مراكز لصحة . اإلرشاد الزراعي ومنح القروض الزراعية
الحيوانات والحفاظ على الثروة الحيوانية، ومشاريع إقراض للنساء، وإقراض إسكاني 
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عليم الكمبيوتر، وتبادل الوفود الشبابية، لترميم المنازل وتجديدها، وإنشاء مراكز ت
 .والمشاركة في المعارض التجارية العربية والعالمية

قامت في ترميم مباني صحية وشبابية وعقد دورات التأهيل : مجال التأهيل والتدريب  •
المهني، إنشاء رياض أطفال، وعملت على تنظيم برامج تعليم لغات أجنبية، العناية 

هم، تدريب متطوعين لمحو األمية، تعزيز القدرات المؤسسية تنظيم رحالت بالمعوقين وتأهيل
لمدن وقرى الوطن، إنشاء مكتبات، تنظيم دورات تقنية، تنظيم برامج لتعليم األمهات 
وتدريبهن على كيفية التعامل مع أبنائهن، تنفيذ برامج البناء المؤسسي وتنظيم األسرة، إنشاء 

 .المدارس لتدريب الفنون لألطف
حيث قامت في تقديم خدمات صحية عالجية ووقائية، تنفيذ برامج تأهيل : المجال الصحي  •

المعاقين جسديا، برامج الصحة النفسية لألطفال والنساء، برامج التوعية بمخاطر 
المخدرات، إنشاء مراكز للعالج الطبيعي ورعاية األم الحامل، إقامة ورش وندوات صحية 

 .واسعة وعديدة
طورت الجمعيات الخيرية كثيراً من برامجها المتعلقة بحقوق المرأة : أة والطفل المر •

ولعل برامج القروض . والطفل وامتدت لتشمل النساء في المخيمات والقرى واألحياء الفقيرة
النسائية والمشاريع الصغيرة قد حظيت باهتمام واسع نتيجة المسؤوليات الكبيرة واالستثنائية 

 )2009،ربمنتدى الخ(.النساء الفلسطينيات في إعالة األسرالتي تتحملها 
 

عشرات ورش العمل الخاصة بأوضاع النساء الفلسطينيات وتؤكد الباحثة هنا الى أنه تم تنظيم 
، وشاركت المؤسسات النسوية في إنشاء شبكات نسائية عربية وفي عضوية مؤسسات نسوية عالمية

التوعية بالحقوق وضرورة تطوير مشاريع قوانين لالحوال توجه اهتمام النخب النسوية نحو وتم 
  .الشخصية

  
  :أهداف الجمعيات الخيرية في فلسطين. 6.3.2.2

  

 مثـل  ،تشمل أهداف الجمعيات الخيرية طائفة واسعة من الخدمات: ويمكن إبرازها على النحو األتي  
ولكن تنحصر  ،   في اسر الشهداء    التعليم والخدمات المتعلقة   ، والرعاية ، والخيرية ،الخدمات اإلنسانية 

  :ات التي تقدمها باألمور التاليةالفئة الكبرى من الخدم
  

 .رعاية شؤون السجناء والمعتقلين •

 .رياض األطفال •
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 .مشاريع التثقيف الصحي •

 .رعاية شؤون المختلين عقليا وجسديا •

 .مكافحة األمية وتعليم الكبار •

 .الخدمات الصحية والمستشفيات والعيادات الخيرية •

 ومساعدة الطلبـة الفقـراء لمواصـلة        ،خدمات أخرى مثل مشاغل الخياطة لتأهيل الفتيات       •
 )1998:الحوراني.(تعليمهم الجامعي

 .حماية البيئة  •

 .حماية حقوق اإلنسان •

  )2001:ماس.(تطوير البنية التحتية •
  

  :يأنواع الجمعيات الخيرية في فلسطين ودورها في االقتصاد والمجتمع الفلسطين. 7.3.2.2

  

تصاد إلى ثالثة   يمكن تصنيف الجمعيات والمنظمات في فلسطين حسب الدور الذي تقوم فيه في االق            
  :مجموعات كما يلي

  
 وهـدفها هـو إكـساب الفـرد         ،الجمعيات التي تمارس نشاطات تهدف إلى تحقيق التنمية        •

  .والجماعات قدرة اكبر على اإلنتاج من خالل التعليم والتدريب والتنظيم
 التي تمارس نشاطات الرعاية االجتماعية التي تهـدف إلـى مـساعدة الفئـات               الجمعيات •

 )1999،اللجنة االقتصادية واالجتماعية(.المحتاجة

جمعيات التي تمارس النشاطات التي تهدف إلى إعداد األهالي للقيام بدور ايجابي في اتخاذ              ال •
الذي يمارس عادة داخل     ويشمل النشاط السياسي المباشر      ،القرارات في المؤسسات المحلية   

  )1999:اللجنة االقتصادية واالجتماعية.(الدولة
  

  : فلسطينيالقيود والمعوقات لعمل الجمعيات الخيرية ف. 8.3.2.2

  

جاء إنشاء الجمعيات الخيرية في ظل االحتالل، انطالقاً من مسؤوليات وطنية واجتماعيـة، حمـل               
رأوا تجاهل االحتالل لتقديم أية خدمات اجتماعيـة        أعباءها عدد من أبناء الشعب الفلسطيني، بعد أن         

وتعليمية وصحية للمجتمع الفلسطيني، في محاولة منه إلبقائه بعيداً عن دائرة التقدم والتطور، حيث              
اجتهد هؤالء المثقفين في إيجاد اطر اجتماعية تساهم في وضع برامج متواضعة تغطي بها مـا تـم               

 وعلى الرغم من المعوقات التي وضعها االحـتالل والتـي           ،  تجاهله من قبل االحتالل من خدمات     
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حالت دون تقدم الجمعيات الخيرية، من خالل الرقابة والتدقيق على مصادر دخلها، وكذلك في هوية               
أعضاء المجلس اإلداري واشتراط مزاولة أعماله بعد االنتخابات التي تجريها الهيئة العامة، بموافقة             

ة على الرغم من ذلك استطاع عدد من الجمعيـات االسـتمرار فـي أداء               الجهات األمنية اإلسرائيلي  
دورها من خالل البرامج والنشاطات  المحددة، فاقدة القدرة على التطور والتقـدم، بـسبب شـحة                 

 ولم تكن األسباب الموضوعية هي العامل الوحيد الذي حـال دون تقـدم              ،مصادر تمويلها الخارجية  
للعوامل الذاتية أثرها الواضح على األوضاع الداخلية، سـواء علـى           العديد من الجمعيات فقد كان      

     ، صعيد نشاط هياكلها أم علـى صـعيد األداء اإلداري والمـسؤوليات الملقـاة علـى المنتـسبين                 
فالمجلس اإلداري مفرز من قبل الهيئة العمومية لمدة سنتين وفقاً للقانون، وفي كثير من األحيان لـم       

ية في إفراز من هم األكثر كفاءة إلدارة الجمعيات حيث يـتم االختيـار أثنـاء                توفق الهيئة العموم  
انتخابات الهيئة العمومية على خلفية عائلية أو سياسية، ال على خلفية الكفاءة، فضالً عن أن الهيئـة                 
العمومية أوقفت نشاطاتها على انتخاب المجلس اإلداري ليس إال، فهي ال تقوم بمتابعة ومراقبة عمل               

خيريـة  أداء المجلس اإلداري، وال تقوم بتقييم ادائه ومحاسبته كما نص على قانون الجمعيـات ال              و
وإبان تأسيس الجمعيات كانت الهيئة العمومية تمثل قاعدة عريـضة          ،  واألنظمة األساسية للجمعيات  

 ومصدراً رئيسيا من مصادر التمويل الجمعيات، حيث كان الحماس لتشكيل مثل هذه الجمعيات فـي              
أوج مراحله، ومع مرور الزمن تراجع إقبال المجتمع عن اخذ دورة في الهيئة العامـة، واقتـصر                 
االنتساب على إعداد محدودة من المشتركين، مما ساهم في إضعاف نـشاطات وأدوار الجمعيـات               

  )1994مجلة المسيرة االجتماعية، ( .ودورها في المجتمع
  

 قدر كافي من الكفاءة والتجربة، ظهـور حالـة مـن            لقد نتج عن اختيار مجالس إدارة ليست على       
الترهل وسوء اإلدارة ليس لعدم قدرتهم على التخطيط ومتابعة البرامج الكفيلـة بتقـدم الجمعيـات                
فحسب، بل لطريقة الغدارة الموسمية في عقد الجلسات بسبب انشغال بعضهم في أمـور حيـاتهم،                

اسب وظروفهم الخاصة فالعمل في الجمعيات تمثل       واقتصار عملهم في الجمعية على أوقات فراغ تتن       
 وأمام هذا الواقع، فقد عجزت المجالس اإلدارية عن مواكبـة التطـورات             ،  بالنسبة لهم نافلة الوقت   

العلمية والتكنولوجية التي شهدتها المؤسسات في اآلونة األخيرة علماً أن العديد من الجمعيات عمدت              
يسها لتشمل العديد من القطاعات المستهدفة مما أدى إلى تـشتيت           إلى توسيع قاعدة أهدافها عند تأس     

جهودها واقتصار نشاطاتها على األهداف العامة بعيداً عن التطوير والتقدم بعد أن راهنـت علـى                
 ولما اقتصر دور العديد من الجمعيات على الخدمات التقليديـة وبقيـت             ،  مصادر تمويل مضمونة  

ليب القديمة في األرشفة واإلدارة فقد حرمت نفسها مـن الحـصول            تراوح مكانها في استخدام األسا    
على مساعدات العديد من الجهات المانحة التي ترى في المؤسسات األكثر فاعلية والمعتمدة علـى               
األسس العلمية في اإلدارة محط أنظارها عند البحث عن شريك للتمويـل، حيـث توجهـت هـذه                  
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 رسم السياسات والخطط إلحداث عملية تنميـة اجتماعيـة          المصادر إلى مؤسسات لديها القدرة على     
  .واقتصادية

  
لقد عجز العديد من الجمعيات عن التعامل مع الكثير من المتغيرات والمفاهيم الحديثة، التـي تمثـل            
سر نجاح المؤسسات حديثة العهد، فالتشبيك أحد أهم المبادئ الذي تعمل به كافة المؤسـسات التـي                 

نجاح، فلم تكن المجالس اإلدارية تمكنها من التشبيك مع العديـد مـن المنظمـات       كتب لها التقدم وال   
والجمعيات المحلية والدولية وكذلك مع المؤسسات السلطة الوطنية بعد قيامها، مما أفقـدها فرصـة               

 تالتقدم والتطور وإبقاؤها منطوية مواقعها بعيداً عن االستفادة مـن التجـارب وتعـاون الجمعيـا               
  )1994مجلة المسيرة االجتماعية، (.ألخرىوالمؤسسات ا

  
 هو القيود التي يفرضها االحتالل والتـي        ،وترى الباحثة ان اهم عائق امام عمل الجمعيات الخيرية        

  صادر التمويلية للجمعيات ومن ثم ياتي شح الم،بدورها تقف عائق امام تحقيق اهداف هذه الجمعيات
على كسر هذه الحواجز يجب ان يكون عملها قائما علـى   ولتكون الجمعيات الخيرية قادرة      ،الخيرية

 ، وزيادة شرعيتها المجتمعيـة    ، والذي يعني استمرارية الجمعية بتطوير برامجها      ،مبدا االستمرارية 
  . والبحث عن مصادر تمويل جديدة

  
بعد الحديث عن الجمعيات ودورها التنموي بشكل عام تعرض الباحثة واقع الجمعيـات             

  .فظة نابلس الخيرية في محا
  

  :لجمعيات الخيرية في محافظة نابلسا. 9.3.2.2

  

 ،بنيت مدينة نابلس على سفح جبل جبلي عيبال وجرزيم وموقعها متوسط بين المـدن الفلـسطينية               
 ، ومن الجنوب جبل جرزيم وقرية كفر قليـل        ،يحدها من الشمال جبل عيبال وقرية عصيرة الشمالية       

 وأما من الشرق فيحدها سـهل بالطـة وعـسكر وواد            ،ورفيدياومن الغرب قرية زواتا وبيت ايبا       
  ).2002:الدباغ.(البادان

  
 ثالثمة وواحد وعشرين    2007 كم مربع وبلغ عدد سكانها في        1591.7تبلغ مساحة محافظة نابلس     

 ، وسلفيت، و كفر قليل،منها دير الحطب، تجمع سكاني  64ألف واربعمه وثالث وتسعين وتتكون من       
  ).  نابلس،دائرة اإلحصاء.( وغيرها وحوراة،وبيتا
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 جمعية خيرية وفقاً إلحصاءات وزارة      228بلغ عدد الجمعيات الخيرية المرخصة في محافظة نابلس       
الداخلية واألمن الوطني في محافظة نابلس، وقد تنوعت خدماتها من خدمات اقتصادية واجتماعيـة              

 ، مكافحة األمية وتعليم الكبـار     ،المعتقلين ومن أهم برامجها رعاية شئون السجناء و       ،وثقافية وصحية 
 الخدمات الصحية   ، رعاية شئون المتخلفين عقليا وجسديا     ، مشروع التثقيف الصحي   ،رياض األطفال 

وقد حظيت مدينـة    ،   خدمات أخرى تقوم بها الجمعيات الخيرية      ،في المستشفيات والعيادات الخيرية   
 و تقدم خـدماتها لـيس للمدينـة         ،لجمعيات فيها نابلس كمركز للمحافظة بوجود النسبة األكبر من ا       

  : ومن هذه الجمعيات،فحسب، بل للفئات المنتفعة على مستوى التجمعات السكانية التابعة للمحافظة
  

 .الجمعية الثقافية الخيرية •

 .جمعية االيدي الصغيرة •

 .جمعية تنظيم وحماية االسرة •

 .جمعية التضامن الخيرية •

 .جمعية اللد الخيرية •

 .التحاد النسائي العربيجمعية ا •

 )2009: وزارة الداخلية( .جمعية المراه الحديثة •

 .جمعية رعاية االطفال ذو االحتياجات الخاصة •

 .جمعية رابعة العدوية •

 .جمعية يازور الخيرية •

 .جمعية اصدقاء المرضى الخيرية •

 .جمعية يالو للدراسات والتنمية •

 .مركز حواء للثقافة والفنون •

 .والفنونمركز جدور للثقافة  •

 .  جمعية المستقبل الفلسطينية •

 .جمعية البر الخيرية •

 .مركز شؤون المراه واالسرة •

 .مركز المنهل الثقافي •

 .جمعية مدرسة االمهات •

 .مركز حوارة للطفولة •

 .المركز الثقافي لمؤسسة الشهيد ظافر المصري •

 .جمعية بيتا الخيرية •
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 .جمعية رواد المستقبل •
 

  :هاكثر من تجمع سكني تعمل فيه أكثر من جمعية خيرية ومنوإضافة لمدينة نابلس هناك أ
  

 عرب  ، كفر سابا  ،جمعية يازور الخيرية، نساء بالطة البلد، مركز يافا الثقافي        : مخيم بالطة    •
 . جمعية نهر العوجا الثقافية،السوالمة الخيرية

 رعايـة   ، مدرسة األمهـات   ،مركز حوار للثقافة، اللد الخيرية، عسكر األهلية      : مخيم عسكر  •
 .الطفل الفلسطيني

 .قصره الخيرية، قصره النسوية: قصره •

 )2009: وزارة الداخلية.( قريوت الخيرية،نساء قريوت: قريوت •

  
بعد استعراض الجمعيات الخيرية العاملة في محافظة نابلس تعرض الباحثة اإلطر المفاهيمية لمفهوم             

  :التنمية االقتصادية واالجتماعية كما يلي
  

  :وم التنميةمفه. 4.2.2

  

 ولم يستعمل هـذا المفهـوم منـذ         ،لقد شاع مفهوم التنمية بشكل أساسي منذ الحرب العالمية الثانية         
في الربع األخير من القرن الثامن عشر وحتـى         " ادم سميث "شيوعه في عهد االقتصادي البريطاني      

لة على حدوث التطور     حيث استخدم مصطلحان للدال    ،الحرب العالمية الثانية إال على سبيل االستثناء      
 أو التقـدم االقتـصادي   ،Material progress وهمـا التقـدم المـادي    ،المشار إليه في المجتمع

Progress Economic،   وحتى عندما ثارت مسالة بعض اقتصاديات أوروبا الشرقية فـي القـرن 
. ر والنمـو   أو التصنيع إضافة إلى التطو     ، المستخدمة هي التحديث   تالتاسع عشر كانت االصطالحا   

  ) 2004،الدسوقي(
  

 واستعمل للداللة على عملية إجراء مجموعـة        ،وقد ظهر مفهوم التنمية في البداية في علم االقتصاد        
 بهدف إعطاء ذلك المجتمع القدرة علـى التطـور الـذاتي            ،من التغيرات الجذرية في مجتمع معين     

 بالصورة التي تضمن زيـادة  ،عضائهالمستمر بشكل يكفل التحسن المتزايد في نوعية الحياة لجميع أ     
 ، عن طريق الترشيد الدائم الستغالل المـوارد االقتـصادية المتاحـة           ،درجات إشباع تلك الحاجات   

 ، تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد مـن المجـاالت المعرفيـة           ،وفيما بعد ،  وحسن توزيع عائداتها  
 وكـذلك   ،قافة في المجتمع وترقية اإلنـسان     فأصبح هناك التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الث        
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 ،الفـرد : التنمية االجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعالت المجتمعية بـين أطـراف المجتمـع             
  .)2003،غربي. ( والمنظمات األهلية، والمؤسسات االجتماعية المختلفة،والجماعة

  
م التنمية يتطور كـذلك شـيا       ومع التطور الذي حصل في مختلف العلوم االجتماعية اخذ مفهوم عل          

 ودخلت إليه العديد من اإلضافات ويعتبر تعريف الدكتور إبراهيم عبدة الدسوقي مـن اشـمل                ،فشيا
عملية تغيـر مقـصود أو      "  والذي يفيد إن التنمية عبارة عن        ،التعريفات التي تناولت مفهوم التنمية    

 بهدف إحـداث تعـديالت وتغيـرات        ،مستهدفة الستغالل كل موارد المجتمع المتاحة استغالال جيدا       
 من خالل بناء أيدلوجي معين يتالءم مع الواقع         ،واعية في جوانب المجتمع األساسية والفرعية كافة      

 والوعي االجتماعي ومشاركة األهـالي      ، الذي يرتبط باالتجاهات والمواقف االجتماعية     ،االجتماعي
اعية واالعتماد على الـذات والقـضاء علـى         بجانب الحكومة والقدرة على المبادأة والتنشئة االجتم      

  ).2004الدسوقي، (". التبعية الداخلية والخارجية
  

 ويـرتبط   ، أن التعريف السالف يشمل جوانب التنمية المتعددة في إطـار متكامـل            وتالحظ الباحثة   
نـه   كما ا  ،بظروف المجتمع االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والعلمية والصحية وغيرها        

  . ويشير إلى مدى خطورة التبعية في هذا الشأن ،يرتبط بالتصور التاريخي للتخلف
  

وفي سياق هذا المفهوم أو اإلطار هنالك العديد من التعريفات التي خاضت فـي مجـاالت التنميـة                  
مجموعة مـن الوسـائل     " فقد عرفت األمم المتحدة التنمية بأنها     .المختلفة للوصول إلى فهم دقيق لها     

رق التي تستخدم بقصد توحيد جهود األهالي مع السلطات العامة من اجل تحسين مستوى الحياة               والط
 وإخـراج هـذه     ،من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات القوميـة والمحليـة          

، )2003،غربي". ( ولتساهم في تقدم البالد    ،المجتمعات من عزلتها لتشارك ايجابيا في الحياة القومية       
ويتبين من خالل هذا التعريف إن عملية التنمية مهما كانت صورتها اجتماعية أو اقتصادية حـسب                

  : فأنها تعتمد على عاملين أساسيين هما،األمم المتحدة
  

مشاركة األهالي بانشتطهم الجماعية والفردية في الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم            •
 .بصورة ايجابية

 ،فنية والمادية سواء كان من الحكومة أو من الهيئـات الدوليـة واألهليـة             تقديم الخدمات ال   •
 ). 2007 ،السالم. (لتشجع هذه الجهود وإنجاحها

 
وهذا ينسجم بطبيعة الحال مع دور ورسالة وفهم منظمـة األمـم المتحـدة للمـشاكل االقتـصادية                  
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ن إبراهيم فقـد عـرف التنميـة        أما سعد الدي  . واليات العالج لدى هذه المنظمة الدولية      ،واالجتماعية
 كـان   ،انبثاق ونمو كل اإلمكانيات والطاقة الكامنة في كيان معين بشكل معين وشامل ومتوازن            "بأنها

على عناصـر أساسـية     للتنمية  وأشتمل هذا التعريف    ". هذا الكيان هو الفرد أو الجماعة أو المجتمع       
  :أهمها

  
 .إن التنمية عملية ذاتية •

 . أي إنها ليست حالة ثابتة أو جامدة،اميكية مستمرةإن التنمية عملية دين •

 وإنما تتعدد طرقها واتجاهاتهـا      ، إن التنمية ليست ذات طريق واحد أو اتجاه محدد مسبقا          •
 ).2003،غربي. (باختالف الكيان وتنوع اإلمكانيات الكامنة في داخل كل كيان

  
 تنتج من التـدخل االرادي للمجتمـع        وعرفت التنمية بانها مفهوم معنوي يعبر عن عملية ديناميكية        

لتحقيق التفاعل بين الطاقات واالمكانات والنسق االجتماعي واالنتاجي لالنتاج والتقدم وهدف هـذه             
العملية هو احداث التغيرات الوظيفية والهيكلية في المجتمع وزيادة قدرة المجتمع على النمو والتقدم              

، ل هي وسيلة لزيادة قدرة المجتمع على البقـاء والنمـو          واالبداع،والتنمية ليست هدفا في حد ذاته ب      
وعرفت التنمية بانها عملية تهدف الى احداث تغيرات جوهرية ايجابية مستمرة لتطوير االنتاج على              

قتصادي واالجتماعي من ناحيـة     مختلف المستويات من ناحية، وتقود انماط متطورة من السلوك اال         
اقات البشرية والمادية للنساء والرجال، وتوجهها نحـو تلبيـة          والتنمية  هي حشد لجميع الط     اخرى،  

ــل     ــن وبآف ــت ممك ــرع وق ــه بأس ــرائحه وفئات ــل ش ــسطيني، بك ــع الفل ــات المجتم حاج
وبهذا تكون التنمية عملية متداخلة تهدف الى زيادة الدخل بمعدل اكبر           ،  )1998،الحوراني.(التكاليف

 شامل في النظام االقتصادي واالجتماعي للدولة       من زيادة نمو السكان وتهدف ايضا الى احداث تغير        
عبـد  .(وهذا يؤدي الى زيادة االنتاج عن طريق استخدام كافة الموارد المتاحـة احـسن اسـتخدام               

  .)2003الفتاح،
  

 تعبـر عـن المخطـط       ، عملية التنمية ووفقا للمفهوم الحديث      تؤكد الباحثة بأن     وبناء على ما سلف   
 وهـي مبـادئ     ،ض المبادئ األساسية لتحقيق األهداف المنشودة      ووضع بع  ،لمختلف جوانب الحياة  

 والتي يمكن اعتبارها مبادئ أساسية للتنميـة سـواء          ،ضرورية مترابطة متكاملة بعضها مع بعض     
 فالتنمية على هذين المستويين تتناول الوحدات التي يتكـون          ،كانت على المستوى المحلي أو القومي     

أما مبـادئ التنميـة فتعتمـد       .حدات مؤسسات أو مجتمعات محلية    منها المجتمع سواء كانت تلك الو     
 ويقصد بـذلك أن ال يكـون        ، الذي يعتبر جوهر أي عملية تنموية      ،باألساس على المبدأ الديمقراطي   

 ، ويضاف إلى ذلك مبدأ المـساعدة الذاتيـة        ،هناك فرض لمشروعات التنمية على المجتمع المحلي      
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 ومبدأ المشاركة الشعبية الـذي يـرتبط        ،لمحلي لمساعدة أنفسهم  وإتاحة الفرصة أمام بناء المجتمع ا     
  .بالمبدأ السابق

  
 ،كما يمكن إضافة مبدأين آخرين هما مبدأ التكامل بين البرامج والمشروعات والتنسيق بين أعمالهـا              

  .ومبدأ االعتماد على الموارد المحلية حتى ال تكون العملية التنموية رهن بتحكم الغير 
  

  :ية التنمية ومجاالتهاعمل. 5.2.2

  

 فهنـاك فريـق يـرى إن       ،تعددت وجهات النظر تجاه عملية التنمية التي يمكن إجمالها في اتجاهين          
 وتتجلى مظاهرهـا فـي تلـك        ،التنمية هي هدف عام وشامل لعملية ديناميكية تحصل في المجتمع         
كز هذه العملية على التحكم      وترت ،السلسة من التغيرات البنائية والوظيفية التي تمس مكونات المجتمع        

في حجم ونوعية الموارد المادية والبشرية المتاحة للوصول بها إلى أقصى اسـتغالل ممكـن فـي                 
 ،غربـي  ( وذلك بهدف تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية المقـصودة        ،أقصى فترة مستطاعة  

ملية التنمية عبـارة عـن      وهناك فريق أخر يرى إن ع     ،  للغالبية العظمى من أفراد المجتمع    . )2003
 بينمـا يـرى     ، وان الجانب االجتماعي يدخل ضمن هذه العمليـة        ،عملية اقتصادية بالدرجة األولى   

 عملية ذات هدف اجتماعي شامل يحمل في طياته الجوانب االجتماعية والتـي             ،البعض األخر فيها  
ومن جانبنـا   . ذا وذاك  وهناك فريق ثالث يرى إن التنمية هي بين ه         ،من ضمنها الجانب االقتصادي   

 وان التنمية االقتصادية ما هي إال وسيلة        ،نرى إن التنمية عملية ذات هدف اجتماعي بالدرجة األولى        
من الوسائل التي تسخرها عملية التنمية بمفهومها األوسع لخدمة الفرد والمجتمع ككـل ، واعتمـادا                

المجـال االقتـصادي    (مهمين باألساس   على ما سبق فان التركيز في العملية التنموية يشمل مجالين           
  ). 2007،السالم( دون اإلغفال إن هناك جوانب أخرى مهمة ،)والمجال االجتماعي

  
  :التنمية االقتصادية. 6.2.2

  

 الكثير من   ، في المجال العلمي واألكاديمي    ،غالبا ما تثير قضية التعريف ألي موضوع أو مفهوم ما         
 التنمية االقتصادية التي وجد الباحث العديد من التعريفـات           وهذا ما ينطبق أيضا على قضية      ،الجدل
 إال انه من الممكن القول إن هناك الكثير من القواسم المشتركة التـي اجمعـت عليهـا هـذه                    ،لها

عملية رفـع مـستوى الـدخل       "  عرف البعض عملية التنمية االقتصادية على إنها       ، مثال ،التعريفات
  .)2007،السالم. (نصيب الفرد من هذا الدخلرتفاع القومي الحقيقي ويترتب على هذا ا
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ويالحظ إن هذا التعريف استند إلى إن عملية التنمية تهدف في جوهرها إلى زيادة الطاقة اإلنتاجيـة                 
ونجد إن عملية رفع    ،   وهي هدف تسعى إلية المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد سواء          ،لالقتصاد

تفاع متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل على أسـاس إن متوسـط     الدخل القومي الحقيقي يرتبط بار    
 ويالحظ هنـا    ،نصيب الفرد من الدخل يساوي خارج قسمة الدخل القومي على عدد السكان في البلد             

إن التنمية االقتصادية هي عملية تحدث على مرور السنوات ويجث معها في نفس الوقت نمو فـي                 
 فان متوسـط    ،معدل يفوق الزيادة في الدخل القومي الحقيقي       فإذا زاد عدد السكان ب     ،سكان المجتمع 

 أما إذا حدث العكس أي زاد الدخل القـومي الحقيقـي            ،نصيب الفرد من هذا الدخل سوف ينخفض      
وفـي الفكـر    ،   فان متوسط نصيب الفرد من الدخل يرتفـع        ،بمعدل يفوق معدل الزيادة في السكان     

عملية يزداد فيها الـدخل  " مية االقتصادية على إنها التنBaldwin Meier  عرف،التنموي التقليدي
 باإلضافة إلى تحقيق معدالت عالية من النمو في قطاعات معينـة            ،القومي ودخل الفرد في المتوسط    

  )1997،عريقات" (تعبر عن التقدم
  

 التنمية االقتصادية هي عملية حضارية تهدف لخلق أوضاع         أن تستنتج الباحثة   وبناء على ما سلف     
 وهذا يعتمد بشكل كبير على جدية صانعي القرار في التزامهم بتحقيق هـذا              ،دة متطورة وشاملة  جدي

القتصادية واالجتماعيـة   التغير من واقع متخلف إلى واقع جديد متطور ومتقدم في جميع الجوانب ا            
ان  وال يكـون اإلنـس     ،كما يجب التركيز على إن آية عملية تنموية ال تعتمد على الفـرد            والثقافية،  

 هـو    حيـث أن اإلنـسان     ، من غير الممكن أن تحقق أهدافها بالشكل المطلوب        ،محورها ومركزها 
 ،الهدف الثاني من أهداف التنمية االقتصادية هو رفع مستوى المعيشة         الهدف األول واألخير للتنمية،     

ألسرة أو  حيث يقاس مستوى المعيشة بمستوى اإلنفاق أو االستهالك للوحدة االستهالكية كالفرد أو ا            
 وتحقيـق هـذا     ، ويعتبر رفع المستوى المعيشي هدفا مطلقا للنظم االقتصادية والـسياسية          ،المجتمع

 فاالستهالك يشمل الغـذاء     ،الهدف يدل على مدى نجاح هذه النظم أو فشلها في الوصول إلى أهدافها            
 الحـصول    فان ،والملبس والمسكن والخدمات األخرى سواء كانت تعليمية أو صحية أو مواصالت          
 بشرط توزيـع    ،على هذه السلع والخدمات ال يتحقق إال بزيادة مستوى الدخل بنسبة الزيادة السكانية            

  )2003،حمدان. (الدخل بشكل منصف وعادل بين شرائح المجتمع
  

 ،وفي حال رفع مستوى المعيشة فان من شان ذلك أن ينعكس على الحالة االقتصادية العامة للمجتمع               
كذلك تهدف التنمية   ،  ب االجتماعي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالجانب االقتصادي       إضافة إلى الجان  

 إضافة إلـى التوزيـع      ،االقتصادية إلى رفع كفاءة الموارد االقتصادية وإقامة البنية األساسية للتقدم         
  .العادل للدخل وذلك من اجل الموازنة بين الجانبين االجتماعي واالقتصادي
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  : نميه االقتصاديهأهداف الت. 1.6.2.2
  

 عن النهوض بالمجتمعات وعن التنميه البد أن يكون هنالك أهداف وقد تختلف دثعندما نتح
  :بإختالف التركيب االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات واألهداف هي

  
 .تحقيق السياده واالستقالل االقتصادي •

  زياده الرفاهيه االقتصاديه لألفراد •

 . والبشريهاستثمار الموارد الطبيعيه  •

  التنويع في الصادرات •

  )2009،المعرفة(. التصنيع •
  

 بالسياده واالستقالل الجديه في بيع المنتجات لمن يعطيها أفضل األسعار وعدم وجود سيطره              ونقصد
 اشـي خالل رفـع المـستوى المع      اما زيادة الرفاهية فهي تتم من        أجنبيه على موارد الدوله القوميه    

لقيم والعالقات واألهداف التي تسعى اليها الجماعه ويمكن للدوله أن تستثمر           المادي لألفراد وتحقيق ا   
مواردها الطبيعيه والبشريه الغير مستغله عن طريق اكتشاف الثروات الطبيعيه وتدريب الطاقـات             
البشريه أما التنويع في الصادرات يكون بعدم االعتماد على محصول واحد والذي يجعل اقتصاديات              

مده على محصول واحد تتأثر بالتغيرات الطارئـه علـى أسـعار المـوارد المـصدره         الدوله المعت 
وبالعوامل التي تتحكم في انتاج هذا المحصول يعتبر التصنيع من ظاهره القوه والتطـور ويعتبـر                

م القـضاء علـى الطبقـه       المجال الحيوي لزياده فرص العمل والوسيله األكيده لزياده الدخل وبه يت          
  )2009،لمنتدى االقتصاديا (.االقطاعيه 

  

  :أهمية التنمية االقتصادية. 2.6.2.2

  

 زيادة الدخل الحقيقي و بالتالي تحسين معيشة المواطنين •
 توفير فرص عمل للمواطنين •
توفير السلع و الخدمات المطلوبة الشباع حاجات المواطنين و تحسين المستوي  •

 الصحي و التعليمي و الثقافي
 ة و االقتصادية بين طبقات المجتمعتقليل الفوارق األجتماعي •
 تحسين وضع ميزان المدفوعات •
 تسديد الديون أوال بأول •
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 )2009،المعرفة(. تحقيق األمن القومي للدولة •
  

  :متطلبات التنمية االقتصادية. 3.6.2.2
 

 لتخطيط و توفير البيانات و المعلومات الالزمةا •
 ر الموارد البشرية المتخصصةاإلنتاج بجوده و توفير التكنولوجيا المالئمة لتوفي •
 وضع السياسات االقتصادية المالئمة •
 توفير األمن و االستقرار الالزم •
 )2009،المنتدى االقتصادي (نشر الوعي التنموي بين المواطنين •

  
هي عملية حضارية تهدف لخلق أوضاع جديدة متطورة         ان التنمية االقتصادية     ،من هنا تؤكد الباحثة   

 يجب ان تكون قائمة علـى اسـس         ،تكون قادرة على تحقيق اهدافها المختلفة      ومن اجل ان     ،وشاملة
وهذا يعتمد بشكل كبير على جدية صانعي       .  واضحة من حيث التخطيط والتنفيذ ومتابعة سير العمل       

القرار في التزامهم بتحقيق هذا التغير من واقع متخلف إلى واقع جديد متطور ومتقدم فـي جميـع                  
  .الجوانب االقتصادية

  
  :التنمية االجتماعية. 7.2.2

  

 التنمية االجتماعية على أنهـا التغيـر الحـضاري المقـصود            ،عرف الدكتور سيد الفاروق حمودة    
 وكذلك كل مـا     ،المخطط الذي يتصل بكل جوانب الحياة المادية والبشرية في إطار المجتمع القومي           

ألفراد بمـا يحقـق اسـتيعاب أكثـر         يتصل بالعادات والتقاليد وأنماط السلوك التي تحكم اتجاهات ا        
للطاقات وتجيشها للعمل على رفع المستوى االجتماعي واطراد نموه لمقابلة االحتياجات المتطـورة             
والمتزايدة لإلفراد والجماعات في ظل أيدلوجية تترجم آمال األمة وتحاول إن تصل إلى ما يجب إن                

  ).1997،الفاروق(تكون علية مستقبلها في كل الميادين 
  

وعرفها البعض بانها عملية توافق اجتماعي وهي تنمية طاقات الفرد الى اقصى حد مستطاع، وبانها               
اشباع الحاجات االجتماعية للفرد للوصول بالفرد الى مستوى معيشي معين، وهـي تهـتم اساسـا                

لتنمية وقد اتجه البعض في تعريفهم ل     ،  باالنسان، وذلك بدراسة وتوجيه وتوضيح مدى فعاليته بالتنمية       
االجتماعية الى التركيز على العالقات لرفع مستوى الفرد من جميع النواحي سواء كانت اجتماعيـة               
او ثقافية او صحية، من خالل رفع مستوى الخدمات المقدمة لالفراد، ورفع مـستواهم االجتمـاعي                
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فراد للوصـول   والصحي والثقافي، وزيادة قدرة االفراد على تفهم مشاكلهم، وتحقيق التعاون بين اال           
  .)2003عبد الفتاح ، . (الى حياة افضل

  
وتعني التنمية االجتماعية لدى المشتغلين بالعلوم االنسانية واالجتماعية  تحقيق التوافق االجتمـاعي             

امـا  ،  لدى افراد المجتمع، وتحقيق التوافق االجتماعي من خالل اشباع نفسي واجتماعي وبيولوجي           
ة والسياسية فقد عرفوها بانها عملية الوصول باالنسان الى ادنى حد مـن             المعنيين بالعلوم االقتصادي  

اما المصلحين االجتماعيين   ،  مستوى المعيشة، وهو حق تقدمه الدولة لالفراد بمساندة الجهود االهلية         
فقد عرفوا التنمية االجتماعية بانها توقير التعليم والسكن والصحة والعمل المناسب لقدرات االنسان،             

  .ك توفير التامين االجتماعي وتكافؤ الفرص واالنتفاع بالخدمات االجتماعيةوكذل
  

اما المهتمين بالعلوم الدين فقد عرفوا التنمية االجتماعية بانها الحفاظ على كرامة االنسان باعتبـاره               
خليفة اهللا في االرض ولذلك يجب تحقيق العدالة في جميع النـواحي سـواء كانـت اقتـصادية او                   

  )2002،خاطر(.ة او قانونية، وقيام التعاون على كافة المستوياتاجتماعي
  

وبهذا فان التنمية تحتاج الى تعبئة الجهود والموارد لتحقيق طموحات كافة االفراد فـي المجتمـع،                
وهي تشتمل على مجموعة عمليات ومراحل متتالية، وهي هادفة واهدافها موضوعية وواقعية تساير             

ومن هنا ممكن ان نحدد التنمية االجتماعية من        . )2002خاطر،.(يات المتاحة طبيعة الموارد واالمكان  
  :خالل ثالثة محاور

  
بانها هدف يسعى الى وصول االنسان الى مستوى الرفاهية واالحساس بالكرامـة والعمـل               •

بانها اسلوب بحث تحاول بشتى الطرق تنميـة        .( على زيادة فاعليته في اداء دوره الوظيفي      
زيادة فاعلية المشاركة الشعبية سواء في الجهـود التـي تبـذلها الدولـة او               طاقات الفرد و  

 .المشاريع التي تقدمها الجهات الخاصة

وهي ايضا عملية حيث انها حق لكل فرد في المجتمع بدون ترفه، وهـي عامـل لتحقيـق                   •
 .العدالة االجتماعية بين االفراد

  
م خدمات لالفراد، بل تسعى الى تغيير االوضـاع         وبهذا فان التنمية االجتماعية ليست فقد مجرد تقدي       

القديمة في المجتمع، واقامة بناء اجتماعي جديد، يقوم على قيم جديدة بحيث يسمح لالفراد بتحقيـق                
وتهـدف التنميـة    ،  )2003عبـد الفتـاح،   .(اكبر قدر ممكن من اشباع حاجاتهم ومطالبهم المختلفة       

ـ جميع   بين    (المجتمع داخل تطوير التفاعل     تعزيز و  االجتماعية إلى  الفـرد، الجماعـة،    ) هأطراف
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المؤسسات االجتماعية المختلفة، المنظمات األهلية، وقد ارتبطت التنمية االجتماعية بمفهوم التنميـة            
البشرية المستحدث والذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى معيشة وتحـسين أوضـاعه فـي                

  ).1999خليفة،(المجتمع
  

ور أساسية لتكون التنمية االجتماعية، بصفتها عمالً إنسانياً مركباً، حيث تتقاطع           تتفاعل مجموعة محا  
هذه المحاور وتتفاعل مع بعضها، فهي تتمثل في الـسياسة بالممارسـات الديمقراطيـة والتعدديـة                
الحزبية، وتتمثل في الكفاية االقتصادية من خالل إنتاجية العمل والسوق، واألهم من ذلك تتمثل فـي         

ماسك االجتماعي وحقوق اإلنسان والقيم الثقافية، هذه المحاور األساسـية عبـارة عـن حزمـة                الت
مترابطة متماسكة عضوياً، ال يمكن فصلها عن بعضها، خوفاً مـن الوقـوع فـي خلـل التبـاين                   

بـشكل  ) ماض، حاضر، مـستقبل   (فهي تتفاعل مع بعضها بعضاً ضمن حيز جغرافي         .. والخالفات
بنتائج ملموسة، وشفافية واضحة، فإذا أهمل أحدهما اختل التـوازن وظهـرت     دائم، وبشكل ظاهر و   

ومـن   ).1997هالل والمالكي، (نقاط الضعف، وانعكست نتائجه بشكل واضح ومؤثر على المجتمع        
 يعمـل   ،مخطـط  ترى الباحثة ان التنمية االجتماعية هي تغير حضاري مقصود و          ،خالل ما عرض  

 من جميـع النـواحي      ن،حد مستطاع، وهي تهتم اساسا باالنسا     تنمية طاقات الفرد الى اقصى      على  
   .سواء كانت اجتماعية او ثقافية او صحية

  
  :فلسفة التنمية االجتماعية. 1.7.2.2

  
  :، أهمهامختلفةحقيق اهدافها النحو تتقوم فلسفة التنمية االجتماعية على العديد من الحقائق 

  
  .ميةان االنسان هو العنصر االهم في عملية التن •
 .العمل على احترام كرامة االفراد  •

 .االيمان بقدرة الفرد والجماعة على تحقيق مستوى معيشي افضل •

 .يجب التركيز على شخصية الفرد من جميع النواحي النها محور عملية التنمية •

 .االيمان باهمية التخطيط في كل خطوة من خطوات التنمية  •

ي يتكون من عناصر واجزاء مختلفة واي خلـل         التعامل مع المجتمع على انه كيان اجتماع       •
  .في احد هذه العناصر يؤثر على االجزاء االخرى

ان مبادئ التنمية تنبع من مبادئ االديان السماوية التـي تركـز علـى احتـرام الكرامـة                   •
 )2003عبد الفتاح،.(االنسانية
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  : اهمية التنمية االجتماعية ووظيفتها. 2.7.2.2

  
  :الفراد والمجتمع نفسه لالعتبارات التاليةللتنمية اهمية خاصة ل

 
التنمية عامل من عوامل تحقيق السالم واالرتقاء باالنسانية، وتقريب وجهات النظـر بـين               •

 .مختلف دول العالم

يشعر الفرد في ظل مجتمع تسوده التنمية بوجود حقيقي للدولة، فالتنمية والرعاية تساهم في               •
كتسب كيان حقيقي وال وجود اال اذا ارتـبط مواطنوهـا           تحقيقي معنى الدولة، والدولة ال ت     

  .بوعي وحساسية جماعية وقسط كبير من التحرر
تكمن اهمية التنمية في تحقيق تامين المجتمع بحيث تضمن استقراره وعـدم اتجاهـه الـى                 •

مبادئ منش انها ان تشيع الفرقة بين االفراد، وسالمة الدولة تقوم في االساس علـى قـوة                 
لعالقات التي تربط بـين االفـراد وتوحـد افكـارهم وتعمـل علـى تكامـل                 الروابط وا 
 )1997،الفاروق(.وظائفهم

تعمل التنمية على غرس الفضائل الروحية في افراد المجتمع التي من شانها الرقي بـوعي                •
المجتمع وحساسية االفراد واذواقهم المختلفة، واالشتراك في عملية التنمية يخرج الفرد من            

قة الى افاق اوسع وانفعاالت جماعية اساسها االيثار والتضحية وحـب الغيـر             حدوده الضي 
 )1997الفاروق،.(

 
  :مجاالت التنمية االجتماعية. 3.7.2.2

  
 خاصة وان هناك عديدا من الخـدمات        ،يطول الحديث إذا حاولنا حصر مجاالت التنمية االجتماعية       

ة االجتماعية والسلوكية التـي تبـذل فـي          فهي تتناول األنشط   ،واألعمال تدخل ضمن إطار التنمية    
  :جتماعية في المجموعات التالية ويمكن حصر مجاالت التنمية اال،المجتمع

  
 فمثال فـي    ،وتشمل الخدمات ذات الصلة الحيوية الدائمة بنشاط المجتمع       : المجموعة األولى  •

وتحـسين   ، ومقاومة اآلفـات   ،المجال الزراعي هناك الخدمات المتعلقة باإلرشاد الزراعي      
  .التربة

 وهي الخدمات التي تقوم على أساس النظرة        ،وتتضمن الخدمات التدعيمية  : المجموعة الثانية  •
  .البعيدة لما يجب أن تكون علية عمليات التنمية في حياة المجتمع

 وهي ما يعبر عنها بالهياكل أو المقومات        ،وتتناول الخدمات العامة للتنمية   : المجموعة الثالثة  •
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لمشروعات ويقصد بتلك المقومات الرئيسية الالزمة إلقامة المشروعات الجديـدة          األساسية ل 
  )2007،السالم.( والمجاري وغيرها،مثل تحسين الطرق

  
  :اهداف التنمية االجتماعية. 4.7.2.2

  

  :أهم اهداف التنمية االجتماعية تمثل فيما يأتي
  

سان بشكل ويوسع من قاعـدة      ان الهدف النهائي للتنمية االجتماعية هو تحسين مستوى االن         •
االنتفاع من الخدمات، أي ان التنمية االجتماعية تهتم في رفاهية االنسان وتحقيق العدالة بين              

  .جميع افراد المجتمع
 .ان التنمية االجتماعية تعمل على استغالل جميع الموارد المتاحة •

نحـو تحقيـق التقـدم      ان التنمية االجتماعية تعمل على دفع االفراد في المجتمع باسـتمارا             •
 .االجتماعي واالقتصادي

 )1997،الفاروق(.اجات االنسانيةان التنمية عملية مقصودة وموجه نحو اشباع الح •

  
  : اهداف التنمية االجتماعية على النحو التاليدد مؤتمر وزراء الشئون االجتماعية ح1967في عام 

  
ـ   ، و تطوير التعليم ، و محو االمية : التعليم • فيـر االمكانيـات    ، و يم المهنـي  رفع مستوى التعل

  .والتسهيالت التعليمية والصحية والثقافية لكافة افراد وقطاعات النجتمع
، العمل على القضاء على البطالـة     ، و ضمان حقوق جميع المواطنين في ايجاد عمل       :العمالة •

  .العمل على رفع مستوى العمالة في كل من الريف والحضرو
توفير االمكانيات الصحية لسد احتياجـات      ، و  الصحي العمل على تحسين المستوى    :الصحة •

  .اسكان من الجانب الصحي
 النهوض بالظروف السكنية وانشاء مساكن للفئات ذات الدخل المحدود :االسكان •

تحـسين مـستوى    ، و القضاء على العوامل المسببه للفقر والجريمـة       :الخدمات االجتماعية  •
الصناعي تشجيع التوسع   ، و لكافة افراد المجتمع  توفير خدمات الرعاية االجتماعية     ، و التغذية

 مساعدة االفراد على تلبية احتياجـاتهم ومطـالبهم المتغيـرة         وحل المشاكل الناتجة عنه، و    
  .)1997:الفاروق(

  
 تتركز على نواحي تعلمية من خالل رفع مستوى التعليم          ،ترى الباحثة ان اهداف التنمية االجتماعية     
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خدمات اجتماعية تعمل على تحسين مستوى معيشة االنسان ونقلـة           و ، ونواحي صحية  ،في المجتمع 
  .من حالة التخلف الى حالة التقدم

  
  :مقومات التنمية االجتماعية. 5.7.2.2

  
ان عملية التنمية االجتماعية لن يتحقق لها النجاح ما لم تستجمع العناصر الثالثة والتي تتمثـل فـي                  

مة وفي ما يلي عـرض      لقوية وذلك بناء على استراتيجية مالئ     التغيير البنائي الذي ينتج عنه الدفعة ا      
  :لهذه العناصر

  
وهو التغيير الذي يستلزم ظهور ادوار ومنظمات اجتماعية جديدة تختلف عن           :التغيير البنائي  •

التنظيمات القائمة في المجتمع، والتغيير البنائي يرتبط ارتباط شامل في التنمية الشاملة فـال              
 )2003 ،عبد الفتاح(  االجتماعيهبناءدون ان يتغير ة في المجتمع يمكن ان تحدث تنمي

 وربما يحتـاج    ،وبها يتم خروج المجتمعات من حالة التخلف الى حالة التقدم          :الدفعة القوية  •
االمر الى سلسلة من الدفعات القوية يتسنى بمقتضاها الخروج من حالـة الركـود، وهـي                

ويجب ان نشير الى ان الدفعة القوية التـي         . معضرورية الحداث تغييرات كيفية في المجت     
تحدث في القطاع االقتصادي والتي ال تصاحبها دفعة مماثلة في القطاع االجتماعي يترتـب              
عليها ففجوة ثقافية ومشكالت كبيرة اقل اضرارها مقاومة التغيير بشكل يحد من نجاحه، لذا              

ن االقتصادي واالجتمـاعي بحيـث      ال بد من ايجاد نوع من التوازن والتكامل بين القطاعي         
 .تخرج الخطط التنموية متوازنة ومتكاملة

وهي السياسة واالطار العام الذي يتم من خالله االنتقال مـن حالـة             :االستراتيجية المالئمة  •
التخلف الى حالة النمو الذاتي، ومن مستلزماته وجود اسـتراتيجية تـساعد علـى تعيـين                

ة، ويجب ان تكون استراتيجية التخطيط للتنمية قائمة على         االهداف الكبرى والمعالم الرئيسي   
  )2003:عبد الفتاح( اساس التكامل والتوازن بين التنمية االقتصادي واالجتماعية

  
  :مبادئ التنمية االجتماعية. 6.7.2.2

  

المبدا هو قاعدة اساسية يصل اليها االنسان عن طريق المعرفة والتجربة والقياس، وتـستند               •
 )1997،الفاروق( .ة لتحقيق االهداف المطلوبةمية الى بعض المبادئ االساسيعملية التن

 
ويجب ان تكون هذه المبادئ مترابطة ومتكاملة مع بعضها البعض، وال يمكن ان تقوم عملية التنمية                
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  :ئ تستند اليها، ومن هذه المبادئبدون وجود مباد
  

سه يجب ان ال تكون مشاريع التنمية       وهو جوهر عملية التنمية، وعلى اسا     :المبدا الديمقراطي  •
مفروضه على افراد المجتمع بشكل اجباري، بل يجب ان تنبع من القاعدة متجهة الى القمة،               

جـب ان ال تقتـصر عمليـة        يبحيث يشارك فيها اعضاء المجتمع بارادتهم واختيـارهم، و        
اد والتخطـيط   المشاركة على التنفيذ فقط بل تكون في جميع مراحل عملية التنمية من االعد            

والتنفيذ، وتتطلب عملية تحديد االحتياج في المجتمع الى تضافر وتعـاون جميـع اعـضاء               
المجتمع حتى نضمن مشاركتهم االيجابية في عملية اتخاذ القرار الن مشاركتهم في اتخـاذ              

 .ا. القرار تجعل افراد المجتمع اكثر قالبية واهتماما لعملية التغيير

 ان من اهداف التنمية االجتماعية ان تعمل علـى اشـباع حاجـات            :مبدا تحديد االحتياجات   •
ومطالب االنسان والتي تتمثل في الحاجات البيولوجيـة، الحاجـات النفـسية االجتماعيـة              

 واالقتصادية، ويتم اشباع هذه االحتياجات من خالل التنظيم والمؤسسات االجتماعية 

الفرصة الفراد المجتمع علـى مـساعدة       ويعتمد اعتماد اساس على اتاحة      :المساعدة الذاتية  •
انفسهم لتنمية مجتمعهم، بحيث ينظم افراده انفسهم للعمل معا في عمليات التخطيط والتنفيـذ              

ومبـدا المـساعدة    . الن تنمية المجتمع المحلي تعتمد اساسا على مجهودات افراده وتعاونهم         
لمبدا المـساعدة والتعـاون      االتجاهات ، ويتطلب هذا ا     ذاتية يعتمد في االساس على تغيير     ال

والمساهمة والموافقة بين المساهمات الحكومية واالهلية والـشعبية سـواء علـى مـستوى              
 .التخطيط او التغيير

وهي مبدا اساسي في الحياة االجتماعية وهي من اهم المبادئ التـي            :مبدا المشاركة الشعبية   •
يتطلـب هـذا المبـدا الموافقـة        تقوم عليها برامج التنمية خاصة تنمية المجتمع المحلي ، و         

والمساهمة في صنع القرارات،وتتحقق المشاركة على مدى فهم وادارك الفرد للهدف الذ من             
اجله وضعت المشاركة الشعبية في برامج التنمية، ويجب العمل على اثـارة الـوعي الـى                

هم على  مستوى افضل من الحياة عن طريق اقناع افراد اللمجتمع بالحاجات الجديدة، وتعويد           
 .انماط جديدة من العادات االقتصادية واالجتماعية

تتطلب عملية التنمية التكامل بين مشروعات الخدمات والعمل على التنسيق بين           :مبدا التكامل  •
اعمالها بحيث ال تصبح مكرره ومتناقضة، ولهذا يجب العمل على احـداث التكامـل بـين                

  .ج مشكالت المجتمعمشروعات التنمية النها اقيمت على اساس حل وعال

رورة ض: )1997،الفاروق(ان من متطلبات التنمية   :مبدا الوصول الى نتائج مادية محسوسه      •
االسراع بالوصول الى النتائج المادية المحسوسة ذات النفع للمجتمع، لهذا يجب ان تكـون              

لى كسب ثقة   برامج التنمية سريعة النتائج وقليلة التكاليف امكن ما يمكن، وهذا المبدا يحتاج ا            
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ابناء المجتمع والثقة ال يمكن الحصول عليها بدون ان يشعر ابناء المجتمع بان هناك فائـدة                
ومنفعة يحصلون عليها من جراء اقامة مشاريع سواء كانت اقتصادية او اجتماعية، فالثقـة              

  .في فعالية برامج التنمية مطلب ضروري النجاحها
هي ضرورة االهتمام واالعتماد على الموارد المحلية       و: مبدا االعتماد على الموارد المحلية     •

للمجتمع سواء كانت موارد مادية او بشرية، وهذا يعمل على التقليل من تكلفة المشروعات،              
ويتم من خالل هذا المبدا ادخال وسائل وانماط حضارية جديدة من خالل االنماط القديمـة               

خدام موارد معروفة لدى ابناء اللمجتمـع       وذلك باستخدام الموارد المتاحة في المجتمع، فاست      
يكون اسهل من استعمال ادوات غير معروفة لديهم، واستخدام شخص معروف لديهم يكون             
اكثر نجاحا من استخدام شخص غريب يمكن ان يكون اكثر كفاءة ولكنه يحتاج الى قبـول                

 )1997:الفاروق.(من افراد المجتمع

  
 اال اذا قامت على اسس وقواعـد        ،ية ال يمكن ان تكون ناجحة      ان عملية التنم   ،ومن هنا ترى الباحثة   

 وان تعمل على اشباع     ، و تحديد احتياجات المجتمع    ، المبدا الديمقراطي   منها اعتمدها  علمية واضحة 
  .  حاجات ومطالب االنسان المختلفة

  
 ويحتل موضوع التنمية بشكل عام، والتنمية االجتماعية بشكل خاص، أهمية أساسـية فـي خطـط               

وبرامج السلطة الوطنية الفلسطينية لكونها تمثل تجسيد الدولة على أرض الواقع، والوعي في رسـم               
االتجاهات المستقبلية بعد االستقالل ولمردودها االجتماعي واالقتصادي والسياسي، وينطلـق ذلـك            

 التحـوالت   االهتمام من كون التنمية االجتماعية الشاملة تستند على مبادئ وقواعد تهدف إلى تنظيم            
االجتماعية، وإشباع الحاجات األساسية للمواطن والمجتمع، وهذا التـصور يقـوي مبـدأ التـرابط               
والتنسيق والصمود بين الجوانب االقتصادية واالجتماعية في مجمل عمليات اإلنتـاج واالسـتهالك             

الجتماعيـة   لقد أصبحت المؤسسات ا    ،  المادي والخدمي بشكل أكثر عقالنية وفاعلية ونتائج مرجوة       
على تنوعها وتعددها األكثر ارتباطاً وأهمية وتماسكاً بمفهومها لالحتياجات اإلنـسانية، لمـساهمتها             
بقدر مناسب يسمح لها فيه بالتحرك من قبل سلطات االحتالل الصهيوني العنصري، وتحقيق أهداف              

 فيها إلى الرعاية والمساندة،     التنمية، وفي مقدمتها الحاالت اإلنسانية في حاالتها العديدة، التي تحتاج         
. لحـاالت اإلغاثيـة بـشكل عـام       كحاالت األمومة والطفولة والمسنين والمعـوقين والبطالـة وا        

  )1997،الفاروق(
  

تشكل وزارة الشؤون االجتماعية مع بعض الوزارات األخرى واحدة من المؤسسات التي اكتـسبت              
ها تحتل أولوية في إطار معالجة مواجهة       المفاهيم والرؤية المتطورة، حيث أصبحت برامجها وخطط      
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االحتالل العنصري بالمقاومة، وما يرافق هذا االحتالل من القتل والتدمير والحصار وما صـاحبها              
من تحوالت اجتماعية إيجابية وسلبية، وما يصاحبها من توفير المقومات اإلدارية األساسية السياسية             

، وتعميق الوعي االجتماعي اإلنـساني المتكامـل فـي          واالجتماعية واالعتماد الجماعي على الذات    
الجوانب المادية والروحية والمعنوية في الصمود على أرض الوطن، ومحاولة خلق وتحقيق التنمية             
الشاملة المتكاملة مع المؤسسات العاملة في هذا المجال كافة، والتـي تـضمن الـصمود والعطـاء                 

عبئتها للوصول إلى مجتمع يقوم على الكفاية في األداء،         الحضاري المبدع، وإعداد القوى المنتجة وت     
والحرص على أن نسخر له ما أودعه اهللا في هذه األمة من قوة الروح والصبر وطاقـات اإلبـداع                   

  )1997هالل والمالكي،(والقدرة على العمل واإلنتاج
 

 تتـضمن تغيـرات     ويمكن القول إن هذا الجانب يرتكز في أساسه على إلى الناحية االجتماعية التي            
 فهي تهتم أساسا براس المال      ، أكثر من اهتمامها بتحفيز العامل االقتصادي      ،بنائية في المجتمع نفسة   

  )2005،فهمي.( والتغذية،ي والتوظيف االجتماع، واإلسكان، والتعليم، وبالصحة،االجتماعي
  

 ،ت فقيرة وأخرى غنيـة    مجتمعا(وتسعى التنمية االجتماعية إلى محاولة تحقيق التوازن في المجتمع          
 كذلك اهتمام التنمية    ، ومعالجة الخلل الناجم عن ذلك     ،)طبقات عليا وأخرى منخفضة من حيث الدخل      

 الن تحقيق األهداف الوقائيـة      ، دون االقتصار على الجانب العالجي     ،االجتماعية باألهداف الوقائية  
كما تهتم بأهمية التـداخل     . جهايحول دون الوقوع في المشكالت أو االنتظار حتى يتم التحرك لعال          

 وتهتم بالتغيير المؤسـسي لتلبيـة الحاجـات اإلنـسانية           ،والتشابك بين المهن وتحقيق التعاون بينها     
إن التنمية االجتماعية عملية كاملة تتضمن التخطيط العلمـي          و )2005،فهمي. (المتغيرة والمتطورة 

 بحيث تنعكس   ،ستهدفة من العملية التنموية   المدروس من اجل تحقيق أهداف تلبي حاجات المجتمع الم        
 ، واإلسـكان  ، والتعلـيم  ، والـصحة  ،نتائج هذه العملية بشكل ايجابي على العالقـات االجتماعيـة         

  . وغيرها،والتوظيف
  

 والعالقـة بينهمـا     ،ونظرا لكون الجانبين االقتصادي واالجتماعي من مرتكزات أية عملية تنمويـة          
ي إن يكون هناك عالقة وتأثير متبادل لكل من هذين الجانبين؛ الن كال        فانه من البديه   ،عالقة تكاملية 

 ومن خالل اقتران المفهومين ببعضهما البعض ظهر        ، وعلى هذا األساس   ،منهما شرط لتحقيق األخر   
 - كمـا ذكرنـا سـابقا      - وينطلق أساس هذه العالقة من كـون الجـانبين         ،اصطالح التنمية الشاملة  

حيث من المعروف إن الظروف االقتصادية      ،   كل حسب دوره   ،اإلنسانيتمحوران حول خدمة الفرد     
فارتفاع الدخل القومي يجعل    " ،التي يعيشها أي مجتمع تنعكس بشكل مباشر على الجانب االجتماعي         
 وتزويــد الدولــة بــأموال ،ةالنــاس اقــدر علــى تقــديم خــدمات التعلــيم والعنايــة بالــصح



 38

  )2007،السالم.(الضرائب
  

ومن اآلثار االجتماعية المترتبة على النمو       ،يكون عادة نتيجة زيادة اإلنتاج    لمعيشة  وارتفاع مستوى ا  
االقتصادي زيادة انتقال األيدي العاملة من منطقة ألخرى على صعيد البلد الواحد وذلك بسبب مـا                

  )2007،السالم.(رص جديدة للعمليصاحب ذلك من توفر ف
  

 سياسة التنمية الشاملة يتوقف على مشاركة الجمـاهير         ان نجاح  ، تستنتج الباحثة  على ما سلف  وبناء  
ووجود قيادات سياسية تساعد على فاعلية الجماهير اذا ان من الخطـأ التركيـز علـى الجوانـب                  

مكن ت ل ،ةاالجتماعيتغيير في النظم    االقتصادية او االجتماعية لوحدها الن التنمية االقتصادية تستلزم         
ويجب ان تعمل التنمية االجتماعية على خدمة       .تخلف الى حالة متقدمة   االنسان من االنتقال من حالة ال     

 كما يجب ان تهدف التنمية االقتصادية الى رفع مـستوى            ،االنتاج من ناحية وخدمة االنسان ايضا     
  الدخل من ناحية والى توفير فرص متكافئة من الرعاية االجتماعية 

  
  الدراسات السابقة 3.2

  

  :مقدمة. 1.3.2
  

ـ         هناك الع   ةديد من الدراسات التي بحثت في مجال الجمعيات الخيرية في فلسطين وحسب علم الباحث
فان القليل منها الذي عالج بخصوصية الجمعيات الخيرية في محافظة نابلس وهذه الدراسة بحثـت               

ولكن تم العودة ودراسـة     . في  دور الجمعيات الخيرية في تنمية المجتمع المحلي في محافظة نابلس           
د من الدراسات التي تبحث في مجال الجمعيات الخيرية  و من الدراسات التي تناولت موضوع                العدي

التنمية االجتماعية ومقومات التنمية االجتماعية  ، وهذه الدراسات منها ما تنـاول هـذه القـضية                 
بصوره عامه، ومنها ما تناولته، بصوره خاصة، حيث  حظي هـذا الموضـوع باهتمـام بعـض                  

لبحوث في العديد من البلدان العربية واألجنبية، ومن خالل اإلطالع على العديد من هذه           الدراسات وا 
ـ  تالدراسات واألبحاث والتي منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث فقد اسـتفاد               مـن هـذه     ة الباحث

   :كما يأتيالدراسات المتنوعة والتي يمكن أدراج أهمها وفق الترتيب الزمني من األحدث إلى األقدم 
  

بعنوان دور الجمعيات الخيرية في تنمية المجتمـع المحلـي فـي            ) 2007(لـ عبد الحميد    دراسة  
هدفت الدراسة الى التعرف على  دور الجمعيات الخيرية في تنمية المجتمع المحلي             .  محافظة جنين 

 ،جتمع وعرفت الدراسة مفهوم التنمية ومجاالتها وأهدافها وأهميتها في تطور الم          ،  في محافظة جنين  
وحددت الدراسة أيضا الجمعيات الخيرية العاملة في محافظة جنين وبينت أدوراهـا التنمويـة فـي                
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استخدم الباحث في دراسته المـنهج      ،  جمعية ومؤسسة خيرية  ) 50(وشملت الدراسة على    ،  المحافظة
ت السابقة  الوصفي ، وقام بجمع المعلومات ودراسة الفرضيات واختبارها باالستعانة بمراجعة األدبيا          

وخرجت الدراسة بأهم النتائج ،من حيث أثـر المجـال       ،  ومعالجتها بالنقد والتحليل، وتصميم استبانة    
االجتماعي واالقتصادي بشكل ايجابي في التنمية المحلية من خالل االنشطة والبرامج المقدمة مـن              

تعليمي،  ومـستوى    وكانت اتجاهات االناث والذكور، والمستوى ال     .الجمعيات والمؤسسات الخيرية    
وعدد سنوات الخدمة، كانت ايجابية  في االنشطة والبرامج المقدمة من الجمعيات الخيريـة              الدخل،  

  .في محافظة جنين على التنمية المحلية في محافظة جنين 
  

دور المنظمات األهلية الفلسطينية في عملية التنميـة وقـد هـدفت            يعنوان  ) 2006(دراسة لـ قمر  
عرف على دور المنظمات األهلية في عملية التنمية ، حيث هـدفت الدراسـة إلـى                الدراسة إلى الت  

معالجة البيئة الداخلية للمنظمات األهلية منذ قدوم السلطة الوطنية ومعالجة طبيعة العالقة القائمة بين              
 حيث استخدمت الباحثـة مـنهج تحليـل         ،المنظمات األهلية والسلطة الوطنية وبينها وبين الممولين      

وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها هي انتشار األزمة المالية لدى معظم المنظمـات                ضمونالم
المبحوثة، وأن هناك تأثير سلبي للبيئة االجتماعية السائدة في المجتمع على عمل هذه المنظمات كما               

مـام تحقيـق    أن عدداً ال بأس من هذه المنظمات اعتبرت أن السلطة الوطنية تعتبر معيقاً أساسـياً أ               
  .الرؤيا لديها

  
واقع الخدمات الصحية في محافظات شمال الـضفة        "بعنوان  ) 2006( والعثمان   الخطيبدراسة لـ   

 إلى معرفة واقع الخدمات الصحية فـي محافظـات          الدراسة هذه   حيث هدفت " الغربية من فلسطين  
ة الخدمات الـصحية    شمال الضفة الغربية من فلسطين، من حيث الجهات المقدمة لهذه الخدمات وسلَّ           

التي تقدمها، والقوى البشرية العاملة في هذه الخدمات، ومدى كفاية هذه الخـدمات بالنـسبة لعـدد                 
ومن الجدير ذكره أنه ال توجد دراسات تفصيلية حديثـة          واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،    السكان؛  

مـن  % 21الباحثـان أن    وقد وجد   . عن واقع الخدمات الصحية في محافظات شمال الضفة الغربية        
ال % 13مجموع سكان محافظات شمال الضفة الغربية ال توجد لديهم عيادات طب بشري خاصة، و             

وتبين من نتائج الدراسة وجود زيادة ملحوظة فـي         . توجد في تجمعاتهم مراكز رعاية صحية أولية      
لـسطينية وزارة   عدد مراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية منذ اسـتلمت الـسلطة الوطنيـة الف             

الصحة، وتراجع في عدد مراكز الرعاية الصحية األولية األهلية والخيرية والخاصة منها؛ بـسبب              
 .التكلفة المرتفعة الالزمة لتشغيل هذه المراكز

 
دور الجمعيات األهلية في دعم البرامج التأهيلية فـي المؤسـسات           بعنوان  ) 2003(دراسة الرشود   
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لدراسة للتعرف على دور المجتمعات األهليـة فـي دعـم البـرامج             حيث هدفت هذه ا   ) اإلصالحية
التأهيلية للنزالء والتعرف على طريقة تقديم الدعم لهذه البرامج إضافة تكامل الجهود األهليـة مـع                
الجهود الرسمية ومعرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الجمعيات األهلية فـي دعـم البـرامج               

وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن المـسئولين           الدراسة المنهج الوصفي ،    واتبعت   ،التأهيلية للنزالء 
علـى  .والمشرفين على البرامج التأهيلية والمسئولين المشرفين على اإلعانات في الجمعيات األهلية          

واتبعت الدراسة المنهج الوصـفي     ،  وممثلة للمجتمع بطريقة المسح الشامل    ) 2001(عينة مكونة من    
ير وتحصيل وعرض واقع الحال لألفراد لمجموعة كبيرة نـسبياً مـن            االجتماعي الذي يحاول تفس   

وقد خرجت الدراسة بجملة من النتائج وهي إن إسهامات الجمعيـات األهليـة          . اإلستبانة   خالل أداة 
يركز الدرجة األولى على الدعم المالي وذلك بسبب عدم توفر الكوادر البشرية المدربة للقيام بأعمال               

من أفـراد   % 88ن الجمعيات وكذلك عدم التركيز باستمرار على السجون ويعتبر          ومتابعة النزالء م  
مهم إلى حد ما رغم ضـعف المـشاركين ، والجمعيـات            % 12البحث أن عمل الجمعيات مهم ، و      

الرجالية أكثر دعم من الجمعيات النسائية وإدارة السجون تسمح بمقابلة السجناء وتقديم الحلول لهـم               
 دور اللجنـة الوطنيـة لرعايـة الـسجناء          لادة فاعلية الجمعيات فهي بتفعي    وعن أفضل الطرق لزي   

  .وأسرهم بشكل أفضل والتنسيق بين الجمعيات نفسها
  

دور المنظمات األهلية العربية في تنمية المجتمعـات  بعنوان ) 1998(دراسة مركز البحوث العربية   
 حيث خرجت الدراسـة     مات ودورها،   ، وابعت الدراسة المنهج التحليلي لدراسة واقع المنظ       المحلية

بأن هنالك أزمة تنمية تواجه األقطار العربية الغنية منها أو ذات الدخل المنخفض وأن استراتيجياتها               
التنموية عاجزة عن تحقيق التنمية الحقيقية وأن سبب فشل التنمية هـو اسـتبعاد المـواطنين مـن                  

ية المحلية هي جزء من عملية تنموية أوسع وأكثر         المشاركة في العملية التنموية إضافة إلى أن التنم       
شموالً وأنه يمكن للمنظمات األهلية أن تلعب دوراً فاعالً فيها وأن هنالك الكثيـر مـن الدراسـات                  
والبحوث الخاصة بالمنظمات  األهلية العربية ما زالت محـصورة بالـدور الـوظيفي والخـدمي                

ث عن رؤى تنموية تضمن لها كسر حلقات التخلف         وأوصت الدراسة بأن على الدول العربية أن تبح       
  .نطلقة من مستوى القاعدةوالتبعية أصافة إلى أن تكون المشاركة التنموية للمواطنين منظمة وم

  
 : تعقيب على الدراسات السابقة. 2.3.2

  
 ان هناك دراسات ركزت في مضمونها ظمن خالل ما تقدم عرضة من الدراسات السابقة، نالح

 من النتائج في التخطيط ةواقع العمل الخيري من أجل بناء قاعدة بيانات، واالستفادعلى تحديد 
وبعض الدراسات تناولت تقييم الخدمات  )2007عبد الحميد ،(و) 2006قمر،(للبرامج كدراسات 
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والبرامج من مناظير مختلفة، سواء من منظور الصحي، أو المؤسسات المساندة للبرامج، 
ور العاملين في مؤسسات العمل االهلي والخيري، ودور المؤسات في التنمية والمستفيدين، أو منظ

، ومن جانب اخر ركزت بعض الدراسات على اثراالصالح )2006 والعثمان ،الخطيب(كدراسة
وجملة القول أن معظم الدراسات السابقة تطرقت ألثر البرامج على ، )2003(مثل  دراسة الرشود 

اطات الحياة اليومية، وآلية التخطيط وواقع العمل الخيري واثره حياة المواطنين من جانب نش
بالتنمية ، ونظرة المجتمع نحو العمل الخيري، حيث أظهرت الدراسات بمجملها ضرورة التركيز 

  . التوعية، والتثقيف لكافة شرائح المجتمعىعل
  

 وطرق إجرائها ومن جميع ما تقدم عرضه من دراسات سابقة ومراجعتها واالطالع على أهدافها
 الى ةخلص الباحث، والنتائج التي خرجت بها إضافة الى مجموعة التوصيات التي قدمتها كل دراسة

ان هناك تفاوت في الخدمات التي تقدمها الى عدم وجود تكامل بين الخدمات المقدمة من قبل 
 واألدوات التي وهذا ما قد يميز هذه الدراسة وذلك من خالل تحديد المنهجية.الجمعيات الخيرية

سوف تستخدم إلجراء هذه الدراسة،وما سوف يخرج عن هذه الدراسة من نتائج يساعد في تطوير 
  . خدمات وبرامج الجمعيات الخيرية في تنمية المجتمع المحلي 

  

  خالصة  4.2
  

 المرحلة األولى من الدراسة، وهي مرحلة البحث ت قد أنهةكون الباحثتهذا الفصل في نهاية 
 كل ما يهم ت قد تناولةكون الباحثتوبهذا  ، للدارسة اإلطار المفاهيمي  بتوضيح ت حيث قامالوصفي
   .ذات الصلة بالموضوع الدراسات السابقة ت واستعرض، من إطار نظريادراسته
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

   Methodology & Procedures وإجراءاتها منهجية الدراسة
  

   المقدمة 1.3

  

أالوهي الجوانب التوضيحية لكافـة      في هذا الفصل إجراءات الدراسة التي اتبعها،         ةالباحثتتناول  
الخطوات والمراحل التي تم إعدادها وتنفيذها، وذلك وفق األصول العلمية للبحث العلمـي، مـن        

حـول دور   ى في توضـيح النظـرة العامـة،         أجل بلوغ الهدف العام لهذه الدراسة، والذي يتجل       
   .الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس، وآفاق تعزيزها 

 لبلوغ هذا الهدف، ابتداء من ة الباحثتهاتية ستوضح كل الخطوات التي أتبعلذلك فإن السطور اآلو
نتها ومنهجها، وآليات تطبيقها، والتأكد من منهج هذه الدراسة ونضوج فكرتها، ومروراً بتحديد عي

  .صدقها وصحتها وتنفيذها
  

  المنهج المستخدم 2.3 
  

دور الجمعيات الخيرية فـي التنميـة االقتـصادية          المنهج الوصفي للتعرف على      ة الباحث تاختار
يقـوم علـى وصـف       وذلك لكون هذا المنهج      ،  واالجتماعية في محافظة نابلس، وآفاق تعزيزها     

اهرة معينة، وجمع معلومات عنها، ويتطلب ذلك عدم التحيز أثناء الوصف، ويعبـر             خصائص ظ 
عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً، أما التعبير الكمي فيعطي وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة                

  ).2002عبيدات، وأبو السميد، (المختلفة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر
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   لدراسةمجتمع ا3.3 
  

 في محافظة نابلس     وقيادات المجتمع المحلي      العمل التنموي  خبراءيتكون مجتمع الدراسة من جميع      
اخلية الفلسطينية مـن العـام    وفق إحصاءات وزارة الد   ) 228(ضمن تجمع الجمعيات البالغة عددها      

2010.  
  

  عينة الدراسة  4.3
 

 في العمل التنموي بالطريقة المقصودة، حيث تم         وقائداً خبيراً) 75(تكونت عينة الدراسة الحالية من      
  : والجداول اآلتية توضح ذلك توزيع أفراد مجتمع الدراسة، 

  
  للعينة جنس : 1.3جدول 

  
 %النسبة المئوية  التكرار الجنس

  90.7  68 ذكر

  9.3  7 أنثى

  %100 75  المجموع

  

 إناث، وتعزو الباحثة سبب %9.3 ذكور، وأنعينة هم المن % 90أن ما نسبته ) 1.3(يبين جدول 
    . من فئة الذكورعادةً  في فلسطين  وقادة المجتمع المحلي  الى ان خبراء العمل التنمويذلك

  
   . المؤهل العلمي للعينة: 2.3جدول 

  
 %النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
  18.7  14 دبلوم متوسط

  62.6  47 بكالوريوس

  18.7  14 دراسات عليا

 %100 75 لمجموعا

  

 العمل التنموي يحملون  وقادة أفراد العينة من خبراءمن% 62.6أن ما نسبته ) 2.3(يبين الجدول 
من أفراد العينة من حملة % 18.7منهم من حملة الدبلوم، وأن % 18.7درجة البكالوريس، وأن 

   .الدراسات العليا
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   .القطاع الذي يعمل فية افراد العينة: 3.3جدول 
   

 %النسبة المئوية التكرار قطاعال
  74.7  56 مؤسسات حكومية

  20.0  15 مؤسسات أهلية

  5.30  4 مؤسسات أجنبية أو خاصة

 %100 75 المجموع

  

العمل التنموي يعملون وقادة  أفراد العينة من خبراء من% 74.7أن ما نسبته ) 5.3(يبين الجدول 
م  يعملون في مؤسسات أهلية متخصصة،  منه% 20في مؤسسات حكومية أو شبة حكومية، وأن 

   .من أفراد العينة من يعملون في مؤسسات أجنبية أو خاصة% 5.30وأن 
  

  .سنوات الخبرة للعينة: 4.3جدول 
  

 %النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة
  16.0  12  سنوات5أقل من 

  44.0  33  سنوات5-10

  40.0  30  سنوات10أكثر من 

 %100 75 المجموع

  
 التنموي في فلسطين وقادة خبراء العملمن أفراد العينة من % 44أن ما نسبته ) 4.3(يبين الجدول 

 تزيد سنوات خبرتهم عن منهم % 40 في حين أن سنوات، 10-5سنوات خبرتهم ما بين
  . سنوات5منهم سنوات خبرتهم في العمل التنموي تقل عن % 16سنوات، وأن 10
  

  أفراد العينة مكان عمل : 5.3جدول 
  

 %النسبة المئوية التكرار مكان العمل
  25.3  19 محافظة

  9.30  7 مجلس بلدي

  38.7  29  مجلس قروي

  26.7  20  غير ذلك

 %100 75 المجموع
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يعملون % 26.7أفراد العينة يعملون في مجالس قروية، وأن من % 38.7أن ) 5.3(يبين الجدول 
 يعملون في محافظة وقادة خبراء من % 25.3ي حين أن في مؤسسات خاصة وأجنبية وجامعات، ف

  .منهم يعملون في مجالس بلدية% 9.30نابلس ، وأن 
  

   أداة الدراسـة 5.3
  

، والتي هي صفحة محددة من الفقرات واألسئلة، )استبانه( بإعدادة الباحثتلغرض تنفيذ الدراسة قام
إلستبانه على أسس محددة، منها الصيغة تهدف إلى جمع البيانات من أفراد الدراسة، وتم صياغة ا

 االستبانة ة الباحثت، وقد طور)2004شوكت، وفائق، (الشكلية ومنها صياغة محتوى االستبانة
  :مستعينا باألدبيات السابقة ومتبعا الخطوات التالية

  
 نموذج االستبانة على غرار استبانات الدراسـات الـسابقة التـي أعـدت              ة الباحث تصمم •

 .ن سابقينمن قبل باحثي

 بصياغة فقرات االستبانة باالستعانة بعـدد مـن المراجـع المتنوعـة مـن               ة الباحث تقام •
 .كتب، ودوريات واالطالع على دراسات سابقة

 المنظمـات   جمعيـات خيريـة فاعلـة       االستفادة من محاضرات وكتيبات منـشورة مـن          •
  .اإلجتماعيةبدور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية ووالمؤسسات المهتمة 

  :وعلى ذلك فقد قسمت االستبانة إلى أربعة أقسام كما يلي •
  

o الفقرة اإلرشادية: القسم األول. 

o البيانات األولية الخاصة بالمستجيب: القسم الثاني. 

o وتضمن محاور الدراسة وهي: القسم الثالث: 
 

 : فقرة تفرع عنه 17الجمعيات الخيرية في التمية االقتصادية ضمن محور دور  
 

  .فقرة)11(الصناعة والتجارة 
 .فقرات) 6(الزراعة  

 
 : فقرة تفرع عنه36الجمعيات الخيرية في التمية االجتماعية ضمن محور دور  

 
  .فقرة) 13(التعليم  
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 .فقرة) 13( الثقافة 

 .فقرات) 10(الصحة  

  بالمعيقات متعلقسؤال مفتوح  

 سؤال مفتوح متعلق بآفاق التعزيز 
 

  :صدق أداة الدراسة .1.5.3

  

عبـد الحـافظ، بـاهي،      (ل لألداة أنها صادقة إذا مـا قاسـت مـا وضـعت لقياسـه أصـالً                  يقا
، وعلى ذلك تم عرض االستبانة بـصورتها األوليـة علـى مجموعـة مـن المحكمـين                  )2000

ة للتأكـد مـن أن      فـي العمـل التنمـوي       ممن لهم صلة بالبحث العلمي، ومـن ذوي الخبـرات           
مـن محـاور الدراسـة، وكـذلك صـياغتها اللغويـة،            الفقرات التي تضمنتها مناسبة لكل محور       

وأنها تحقق الغرض الذي صممت ألجله، ولمعرفـة المـشكالت التـي قـد تواجـه المـستجيب                  
على االستبانة، ومدى فهمهم لفقراتهـا بغيـة تعـديلها، وكـذلك مـن اجـل زيـادة موضـوعية                    

ف او إضـافة،    جتهادات مختلفة للمحكمـين مـن تعـديل، وحـذ         ة ا  الباحث تالدراسة، حيث الحظ  
 جزءا منها بعد المناقـشة مـع بعـض المحكمـين، وإعـادة توزيـع الفقـرات                  ة الباحث تواعتمد

على المحاور لتجنب نقاط الضعف ولتعزيـز نقـاط القـوة، وأخيـراً األخـذ بأيـة مالحظـات                   
  :مناسبة، وفي ضوء مالحظاتهم تم ما يلي

 
 .حذف بعض الفقرات •

 .إضافة بعض الفقرات •

 .ت، وإعادة صياغتها لتعطي المدلول المقصود منهاتعديل بعض العبارا •

 . تحديد المحاور التي تنتمي إليها العبارات بدقة •
  

  :ثبات األداة .2.5.3
  

يعرف ثبات األداة بأنه درجة التوافق في عالمات مجموعة مـن األفـراد عنـد تكـرار تطبيـق                   
  .)2000عبد الحافظ، باهي، (االختبار، أو صورة منه مكافئة له على نفس المجموعة 

  
الجمعيات الخيرية في محافظة نـابلس فـي التنميـة          للتحقق من ثبات أداة الدراسة المتعلقة بدور        و

-Cronbach(ألفـا –، وآفاق تعزيزها، تم حساب معامل الثبـات كرونبـاخ         االقتصادية واالجتماعية 

Alpha(-      باعتباره مؤشراً على التجانس الداخلي)Consistency(     ات ، وذلك من خالل توزيع فقر
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، Cronbach’s Alphaمعادلة كرونباخ ألفـا   لقد تم استخراج معامل ثبات األداة، باستخدام األداة
  .يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها) 6.3(والجدول 

  
  معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها: 6.3جدول 

  

 المجال الفرعي المجال الرئيس
عدد 

  الفقرات

  طريقةمعامل الثبات ب

  كرونباخ ألفا

 0.919 11 الصناعة والتجارة

 0.923 6 الزراعة
التنمية 
 االقتصادية

 0.949 17 الدرجة الكلية لمجال التنمية االقتصادية

 0.889 13  التعليم

 0.932 13  الثقافة

 0.872 10  الصحة

التنمية 
  االجتماعية

 0.959 36  الدرجة الكلية لمجال التنمية االجتماعية

 0.974 53 الدرجة الكلية

  
معامالت الثبات المرتفعة، والتي حصلت عليها مجاالت الدراسة، ) 6.3(يتضح من الجدول 

، وهي تفي بالغرض المطلوب ودرجتها الكلية، مما يجعلها قابلة ومناسبة ألغراض البحث العلمي
  .من هذه الدراسة

  
   إجراءات تطبيق الدراسة6.3

  
الجمعيات الخيرية في التنمية دور يات السابقة تم تصميم اإلستبانة لمعرفة بعد اإلطالع على األدب

، وبعد تصميم اإلستبانة بصورتها االقتصادية واإلجتماعية في محافظة نابلس، وآفاق تعزيزها
النهائية تم توزيعها على أفراد العينة بطريقة المقابلة الشخصية، وعلى هذا تكون الدراسة قد مرت 

  :تاليةبالمراحل ال
     

 . جمع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد مشكلة الدراسة •

 معالجتها وقام بصياغتها على شكل سؤال ت التي أرادةتحديد مشكلة الدراسة من قبل الباحث •
 بصياغة فرضية ة الباحثترئيسي متعلق بمشكلة الدراسة، وأسئلة فرعية منبثقة عنها، وقام

 . فرعيةرئيسية للدراسة وفرضيات 
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 بتوضيح حجم ت بتحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة من هذا المجتمع، وقامة الباحثتقام •
 . العينة وأسلوب اختيارها

 بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة من المبحوثين بواسطة أداة الدراسة التي ة الباحثتقام •
 .  اختارها وهي االستبانة بطريقة منظمة ودقيقة

، وتـم   ) 85(ة بتوزيع األداة على عينة الدراسة، واسترجاعها، حيث تم توزيع           قامت الباحث  •
بـسبب عـدم اكتمـال      إما لعدم اكتمال اإلجابة عليهـا       ؛  ) 4(، وتم استبعاد    )79(استرجاع  

اسـتبانة صـالحة    ) 75(، وبقي   أو لنمطية االستجابة  المتعلقة بالمستجيب    البيانات المطلوبة 
 .ة الدراسةللتحليل، وهي التي شكلت عين

واسـتخراج  اسـتبانه،   ) 75( بتفريغ االستجابات، وعـددها      ة الباحث تبعد جمع البيانات قام    •
 بتفسير النتـائج    تثم قام للمعالجات اإلحصائية،   ) Spss(النتائج باالستعانة ببرنامج التحليل     

 . والتعليق عليها، ومن ثم استخلص التعميمات واالستنتاجات والتوصيات منها

  

  ات الدراسة متغير7.3

  

  :لقد تناولت هذه الدراسة المتغيرات التالية
  

  :المتغيرات المستقلة وتشمل. 1.7.3

  

 .)ذكر، أنثى:  (وله مستويان: الجنس •

 .)دبلوم متوسط، بكالوريوس، دراسات عليا: (وله ثالث مستويات: المؤهل العلمي •

ت أجنبيـة أو    مؤسسات حكومية، مؤسسات أهلية، مؤسـسا     : (وله ثالث مستويات  : القطاع •
 ).خاصة

 سنوات، أكثر مـن     10 - 5 سنوات،   5أقل من   (وله ثالث مستويات    : عدد سنوات الخبرة   •
 .) سنوات10

 
  : المتغيرات التابعة وتشمل. 2.7.3

  

  :تتمثل في االستجابة عن فقرات االستبانة في المجالين الرئيسين والمجاالت الفرعية منها 
  
 ).اعة والتجارة، الزراعةالصن(التنمية االقتصادية : أوالً  •
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 )التعليم، الثقافة، الصحة(التنمية االجتماعية : ثانياً  •

  

   أساليب المعالجة اإلحصائية8.3

  

بعد جمع االستبيانات من عينـة الدراسـة، وتفريـغ اسـتجابات أفـراد العينـة وإدخالهـا إلـى                    
ـ     ) spss(الحاسب اآللي، تم معالجتها باستخدام برمجية الــ          ى معالجـات   بهـدف الحـصول عل

، لـذلك بعـد تحويـل اسـتجابات أفـراد العينـة             إحصائية وصفية دقيقة لتلك البيانات المتـوفرة      
ــسابية،    ــطات الح ــة، والمتوس ــات التكراري ــساب التوزيع ــم ح ــي، ت ــسلم الخماس ــى ال عل

  .واالنحرافات المعيارية بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة
  

تحليل التباين ، واختبار Independent t-test)(قلتين لعينتين مست" ت"اختبار كما تم إجراء اختبار 
لتوضيح داللة الفروق اإلحصائية لمتوسط إجابات أفـراد عينـة   ) One Way ANOVA(األحادي

ترفض الفرضـية، وإذا    ) 0.05(إذا كانت النتيجة أقل من      ) α=0.05(الدراسة، وذلك بالموازنة مع     
م وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي إجابـات          تقبل الفرضية، بمعنى عد   ) 0.05(كانت أكبر من    

  .للمقارنات البعديه لفحص فرضيات الدراسة) Scheffe(المبحوثين، واختبار 

  

  خالصة 9.3
  

 بها، حيث تم استعراض المنهج ت في هذا الفصل الطريقة واإلجراءات التي قامة الباحثتتناول
يار األداة المناسبة لجمع المعلومات، العلمي لهذه الدراسة، والمجتمع، وطريقة تحديد العينة، واخت

 متغيرات الدراسة التابعة والمستقلة، والمعالجات توتم التأكد من صدقها وثباتها، كذلك تم عرض
اإلحصائية التي استخدمت في هذه الدراسة، وكيفية تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها 

  . وجمعها
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

   Results & Discussionعرض النتائج ومناقشتها
  

   المقدمة1.4

  

يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، والتي هدفت للتعرف إلـى                 
وآفـاق تعزيزهـا ،     ،  الجمعيات الخيرية في محافظة نابلس في التنمية االقتصادية واالجتماعية        دور  

الجنس، المؤهـل العلمـي، القطـاع،       وفحص ما إذا كان هذا الدور يختلف باختالف كل من متغير            
 .سنوات الخبرة 

  
ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبانة والتأكد من صدقها، ومعامل ثباتها، وبعـد عمليـة جمـع                 

استخدام الرزمة اإلحـصائية للعلـوم      البيانات، تم ترميزها وإدخالها للحاسوب ومعالجتها إحصائيا ب       
  :، وفيما يلي نتائج الدراسة تبعاً لتسلسل أسئلتها، وفرضياتهاSPSS)(االجتماعية 

  
  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها 2.4

  

دور الجمعيات الخيرية فـي     ما  " الذي ينص على    : سؤال الدراسة الرئيس والمتعلق بمشكلة الدراسة     
  ؟  "لتنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس، وآفاق تعزيزهاا
  

تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب سؤال الدراسة، ولإلجابة على 
  :المئوية لفقرات أداة الدراسة، واعتمدت الباحثة المقياس اآلتي لتقدير قيمة الدور
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 ة جداًمرتفعبدرجة   %)100 – 80%( •

 .مرتفعة%)    79.9-70%( •

 منخفضة%)   59.9-50%( •

  منخفضة جداً%)      50 أقـل من( •
  

  .وتبين الجداول التالية هذه النتائج
  

ودرجـة التقـدير     والنـسبة المئويـة        المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة      : 1.4جدول  
  .محور الصناعة الستجابات أفراد عينة الدراسة على 

  

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 %المئوية
 قيمة الدور 

 منخفضة 53.8  0.93  2.69  .تدعم الجمعيات الخيرية مشاريع صغيرة 1

2 
تدعم األسر الفقيرة من خالل المساعدات       

  ).المالية والعينية(
 منخفضة 55.0  1.04  2.75

3 
تساهم في تطـوير صـناعات األشـغال        

  .اليدوية
 متوسطة 64.0  1.14  3.20

 متوسطة 66.2  1.09  3.31  .تعمل على دعم الصناعات الغذائية البيتية 4

5 
تساهم في تسويق منتجات المرأة من خالل    

  .المحالت والمعارض
 متوسطة 64.0  1.17  3.20

6 
تساعد العاطلين عن العمل علـى إنـشاء        

  .مشاريع صغيرة
 منخفضة 50.4  0.89  2.52

7 
) اسـتثمار ( لمحلية لتطوير تدعم القدرات ا  

  .رأس المال المحلي
  جداًمنخفضة 48.2  0.86  2.41

  جداًمنخفضة 48.6  0.98  2.43  .تمنح قروضاً بربح بسيط 8

 منخفضة 55.2  1.04  2.76 .تنظم دورات إرشادية ألصحاب المشاريع 9

10 
تتعاون مع الهيئات المحلية في رفع كفاءة       

  .المهنيين والحرفيين
 منخفضة 52.0  0.99  2.60

  جداًمنخفضة 47.8  1.00  2.39  .تمنح مكافآت للمشاريع التنموية الناجحة 11

  منخفضة  55.0 0.75 2.75 الدرجة الكلية لمجال الصناعة

  
دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة         أن  ) 1.4(يتضح من الجدول    

، وبنـسبة مئويـة     )0.75(وانحراف معياري   ) 2.75(ى بمتوسط   ، في مجال الصناعة، قد أت     نابلس
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، وهذا يدل على دور منخفض للجمعيات الخيرية في مجال الصناعة، ومرد ذلك كما تـراه                )55%(
 العمل التنموي يؤكدون بأن هنالك قصور في عمل الجمعيات الخيريـة            وقادة الباحثة الى أن خبراء   

د ينحصر في مساهمة أفرادها من المتطـوعين فـي  فـي             لغاية اآلن، حيث أن دور الجمعيات يكا      
تطوير صناعات يدوية ، ودعم للصناعات الغذائية البيتية وتسويقها من خالل محال ومعارض يغلب              

حيث أن هذه الجمعيات فتحت العديد من الدورات المتعلقة بتعلـيم الخياطـة             ،  عليها الطابع النسائي  
ر وغيرها من البرامج والدورات التأهيلية والتـي يمكـن          والتطريز وأعمال التريكو وتصفيف الشع    

 لـذا   ،للنساء من خاللها أن يتوفر لهن مصدر دخل اقتصادي يؤهلهن ويطورهن في مجال حيـاتهن              
فأن هذه الجمعيات كما تؤكد الباحثة ما زال هنالك قصور واضح للجمعيات الخيريـة  فـي دعـم                   

ة تمكن العاطلين عن العمل من النهـوض بمـستوياتهم          األسرة الفقيرة وتقديم مشاريع انتاجية تنموي     
المعيشية، حيث أن هذه الجمعيات بحاجة الى  مصادر للدعم المالي والفني المستدام  من اجل توفير                 

  . برامج هادفة إلى دعم وتطوير القطاع الصناعي في محافظة نابلس 
  

ودرجـة التقـدير      ة المئويـة   والنـسب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة      : 2.4جدول  
  .محور الزراعةالستجابات أفراد عينة الدراسة على 

  

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 %المئوية
 قيمة الدور 

1 
تمنح الجمعيات الخيرية قروضاً لالسـتخدام      

  .في مجال الزراعة
 منخفضة 54.6  1.09  2.73

2 
مزروعــات تــزود القطــاع الزراعــي  بال

  .واألشتال
 متوسطة 64.6  0.97  3.23

3 
تشجع المزارعين على زراعة المحاصـيل      

  .النادرة
 منخفضة 59.2  1.03  2.96

4 
تعمل على تزويـد المزارعـات باألدويـة        

  .الالزمة للمزارع
 منخفضة 59.0  1.26  2.95

 متوسطة 64.8  1.11  3.24  .تنظم دورات إرشادية وصحية للمزارعين 5

 متوسطة 60.2  1.16  3.01  . تسويق المنتجات الزراعيةتساعد في 6

 متوسطة 60.4 0.94 3.02 الدرجة الكلية لمجال الزراعة
  

دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة أن ) 2.4(يتضح من الجدول 
، وبنسبة مئوية )0.94(وانحراف معياري ) 3.02(، في مجال الزراعة، قد أتى بمتوسط نابلس

  .مجال الزراعةلجمعيات الخيرية في ، وهذا يدل على دور متوسط ل)60.4(
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العمل التنموي فـي محافظـة      وقادة  وتعزو الباحثة سبب ذلك الى أن أفراد عينة الدراسة من خبراء            
نابلس يدركون دور الجمعيات الخيرية في دعم المزارع الفلـسطيني بالتعـاون مـع المؤسـسات                

ة سواء أكانت حكومية مثل وزارة الزراعة الفلسطينية، أو اتحاد المزارعين الفلسطينيين            المتخصص
أو جمعية األغاثة الزراعية، كذلك التعاون مع مؤسسات أجنبية متخصصة كمؤسسة الفاو العالمية أو              
كوبي وغيرها في تزود القطاع الزراعي  بالمزروعات واألشتال مـع تنظـيم  دورات إرشـادية                 

 للمزارعين عن كيفية زراعة المحاصيل الزراعية وطرق الوقاية من الحـشرات واآلفـات              وصحية
الزراعية، مما يدعم المزراع الفلسطيني في البقاء واإلستمرارية األمر الذي يـساعد فـي تـسويق                

  .المنتجات الزراعية 
  

رجـة التقـدير   ود   والنـسبة المئويـة    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     : أ-3.4جدول  
  .محور التعليم الستجابات أفراد عينة الدراسة على 

  

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 %المئوية
 قيمة الدور

1 
تساهم الجمعيات الخيرية في الحد من ظاهرة       

 .األمية
 متوسطة 66.4  1.03  3.32

2 
تساعد في الحد من ظاهرة تسرب الطلبة من        

 .المدارس
 متوسطة 65.0  1.08  3.25

3 
 الجمعيات الخيرية على حق المرأة في       تشجع
  .التعليم

 مرتفعة 76.6  1.10  3.83

4 
تساهم في تقديم برامج للدعم المعنوي للطلبة       

 .في المدارس
 متوسطة 61.8  1.03  3.09

 منخفضة جداً 47.0  1.24  2.35 .تساهم في بناء غرف صفية 5

 متوسطة 61.0  1.06  3.05 ية الالمنهجيةتشارك في األنشطة التربو 6

7 
تقدم  الجمعيات تمويل لدورات تقوية لطلبـة        

 .مختلفة) مجاالت وبرامج( المدارس في
 متوسطة 61.4  1.08  3.07

8 
تدعم برامج تدريب للمعلمين في موضوعات      

 .تربوية حديثة
 منخفضة 50.6  0.96  2.53

للطلبـة  ) عينيـة وماديـة   (توفر مساعدات     9
 .جينالمحتا

 متوسطة 64.0  0.97  3.20

 متوسطة 61.8  1.08  3.09  .تساهم في إقامة دورات تأهيل مهني  10

 منخفضة 57.8  1.17  2.89 .تتبنى طلبة متفوقين ومبدعين  11
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ودرجـة التقـدير       والنسبة المئويـة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     : ب-3.4جدول  
  .محور التعليم لى الستجابات أفراد عينة الدراسة ع

  

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 %المئوية
 قيمة الدور

تساعد في إقامة رياض أطفال فـي جميـع           12
  .أنحاء المحافظة

 متوسطة 63.0  1.10  3.15

 متوسطة 66.2  1.01  3.31 .تدعم األنشطة الرياضية  13

 متوسطة 61.8 0.70 3.09 الدرجة الكلية لمجال التعليم
  

دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة         أن  ) 3.4(يتضح من الجدول    
، وبنـسبة مئويـة     )0.70(وانحـراف معيـاري     ) 3.09(، في مجال التعليم، قد أتى بمتوسط        نابلس

و الباحثة سبب ذلك    وتعز .مجال التعليم لجمعيات الخيرية في    ، وهذا يدل على دور متوسط ل      )61.8(
 العمل التنموي في محافظة نابلس يشيدون بدور الجمعيات الخيرية فـي دعـم              وقادة الى ان خبراء  

التعليم على مستوى المحافظة حيث أن هذه الجمعيات تعتمد بالدرجة األولى على العمل التطـوعي               
يرهم من المجتمع، لذا فأن     في تنفيذ مختلف أنشطتها سواء أكان التطوع األفراد المنتسبين لها  أو غ            

هذه الجمعيات عملت على إرشاد وتوعية تلك النساء في التعليم وتطوير أنفسهن وتمكينهن ومـدى               
  إمكانية دعم دور المراة  من خالل رياض األطفال التابعة للجمعيات، كذلك التعليم المهني وغيرها 

  
ظة نابلس يؤكـدون بـدور الجمعيـات        العمل التنموي في محاف   وقادة  كما تؤكد الباحثة بأن خبراء      

الخيرية في دعم التعليم من خالل تفعيل المراكز الثقافية للحد من ظاهرة األمية لما لهذه الظـاهرة                 
من إنعكاسات مدمرة في المجتمع، فهذه الجمعيات تعقد دورات في التعليم األساسي والمراحل الدنيا              

ية وأجنبية، كذلك تعمل على عقد ندوات وورشات        من التعليم لكبار السن بالتعاون مع مؤسسات محل       
عمل لطلبة المدارس ضعيفي التحصيل مما يمكن من الحد من ظاهرة التسرب المدرسـي ويـدفع                
هؤالء الطلبة بالمضي في العملية التعليمية وتحفيزهم على التحصيل العلمي، أضف الى ذلـك مـا                

هنالك فرق رياضية لبعض الجمعيات لهـا       تقوم به الجمعيات من دعم اإلنشطة الرياضية، حيث أن          
دور حيوي وفاعل على الشباب الفلسطيني لما يقدمه العمل الرياضي من رسالة للعالم بأن الـشباب                

  .الفلسطيني قادرين على البقاء والصمود والمنافسة محلياً وعربياً ودولياً 
  

ات العامـة كالمـدارس     لكن ما نشاهده اليوم من دور ضعيف للجمعيات الخيرية في دعم المؤسـس            
في بناء غرف وإجراء عمليات توسعة األمر الذي يدفع بنا الى القول بأن هـذه               والمراكز الصحية   
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الجمعيات ينقصها دعم مادي و حقيقي في حال توفر فإنه سيعم بالخير على الجميع فـي عمليـات                  
  .الدعم والمساندة للمجتمع المحلي

  
ودرجـة التقـدير       والنـسبة المئويـة    رافات المعياريـة    المتوسطات الحسابية واالنح  : 4.4جدول  

  .محور الثقافةالستجابات أفراد عينة الدراسة على 
  

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 %المئوية
 قيمة الدور 

 مرتفعة 70.2  0.86  3.51 . تقدم دورات تثقيفية ألفراد المجتمع 1

 منخفضة 54.6  1.00  2.73  .الثقافيةتساعد في توفير الكتب  2

3 
تساهم في إقامة رحالت تثقيفيـة لالمـاكن        

  .التاريخية
 متوسطة 60.0  1.08  3.00

 متوسطة 61.6  1.04  3.08  . أدبيةتتعمل على عقد  لقاءا 4

 متوسطة 68.2  0.97  3.41  .تعمل على تقديم أنشطة فنية 5

 منخفضة 53.4  1.13  2.67 .تشرف على مراكز لتأهيل األحداث 6

7 
تساهم في إقامة برامج و أنشطة لتعميم قـيم         

  .الديمقراطية
 منخفضة 57.4  1.07  2.87

8 
تساهم في إقامة برامج و أنشطة لخلق روح        

  العمل التطوعي المجتمعي
 متوسطة 63.8  0.93  3.19

 متوسطة 68.6  0.98  3.43  .تقدم برامج دعم نفسي و اجتماعي  9

 متوسطة 67.4  1.04  3.37  .تقدم برامج إرشاد اسري  10

 منخفضة 56.6  1.18  2.83  .تقدم برامج إرشاد قانوني  11

 متوسطة 67.2  1.23  3.36  .تقدم برامج لتوعية و تأهيل المرأة سياسيا  12

تدعم ترشـيح النـساء للمجـالس القرويـة           13
  والبلديات من خالل برامج عملية

 متوسطة 61.6  1.14  3.08

 متوسطة 62.4 0.78 3.12 ثقافةالدرجة الكلية لمجال ال
  

دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة         أن  ) 4.4(يتضح من الجدول    
، وبنـسبة مئويـة     )0.78(وانحراف معيـاري    ) 3.12(، في مجال الثقافة، قد أتى بمتوسط        نابلس

  . الثقافةمجال لجمعيات الخيرية في ، وهذا يدل على دور متوسط ل)62.4(
  

 العمل التنموي فـي محافظـة       وقادة وتعزو الباحثة سبب ذلك الى أن أفراد عينة الدراسة من خبراء          
نابلس يؤكدون على أن للجمعيات الخيرية دور حيوي ومهم في إقامـة نـدوات ثقافيـة إجتماعيـة                  
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لنهـوض  سياسية، حيث أن هذه الجمعيات لها دور تاريخي في محافظة نابلس في تمكن المجتمـع ل               
  .ورفع مستويات العلم والمعرفة والصمود، فهذه الجمعيات تعقد ندوات سياسية وأدبية بإستمرار

  
كما تؤكد الباحثة بان الجمعيات الخيرية لها دور حيوي في دعم األنشطة الفنية في محافظة نـابلس                 

لـى الهويـة    من خالل دعم الفرق الفنية الشعبية والفلكلورية للنهوض بالفن الـشعبي والحفـاظ ع             
الفلسطينية، كما تؤكد الباحثة هنا على دور الجمعيات الخيرية في تأهيل المرأة سياسياً مـن خـالل                 
إشراكها في المجالس البلدية والقروية ودعم المرأة في الدخول في انتخابات يكون لهـا دور فاعـل                 

  .شريعي الفلسطينيعلى الصعيد المحلي، وعلى الصعيد الوطني كالدخول في إنتخابات المجلس الت
  

لكننا نجد أن الجمعيات الخيرية تسهم في اقامة برامج لتعميم الديمقراطية بشكل منخفض كما أفاد به                
أفراد عينة الدراسة من قادة وخبراء العمل التنموي، وتعزو الباحثة ذلك الـى أن للجمعيـات دور                 

ظاهرة سلبية في الجمعيـات     إنساني اجتماعي اقتصادي اكثر من الدور الديمقراطي، وهذا ضعف و         
حيث أن رئيس الجمعية وأعضاء مجلس االدارة يبقون على مناصبهم ألزمان بعيدة وأحياناً طـوال               
العمل، مما يعمل على تجميد العمل وأبقاء أليته واحدة، دون تجديد لألفكار والشخوص والمـشاريع               

  ع الفلسطينيقراطسية في المجتماألمر الذي يتطلب منا وقفه لتعميم قيم الديم
  

ودرجـة التقـدير      والنـسبة المئويـة    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     : أ-5.4جدول  
  .محور الصحةالستجابات أفراد عينة الدراسة على 

  

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 %المئوية
 قيمة الدور 

1 
تساعد في رعاية الحـاالت الخاصـة مـن         

 .لمرضى ا
 متوسطة 64.2  1.07  3.21

2 
تساهم الجمعيات الخيرية في إنشاء مرافـق       

 .صحية
 منخفضة جداً 48.8  1.20  2.44

 منخفضة 57.6  0.97  2.88 .تزود السكان بمواد صحية 3

 متوسطة 68.6  0.90  3.43 .توزع  نشرات صحية 4

 مرتفعة 74.6  0.88  3.73 .تنظم أيام طبية مجانية متنوعة 5

اهم في تقديم برامج رعاية صحية خاصة       تس  6
 .بالنساء و األطفال

 مرتفعة 73.6  0.86  3.68

تساهم في تقـديم بـرامج صـحية لـذوي            7
  .االحتياجات الخاصة

 متوسطة 67.4  1.11  3.37
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ودرجـة التقـدير       والنسبة المئويـة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     : ب-5.4جدول  
  .محور الصحةة الدراسة على الستجابات أفراد عين

  

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 %المئوية
 قيمة الدور 

مثـل  (تساهم في تقديم برامج صحة وقائيـة     8
 )التوعية عن التطعيم

 متوسطة 69.6  0.96  3.48

 متوسطة 67.8  1.11  3.39  .تساهم في تقديم برامج صحة إنجابية  9

 منخفضة 57.2  1.22  2.96  .مراكز لرعاية المسنينتشرف على   10

 متوسطة 65.2 0.71 3.26 الدرجة الكلية لمجال الصحة

  
دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة أن ) 5.4(يتضح من الجدول 

نسبة مئوية ، وب)0.71(وانحراف معياري ) 3.26(، في مجال الثقافة، قد أتى بمتوسط نابلس
  . مجال الثقافةلجمعيات الخيرية في ، وهذا يدل على دور متوسط ل)65.2(
  

 العمل التنموي في محافظة نـابلس يؤكـدون علـى دور            وقادة وتعزو الباحثة ذلك الى أن خبراء     
الجمعيات الخيرية في إقامة أيام طبيعة مجانية تكاد تكون دورية لألهالي مما يدل علـى دور هـذه                  

 في دعم القطاع الصحي من خالل الشراكة والتعاون مع مراكز طبية متخصصة كجمعية              الجمعيات
الهالل األحمر الفلسطيني والصليب، كما أن أفراد عينة الدراسة يؤكدون على دور هذه الجمعيـات               
في تقديم برامج صحية خاصة بالنساء واألطفال كالرعاية األولية أثناء الحمل والوالدة مما يسهم في               

اء جيل خالي من األمراض وهذا األمر يظهر كما تؤكده الباحثة في تعاون الجمعيات الخيريـة                إنش
مع جمعيات مختصة مثل جمعية ارض األطفال وجمعية أرض األنسان السويسرية، وجمعية اإلغاثة             

  .الطبية على سبيل المثال ال الحصر
  

التنموي في محافظة نابلس يؤكدون      العمل   وقادة أضف الى ذلك فإن أفراد عينة الدراسة من خبراء        
على دور الجمعيات الخيرية في تنفيذ برامج الرعاية الصحية بأجور رمزية وهذا يرتبط بشكل كبير               
بمدى قدرتها على توفير المتطلبات المالية والتي تؤهلها لمثل هذا العمل باإلضافة إلى إيجاد الجهات               

مات الصحية ألفراد المجتمع وحتى لـو كـان بـأجر           الطبية التي تتقبل فكرة التطوع في تقديم الخد       
 المتعلقـة   ترمزي، باإلضافة لذلك فأن الباحثة تؤكد على دور الجمعيات الخيرية في تقديم الخـدما             

بذوي االحتياجات الخاصة ومدى توفير البرامج التي تعمل على تشجيعهم على اإلقدام نحو التعلـيم               
  .ولو كان بدرجة متوسطة
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 إال انها هناك ضعف عام فيإنشاء مرافـق         الفاعل للجمعيات الخيرية  الدور الصحي   ولكن بالرغم من    
 هذه الخدمات   مثلولعل األمر الذي يؤثر بدرجة كبيرة على        صحية و توفير مواد صحية وطبية فيها        

  .لمثل هذه المشاريع وعدم تجنيد اموال هو ضعف المقدرة المالية لهذا المؤسسات في محافظة نابلس
  

ودرجـة التقـدير     والنـسبة المؤويـة        المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     : 6.4جدول  
  .محوري التنمية االقتصادية واإلجتماعيةالستجابات أفراد عينة الدراسة على 

  

 المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 %المئوية
 قيمة الدور

 منخفضة 57.0  0.78  2.85  التنمية االقتصادية 1

 متوسطة 63.0  0.68  3.15  التنمية االجتماعية 2

 متوسطة 61.0 0.68 3.05 الدرجة الكلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية

  
دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة         أن  ) 6.4(يتضح من الجدول    

، وبنـسبة   )0.78(وانحراف معياري   ) 2.85(متوسط  ، في مجال التنمية االقتصادية، قد أتى ب       نابلس
مجال التنمية االقتصادية، كمـا     لجمعيات الخيرية في    ، وهذا يدل على دور منخفض ل      )57.0(مئوية  

دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية فـي محافظـة           أن  ) 6.4(يشير الجدول   
، وبنـسبة   )0.68(وانحراف معياري   ) 3.15( بمتوسط   ، في مجال التنمية االجتماعية، قد أتى      نابلس
مجال التنمية االجتماعية، و يشير     لجمعيات الخيرية في    ، وهذا يدل على دور متوسط ل      )63.0(مئوية  

، قد  دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس         أن  ) 6.4(الجدول  
، وهـذا يـدل علـى دور        )61.0(، وبنسبة مئوية    )0.68(ي  وانحراف معيار ) 3.05(أتى بمتوسط   

  .مجال التنمية االقتصادية واالجتماعيةلجمعيات الخيرية في متوسط ل
  

  :تائج المتعلقة بفرضيات الدراسةالن 3.4

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى. 1.3.4

  

نـد مـستوى الداللـة      ال يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية ع       : ونصت الفرضية األولى على     
)α=0.05  (    دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظـة نـابلس           في 

لمجمـوعتين مـستقلتين    " ت"ولفحص الفرضية استخدمت الباحثـة اختبـار        تعزى لمتغير الجنس،    
Independent t-test تبين ذلك) 7.4( ونتائج الجدول.  
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دور الجمعيات الخيرية    لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في        "ت"نتائج اختبار   : 7.4جدول  
   تبعا لمتغير الجنسفي التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

  
 )7=ن(إناث  )68=ن(ذكور 

  المجال
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة

 0.178 1.359 0.44 3.12 0.77 2.71  الصناعة

 0.772 0.291 0.90 3.12 0.95 3.01  الزراعة

 0.334 0.973 0.59 3.12 0.79 2.82  التنمية االقتصادية

 0.574 0.565 0.72 3.23 0.70 3.07  التعليم

 0.888 0.141 0.91 3.08 0.78 3.12  الثقافة

 0.469 0.727 0.94 3.44 0.68 3.24  الصحة

 0.718 0.363 0.79 3.23 0.67 3.14  التنمية االجتماعية

الدرجة الكلية للتنمية 

  االقتصادية واالجتماعية
3.03  0.69  3.20  0.68 0.598  0.552  

  ).73(، ودرجات حرية )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
  

في  ) α=0.05(عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 7.4(يتضح من الجدول 
 . تعزى لمتغير الجنسلخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلسدور الجمعيات ا

،  ولمحور )0.334(حين كانت الداللة اإلحصائية لمتغير الجنس تبعاً لمحور التنمية اإلقتصادية 
وهذه القيم أكبر من قيمة الداللة المفترضة ) 0.552(وللمحور الكلي) 0.718(التنمية اإلجتماعية 

)α=0.05  ( مما يؤكد على إنسجام وتوافق أفراد عينة الدراسة على دور الجمعيات الخيرية في
  .التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

  
خـتالف  االعمل التنموي على    وقادة  وتعزو الباحثة سبب ذلك الى أن أفراد عينة الدراسة من خبراء            

دون بدور الجمعيات ولو بـشكل متوسـط فـي التنميـة            أجناسهم سواء اكانوا ذكوراً أو إناث يؤك      
االقتصادية واإلجتماعية حيث ان هذه الجمعيات تمكن المواطن من زيادة  قدرة علـى  التوظيـف                 
الذاتي من خالل تقديم برامج التدريب والتأهيل في العديد من المجاالت المتخصصة حيث أن ذلـك                

رجة أوسع واكبر ونتيجة لهذا التدريب واإلرشاد فقـد         فتح للمستفيدين ومتلقي الخدمة آفاق للعمل بد      
  مكنت هذه الجمعيات المستفيدين من القدرة على التخطيط لعمل مشاريع مدرة للدخل وذات جدوى 

أمـا   .اقتصادية جيدة تساعد على تحقيق التنمية االقتصادية في مناطق سكناهم في محافظة نـابلس             
هذه الجمعيات من  تعزيز ثقة الفئات المـستهدفة بنفـسها           على صعيد التنمية اإلجتماعية فقد قامت       

وبقدرتها الشخصية وذلك من خالل تقديم برامج اإلرشاد والتوعية المجتمعية وبتوضيح أهمية العمل             
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في المجتمع،  باإلضافة إلى أنها ساهمت على تقوية عالقات األسرة بأفرادها من خالل برامج الدعم                
العمل ضمن برامج من اجل الحد من المشاكل التي تنشأ ضمن األسرة            والتعزيز واإلرشاد األسري و   

ومحاولة الحد من أسبابها، والعمل على تنمية المسؤولية االجتماعية بين أفراد المجتمع من خـالل               
نشر مبادئ الديمقراطية داخل المجتمع واألسرة من خالل التثقيف بأهمية القرار الديمقراطي داخـل              

ت العمل المنفذة من قبل مرشدين ومفكرين في هذه األمور حيث أن دور هذه              المجتمع وعقد  ورشا   
الجمعيات أساسه التشبيك والتنسيق لعقد تلك الندوات الفكرية داخل المجتمع، لـذا فقـد تـم قبـول                  

 .الفرضية الصفرية المفترضة

  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية . 2.3.4

  

وجد هناك فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             ال ي : ونصت الفرضية الثانية على     
)α=0.05  (    دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظـة نـابلس           في 

اختبار تحليل التباين األحادي    تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ولفحص هذه الفرضية استخدمت الباحثة          
)One-Way ANOVA(ن  التاليين يوضحان ذلكتائج الجدولي، ون:  
  

دور الجمعيات الخيريـة فـي      المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت      : أ-8.4جدول  
  ، وفق متغير المؤهل العلميالتنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجال

  1.06  2.42  14  وم متوسطدبل

  0.62  2.93  47  بكالوريوس

  0.64  2.47  14  دراسات عليا
  الصناعة

  0.75  2.75  75  المجموع

  1.11  2.55  14  دبلوم متوسط

  0.81  3.16  47  بكالوريوس

  1.09  3.01  14  دراسات عليا
  الزراعة

  0.94  3.02  75  المجموع

  1.07  2.46  14  دبلوم متوسط

  0.64  3.02  47  لوريوسبكا

  0.74  2.66  14  دراسات عليا

التنمية 
  االقتصادية

  0.78  2.85  75  المجموع
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دور الجمعيات الخيرية فـي     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت      : ب-8.4جدول  
  ، وفق متغير المؤهل العلميالتنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجال

  0.92  2.69  14  دبلوم متوسط

  0.61  3.21  47  بكالوريوس

  0.66  3.08  14  دراسات عليا
  التعليم

  0.70  3.09  75  المجموع

  1.07  2.66  14  دبلوم متوسط

  0.69  3.17  47  بكالوريوس

  0.61  3.38  14  دراسات عليا
  الثقافة

  0.78  3.12  75  المجموع

  0.68  2.84  14  دبلوم متوسط

  0.67  3.38  47  بكالوريوس

  0.72  3.26  14  دراسات عليا
  حةالص

  0.71  3.26  75  المجموع

  0.85  2.72  14  دبلوم متوسط

  0.60  3.24  47  بكالوريوس

  0.62  3.24  14  دراسات عليا

التنمية 
  االجتماعية

  0.68  3.15  75  المجموع

  0.90  2.64  14  دبلوم متوسط

  0.59  3.17  47  بكالوريوس

  0.63  3.05  14  دراسات عليا

الدرجة الكلية 

للتنمية 

 االقتصادية

  0.68  3.05  75  المجموع  واالجتماعية

  
دور الجمعيات الخيرية   نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في           :أ-9.4جدول  

   وفق متغير المؤهل العلمي،في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس
  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

  2.139  2  4.278  بين المجموعات

  الصناعة  0.524  72  37.757  خالل المجموعات
    74  42.035  المجموع

4.079  0.021*  
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دور الجمعيـات   اين األحادي، لفحص داللة الفـروق فـي         نتائج اختبار تحليل التب    :ب-9.4جدول  
، وفق متغير المؤهـل     الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس       

  العلمي
  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

  2.044  2  4.088  بين المجموعات

  الزراعة  0.853  72  61.410  خالل المجموعات
    74  65.498  المجموع

2.396  0.098  

  1.946  2  3.891  بين المجموعات

  التنمية االقتصادية  0.566  72  40.737  خالل المجموعات
    74  44.628  المجموع

3.439  0.037*  

  1.434  2  2.869  بين المجموعات

  التعليم  0.468  72  33.668  خالل المجموعات
    74  36.536  المجموع

3.068  0.053  

  1.987  2  3.974  بين المجموعات

  الثقافة  0.575  72  41.367  خالل المجموعات
    74  45.342  المجموع

3.459  0.037*  

  1.561  2  3.122  بين المجموعات

  الصحة  0.469  72  33.801  خالل المجموعات
    74  36.923  المجموع

3.325  0.042*  

  1.526  2  3.051  بين المجموعات

  نمية االجتماعيةالت 0.428  72  30.828  خالل المجموعات
    74 33.879  المجموع

3.563  0.033*  

  1.515  2  3.031  بين المجموعات

 0.438  72  31.566  خالل المجموعات

الدرجة الكلية 

للتنمية االقتصادية 

    74 34.597  المجموع  واالجتماعية

3.456  0.037*  

  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
  

في ) α=0.05(عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 9.4(يتضح من الجدول 
 تعزى لمتغير المؤهل دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية ، بينما توجد العلمي، في مجالي الزراعة والتعليم
)α=0.05 ( تعزى دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلسفي 
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لمتغير المؤهل العلمي، في مجاالت الصناعة، والتنمية االقتصادية، والثقافة، والصحة، والتنمية 
  .ة للتنمية االقتصادية واالجتماعيةاالجتماعية، والدرجة الكلي

  
العمل التنموي على إخـتالف     وقادة  وتعزو الباحثة سبب ذلك الى أن أفراد عينة الدراسة من خبراء            

مؤهالتهم العلمية لديهم تباين في وجهات نظرهم حول دور الجمعيات الخيرية في التنمية اإلقتصادية              
ستوى الداللة اإلحصائية عنـد محـور التنميـة         أن م ) 9.4(واإلجتماعية حيث أظهرت نتائج جدول    

ـ  *) 0.003(أما محور التنمية اإلجتماعية فكان      *) 0.037(اإلقتصادية كان    قم أقـل مـن     يوهذه ال
مما يعني أنه تم رفض الفرضية الـصفرية المفترضـة وقـد            ) α=0.05(مستوى الداللة المفترضة    

مؤهالتهم العلمية فلكل منهم تـصوره      جاءت مواطن اإلختالف في آراء أفراد عينة الدراسة حسب          
الخاص في قدرة هذه الجمعيات  في المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل ما تقوم بـه                  

  وفـي مـدى      ،من برامج ومشاريع اقتصادية هادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في تلك المنـاطق            
البرامج اإلرشادية في مختلف المجـاالت      إسهام الجمعيات الخيرية في تطبيق العديد من الدورات و        

االجتماعية والصحية والتي يكون الهدف منها تحقيق التنمية االجتماعية، وفي تقديم  برامج ودورات              
اإلسعاف األولي والطوارئ من خالل التعاون مع أطباء ومراكز جمعية الهالل األحمر الفلـسطيني              

ن خالل توفير العديد من المعدات الطبيـة التـي          من اجل بنشر التوعية الصحية في هذا المجال وم        
يمكن استغاللها من اجل القيام بالفحوصات للمرضى،  ومدى إهتمام الجمعيات أيضا بتنفيـذ وعقـد        
ورشات العمل والندوات الهادفة إلى الحد من المشكالت النفسية للمرأة والطفل وسبل عالجها مـن               

الغذائي والصحي الذي يساعد على حمايـة ووقايـة         خالل  توعية األهالي والمجتمع ونشر الوعي        
 لذا فقد تم رفض الفرضية الصفرية كما ذكرنا سابقاً ، وقد تم استخدام اختبار               ،الجسم من األمراض  

شيفيه للمقارنة البعدية، لمعرفة مصدر التباين في مجاالت الصناعة، والتنمية االقتصادية، والثقافـة،             
والدرجة الكلية للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة، وتبـين الجـداول           والصحة، والتنمية االجتماعية،    

  .التالية نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية
  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغيـر المؤهـل العلمـي، فـي               : 10.4جدول  
  الصناعة

  
  دراسات عليا  بكالوريوس  دبلوم متوسط  المؤهل العلمي

  0.052-  *0.519-    توسطدبلوم م
  *0.467      بكالوريوس
        دراسات عليا

  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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  ) :10.4(يتضح من الجدول 
  

دور الجمعيات الخيرية في ) α=0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  •
تعزى لمتغير المؤهل العلمي، في  في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

مجال الصناعة ، بين حملة الدبلوم المتوسط، وحملة البكالوريوس، ولصالح حملة 
 .البكالوريوس

دور الجمعيات الخيرية في ) α=0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  •
المؤهل العلمي، في  تعزى لمتغير في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

مجال الصناعة، بين حملة الدراسات العليا، وحملة البكالوريوس، ولصالح حملة 
 .البكالوريوس

  
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير المؤهل العلمي، في مجـال             : 11.4دول  ج

  التنمية االقتصادية
  

  يادراسات عل  بكالوريوس  دبلوم متوسط  المؤهل العلمي
  0.197-  *0.533-    دبلوم متوسط
  0.355      بكالوريوس
        دراسات عليا

  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *: 
  

في ) α=0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  ) :11.4(يتضح من الجدول 
 تعزى لمتغير المؤهل افظة نابلسدور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في مح

العلمي، في مجال التنمية االقتصادية، بين حملة الدبلوم المتوسط، وحملة البكالوريوس، ولصالح 
 .حملة البكالوريوس

 
  .نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير المؤهل العلمي، في الثقافة: 12.4جدول 

  
  دراسات عليا  بكالوريوس  دبلوم متوسط  المؤهل العلمي

  *0.714-  *0.509-    دبلوم متوسط
  0.206-      بكالوريوس
        دراسات عليا

  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *: 
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  ) :12.4(يتضح من الجدول 
  

دور الجمعيات الخيرية في ) α=0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  •
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي، في مجال دية واالجتماعية في محافظة نابلسفي التنمية االقتصا

 .الثقافة، بين حملة الدبلوم المتوسط، وحملة البكالوريوس، ولصالح حملة البكالوريوس

دور الجمعيات الخيرية في ) α=0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  •
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي، في مجال ية في محافظة نابلسفي التنمية االقتصادية واالجتماع

 .الثقافة، بين حملة الدبلوم المتوسط، وحملة الدراسات العليا، ولصالح حملة الدراسات العليا
 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير المؤهل العلمي، في مجـال             : 13.4جدول  
  .الصحة

  
  دراسات عليا  بكالوريوس  م متوسطدبلو  المؤهل العلمي

  0.414-  *0.538-    دبلوم متوسط
  0.124      بكالوريوس
        دراسات عليا

  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *: 
  

في ) α=0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  ) :13.4(يتضح من الجدول 
 تعزى لمتغير المؤهل القتصادية واالجتماعية في محافظة نابلسدور الجمعيات الخيرية في التنمية ا

العلمي، في مجال الصحة، بين حملة الدبلوم المتوسط، وحملة البكالوريوس، ولصالح حملة 
 .البكالوريوس

  
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير المؤهل العلمي، في مجـال             : 14.4جدول  

  ةالتنمية االجتماعي
  

  دراسات عليا  بكالوريوس  دبلوم متوسط  المؤهل العلمي

  *0.512-  *0.519-    دبلوم متوسط
  0.07      بكالوريوس
        دراسات عليا

  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *: 
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  ) :14.4(يتضح من الجدول 
  

 دور الجمعياتفي ) α=0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  •
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي، الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

في مجال التنمية االجتماعية، بين حملة الدبلوم المتوسط، وحملة البكالوريوس، ولصالح 
 .حملة البكالوريوس

دور الجمعيات في ) α=0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  •
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي، لخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلسا

في مجال التنمية االجتماعية، بين حملة الدبلوم المتوسط، وحملة الدراسات العليا، ولصالح 
 .حملة الدراسات العليا

 
المؤهل العلمي، في الدرجة    نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير         : 15.4جدول  

  الكلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية
  

  دراسات عليا  بكالوريوس  دبلوم متوسط  المؤهل العلمي

  0.411-  *0.530-    دبلوم متوسط
  0.119      بكالوريوس
        دراسات عليا

  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *: 
  

في ) α=0.05(عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائية وجود فروق ) :15.4(يتضح من الجدول 
 تعزى لمتغير المؤهل دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

العلمي، في الدرجة الكلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، بين حملة الدبلوم المتوسط، وحملة 
 .كالوريوسالبكالوريوس، ولصالح حملة الب

 
  : بالفرضية الثالثةالنتائج المتعلقة. 3.3.4

  

ال يوجد هناك فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة              : ونصت الفرضية الثالثة على     
)α=0.05  (    دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظـة نـابلس           في 

اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     ة استخدمت الباحثة تعزى لمتغير القطاع، ولفحص هذه الفرضي     
)One-Way ANOVA(تائج الجدولين  تبينان ذلك، ون.  
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دور الجمعيات الخيريـة فـي      المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت      : 16.4جدول  
  ، وفق متغير القطاعالتنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  القطاع  المجال

  0.72  2.78  56 مؤسسات حكومية
  0.84  2.45  15 مؤسسات أهلية

  0.40  3.39  4 مؤسسات أجنبية أو خاصة
  الصناعة

  0.75  2.75  75 المجموع
  0.90  3.00  56 مؤسسات حكومية
  1.04  2.82  15 مؤسسات أهلية

  0.62  4.00  4 مؤسسات أجنبية أو خاصة
  الزراعة

  0.94  3.02  75 المجموع
  0.74  2.86  56 مؤسسات حكومية
  0.87  2.58  15 مؤسسات أهلية

  0.33  3.60  4 مؤسسات أجنبية أو خاصة
  التنمية االقتصادية

  0.78  2.85  75 المجموع
  0.66  3.06  56 مؤسسات حكومية
  0.89  3.06  15 مؤسسات أهلية

  0.40  3.58  4 مؤسسات أجنبية أو خاصة
  التعليم

  0.70  3.09  75 المجموع
  0.77  3.05  56 مؤسسات حكومية
  0.83  3.15  15 مؤسسات أهلية

  0.19  3.92  4 مؤسسات أجنبية أو خاصة
  الثقافة

  0.78  3.12  75 المجموع
  0.68  3.24  56 مؤسسات حكومية
  0.87  3.18  15 مؤسسات أهلية

  0.19  3.75  4 مؤسسات أجنبية أو خاصة
  الصحة

  0.71  3.26  75 لمجموعا
  0.64  3.11  56 مؤسسات حكومية
  0.83  3.12  15 مؤسسات أهلية

  0.15  3.75  4 مؤسسات أجنبية أو خاصة
  التنمية االجتماعية

  0.68  3.15  75 المجموع
  0.65  3.03  56 مؤسسات حكومية
  0.82  2.95  15 مؤسسات أهلية

  0.18  3.70  4 مؤسسات أجنبية أو خاصة

الدرجة الكلية للتنمية 

القتصادية ا

  0.68  3.05  75 المجموع  واالجتماعية
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دور الجمعيات الخيرية   نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في          : 17.4جدول  
  ، وفق متغير القطاعفي التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

  1.497  2  2.994  بين المجموعات

  الصناعة  0.542  72  39.040  خالل المجموعات
    74  42.035  المجموع

2.761  0.070  

  2.222  2  4.445  بين المجموعات

  الزراعة  0.848  72  61.053  خالل المجموعات
    74  65.498  المجموع

2.621  0.080  

  1.666  2  3.332  بين المجموعات

  التنمية االقتصادية  0.574  72  41.296  خالل المجموعات
    74  44.628  المجموع

2.905  0.061  

  0.507  2  1.014  بين المجموعات

  التعليم  0.493  72  35.523  خالل المجموعات
    74  36.536  المجموع

1.027  0.363  

  1.430  2  2.859  بين المجموعات

  الثقافة  0.590  72  42.482  خالل المجموعات
    74  45.342  المجموع

2.423  0.096  

  0.536  2  1.072  بين المجموعات

  الصحة  0.498  72  35.851  خالل المجموعات
    74  36.923  المجموع

1.077  0.346  

  0.774  2  1.549  بين المجموعات

  التنمية االجتماعية 0.449  72  32.330  لمجموعاتخالل ا
    74 33.879  المجموع

1.725  0.186  

  0.939  2  1.877  بين المجموعات

 0.454  72  32.719  خالل المجموعات

الدرجة الكلية 

للتنمية االقتصادية 

    74 34.597  المجموع  واالجتماعية

2.066  0.134  

  
في ) α=0.05(ى الداللة عند مستوعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 17.4(يتضح من جدول 

  . تعزى لمتغير القطاعدور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس
ولمحور ) 0.061(حيث كانت الداللة اإلحصائية حسب متغير القطاع وفقاً لمحور التنمية اإلقتصادية          
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د فروق دالة إحصائياً ألنها أكبر من قيمـة         ، وهذه القيم تفيد بأنه ال توج      )0.186(التنمية اإلجتماعية 
 العمل التنموي    وقادة وتعزو الباحثة ذلك الى أن أفراد العينة من خبراء        ) α=0.05(الداللة المفترضة 

 إختالف أماكن عملهم سواء اكانو يعملون في مؤسسات القطـاع العـام أو              في محافظة نابلس على   
 باهمية دور الجمعيات الخيرية في تحقيق تنميـة         مؤسسات أهلية أو حتى اجنبية أو خاصة يؤكدون       

إجتماعية وإقتصادية في محافظة نابلس، وهذا واضح من خالل متوسط إستجابات أفراد العينة مـن               
الخبراء حول دور الجمعيات في تحقيق التنمية من خالل تنفيذ المشاريع التنموية الخاصة بـالمجتمع          

الزراعي ، كذلك على صعيد آخر في عقد الكثيـر مـن            ودعم المزارعين بإشتال للنهوض بالعمل      
الدورات والنشاطات المتعلقة بالتدبير المنزلي الذي يعمل على تحقيق األمن الغذائي ويحقق التنميـة              
االجتماعية و تأمين الرعاية الصحية الخاصة بالفئات المستهدفة  وإسهام هذه الجمعيات في تـشجيع               

نفيذ العديد من البرامج واألنشطة الخاصة بالقطاع النـسوي مـن           تعليم ذوي االحتياجات الخاصة وت    
اجل توعية المرأة حول حقوقها وتأهيلها سياسياً في أوجه وجوانب الحياة المحيطة بها، لذا فقد تـم                 

 .قبول الفرضية الصفرية المفترضة
  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة . 4.3.4
  

د هناك فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             ال يوج :ونصت الفرضية الرابعة على     
)α=0.05  (    دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظـة نـابلس           في 

اختبار تحليـل التبـاين     تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، ولفحص هذه الفرضية استخدمت الباحثة           
  .ين تبين ذلك الجدولتائج، ون)One-Way ANOVA(األحادي 

  
دور الجمعيات الخيرية فـي     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت      : أ-18.4جدول  

  ، وفق متغير عدد سنوات الخبرةالتنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس
 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عدد سنوات الخبرة  المجال

  0.72  3.02  12  سنوات5أقل من 

  0.63  2.82  33  سنوات5-10

  0.86  2.56  30  سنوات10أكثر من 
  الصناعة

  0.75  2.75  75  المجموع

  0.63  3.39  12  سنوات5أقل من 

  0.94  3.18  33  سنوات5-10

  0.97  2.70  30  سنوات10أكثر من 
  الزراعة

  0.94  3.02  75  المجموع
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دور الجمعيات الخيرية في    نحرافات المعيارية لمجاالت    المتوسطات الحسابية واال  : ب-18.4جدول  
  ، وفق متغير عدد سنوات الخبرةالتنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عدد سنوات الخبرة  المجال

  0.67  3.15  12  سنوات5أقل من 

  0.68  2.95  33  سنوات5-10

  0.87  2.61  30  سنوات10أكثر من 
  التنمية االقتصادية

  0.78  2.85  75  المجموع

  0.52  3.32  12  سنوات5أقل من 

  0.61  3.22  33  سنوات5-10

  0.80  2.85  30  سنوات10أكثر من 
  التعليم

  0.70  3.09  75  المجموع

  0.47  3.22  12  سنوات5أقل من 

  0.81  3.26  33  سنوات5-10

  0.83  2.92  30  سنوات10أكثر من 
  الثقافة

  0.78  3.12  75  المجموع

  0.56  3.41  12  سنوات5أقل من 

  0.64  3.45  33  سنوات5-10

  0.76  2.98  30  سنوات10أكثر من 
  الصحة

  0.71  3.26  75  المجموع

  0.41  3.31  12  سنوات5أقل من 

  0.63  3.30  33  سنوات5-10

  0.75  2.91  30  سنوات10أكثر من 
  التنمية االجتماعية

  0.68  3.15  75  المجموع

  0.46  3.26  12  سنوات5أقل من 

  0.62  3.19  33  سنوات5-10

  0.77  2.82  30  سنوات10أكثر من 

الدرجة الكلية للتنمية 
االقتصادية 
  واالجتماعية

  0.68  3.05  75  المجموع

  
) α=0.05(لداللة عند مستوى اعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 19.4(يتضح من الجدول 

 تعزى لمتغير عدد دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلسفي 
فروق ذات سنوات الخبرة، في مجاالت الصناعة والتنمية االقتصادية، والتعليم، والثقافة، بينما توجد 

الخيرية في التنمية االقتصادية دور الجمعيات في ) α=0.05(عند مستوى الداللة داللة إحصائية 
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 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، في مجاالت الزراعة، والصحة، واالجتماعية في محافظة نابلس
  .والتنمية االجتماعية، والدرجة الكلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية

  
الجمعيات الخيرية  دور  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في          : 19.4جدول  

  ، وفق متغير عدد سنوات الخبرةفي التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس
  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

  1.050  2  2.101  بين المجموعات

  الصناعة  0.555  72  39.934  خالل المجموعات
    74  42.035  المجموع

1.894  0.158  

  2.758  2  5.516  بين المجموعات

  الزراعة  0.833  72  59.982  خالل المجموعات
    74  65.498  المجموع

3.311  0.042*  

  1.551  2  3.103  بين المجموعات

  التنمية االقتصادية  0.577  72  41.525  خالل المجموعات
    74  44.628  المجموع

2.690  0.075  

  1.439  2  2.877  بين المجموعات

  التعليم  0.467  72  33.659  خالل المجموعات
    74  36.536  المجموع

3.077  0.052  

  1.025  2  2.049  بين المجموعات

  الثقافة  0.601  72  43.292  خالل المجموعات
    74  45.342  المجموع

1.704  0.189  

  1.885  2  3.770  بين المجموعات

  الصحة  0.460  72  33.153  خالل المجموعات
    74  36.923  المجموع

4.094  0.021*  

  1.370  2  2.740  بين المجموعات

  التنمية االجتماعية 0.432  72  31.139  خالل المجموعات
    74 33.879  المجموع

3.168  0.048*  

  1.391  2  2.783  بين المجموعات

 0.442  72  31.814  خالل المجموعات

الدرجة الكلية للتنمية 
االقتصادية 
    74 34.597  المجموع  واالجتماعية

3.149  0.049*  

  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *: 
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 العمل التنموي أثراً في قياس وقادة وتعزو الباحثة ذلك الى أن لطبيعة سنوات الخبرة لدى خبراء
جتماعية سواء في قدرتها على دعم القطاع دور الجمعيات الخيرية في التنمية اإلقتصادية واإل

الصناعي والزراعي أو التعليم والثقافة والصحة وغيرها، لذا نالحظ أن قيم الداللة اإلحصائية في 
، لذا تم رفض الفرضية )α=0.05(كانت أقل من مستوى الداللة المفترضة ) 19.4(الجدول 

 البعدية، لمعرفة مصدر التباين في مجاالت الصفرية، ومن هنا تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنة
الزراعة، والصحة، والتنمية االجتماعية، والدرجة الكلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتبين 

  .الجداول اآلتية أدناه نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية
  
دد سنوات الخبـرة، فـي      نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير ع        : 20.4دول  ج

  مجال الزراعة
  

   سنوات10أكثر من    سنوات10-5   سنوات5أقل من   عدد سنوات الخبرة

  *0.689  0.212    سنوات5أقل من 
  *0.477      سنوات5-10

        سنوات10أكثر من 
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *: 

  
في ) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائية وجود فروق ذات داللة ) :20.4(يتضح من الجدول 

 تعزى لمتغير عدد دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس
، ) سنوات10أكثر من (، و) سنوات5أقل من (سنوات الخبرة، في مجال الزراعة، بين فئتي الخبرة 

عند مستوى الداللة وق ذات داللة إحصائية وجود فر و). سنوات5أقل من (ولصالح فئة الخبرة 
)α=0.05 ( تعزى دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلسفي 

 10أكثر من (، و) سنوات10-5(لمتغير عدد سنوات الخبرة، في مجال الزراعة، بين فئتي الخبرة 
 ). سنوات10-5(، ولصالح فئة الخبرة )سنوات

 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير عدد سنوات الخبـرة، فـي              : 21.4ل  جدو

  مجال الصحة
  

   سنوات10أكثر من    سنوات10-5   سنوات5أقل من   عدد سنوات الخبرة

  0.425  0.043-    سنوات5أقل من 
  *0.468      سنوات5-10

        سنوات10أكثر من 
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في ) α=0.05(عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائية وجود ) :21.4(يتضح من الجدول 
 تعزى لمتغير عدد دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

، ) سنوات10أكثر من (، و) سنوات10-5(سنوات الخبرة، في مجال الصحة، بين فئتي الخبرة 
 ). سنوات10-5(ولصالح فئة الخبرة 

 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير عدد سنوات الخبـرة، فـي              : 22.4ول  جد

  مجال التنمية االجتماعية
  

   سنوات10أكثر من    سنوات10-5   سنوات5أقل من   عدد سنوات الخبرة

  0.397  0.009    سنوات5أقل من 
  *0.388      سنوات5-10

        سنوات10أكثر من 
  )α =0.05( عند مستوى الداللة دالة إحصائياً*: 

  
في ) α=0.05(عند مستوى الداللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية ) :22.4(يتضح من الجدول 

 تعزى لمتغير عدد دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس
 10أكثر من (، و) سنوات10-5(ة سنوات الخبرة، في مجال التنمية االجتماعية، بين فئتي الخبر

  ). سنوات10-5(، ولصالح فئة الخبرة )سنوات
  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير عدد سنوات الخبـرة، فـي              : 23.4جدول  
  الدرجة الكلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية

  
  سنوات 10أكثر من    سنوات10-5   سنوات5أقل من   عدد سنوات الخبرة

  0.443  0.072    سنوات5أقل من 
  *0.371      سنوات5-10

        سنوات10أكثر من 
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *: 

  
في ) α=0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  ) :23.4(يتضح من الجدول 

 تعزى لمتغير عدد اعية في محافظة نابلسدور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتم
 10-5(سنوات الخبرة، في الدرجة الكلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، بين فئتي الخبرة 

 ). سنوات10-5(، ولصالح فئة الخبرة ) سنوات10أكثر من (، و)سنوات
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة . 5.3.4

  

 يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة            ال:  ونصت الفرضية الخامسة على     
)α=0.05  (    دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظـة نـابلس           في 

اختبار تحليل التباين األحـادي     تعزى لمتغير مكان العمل،  ولفحص هذه الفرضية استخدمت الباحثة           
)One-Way ANOVA(ين  تبين ذلكتائج الجدول، ون.  
  

دور الجمعيات الخيرية فـي     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت      : أ-24.4جدول  
  ، وفق متغير مكان العملالتنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان العمل  المجال

  0.69  2.62  19 محافظة

  0.60  2.77  7 مجلس بلدي

  0.80  2.82  29  مجلس قروي

  0.83  2.77  20  غير ذلك

  الصناعة

  0.75  2.75  75  المجموع

  0.78  2.60  19 محافظة

  0.83  2.98  7 مجلس بلدي

  0.85  3.08  29  مجلس قروي

  1.13  3.35  20  غير ذلك

  الزراعة

  0.94  3.02  75  المجموع

  0.67  2.61  19 محافظة

  0.66  2.84  7 مجلس بلدي

  0.78  2.91  29  مجلس قروي

  0.90  2.97  20  غير ذلك

  التنمية االقتصادية

  0.78  2.85  75  المجموع

  0.68  3.04  19 محافظة

  0.48  3.15  7 مجلس بلدي

  0.66  3.02  29  مجلس قروي

  0.86  3.20  20  غير ذلك

  التعليم

  0.70  3.09  75  المجموع

  الثقافة  0.67  3.02  19 محافظة
  0.64  3.13  7 جلس بلديم
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دور الجمعيات الخيرية في    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت      : ب-24.4جدول  
  ، وفق متغير مكان العملالتنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان العمل  المجال

  0.82  3.02  29  مجلس قروي

  0.87  3.35  20  غير ذلك

  الثقافة

  0.78  3.12  75  المجموع

  0.86  3.09  19 محافظة

  0.47  3.40  7 مجلس بلدي

  0.70  3.25  29  مجلس قروي

  0.64  3.38  20  غير ذلك

  الصحة

  0.71  3.26  75  المجموع

  0.67  3.05  19 محافظة

  0.46  3.21  7 مجلس بلدي

  0.67  3.08  29  مجلس قروي

  0.77  3.31  20  غير ذلك

  التنمية االجتماعية

  0.68  3.15  75  المجموع

  0.63  2.91  19 محافظة

  0.52  3.09  7 مجلس بلدي

  0.68  3.03  29  مجلس قروي

  0.79  3.20  20  غير ذلك

الدرجة الكلية للتنمية 
االقتصادية 
  واالجتماعية

  0.68  3.05  75  المجموع

  
دور الجمعيـات   لتباين األحادي، لفحص داللة الفـروق فـي         نتائج اختبار تحليل ا   : أ-25.4دول  ج

  ، وفق مكان العملالخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس
  

مجموع   مصدر التباين  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
  الداللة

  0.164  3  0.491  بين المجموعات

  الصناعة  0.585  71  41.544  خالل المجموعات
    74  42.035  المجموع

0.280  0.840  

  1.902  3  5.705  بين المجموعات

  الزراعة  0.842  71  59.793  خالل المجموعات
    74  65.498  المجموع

2.258  0.089  
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دور الجمعيـات   نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق فـي           : ب-25.4دول  ج
  ، وفق مكان العمليرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلسالخ

  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

  0.505  3  1.514  بين المجموعات

  التنمية االقتصادية  0.607  71  43.114  خالل المجموعات
    74  44.628  لمجموعا

0.831  0.481  

  0.156  3  0.468  بين المجموعات

  التعليم  0.508  71  36.068  خالل المجموعات
    74  36.536  المجموع

0.307  0.820  

  0.538  3  1.613  بين المجموعات

  الثقافة  0.616  71  43.729  خالل المجموعات
    74  45.342  المجموع

0.873  0.459  

  0.308  3  0.924  بين المجموعات

  الصحة  0.507  71  35.999  خالل المجموعات
    74  36.923  المجموع

0.608  0.612  

  0.283  3  0.848  بين المجموعات

  التنمية االجتماعية 0.465  71  33.031  خالل المجموعات
    74 33.879  المجموع

0.608  0.612  

  0.289  3  0.867  وعاتبين المجم

 0.475  71  33.730  خالل المجموعات

الدرجة الكلية للتنمية 
االقتصادية 
    74 34.597  المجموع  واالجتماعية

0.608  0.612  

  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
  

) α=0.05(عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 24.4(يتضح من الجدول 
 تعزى لمتغير صادية واالجتماعية في محافظة نابلسدور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتفي 

وتعزو الباحثة ذلك الى أن محور التنمية االقتصادية والمتعلق بمتغير مكان العمل  ال  .مكان العمل
حيث كانت الداللة ) α=0.05( توجد به فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

وهذه ) 0.612(لتنمية اإلقتصادية كانت الداللة اإلحصائية لهكذلك محور ا) 0.481(اإلحصائية له 
حيث تالحظ الباحثة أن  أفراد عينة الدراسة )  α=0.05( القيم أكبر من مستوى الداللة المفترضة

 العمل التنموي  في محافظة نابلس سواء اكانو يعملون في المحافظة او في مجالس وقادة من خبراء
 تعليمية يؤكدون بأن للجمعيات الخيرية دور حيوي في دعم القطاع بلدية أو قروية أو مؤسسات
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الصناعي ولو بشيء بسيط جداً كالصناعات البيتية والحياكة والخياطة وغيرها، وفي دعم الفئات 
المستهدفة  نحو زراعة محاصيل نادرة ذات جدوى اقتصادية ومردود مادي يحقق لهم االكتفاء 

ت على تزويد المزارعات باألدوية الالزمة للمحاصيل الزراعية الذاتي كما وعملت تلك الجمعيا
باإلضافة إلى تزويدهم باالشتال الالزمة للزراعة و البحث عن أسواق خاصة لتسويق تلك المنتجات 
من خالل المعارض والبازارات الخاصة ، ومن هناك فأن جميع هذه األنشطة تعمل وتدعم التنمية 

  .االقتصادية في محافظة نابلس
  

أما على صعيد التنمية اإلجتماعية فقد حققت الجمعيات دوراً هاماً في تفعيل التعليم والثقافة والصحة               
من خالل تقديم  األنشطة االجتماعية وبرامج تخدم المجتمع و تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة على                

 في تطـوير بـرامج      برامج ودورات تكسبهم مهارات قيادية باإلضافة لذلك ساعدت هذه الجمعيات           
  ورعاية األميين وتقديم كل الجهود لمحو األمية في محافظة نابلس كما وان هـذه              ،الصحة اإلنجابية 

الجمعيات  عملت على نشر التوعية داخل المجتمع من اجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة حيث                 
 تحقيـق التنميـة     أن جميع هذه األنشطة والبرامج المقدمة من قبل هذه المؤسـسات تعمـل علـى              

 . لذا فقد تم قبول الفرضية الصفرية المفترضة،االجتماعية في محافظة نابلس
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

 Recommendations    &Conclusionsاالستنتاجات والتوصيات 

  
   المقدمة 1.5

  
تم التوصل إليها من نتائج التحليل  ،ملخص عام لنتائج الدراسة  الباحثة في هذا الفصلتاولنت

 الباحثة مروراً اليهاتم عرض مجموعة من االستنتاجات التي توصلت ياإلحصائي ومناقشتة، كما س
بالتوصيات ذات العالقة، ووضع تصورات مقترحة آلليات تعزيز عمل الجمعيات الخيرية في 

  .محافظة نابلس
  

   الدراسة ئجلنتاملخص عام  2.5

  

، فـي مجـال   دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس         •
، )60.4(، وبنـسبة مئويـة      )0.94(وانحراف معياري   ) 3.02(الزراعة، قد أتى بمتوسط     

  .مجال الزراعةلجمعيات الخيرية في وهذا يدل على دور متوسط ل

، فـي مجـال   االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس   دور الجمعيات الخيرية في التنمية       •
، وهـذا   )61.8(، وبنسبة مئوية    )0.70(وانحراف معياري   ) 3.09(التعليم، قد أتى بمتوسط     
  .مجال التعليملجمعيات الخيرية في يدل على دور متوسط ل

ـ  دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس         • ال ، فـي مج
، وهذا  )62.4(، وبنسبة مئوية    )0.78(وانحراف معياري   ) 3.12(الثقافة، قد أتى بمتوسط     
  مجال الثقافةلجمعيات الخيرية في يدل على دور متوسط ل
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، فـي مجـال   دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس         •
، وهـذا   )65.2(، وبنسبة مئوية    )0.71(ي  وانحراف معيار ) 3.26(الثقافة، قد أتى بمتوسط     
  .مجال الثقافةلجمعيات الخيرية في يدل على دور متوسط ل

دور الجمعيـات   في    ) α=0.05(عند مستوى الداللة    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        •
  . تعزى لمتغير الجنسالخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

دور الجمعيـات   في  ) α=0.05(عند مستوى الداللة    ات داللة إحصائية    عدم وجود فروق ذ    •
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي،     الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس       

عند مـستوى الداللـة     فروق ذات داللة إحصائية     في مجالي الزراعة والتعليم، بينما توجد       
)α=0.05 (  في التنمية االقتصادية واالجتماعية فـي محافظـة         دور الجمعيات الخيرية  في 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي، في مجاالت الصناعة، والتنمية االقتصادية، والثقافـة،            نابلس
  .والصحة، والتنمية االجتماعية، والدرجة الكلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية

دور الجمعيـات   في  ) α=0.05(عند مستوى الداللة    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        •
  . تعزى لمتغير القطاعالخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

دور الجمعيـات   في  ) α=0.05(عند مستوى الداللة    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        •
 تعزى لمتغير عدد سـنوات      الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس       

فروق ذات  الخبرة، في مجاالت الصناعة والتنمية االقتصادية، والتعليم، والثقافة، بينما توجد           
دور الجمعيات الخيريـة فـي التنميـة        في  ) α=0.05(عند مستوى الداللة    داللة إحصائية   

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، في مجـاالت         االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس    
  .ة، والتنمية االجتماعية، والدرجة الكلية للتنمية االقتصادية واالجتماعيةالزراعة، والصح

دور الجمعيـات   في  ) α=0.05(عند مستوى الداللة    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        •
  . تعزى لمتغير مكان العملالخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

  

   اإلستنتاجات 3.5

  

لجمعيات الخيرية في محافظة نابلس دوراً في تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية بنسبة تبين إن ل
  :وتعرض الباحثة أستنتاجاتها في اآلتي% 61

 
 ضمن في محافظة نابلس وضعت خطة مستقبلية الجمعيات الخيرية استنتجت الباحثة بأن  •

ة من خالل قيامها بتزويد دعم المزارع الفلسطيني وتقديم يد العون والمساندلأهدافها 
المزارعين بإرشادات ودروات لكيفية الزراعة الصحيحية ودعم المزارعين باإلشتال 



 80

والمزروعات وبناء حلقة مع الشركات والجمعيات التسويقية لترويج وتسويق منتجات 
 . المزارعين مما أسهم في تحسين وضع المزارع الفلسطيني

الصناعات دعمت وشجعت خيرية في محافظة نابلس  الجمعيات الاستنتجت الباحثة بأن  •
 وهذا واضع في محافظة نابلس حيث نشاهد في السوق المحلية والتدبير المنزلي بشكل كبير

 في حين أن سياسات اإلقراض الشعبي في المدينة صناعات منزلية ونسوية بشكل كبير
ود نظراً لعدم وجود وتشجيع اإلستثمار للعمل الفردي للفئات المستهدفة كان دورها محد

 .تميل كافي لهذه الجمعيات

 دعم التعليم على مستوى المحافظة من تسهم في أن للجمعيات الخيرية استنتجت الباحثة  •
خالل ترسيخ قواعد العمل التطوعي والحض على التعليم ومحاربة األمية ودعم وتوعية 

ا بأن للجمعيات الخيرية دور العمل النسوي وتشجيع التعليم المهني، كما تستنتج الباحثة هن
في عقد دورات تعليمية وندوات وورشات عمل لتوعية األهالي بأن للتعليم دور حيوي 

 . وجوهري في بناء الوطن وبناء المواطن الصالح
 ترسيخ الهوية تعمل علىالجمعيات الخيرية في محافظة نابلس استنتجت الباحثة بأن  •

مؤسسات لبناء ركائز الدولة الفلسطينية ، حيث نجد أن الفلسطينية لتحقيق االستقرار ودعم ال
الجمعيات الخيرية تعزز ثقافة المواطن نحو العمل التنموي في محافظة نابلس وهذا يظهر 
في إقامة ندوات علمية وسياسية وفنية ، مما يدعم المواطن الفلسطيني ويحضه على العمل 

 .وخدمة أفراد مجتمعه وتفعيل روح العمل التطوعي
وتنمية القطاع الصحي من خالل تعمل على تقديم الجمعيات الخيرية ستنتجت الباحثة بأن ا •

تقديم أيام عمل طبية مجانية بالتنسيق والتعاون مع جمعيات ومراكز متخصصة، وتقديم 
خدمات الرعاية األولية لألطفال والنساء، ودعم ذوي االحتياجات الخاصة واالهتمام به 

م المادي يحجبها في تقديم خدمات أكثر كبناء مراكز صحية أو تقديم ، إال أن الدعورعايتهم
 .مواد طبية

هنالك انسجام في استجابات أفراد عينة الدراسة من خبراء العمل التنموي على دور  •
الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية باختالف أجناسهم ومؤهالتهم العلمية 

 .، وأماكن عملهم، وسنوات خبرتهم في العمل التنمويوالقطاع الذين يعملون به

دور الجمعيات الخيرية في التنمية هنالك تباين في آراء المبحوثين من أفراد العينة في  •
 حسب مؤهالتهم العلمية في كل من مجاالت االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس

تنمية االجتماعية، والدرجة الكلية الصناعة، والتنمية االقتصادية، والثقافة، والصحة، وال
للتنمية االقتصادية واالجتماعية، كذلك وجود تباين حسب خبرتهم في كل من مجاالت  

  .الزراعة، والصحة، والتنمية االجتماعية، والدرجة الكلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية
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  التوصيات  4.5

  

  : وصي بما يليت ة إليها الباحثتتأسيسا على االستنتاجات التي توصل
  

ضرورة اهتمام الجمعيات الخيرية على توفير الدعم المادي لألنشطة المتنوعة الخاصة بها  •
 .من خالل البحث عن مصادر تمويل داخلية وخارجية

ضرورة تسهيل إجراءات التنسيب لهذه الجمعيات لتكون شاملة ، و توفير كادر إداري قادر  •
 اتعلى إدارة وتنفيذ أنشطة هذه الجمعي

ضرورة توفير صناديق لمنح القروض للمنتسبين لهذه الجمعيات وذلك من خالل التشبيك  •
 .مع المؤسسات االقراضية

ضرورة توجيه االهتمام نحو تنفيذ المشاريع الزراعية وتعزيز صمود المزارعين للبقاء على  •
 .أرضهم

  وتوفير ضرورة االهتمام بتوفير أسواق ومعارض من اجل تسويق المنتجات الزراعية •
الموارد الضرورية ألنشطة تلك الجمعيات من خالل التعاون مع القطاع الحكومي والخاص 

 .واألجنبي

ضرورة االهتمام ببرامج التثقيف والتوعية المتعلقة بدور الجمعيات في تحقيق التنمية،  •
 .وإصدار بعض التشريعات والقوانين التي تعمل على تسهيل عملها

السلطة الوطنية إيجابا نحو الجمعيات الخيرية من خالل ترسيخ اتجاهات وزارات تعزيز  •
وفي مواقع صنع القرار على مبادئ اساسيه تضمن مشاركتهم في رسم السياسات الحكومية، 

  .مختلف األصعدة

العمل على تشجيع التفاعل والحوار المتواصل والمنتظم عبر أشكال مختلفة منها  •
تنسيقية على مستوى الوطن واصلة وتشكيل لجان االجتماعات واللقاءات الدورية المت

 .والمحافظات تضم وزارات ومؤسسات أهليه واطر نقابيه تعنى بالعمل االهلي الخيري

  
   آفاق تعزيز دور الجمعيات الخيرية في تحقيق تنمية مستدامة 5.5

  
ق أهدافهم  وفالعملية التنموية إيجاد آليات تعزز قادرون باستمرار إن الذين يمتلكون المعرفة

واستراتيجياتهم الفردية والجماعية، وإنهم قادرون باستمرار على تغيير استراتيجياتها وتحويل 
دو الجمعيات  ة فيه الباحثتمن خالل اإلطار النظري الذي تناول ، وجهتها إلى حيث يطمحون

معلومات التي ، ومن خالل الالخيرية في  تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في محافظة نابلس
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،  والمقابالت مع جهات اإلختصاصتم جمعها بواسطة االستبانة وهي األداة البحثية في هذه الدراسة
التي استخدمت المنهج الوصفي، وبعد التوصل إلى النتائج اإلحصائية في هذه الدراسة من خالل 

هنا من تقديم بعضاً من  في ة، ال بد للباحث وإستنتاجاتهاتحليل البيانات وعرض هذه النتائج ومناقشتها
  :ا كما يليوآليات تعزز من دور الجمعيات في تحقيق التنمية وتم عرضه مقترحات 

  
 للجمعيات ةعمل استراتيجية وطنية للجمعيات الخيرية  تراعى فيها الخطة االستراتيجي •

حلي  الخيرية في مناطق السلطة الفلسطينية وهذا بدوره يوفر مدى أوسع لتنمية المجتمع الم
 .في إطار قضايا التنمية الشامله

تفعيل قانون الجمعيات الخيرية إلرساء دعائم  ودور الجمعيات الخيرية في المشاركة في  •
 .تنمية المجتمع المحلي

 عن طريق زيادة نسبة الخاصة بالجمعيات الخيريةتعزيز الحياة الديمقراطية في المؤسسات  •
لمستفيدين والفئات المستهدفة من برامج االمشاركة في مراكز صنع القرار من قبل 

 . في هذه المؤسساتالجمعيات الخيرية

االنتقال بالجمعيات الخيرية من دور االغاثة الى تنظيم الحلقات النقاشية والدراسية حول  •
دور التنمية من خالل عمل جاد وفاعل وحشد المناصرين والمآزرين للنهوض بالجمعيات 

 .افظة نابلس خاصةالخيرية في فلسطين عامة ومح

تطوير عالقات تنسيق وتعاون وشراكة بينها و بين المؤسسات األهلية والقطاع الخاص  •
من أجل أن يسيرا من خالل تطبيق قانون الجمعيات الخيرية، ، التكاملمبنية على أساس 

معا وجنبا إلى جنب لتحقيق التنمية المجتمعية لإلسهام والمشاركة في إعداد الخطة الوطنية 
 .لشاملة للتنميةا

بناء عالقة شراكة حقيقية مع المنانحين محلياً وعربياً ودولياً لتبني هذه الجمعيات وإستدامة  •
 .مواردها المالية لتغطية برامجها وتحقيق رؤيتها ورسالتها

إنشاء قاعدة بيانات بالشراكة مع وزارة الداخلية الفلسطينية ومركز اإلحصاء الفلسطيني  •
ضحة للمؤسسات الفاعلة وعمل دراسات مسحية للتقييم المؤسسي بشكل لتحديد معايير وا

 .يميز ما بين جمعية وآخرها

على الباحثين الجدد دراسة واقع الجمعيات الخيرية التنموي في محافظات شمال الضفة  •
 .الغربية للوقوف على الصعوبات التي تواجه عملها

 تخصصية كإجراء دراسات بدور على الباحثين الجدد دراسة واقع الجمعيات من ناحية •
 .الجميعات الزراعية أو الصحية وغيرها من أمور للوقوف على الدور التنموي الحقيقي

على الباحثين الجدد دراسة الجمعيات الغير حكومية وخصوصاً األجنبية سواء أكانت منفذه  •
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 .يات للوقوف على الوضع التنموي الذي تحدثه هذه الجمعللخدمات أو داعمة للمشاريع

جمعيات الخيرية في محافظات  بين اللجدد دراسة واقع التشبيك والتنسيقعلى الباحثين ا •
 .شمال الضفة الغربية
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16/12/2009   

  
• http://ar.wikipedia.org/wiki  25/10/2009  تاريخ الزيارة .المنتدى االقتصادي   
•  http://www.social-team.com/forum/archive/index.php/t-2144.html  

  01/11/2009تاريخ الزيارة موقع المعرفة 
• http://www.humanitarianibh.net/conferences/abla.htm    ر دى الخب اريخ منت  ت

  1/1/2010الزيارة 
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  االستبانة بصورتها النهائية: 1 ملحق
  
  

  جامعة القدس

  عمادة  الدراسات العليا

  بناء مؤسسات وتنمية الموارد البشرية/ معهد التنمية المستدامة 
    
  

  اختي الكريمة/أخي الكريم 

  

  تحية طيبه وبعد،،،

  

  :تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
  

دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في (

  )آفاق تعزيزهامحافظة نابلس، و
  

تخصص بناء  /وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة          
مؤسسات وتنمية الموارد البشرية من جامعة القدس، وعليه فقد طورت الباحثة استبانه تكونت مـن               

: مثـل القـسم الثـاني     معلومات خاصة بكم كخبراء متخصصين، وي     : ثالثة أقسام، يمثل القسم األول    
الفقرات التي تعبر عن دورالجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة نابلس              

موزعه على مجاالت الدراسة والقسم الثالـث يتـضمن أسـئلة مفتوحـة عـن             فقرة) 53(يتضمن  
في العمل التنمـوي،    ، وبصفتكم أحد قيادات المجتمع المحلي وخبراء        الصعوبات والحلول المقترحة    

الرجاء اإلجابة على فقرات اإلستبانة بصدق وموضوعية، علماً بان المعلومات التـي سـتدلي بهـا                
  .ستوظف ألغراض البحث العلمي فقط

  
  لكم حسن تعاونكمةً شاكر

  

  نجالء حسن سليمان دراغمة 
22/1/ 2009  
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   البيانات األساسية-:القسم األول 
  
  -: المربع المناسب  داخلي إشارة  /من فضلك ضع ♦
 
  أنثى□ذكر          □:      الجنس .1

      دراسات عليا□ بكالوريوس □دبلوم متوسط     □ :  المؤهل العلمي .2
  مؤسسات خاصة □مؤسسات أجنبية   □مؤسسات أهلية   □مؤسسات حكومية    □ :  القطاع .3
   سنة10أكثر من  □سنوات     10 - 5من □ سنوات   5   اقل من □  :    عدد سنوات الخبرة .4
  :...................)حدد: ( غير ذلك      □ مجلس قروي□  مجلس بلدي  □  محافظة   □:   مكان العمل  .5

_________________________________________________________________________ 

  

ي محافظة نابلس، وآفاق تعزيزها  دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية ف: القسم الثاني 

  :م ما تجده مناسباً من الخيارات أما) x(ي  إشارة /ضع

  

 درجة االستجابة 

  الرقم
  الفقرة

  
جدا 

ة 
ير
كب

 

رة
كبي

طة 
وس
مت

 

لة
قلي

داً  
 ج
لة
قلي

 

  مجال التنمية االقتصادية :أوالً

  :الصناعة والتجارة  .أ
       .تدعم الجمعيات الخيرية مشاريع صغيرة  .1

المالية (تدعم األسر الفقيرة من خالل المساعدات   .2
  ).والعينية

    
 

       .تساهم في تطوير صناعات األشغال اليدوية  .3

       .تعمل على دعم الصناعات الغذائية البيتية  .4

 من خالل هتساهم في تسويق منتجات المر أ  .5
  .المحالت والمعارض

    
 

مشاريع تساعد العاطلين عن العمل على إنشاء   .6
  .صغيرة

    
 

رأس ) استثمار( تدعم القدرات المحلية لتطوير  .7
  .المال المحلي

    
 

       .تمنح قروضاً بربح بسيط  .8

       .تنظم دورات إرشادية ألصحاب المشاريع  .9

     تتعاون مع الهيئات المحلية في رفع كفاءة   .10
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  .المهنيين والحرفيين
       .اجحةتمنح مكافآت للمشاريع التنموية الن  .11

 :الزراعة .ب

تمنح الجمعيات الخيرية قروضاً لالستخدام في   .12
  .مجال الزراعة

    
 

       .تزود القطاع الزراعي  بالمزروعات واألشتال  .13

      .تشجع المزارعين على زراعة المحاصيل النادرة  .14

تعمل على تزويد المزارعات باألدوية الالزمة   .15
  .للمزارع

    
 

       .تنظم دورات إرشادية وصحية للمزارعين  .16

       .تساعد في تسويق المنتجات الزراعية  .17

 مجال التنمية االجتماعية :ثانياً 

  :التعليم  .أ

تساهم الجمعيات الخيرية في الحد من ظاهرة  .18
 .األمية

    
 

تساعد في الحد من ظاهرة تسرب الطلبة من  .19
 .المدارس

    
 

 الجمعيات الخيرية على حق المرأه في تشجع .20
  .التعليم

    
 

تساهم في تقديم برامج للدعم المعنوي للطلبة في   .21
 .المدارس

    
 

      .تساهم في بناء غرف صفية  .22

     .         تشارك في األنشطة التربوية الالمنهجية   .23

وية لطلبة تقدم  الجمعيات تمويل لدورات تق  .24
 .مختلفة) مجاالت وبرامج( المدارس في

    
 

تدعم برامج تدريب للمعلمين في موضوعات   .25
 .تربوية حديثة

    
 

     .للطلبة المحتاجين) عينية ومادية(توفر مساعدات   .26

       .تساهم في إقامة دورات تأهيل مهني  .27

      .تتبنى طلبة متفوقين ومبدعين  .28

عد في إقامة رياض أطفال في جميع أنحاء تسا  .29
  .المحافظة

    
 

      .تدعم األنشطة الرياضية  .30

 :الثقافة  .ب
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      . تقدم دورات تثقيفية ألفراد المجتمع  .31

       .تساعد في توفير الكتب الثقافية  .32

تساهم فـي إقامـة رحـالت تثقيفيـة لالمـاكن             .33
  .التاريخية

    
 

       . أدبيةت عقد  لقاءاتعمل على  .34

       .تعمل على تقديم أنشطة فنية  .35

      .تشرف على مراكز لتأهيل األحداث  .36

تساهم في إقامة برامج و أنشطة لتعميم قيم   .37
  .الديمقراطية

    
 

تساهم في إقامة برامج و أنشطة لخلق روح   .38
  العمل التطوعي المجتمعي

    
 

       . نفسي و اجتماعيتقدم برامج دعم  .39

       .تقدم برامج ارشاد اسري  .40

       .تقدم برامج إرشاد قانوني  .41

       .تقدم برامج لتوعية و تأهيل المرأة سياسيا  .42

تدعم ترشيح النساء للمجالس القروية والبلديات  .43
  .ل برامج عمليةمن خال

    
 

 :الصحة  .ج

لخاصة من المرضى تساعد في رعاية الحاالت ا  .44
. 

    
 

تساهم الجمعيات الخيرية في إنشاء مرافق   .45
 .صحية

    
 

      .تزود السكان بمواد صحية  .46

      .توزع  نشرات صحية  .47

      .تنظم أيام طبية مجانية متنوعة  .48

تساهم في تقديم برامج رعاية صحية خاصة   .49
 .بالنساء و األطفال

    
 

في تقديم برامج صحية لذوي االحتياجات تساهم   .50
  .الخاصة

    
 

مثل التوعية (تساهم في تقديم برامج صحة وقائية   .51
 )عن التطعيم

    
 

       .تساهم في تقديم برامج صحة إنجابية  .52

       .تشرف على مراكز لرعاية المسنين  .53
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  :ان العمل التنموي خبراء في ميدبصفتكم قيادات مجتمع محلي و:  القسم الثالث

  

  ما هي الصعوبات التي تواجه عمل الجمعيات الخيرية من فضلك اذكرها ان وجدت؟: أوال

1.  .........................................................................................................  
2. ......................................................................................................... 

3.  .........................................................................................................  
4. ............................................................................................... ..........  
5.  .........................................................................................................  

  
  ما آفاق تعزيز عمل الجمعيات الخيرية في محافظة نابلس؟: ثانيا

1. ............................................................................. ............................  
2. ......................................................................................................... 

3.  .........................................................................................................  
4. ............. ............................................................................................  
5.  .........................................................................................................  

  
  .انتهت االستبانة  

  مع شكري وتقديري لكم
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    تحكيم االستبانةرسالة.: 2ملحق 

  

  

 
  

   حفظه اهللا مجيد منصور: حضرة الدكتور

  

  تحكيم استبانه: الموضوع

  تحية طيبة وبعد،،،

  

أتقدم لحضرتكم بأحر التحيات وأتمنى لكم موفور الصحة والعافية، وأدامكم اهللا لخدمة العلم وأهله، 
ا كأداة بحث في دراستي الحالية أرجو من حضرتكم التكرم بتحكيم هذه االستبانة التي سيتم استخدامه

  : وهي بعنوان
  

جتماعية في دور الجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية واإل" 

   "محافظة نابلس، وآفاق تعزيزها
  

بنـاء مؤسـسات    / وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية المـستدامة          
مـدى قيـاس الفقـرات    ، ضمن محاور التحكيم وهي يسد أبو/ جامعة القدس/ وتنمية موارد بشرية

للموضوع المراد قياسه، ومدى مالئمة الفقرات من حيث الطول والقصر والوضـوح والغمـوض،              
ومدى مالئمة الفقرات للفئة المستهدفة، ومدى انتماء الفقرة للبعد الذي تقيسه، ومن حيـث احتمـال                

للغة المستخدمة في الفقرات، وإضافة أي فقرات       الفقرة الواحدة ألكثر من معنى، ومن حيث سالمة ا        
  .ترونها مناسبة، الفقرات المقترح حذفها

  
  مع احترامي وتقديري 

  

  :الى السادةنسخة 
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 مكان العمل الرتبة العلمية االسم الرقم

 جامعة القدس استاذ مساعد ربيع عويس -1

 النجاحجامعة  أستاذ مساعد مصطفى صالح الحاج علي  -2

 نجاحجامعة ال محاضر الزعنونيصل ف -3

 نجاحجامعة ال محاضر رسمية سعيد -4

 عة النجاحجام محاضر فوزي عادل مساعيد -5

 نابلس/جامعة القدس المفتوحة ساعد اكاديميم معزوز عالونة  -6

 جامعة النجاح محاضر حسن تيم -7

  جامعة النجاح  محاضر  سهيل صالحة   -8
  

  نجالء دراغمة: ثةالباح
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  آشف بالجمعيات المرخصة لدى داخلية نابلس.: 3ملحق 
  
  

 
  

 الرقم اسم الجمعية رقم القرار رقم التسجيل

NA-701-C 128 1 نساء عزموط الخيرية

NA-702-C 134 2 جمعية براعم سبسطيه

NA-703-C 192 3 الجمعية النسوية الخيرية

NA-705-C 167 5 الثقافية االجتماعية الخيرية

NA-706-INV  6 مركز أبحاث التنوع الحيوي

NA-707-SS  7 تنظيم وحماية األسرة

NA-708-SS  8 الدفاع عن اآلسرة

NA-709-C  9 جمعية بورين الخيرية

NA-710-CSS  10 جمعية اللد الخيرية

NA711-C  11 قريوت الخيرية

NA-712-CM  12 االتحاد النسائي العربي

NA-713-C  13 بزاريا الخيرية

NA-714-CS  14 نابلس للعمل النسائي

NA-715-CB 232 15 جمعية المرأة الحديثة

NA-716-C 233 16 احتياجات خاصة/رعاية األطفال

NA-717-C  17 رعاية الكفيف الخيرية

NA-718-C  18 جمعية يازور الخيرية

NA-719-SC  19 الرعاية االجتماعية الخيرية

NA-720-CM  20 لخيريةأصدقاء المريض ا

NA-721-C  21 سبسطية الخيرية

NA-722-CU  22 الورشة الثقافي والفنون.م

NA-723-CB  23 الفلسطيني للعمل التطوعي.م

NA-724-CU   24 منتدى الخريجين الثقافي

NA-725-C 267 25 جمعية دير شرف الخيرية

NA-726-BSS 278 26 الفلسطينية لألسر المنتجة
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NA-727-CU  27 تعديل االسم) يالو( فلسطينية للدراسات اإلقليمية ال

NA-728-RC  28 الجمعية األرثوذوكسية العربية

NA-729-C  29 جمعية حوارة الخيرية

NA-730-CU  30 حواء للثقافة والفنون.م

NA-731-CU 40 31 مركز صقر للثقافة

NA-732-ED 42 32 كرامة لدعم التعلم والتعليم.م

NA-733-CU  33 جذور للثقافة والفنون.م

NA-733-C  34 جمعية اليد الثانية الخيرية

NA-734-CED  35 جمعية رابعة العضوية

NA735-CU  36 )جمع(المستقبل الفلسطيني

NA735-C  37 رعاية الشباب

NA-736-C  38 جمعية قصرة الخيرية

NA-737-CC 55 39 أصدقاء جامعة النجاح

NA-739-CU  41 طة الخريجين جامعة القدس المفتوحة بيت لحم  راب

NA-740CU  42 ميالد الثقافة.م

NA-741-C  43 جمعية البر الخيرية

NA-743-C 61 45 أبناء يافا الخيرية

NA-744-C  46 الخير للصدقات اإلسالمية

NA-745-C  47 راعية أبناء الشهداء

NA-745-C  48 جمعية دير الحطب الخيرية

NA-746-C  49 مركز شؤون المرأة واألسرة

NA-747-CU  50 مركز الدراسات السامرية

NA-748-C  51 رابطة أهالي العباسية

NA-749-CU 22 52 مركز المنهل الثقافي

NA-752-A 4 55 جمعية قبالن الخيرية الزراعية

NA-753-CU 5  56 )جمع(جمعية المستقبل الفلسطيني للتنمية والديمقراطية

NA-754-C 15 57 جمعية دير الحطب الخيرية

NA-755-A 16 58 جمعية المركز الفلسطيني لتطوير الثروة الحيوانية

NA-756-C 22 59 جمعية األيدي الصغيرة الخيرية

NA-757-C 23 60 جمعية تل الخيرية

NA-758-CU 25 61 جمعية بيت الصداقة الفلسطيني

NA-759-C 24 62 م وتوجيه الطفلجمعية رعاية أال

NA-760-C 33 63 جمعية اللجنة األهلية لمحافظة نابلس

NA-761-C 42 64 جمعية أبناء البلد الخيرية
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NA-762-S 60 65 جمعية بيت الشباب الفلسطيني

NA-763-HR 63 66 جمعية أحسان لحقوق اإلنسان

NA-764-C 75 67 جمعية العائلة الفلسطينية

NA-765-CU 6 68  ملتقى بالطة الثقافيجمعية

NA-766-C 9 69 اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظات الشمال

NA-767-C 10 70 جمعية التضامن الخيرية اإلسالمية

NA-768-S 105 71 جمعية نشامى الشبابية

NA-769-S 106 72 جمعية الشباب الوطني للتنمية

NA-770-CU 113 73 جمعية مركز البرلمان الفلسطيني

NA-771-C 118 74 جمعية روجيب الخيرية

NA-772-C 119 75 جمعية نساء دير الحطب الخيرية

NA-773-C 137 76 جمعية بيت ايبا النسوية

NA-774-C 164 77 جمعية مدرسة األمهات

NA-775-HR 169 78 الهيئة المدنية للدفاع عن حق المواطن

NA-776-B 170 79  الفلسطينيالهيئة الشعبية لتنمية الريف

NA-777-C 220 80 )يسالم( الجمعية الخيرية للتنمية والتطوير

NA-778-C 221 81 جمعية نساء بالطة البلد الخيرية

NA-779-C 222 82 جمعية  الجماسين الخيرية

NA-780-B 40 83 جمعية الحفاظ على البلدة القديمة

NA-781-C 43 84 جمعية عصيرة القبلية

NA-782-M 244 85 جمعية أصدقاء مرضى لقلب األوعية المتكررة

NA-783-C 245 86 جمعية نساء قريوت

NA-784-CU 246 87 جمعية منتدى حوارة الثقافي

NA-785-SS 252 88 جمعية مجدل بني فاضل النسوية

NA-786-SS 253 89 جمعية العمل التنموي

NA-787-E 254 90 المركز الفلسطيني للتربية الحديثة

NA-788-SS 278 91 جمعية عيبال للتنمية الوطنية

NA-789-CU 279 92 جمعية خريجي الجامعات السورية

NA-790-M 282 93 الجمعية الفلسطينية ألمراض الجهاز الهضمي

NA-791-CU 348  94 )رفاه(مركز التنمية المجتمعية

NA-792-C 349 95 جمعية بيت البلد للعمل االجتماعي

NA-793-CU 361 96 مركز حوار للطفولة

NA-794-C 368 97 جمعية بيت وزن النسوية الخيرية

NA-795-SS 369 98 جمعية جوريش للتنمية والتطوير
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NA-796-C 382 99 جمعية وطن للعمل االجتماعي الخيرية

NA-797-CU 387 100 جمعية العين للتنمية الثقافية والمجتمعية

NA-798-M 388 101 سة مركز األمل الفلسطينية للشفاءجمعية مؤس

NA-799-CU 83 102 جمعية  خريجي جامعة النجاح الوطنية

NA-800-C 414 103 جمعية ياصيد الخيرية

NA-801-CU 415 104 ملتقى برقة الفكري الثقافي

NA-802-C 426 105 جمعية تلفيت الخيرية

NA-803-C 84 106 جمعية رعاية الصم والبكم

NA-804-C 438 107 جمعية مركز السنابل الثقافي النسوي

NA-805-B 445 108 جمعية الصداقة الفلسطينية اإليطالية

NA-806-C 450 109 جمعية كفر سابا الخيرية

NA-807-CU 451 110 جمعية مركز الريف لتنمية وإسعاد الطفولة

NA-808-CU 452 111 جمعية مركز جفرا

NA-809-E 455 112 ل للتطوير التربوي والتنمية المجتمعيةمركز أجيا

NA-810-C 100 113 المركز االجتماعي الخيرية

NA-811-CU 467 114 جمعية منتدى الريف الثقافي

NA-812-CU 109 115 مركز رعاية الطلبة المبدعين

NA-813-E 476 116 جمعية شباب الغد

NA-814-CU 111 117 مركز الزيتونة الثقافي

NA-815-EN 502 118 جمعية أصدقاء البيئة الخيرية

NA-817-CU 529 120 جمعية تنمية الطفل

NA-818-CU 542 121 )مؤسسة الشهيد ظافر المصري( المركز الثقافي

NA-819-S 543 122 نادي ياصيد الرياضي

NA-820-S 448 123 جمعية بيسان الشبابية

NA-821-CU 524 124 يجمعية مؤسسة اإلنماء الشباب

NA-822-B 548 125 جمعية الصداقة للتنمية والتعاون

NA-823-CU 549 126 جمعية ملتقى اإلعالميين الصغار

NA-824-E 2 127 جمعية التطوير واالزدهار الخيرية األهلية

NA-825-S 37 128 جمعية شباب بال حدود

NA-826-SS 42  129 "سفير"جمعية رعاية الطفل الفلسطيني الخيرية

NA-827-CU 45 130 الجمعية الفلسطينية لخريجي الجامعات والمعاهد المصرية

NA-828-C 50 131 جمعية مؤسسة الشيخ عمرو عرفات الخيرية

NA-829-C 51 132 جمعية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

NA-830-SS 60 133 جمعية مركز شباب إسكان الموظفين
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NA-835-C 26 138 جمعية بيتا الخيرية
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NA-838-CU 113  141 المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني

NA-839-C 120 142 جمعية العون الخيرية

NA-840-CU 117 143 جمعية قوس قزح الخيرية

NA-841-SS 132 144 نادي السنديانة للموظفين المتقاعدين
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" مقراطية والشؤون التنموية واألسرية الملتقى االجتماعي للدي
150 " مجال

NA-848-C 225  151 جمعية ذات النطاقين

NA-849-C 240 152 الجمعية الخيرية النموذجية

NA-850-C 241 153 جمعية أنجاز الخيرية

NA-851-C 259  154 جمعية نابلس لسمع و النطق

NA-8-52-C 275 155 يريةجمعية المغتربين الكويتية   الخ

NA-853-HR 268 156 جمعية أملنا الخيرية

NA-854-C 286 157 جمعية األمل الفلسطينية لمكافحة المخدرات والعقاقير الخطرة

NA-855-A 46 158 عقربا/جمعية الفالح الفلسطيني

NA-856-E 48 159 جمعية خريجي الجامعات والمعاهد في قرية دير شرف

NA-857-C 50  160 النسوي مركز تلفيت

NA-858-HR 75  هيئة الشكاوي الدوليةCIC 161

NA-859-A 77 162  جمعية سالم الزراعية

NA-860-RU 96 163 الجمعية الوطنية لتنمية قطاع السياحة

NA-861-B 136  164 جمعية أنصار اإلنسان

NA-862-C 137 165 جمعية العهد والوعد الخيرية

NA-863-C 138 166 لنسائية جمعية يتما ا
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NA-864-CU 15  167 جمعية منتدى قبالن الثقافي

NA-865-SC 139  168 المركز المعاصر للبحوث اإلنسانية والمجتمعية
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NA-867-S 152  170 جمعية شباب القصبة
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NA-869-C 160 172 جمعية اإلشراق النسوية الخيرية

NA-870-E 172  173 جمعية اقرأ الخيرية

NA-871-CU 187  174 جمعية منتدى الشباب الثقافي

NA-872-CU 196  175 جمعية المتميز للثقافة والفنون

NA-873-C 202  176 المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث القانونية والسياسية

NA-874-B 205  177 جمعية أهالي األسرى والمعتقلين الفلسطينيين

NA-875-C 3  178 جمعية السالم والمحبة

NA-876-CU 7  179 مركز الشيخ عبد الحميد الثقافي

NA-877-C 98  180 جمعية عرب السوالمة الخيرية

NA-878-C 99  181 جمعية نساء صره الخيرية

NA-879-C 211 182 رية جمعية زواتا الخي

NA-880-CU 217  183 جمعية منتدى الساحل الثقافي

NA-881-EN 222 184 جمعيه نابلس نظيفة خضراء

NA-882-C 227  185 جمعية منتدي نساء ارض كنعان

NA-883-CU 254  186 مركز يامن الثقافي االجتماعي

NA-884-C 266  187 جمعية نساء بيتا التنموية

NA-885-C 301 188  عورتا الخيرية جمعية

NA-886-E 306  189 الجمعية الفلسطينية للعلوم و الثقافة

NA-887-B 307  190 جمعية براعم للتنمية الخيرية

NA-888-C 310  191 جمعية عسكر االهلية

NA-889-CU 311  192 مركز الشاهين للثقافة و التطوير

NA-890-C 312  193 جمعية قصر الخير اللغوية

NA-891-B 348  194 جمعية جبل عيبال الخيرية

NA-892-S 264  195 جمعية مركز تنمية موارد المجتمع

NA-893-C 370  196 جمعية اجنسيا

NA-895-S 418 198 جمعية مشاريق نابلس للتنميه

NA-896-C 427  199 جمعية الفجر الجديد الخيرية

NA-897-CU 433  200 جمعية الفتيات المبدعات

2008الجمعيات التي تم تسجيلها في         
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NA-7198-CU 15 201  جني الثقافي 

NA-7199-C 23 " 202 الخيرية "رسل 

NA-7200-A 58 203  مزارعي محافظة نابلس 

NA-7201-SD 63 204 نابلس للتنمية والتطوير 

NA-7202-C 86 205 نساء طلوزة الخيرية 

NA-7203-C 99 206 شد ال مكتومسمو الشيخ محمد بن را 

NA-7204-C 116 207 بيت امرين النسوية الخيرية 

NA-7205-C 117 208 الريف الخيرية النسائية 

NA-7206-CU 126 209 امل الغد للتتنمية 

NA-7207-C 136 210 البلدة القديمة 

NA-7208-M 174 211 الفلسطينية لتطوير االسرة 

NA-7209- 188 212 ملتقى رجال االعمال 

NA-7210-A 199  213 الساوية/تطوير الريف 

NA-7211-C 206 214 عيلبون الخيرية 

NA-7212-C 234 215 طلوزة الخيرية 

NA-7213-C 236 216 انصار المراة و الطفولة 

NA-7214-SD 251 217 ملتقى شرق المتوسط 

2009الجمعيات التي تم تسجيلها في       

NA-7215-M 17 218  لصحية الفلسطينيةلجان الرعاية ا 

NA-9216-SD 36 219 التنمية و الرفاه االجتماعي 

NA-7217-SD 73 220 يدا بيد 

NA-7218-SS 74 221 سواعد نابلس 

NA7219-I 76 222 صدى لالعالم و الثقافة والتنمية 

NA-7220-A 77 223 الفلسطيني للبحوث والتنمية 

NA-7221-CU 78 224 نابلس للثقافة 

NA-7222-CU 87 225 الحياة لتنمية المجتمع المدني 

NA-7223-CU 100 226 زهرة الشمال للثقافة و الفنون 

NA-7224-CU 101 227 البيارة الثقافية 

NA-7225-S 123  228 شباب عزموط الخيرية 
NA-7226-C 134   
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