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 شكر وتقدير
برنامج التنمية الريفية المستدامة في جامعة القدس/فمسطين ممثال بادراتو لشكر أتقدم بال

 واساتذتو الذين بذلوا كل الجيد معي في اتمام ىذا المشروع االول من نوعو.
 

ي المؤسسات والمنظمات التنموية الدينية الذين قاموا باالستجابة واتقدم بالشكر لالخوة ف
 لتعبئة استمارات البحث بصدق وامانة وكانوا المتعاونين والناصحين النجاح ىذه الدراسة.

 
واتقدم بالشكر إلى السادة في لجنة المناقشة الدكتور اياد البرغوثي والدكتور سائد 

د في مراجعة الدراسة وتقييميا والتكرم بالمشاركة عمى ما قاما بو من خالص الجي الكوني
في اثراء النقاش بعدا عمميا ومعرفيا متميزا من خالل ابداء الرأي والمالحظة العممية 

 القيمة.
 

اتقدم بالشكر كل الشكر وعظيم التقدير الى كل من ساعد وساىم في انجاز ىذا العمل 
ذا العمل منذ لحظة التفكير بو وكان واخص استاذي الدكتور مفيد الشامي والذي سار بي

إلشرافو وتوجيياتو االثر الممموس في تقميل الجيد قدر االمكان، واالخذ الجيد من العمم 
والمعرفة بطريقة مدروسو ضمن حسابات عممية خالصة وانجاح ىذا المشروع والخروج بو 

في لتعميمي اصول بالشكل المقبول المتميز في نيايتو وقد اعطا ولم يبخل من وقتو ما يك
 البحث العممي والمعرفة المتدفقو.

 إلى كل اولئك مني الشكر والعرفان والتقدير
 واشكر جميور الحضور الىتماميم بالنقاش البناء الذي تم .

 
 رنا محمد إبراىيم طبيمو 
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 المصطمحات 9.9
 

 تعريفو المصطمح
( حيث قسمت إلى 1967تم اعتماد وتقسيم الضفة الغربية )المحتل سنة  رافي:التقسيم الجغ -1

تسع محافظات واحيانا إلى ثالث مناطق شمال الضفة الغربية ويضم 
 سمفيت . –جنين  -قمقيمية -طولكرم –محافظات نابمس 

 –القدس  –البيره  -وتضم محافظات رام اهلل  وسط الضفة الغربي
 اريحا.

 الخميل. –وتضم محافظات بيت لحم   يةجنوب الضفة الغرب
أي خدمة او نشاط تنموي او ثقافي او اجتماعي او غير ذلك يقدم  النشاط االىمي: -5

 .1تطوعا او اختياريا وييدف إلى تحسين معيشة المواطن
منطقة نشاط الجمعية او  -3

المؤسسة )المجتمع 
 المحمي(:

المعينة من خالل  ىي النطاق الجغرافي والذي تغطية الجمعية او الييئة
نشاطيا وبرامجيا، وتعني مستوى المدينة او القرية او المخيم الذي تقع 

 .2فيو المنظمة، او الجمعية، او الييئة االجتماعية
ىي الغايات التي تسعى الجمعية او المؤسسة تحقيقيا من خالل  اىداف المنظمة: -4

تائج المرجوة مجموعة البرامج واالنشطة التي تقدميا )ىي المخرجات والن
 من ىذه البرامج واالنشطة والخدمات(.

أي منظمة تطرح ىدف وتقدم برامج وخدمات جديدة في المجتمع المحمي  المنظمات الجديدة: -5
 لم تكن مطروحة سابقا او تعتمد اسموب عمل جديد.

المنظمة او الجمعية  -6
 التقميدية او المؤسسة:

رامج عمل تقميدي من ىي الجمعية او المؤسسة التي تعتمد اسموب وب
حيث االداره وغالبا ما تيتم بالبعد الخيري االجتماعي ومنيا الجمعيات 

 الخيرية واالندية الشبابية.
الجمعية او الييئة او  -7

 المؤسسة:
ىي شخصية معنوية مستقمة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد من األشخاص 

صالح ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق ىدف أو أىداف مشروعة تيم ال
 العام دون الربح المالي أو تحقيق منفعة شخصية.

 
 
 

                                                 
1
 6حعريفبث صفحت  2، هبدة 2000نت لس 1لبنىى الجوعيبث الخيريت والهيئبث األهليت رلن   
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 تعريفو المصطمح
الجمعية او الييئة  -8

او المؤسسة 
 االجنبية:

 

"أية جمعية خيرية او ىيئة غير حكومية اجنبية ويقع مقرىا او مركز نشاطيا 
 الرئيسي خارج االراضي الفمسطينية او كانت اغمبية عدد اعضائيا من االجانب".

معية الج -9
 العمومية:

ىي الييئة العامة والمكونة من مجموع اعضاء الجمعية وىي السمطة العميا في 
 الجمعية او الييئة.

وىو المجمس المتنتخب من الجمعية العمومية الدارة الشؤون االدارية والمالية ...  مجمس االدارة: -90
 وغيرىا لمجمعية او المؤسسة او الييئة.

تنظيم الداوية:  -99
 – 9999من 
 م.9595

"تنظيم ديني عسكري احتل المسجد االقصى وحول قسما منو إلى كنيسة 
والقسم االخر مخزن لمغالل والسالح واسطبل لمخيول واطمقوا عمى المسجد انذاك 
)معبد سميمان( وعرفوا ىؤالء بفرسان المعبد او فرسان الييكل او الداوية وكان 

 ن لو.يناط بيم حماية المعبد وتأمين مصادر التموي
تنظيم  -95

االسبتارية من 
 –م 9099
 م:9396

تنظيم ديني مسيحي تمتد جذوره في االراضي المقدسة إلى ما قبل قيام الحممة 
الصميبية االولى اذ قام جماعة من اىالي )اما لفي( بتأسيس مستشفى في بيت 
المقدس من اجل ايواء الحجاج الالتين الفقراء او الذين فقدوا نقودىم وامواليم 

ثناء االنتقال من اوروبا إلى الشرق وقد سمي فيما بعد بـ )مقر ىيئة فرسان ا
 القديس يوحنا او االستبارية(".

فرسان:  -93
)التيوتون( 

 –م 9993
 م:9590

"ظير تنظيم التيوتون بعد معركة حطين بشكل رسمي وكان من اىم ميامو ىو 
مان االستمرار تأمين الممتمكات لمكنيسة االلمانية في مممكة بيت المقدس لض

 .1والصمود في االرض المقدسة ويتبعوا االمبراطور فردريك الثاني"

التنظيمات  -94
الدينية المسيحية 

 االخرى:

"ومنيااا تنظاايم الفرسااان الكاارمميين )منطقااة الكرماال( وفرسااان القااديس جااورج )منطقااة 
نات المد( وفرسان القاديس لعاازر )منطقاة العيزيرياة حالياا( وساميت البماده بإساميم وكا

ميمااتيم الرئيسااية تركاازت عماام رعايااة مر اام الجااذامس وفرسااان القااديس " تومااا " وفااي 
غالبيتيم كانوا من الفقراء األوربيون ىميام تايمين الماال والغاالل إلام حجااج كاانتربري 
ولم يكوناوا ظااىرين ولام يعارف عانيم البااحثون كثيارا وعاددىم قميال. وفرساان القاديس 

 .2وفرسان "الفرانسيسان" ""لورنس" وفرسان "الدونيمكان" 

                                                 
1
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 تعريفو المصطمح
الحرب  -95

 الصميبية:
"وىـــي الحـــرب الـــذي اعمـــن قياميـــا البابـــا "اربـــان الثـــاني" فـــي مجمـــع كميرمـــون ســـنة 

م وكـــان يحمـــل فـــي مقدمـــة الجـــيش صـــميبا كبيـــرا العادتـــو )كمـــا 1095ىــــ / 489
يــــدعون( إلـــــى موطنــــو االصـــــمي فـــــي بيــــت المقـــــدس وتحريـــــر بيــــت المقـــــدس مـــــن 

 .1مين"المسم
الخانقا  -96

 الصالحية:
ىي القسم من منزل بطريرك الروم االرثوذكسي في القدس والمالصق لكنيسة 
القيامة من الناحية الشمالية والذي استممكو صالح الدين برضى الروم وحولو إلى 

 1189ىـ الموافق ميالدي 585جامع ورباط اوقفو لمصوفية في رمضان 
ر السن )المسنين( وىي اول خدمة وخصص فيما بعد لممجاىدين من كبا

 متخصصة ليذه الفئة العمرية.
البيرمار ستان  -97

 الصالحية:
ىـ 585ىي مبنى في الكنيسة المجاورة لدار االسبتارية استممكو صالح الدين في 

م واوقفو مستشفى لممرضى وجيزه بالعقاقير واالدوية واالطباء 1189الموافق 
"شبو مركزية" وكان المرضى بو من كافة واوقف لو وقفا وعين لو اداره خاصة 

وجميع فئات الشعب دون تميز لمدين او الممة وخدم فيو اطباء مسممون 
 ومسيحيون شرقيون وجعل العالج مجانا لمجميع.

المدرسة  -98
 الصالحية:

ىـ 588"وىي كامل كنيسة القديسو حنو استممكيا صالح الدين وحوليا في رجب 
 يفة مشيختيا من الوظائف السنية الشافعية.إلى مدرسة دينية سنية وجعل وظ

المدرسة  -99
 االف مية:

وىي وقف من الممك االفضل )نور الدين ابن صالح الدين( وقد اوقفت عمى 
 فقياء المالكية بالقدس الشريف.

المدرسة  -50
 الميمونية:

ىـ من خازن صالح الدين االمير فارس الدين )ابو 593وىي وقف اوقف سنة 
 .2سعيد الميموني("

المؤسسة  -59
 التنموية الدينية:

ىي اية مؤسسة او جمعية او ىيئة تنموية تتبع ادارتيا إلى طائفة، او ممة او 
دين معين ومحدد، وال تسمح الي طائفة، او ممة، او دين آخر، او افراد منيم 

 بالتدخل المباشر او غير المباشر في تسيير عمميا االداري، او تحديد اىدافيا.

 

 

 

 
 عريفوت المصطمح

                                                 
1
 الوصذر السببك  

2
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55- α  =0.05  
 

وىي عبارة عن ىامش الخطأ المسموح بو،  SPSSقياس احصائي من برنامج 
% 95% = 5 -% 100وىذا يعني أن فترة الثقة في ىذه الحالة عبارة عن 

 وتم اختيار ىذا المستوى ألغراض تعميم نتائج العينة عمى مجتمع البحث.  
53- P. Value  = اتجة عن حسابات الفحص اإلحصائي وىي عبارة عن احتمالية الخطأ الن

 المستخدم. 
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 ممخص الدراسة
 

ازداد عدد الييئات او الجماعات االجتماعية تحت اسماء دينية مختمفة وبأىداف متعددة بعد دخول 
 1948الجيوش البريطانية االراضي الفمسطينية وقيام الدولة العبرية عمى الساحل الفمسطيني سنة 

 تمين لمتغمغل داخل المجتمع واالسرة العربية.ووجود حاجة لدى المح
 

ىذه الدراسة تقدم العديد من االجابات التي تدور في ذىن المواطن الفمسطيني. ولعبت المنظمات 
المجتمعية دورا ميما في توفير وتوسيع الخدمات االجتماعية في مجاالتيا المتعددة كالتنمية االجتماعية 

 ي وخدمات االغاثة.والمرأة والتدريب والبحث العمم
 

ونظرا إلرتباط افراد المجتمع بمبادئ وتعاليم الديانات السماوية فقد وجدت الجماعات والمنظمات التي 
ارتبطت بيذه المبادئ من خالل ربطيا المباشر بالجامع والكنيسة. وقد ساعد في ىذا العمل انتشار 

حول اىدافيا وطرق عمميا وانتمائيا  بعض المنظمات االىمية العممانية االخرى والتي عمت الشكوك
 ومحاوالتيا التأثير في االسرة والتعميم والصحة والحياة اليومية.

 
  ىدفت الدراسة الى معرفة واقع المؤسسات التنموية الدينية في فمسطين )الضفة الغربية( ومدى

الداعمة  عالقتيا بمؤسسات السمطة الفمسطينية والدول المانحة والجيات االىمية والحكومية
 لبرامجيا.

 .ومعرفة عالقة المجتمع المحمي بيذه المؤسسات ومدى تأثيرىا عمى تطوير المجتمع 
 .وعمى تأثير الدول او الجماعات المانحة عمى تحديد انواع البرامج والخدمات المقدمة 

 .وعمى نوعية الفئة المستيدفة من خدمات ىذه المؤسسة 

 رة وعالقة الممول )المانح( في القرارات والبرامج.ومركزية او المركزية القرار في االدا 

 
والدراسة ىذه ليا اىمية خاصة في التعرف عمى احوال وعالقة المؤسسات التنموية الدينية بالسمطة 

 والمجتمع المحمي والمنظمات الحكومية الخارجية واالىمية. 
مطة الوطنية الفمسطينية التي تبحث ولمدراسة ىذه اىمية خاصة كونيا الدراسة االولى في اراضي الس

 في المؤسسات التنموية الدينية.
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% وسط 48.8% متواجدة شمال الضفة الغربية، 22.6مؤسسة دينية، من بينيا  94شممت الدراسة 
% من المؤسسات يتواجد في المناطق الحضرية وبمغت نسبة المؤسسات الدينية 69الضفة الغربية 

 % بينما بقية المؤسسات ذات طابع مسيحي.60ذات الطابع االسالمي حوالي 
 

 مؤسسة  94مجتمع الدراسة يتكون من 
 (21( طولكرم )25( نابمس وسمفيت )35( رام اهلل )74( القدس )40( بيت لحم )25الخميل )
 ( موظفا تقريبا.3000(. ويعمل فييا )9( اريحا )15( قميقيمية )20جنين )
 سؤاال مغمقا  180بيانات ويتكون ىذا االستبيان من اعتمد الباحث االستبيان اداة لجمع ال

 خمسة عشر قسما. 15ومقسما الى 

% من المؤسسات التنموية في الضفة الغربية تعتمد التمويل الذاتي 45اظيرت الدراسة ان 
% من المؤسسات الدينية تعتمد عمى التمويل من مؤسسات دينية وطائفية اجنبية خارجية. 64و

 من المؤسسات االىمية ليا عالقة مع الجيات المانحة. %65.5وأن ما نسبتو 
% تعتبرىا عالقة وصاية وتبعية من ىذه المؤسسات في الضفة الغربية تعقوا أن التمويل 19و

 الخارجي بغض النظر عن مصدره ىو مقيد لمعمل.
% 47ىناك نسبة عالية لممشاركة في تحديد االولويات واالحتياجات بمغت ىذه النسبة حوالي 

 %.60وىناك نسبة اعمى في التنفيذ حيث وصمت الى 
% من المؤسسات عمى تقديم الخدمة لجميع المحتاجين بغض النظر عن االنتماء الديني 88افاد 

% من المؤسسات الدينية تعتمد أسموب ان الخدمات يجب ان تكون شاممة 90او الطائفي وحوالي 
 ومتوازية.

من الضروري ان تكون االدارة العميا لممؤسسة من % من المؤسسات المدروسة افادت انو 30
 الطائفة الممولة لتحقيق رسالة المؤسسة واىدافيا.

% من المؤسسات التنموية الدينية المدروسة ان العالقة مع السمطة الوطنية 75افادت حوالي 
 الفمسطينية تساىم في بناء المؤسسة وتقدميا.
ية الدينية تعتمد التسجيل والعمل ضمن قوانين وانظمة اظيرت الدراسة ان غالبية المؤسسات التنمو 

% من المبحوثين بأن البرامج والخدمات تقدم لمفئة المستيدفة من ابناء الدين او 8الجمعيات افاد 
الطائفة او الممة التي تتبعيا ىذه المؤسسة. وان المعتقد الديني لممؤسسة لو عالقة واضحة بالفئات 

 ية. المستيدفة في عممية التنم
وفيما يتعمق بالسياسات المتبعة في تحقيق اىداف المؤسسة فإن المعتقد الديني يمعب دورا ميما 

 فييا.
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وان معظم المؤسسات الدينية تواجو العديد من المعيقات. وسجمت ىذه الدراسة ان وسط الضفة 
 الغربية قد حازت عمى النصيب االكبر من وجود المؤسسات الدينية التنموية.

من الدراسة ان ىناك ظيور لممشاركة بين الفئة المستيدفة والمؤسسات التنموية الدينية ويظير 
وىناك تحديد واضح لممنطقة الجغرافية المستيدفة والفئة االجتماعية المستيدفة كذلك وتحوي 

 فمسفتيا االىتمام بالعنصر البشري والتنمية المستدامة.
االىداف فإن االدارة العميا في المؤسسة من البمد الممول اما فيما يتعمق بالسياسات المتبعة لتحقيق 

اصال او تتبع الطائفة التي تمول ىذه المؤسسة سواء اكانت اسالمية او مسيحية لتحقيق اىدافيا 
 واغراض الطائفة.

اما عالقة ىذه المؤسسات بالسمطة الوطنية الفمسطينية فقد وضعت في تناقض خاصة االسالمية 
د عمى حسابات بعض المؤسسات الدينية في قطاع غزه والعائدة لحركتي حماس منيا بعد وضع الي

والجياد االسالمي بدعوا عدم حسن استخداميا ارضاء لجيات ضاغطة خارجية عمى السمطة 
 الوطنية الفمسطينية.

 
 وفي ىذا يوصي الباحث بـ:

 تعميق الدراسة والبحث لممؤسسات التنموية الدينية. .1

 ة من الشفافية لقبول ىذا النوع من المؤسسات في المجتمع.العمل عمى إيجاد درج .2

 األخذ بالتنوع الديني والطائفي في مراكز اإلدارات العميا فييا. .3

 إكمال تسجيل ىذه المؤسسات رسميًا لدى الجيات المعنية. .4

 رفع أىدافيا التشغيمية من التشغيل الفردي إلى التشغيل الجماعي والتنمية االجتماعية. .5

 ت ىذه المؤسسات اإلغاثة الفردية إلى المشاركة في التنمية الشاممة.نقل خدما .6

 االبتعاد عن المركزية في اإلدارات العميا واألخذ بمبدأ المشاركة. .7
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Abstract 

 

After the entrance of the British forces to Palestine, the number of the 

entities or social groups, with different religious names and objectives, 

increased. Coincidently the establishment of the Jewish state on the 

Palestinian cost in 1948 and the occupiers’ need to permeate in the Arab 

society and family, contributed to this increase. 

 

This study presents a number of answers to the questions that occupy the 

mind of the Palestinian citizen. The social organizations played an important 

role in the provision and expansion of social services in the different aspects, 

like the social development and women, training, scientific research, and 

relief services. 

 

Because of the people’s attachment to the doctrine and principles of the divine 

religions; the groups and organizations that associate themselves to these 

principles have been found through attaching themselves directly to mosques 

and churches. The emergence of some secular civil organizations was an asset 

to the religious ones, since people were skeptic about their goals and manner 

of action, and their allegiance and affiliation, in addition to their attempts to 

have an impact on the family, education, health, and daily life. 

 

 The study aimed at identifying the status of the religious 

developmental institutions in Palestine (The West Bank) and the 

extent of their relations to the Palestinian Authority and the donor 

countries, in addition to the civil and formal bodies who support their 

programs. 

 Identifying the local community’s relation to these organizations and 

to what extent they contribute to the development of the society. 
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 The influence of the donors on the determination of the programs and 

services provided. 

 Their influence on the selection of the target category which will 

receive the services. 

 Centrality or decentralization of decision making in the 

administration and the relation of the donor to the decisions and 

programs. 

 

This study have a particular significance in identifying the status of  and 

the relations between the religious developmental organizations to the 

P.A., the domestic community, and the governmental local and foreigner 

organizations.  

 

This study have a significant importance, also, since it’s the first one in 

the Palestinian territories which take as it’s subject of research, the 

religious developmental organizations. 

 

The study involved 94 religious associations, among them were 22.6% 

based in north West Bank, 48.8% central West Bank. 69% of the 

organizations is located in the rural areas and the religious organizations 

that have Islamic characteristics were about 60%; while the rest of the 

organizations are Christian in nature. 

The community of study consists of 94 religious associations 

Hebron (25) Bethlehem (40) Jerusalem(74) Ramallah (35) Nablus and 

Selfit (25) Tulkarm (21) Jenin (20) Qalqilia (15) Jericho (9). About 

(3000) employees are working at these associations.  
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 The researcher adopts the questionnaire as a tool to collect 

data. This questionnaire consists of 180  closed questions and 

divided into 15 sections. 

 

The study shows that 45% of the developmental organizations in the 

West Bank relies on the  self-finance and 64% of the religious 

organizations depend on finance from foreigner religious and sectarian 

organizations. 

 

 It shows also that 65.5% of the civil organizations have ties with 

outsiders donors. 

 

19% of the organizations consider the relation with the donors as  

guardianship of and dependence to the donors. They consider also that 

sponsorships are  binding regardless of the donating side. 

  

The donors part in specifying needs and priorities neared 47% and the 

part in the executive aspect is 60%. 

 

88% of the associations reiterated that services are to be introduced to the 

needy regardless of their religious or denominational affiliation. 90% of 

the religious organizations adopt introducing services inclusively and in 

a parallel manner. 

 

30% of the studied associations stressed on the vitality that the higher 

administrative positions of the organization are to be occupied by the 

financing parties to achieve the objectives and message of the 

association. 
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75% of the religious developmental organizations, object of the study, 

stated that the relations with the PA contribute to the prosperity and 

progress of their associations, 

 

The study shows that most of the developmental religious organizations 

adopt prescription and working under the rules and regulations. 8% of 

the researched said that the programs and services are granted to the 

target group of the same religion or denomination that the association 

follows. 

 

The study shows, also, that the religious belief of the association plays a 

major role in assigning the target group in the developmental process. 

 

Concerning the polices adopted in realizing the objectives of the 

organization, the religious belief has a notable role in these polices also. 

 

Most of the religious organizations face obstacles. This study found out 

that the center of the West Bank has the biggest share of the 

developmental religious organizations. 

 

The study shows also that some kind of cooperation is apparent between 

the target groups and the developmental associations that assist them. 

The associations specify the included geographical area and the target 

category. The philosophy of these organizations focus on the human 

resources and sustainable development. 

 

Regarding the polices and measures in executing the goals and 

objectives, the leading positions are occupied by nationals from the 

financing country or followers of the same denomination of the financer, 
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be it Christian or Islamic, in order to perform the financer goals and 

serve the denomination. 

 

The relationship between those organizations and the  Palestinian 

Authority,  is contradictory. The PA has frozen the monies of the Islamic 

organizations in the Gaza strip. The monies which belong originally to 

Hamas and the Islamic Jihad, under the pretext of the ill-use, actually to 

appease the outside parties, who exert pressure on the PA. 

 

The researcher recommends: 

1. To deepen research and study on the religious developmental 

organizations. 

2. Creating some sort of transparency to accommodate this sort of 

organizations in the society. 

3. Allowing religious and sectarian diversity in the administrative 

positions in these organizations.   

4. Completing the registration of these associations formally and 

properly. 

5. Elevating their employing objectives from individual employment 

to collective employment and social development. 

6. employing the individual relieving services provided by these 

associations in a comprehensive development. 

7. keeping off centrality in higher administrations and allowing 

participation in decision making. 
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 الدينية في فمسطين ةالمؤسسات التنموي
دراسة تحميمية  

 
رنا محمد ابراىيـ طبيمة : اسـ الطالب

( 20111552): الرقـ الجامعي
مفيد الشامي . د.أ: اشراؼ

الفصل األول 
القسم التمييدي 

: المقدمة 1.1
كاف لمتغيرات المتكررة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية اثر فعاؿ في تشكيؿ مؤسسات المجتمع 
المدني في فمسطيف خاصة اذا عممنا اف فمسطيف الجغرافية قد كقعت تحت احتالالت عديده  نظرا لمكقع 

فمسطيف الجغرافي المتكسطي في المنطقة حيث كانت ىدفا دائما لكجكد المستعمر في ارضيا بقكاتو العسكرية 
. كقكانينو المدنية كاالجتماعية التي تكرس االحتالؿ كما يساعده في كجكده الطكؿ مدة ممكنو

 
كقد كـر اهلل ارض فمسطيف باالدياف السماكية المسيحية كاالسالمية كالعديد مف الرسؿ قبؿ ىذا مما اكجد 

الكثير مف االىتماـ في تطبيؽ مبادئ ىذه الديانات السماكية االصمية في فمسطيف كمجتمعيا مما كاف سببا 
ككانت   (تحرير االراضي المقدسو)في العديد مف الصراعات كالحركب كاالحتالالت ليا ككانت تحت اسـ 

ىذه الصراعات كالحركب تخمؼ العديد مف المرضى كالفقراء كالمحتاجيف مما اكجد كساعد في انتشار 
جماعات اك جمعيات تقـك عمى خدمة ىذه الفئة مف الناس كال شؾ ىنا مف اف اداره ىذه الجيكش كانت 
تستغؿ مثؿ ىذه الجمعيات اك الجماعات لخدمة مصالحيا الخاصة كالتي تثبت كجكدىا في االراضي 

. الفمسطينية
 

كقد ازدادت ىذه الييئات اك الجماعات كبأىداؼ متعددة بعد دخكؿ الجيكش البريطانية االراضي الفمسطينية 
بعد اتفاقية سايكس بيكك كدخكؿ الحركة الصييكنية االراضي الفمسطينية كقياـ الدكلة العبرية عمى الساحؿ 

 ككجكد حاجة خاصة لدل المحتميف لمتغمغؿ داخؿ المجتمع كاالسرة العربية كمحاكلة 1948الفمسطيني سنة 
. العرب الفمسطينييف دفع الخطر ىذا عف المجتمع الفمسطيني

 
كتفاكت افراد المجتمع في تصديؽ اك قبكؿ كعدـ قبكؿ ىذه الجماعات اك الجمعيات كطريقة تمكيميا كمف ىك 

المستفيد مف خدماتيا كحقيقة كجكدىا كاالسباب التي دفعت بيذه الجماعات لقطع البحار كالمحيطات 
لحضكرىا لفمسطيف، كتضاعؼ ىذا االىتماـ كمما اقتربنا مف الحالة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية 

كاالحتاللية التي كصمت الييا الديار الفمسطينية خاصة بعد انتشار العمـ كالمعرفة لدل المجتمع الفمسطيني 
. كانتشار الكعي اإلعالمي الحديث
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كىذه الدراسة تقدـ العديد مف االجابات الحالية كالحديثو لكثير مف التساؤالت التي تدكر في ذىف 

المكاطف الفمسطيني في ىذه االياـ كبعد انتشار ىذه الجمعيات بشكؿ كاسع في القرية كالمدينة كالمخيـ 
كاخذ اشكاؿ عدة منيا السياسية كالدينية كاالجتماعية كالحقكقية كغيرىا كصفة التابعية اك المستقمة 
كالممكلة مف مصادر تمكيؿ متعددة كبعضيا غير معمكـ، كمف ىذه الجماعات كالجمعيات كانت 

. الييئات كالمنظمات التنمكية الدينية
 

كليذا ستقكـ ىذه الدراسة بالكقكؼ عمى حقائؽ المؤسسات الدينية التنمكية كعالقتيا بالتنمية في 
فمسطيف مف خالؿ التعرؼ عمى عالقتيا بالسمطة الكطنية الفمسطينية كالييئات كالمنظمات االىمية 

ككيفية اداره المؤسسات التنمكية الدينية كطرؽ التمكيؿ كالصرؼ كالفئات المستيدفة لخدماتيا كالتمكيؿ 
. الخ... بػأنكاعو 

 
:  مشكمة الدارسة2.1

 
لعبت المنظمات المجتمعية دكرا ميما في تكفير كتكسيع الخدمات االجتماعية في مجاالتيا 
المتعددة كالتنمية االجتماعية كاالعالـ كالصحة كحقكؽ االنساف كالمرأة كالتدريب كالبحث العممي 
كخدمات االغاثو كالتي قدمتيا لتكاجو مشاكؿ الصحة كالفقر كالتعميـ كالحاجات المجتمعية في 

. المجتمع
 

كبعد اف اتـ االحتالؿ االسرائيمي احتاللو لفمسطيف الجغرافية بدأت بعض الجماعات بصفة خاصة 
. كالمجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ يحاكؿ تشكيؿ جماعات كاساليب لمدفاع عف المجتمع كبشكؿ فعاؿ

 
كنظرا الرتباط افراد المجتمع بمبادئ كتعاليـ الديانات السماكية فقد كجدت كحتى قبؿ كجكد الدكلة 

العبرية الجماعات كالمنظمات التي ارتبطت بيذه المبادئ كمحاكلة الدفاع عف قدسية االرض 
الفمسطينية كالفرد الفمسطيني مف خالؿ ربطيا المباشر بالجامع كالكنيسة كالجيات الدينية لما ليذه 
االماكف المقدسة مف اثر كبير في تنظيـ الجماعات كإلرتباطيا بتعاليـ الديانات كالتي ىي اقرب 

 (االسالمية- المسيحية )الطرؽ لتنظيـ كتجميع كخدمة االفراد خاصة كاف معظـ اركاف ىذه الديانات 
تؤدل بشكؿ جماعي كتدعكا إلى الرحمة كالتآلؼ كالتجمع كالدفاع عف حقكؽ الناس كرفض المحتؿ 

كطمب الحرية كما إلى ذلؾ كقد ساعد في ىذا عمؿ كانتشار بعض المنظمات االىمية العممانية 
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االخرل كالتي عمت الشككؾ حكؿ اىدافيا كطرؽ عمميا كانتمائيا كمحاكالتيا التأثير في االسره 
. كالتعميـ كالصحة كالحياة اليكمية ألفراد المجتمع الفمسطيني

 
كبعد اف احتمت الدكلة الصييكنية كامؿ االراضي الفمسطينية بدأ المجتمع المحمي الفمسطيني كمنظمة 
التحرير الفمسطيني بعد كجكدىا يقـك بتشكيؿ اليات لمدفاع عف الكجكد، كالثبات في االرض، كاتسع 

ككاف لمطابع الديني . بذلؾ عمؿ الييئات االىمية الداخمية، كالمساعدة مف خارج االراضي الفمسطينية
في ىذه الييئات نصيبا ممحكظا كعممت مع غيرىا مف المؤسسات، كىذا ما احدث تحكالت ميمة في 

بعض الجمعيات كالييئات االىمية كالخيرية التقميدية، حيث تكجياتيا، كنظاـ عمميا كمناطقيا 
حيث كصمت القرية كالمخيـ ككجد بذلؾ الجامعات كمراكز التدريب، كالمستشفيات الخيرية . الجغرافية

. كاالقراض الزراعي كالصناعي كمصانع انتاج االغذية كما يشجع االنتاج اليدكم كالمنزلي
 

 (الضفة الغربية كقطاع غزه) 1967كبعد كجكد السمطة الكطنية في االراضي الفمسطينة المحتمة عاـ 
خمؽ كاقع اقتصادم كاجتماعي كقانكني كسياسي مستحدث كجديد مما ادل إلى كجكد مجاالت عمؿ 
لممنظمات االىمية الجديدة كالتراجع لمجاالت اخرل كانتشار العديد مف جمعيات الحقكؽ كالدفاع عف 

الخ ... المرأة كاالسره كبدأت مسميات جديدة مثؿ تمكيف المرأة كالنكع االجتماعي كلمشاركة كالككتو 
كقد تأثرت العديد مف الجمعيات كالمنظمات االىمية بيذه االتجاىات كمنيا المنظمات التنمكية الدينية 
كالجمعيات التابعة ليا ككجد ىناؾ انكاع مف العالقات الخاصة بيف ىذه المنظمات كالسمطة الكطنية 

. سكاء كانت عالقات تكاممية اك تنافسية اك عالقة مشاركة في بعض االحياف
 
:  أسئمة الدراسة3.1

 
ىؿ تختمؼ المؤسسات الدينية التنمكية في فمسطيف عف مثيالتيا مف المنظمات كالمؤسسات  .1

 .االىمية

 تىؿ تختمؼ طرؽ التمكيؿ في المؤسسات الدينية التنمكية عف طرؽ التمكيؿ في المؤسسا .2
 .كالجمعيات االىمية االخرل

ىؿ ىناؾ سيطرة كاممة كانت اـ غير كاممة لمممكؿ الخارجي اك الممكؿ الداخمي عمى برامج  .3
 .كتكجيات المؤسسات التنمكية الدينية في فمسطيف

دارتيا  .4 ىؿ ىناؾ مشاركة بيف الفئة المستيدفة مف خدمات المؤسسات التنمكية الدينية كا 
 .لتحديد برامج المؤسسات ىذه



 4 

ىؿ ىناؾ عالقة بيف البرامج المقدمة لمفئة المستيدفة كشركط تمكيؿ ىذه البرامج مف خالؿ  .5
 .المؤسسات الدينية التنمكية في فمسطيف

ىؿ تيدؼ المؤسسة التنمكية الدينية إلى خدمة الطائفة التي تنتمي ليا اـ تقدـ خدمات ألفراد  .6
 .المجتمع المحمي دكف تحديد نكع الديانة اك الطائفة

ما ىي العالقة بيف المؤسسة الدينية التنمكية كالسمطة الكطنية الفمسطينية كالجيات الرسمية  .7
 .االخرل

ما مدل تأثير القكانيف كاالنظمة في السمطة الكطنية الفمسطينية ك تطكير البرامج في  .8
 .المؤسسة التنمكية الدينية

 
:  فرضيات الدراسة4.1

 
: يفترض الدارس اف ىناؾ عالقة خاصة في التالية

 .ىناؾ عالقة بيف المعتقد الديني لممؤسسة كالحصكؿ عمى التمكيؿ .1

 .ىناؾ عالقة بيف المعتقد الديني لممؤسسة كالمعتقد الديني لمجية المستفيدة مف خدماتيا .2

 .ىناؾ عالقة بيف اىمية المشركع التنمكية كالحصكؿ عمى الدعـ المالي مف الجية الممكلة لو .3

 .ىناؾ عالقة بيف المعتقد الديني لممؤسسة كالدكر التنمكم التي تقـك بو ىذه المؤسسة .4

 .ىناؾ عالقة بيف المعتقد الديني لممؤسسة كالسياسات المتبعة في تحقيؽ اىداؼ المؤسسة .5

 .ىناؾ عالقة بيف ككف المؤسسة دينيو كالمعيقات في تحقيؽ التنمية الشاممة .6

 .ىناؾ عالقة بيف المؤسسات التنمكية الدينية في فمسطيف كالييكؿ التنظيمي ليا .7

 ىؿ ىناؾ عالقة بيف مؤسسات التنمية الدينية كالسمطة الكطنية الفمسطينية  .8

 .ىؿ ىناؾ عالقة بيف مؤسسات التنمية الدينية كمؤسسات التنمكية االىمية .9
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:  ىدف الدراسة5.1
 

تيدؼ الدراسة ىذه إلى معرفة كاقع المؤسسات التنمكية الدينية في الضفة الغربية كمدل عالقتيا 
بمؤسسات السمطة الفمسطينية كالدكؿ المانحة كالجيات االىمية كالحككمية الداعمة لبرامجيا ككذلؾ 
. فيي تيدؼ إلى معرؼ عالقة المجتمع المحمي بيذه المؤسسات كمدل تأثيرىا عمى تطكير المجتمع

 
كتيدؼ ىذه الدراسة ايضا إلى التعرؼ عمى نكع البرامج كالمساعدات المقدمة لمفئة المستيدفة مف 

. كاثر العقيدة في تقديـ الخدمات االجتماعية لمطائفة اك المجتمع المحمي. خدمات ىذه المؤسسات
كتأثير القكانيف كاالنظمة المكضكعة في الرقابة عمى ىذه المؤسسات كنكع الرقابة كمدل تأثيرىا عمى 

كمف اىدافيا التعرؼ عمى تأثير الدكؿ اك الجمعيات كالتجمعات . السير بالبرامج االجتماعية المقدمة
كتيدؼ إلى التعرؼ . االىمية االجنبية المانحة عمى تحديد انكاع البرامج، كالخدمات المقدمة، كاىدافيا

عمى نكعية الفئة المستيدفة مف خدمات ىذه المؤسسة، كالمستكل االجتماعي، كالثقافي كاالقتصادم 
ليذه الفئة، كمدل انتشار ىذه المؤسسات في المجتمع الفمسطيني كتأثيرىا عمى برامج الرعاية كالتنمية 

. االجتماعية المقدمة
 

كتيدؼ مف ىذه الدراسة إلى معرفة الشرائع كالقكانيف التي تحكـ ادارات ىذا النكع مف المؤسسات 
التنمكية كمركزية اك المركزية القرار في االدارة كنكع السيطرة االدارية في مؤسسات التنمية الدينية 

. في القرارات كالبرامج كنكع المنتفعيف مف خدمات ىذه المؤسسات (المانح)كعالقة الممكؿ 
 

:  أىمية الدراسة6.1
 

كاف لكجكد السمطة الفمسطينية عمى اراضي الضفة الغربية كقطاع غزه كما تـ عقده مف اتفاقيات 
بيف السمطة الفمسطينية كاسرائيؿ اثر كاضح، في فرض تغيرات عده في االدكار التي تمعبيا الجمعيات 
كالمنظمات االىمية كغير الحككمية في مجاالت عدة مف بينيا رسـ السياسات االجتماعية كالتنمكية 

اكجد ىذا جدؿ كاسع حكؿ دكر المنظمات االىمية كطبيعة عالقتيا بينيا . كطرؽ تنفيذىا كتقييميا
كبيف السمطة الفمسطينية كقكانينيا كمف بيف ىذه المؤسسات المؤسسات التنمكية الدينية المتكاجدة في 

 في الكاليات 11/9االراضي الفمسطينية كعزز ىذا ضغكط داخمية كخارجية خاصة بعد كقكع احداث 
تجفيؼ منابع )كظيكر مصطمحات جديدة كحديثو في المنطقة عامة كفمسطيف خاصة مثؿ . المتحدة
، كمحاربة ما يسمى االرىاب، كساعد في ىذا بعض االفراد كالمنظمات كقكانيف السمطة (االرىاب



 6 

كمحاكلة الصاؽ صفة االرىاب عمى  (كما حدث في الجمعيات الدينية في قطاع غزه)الفمسطينية 
. المنظمات التنمكية الدينية خاصة كالحركات السياسية كالجيادية عامة

 
فالدراسة ىذه ليا اىمية خاصة في التعرؼ عمى احكاؿ كعالقة المؤسسات التنمكية الدينية بالسمطة، 

خاصة انيا اكؿ دراسة . كالمجتمع المحمي، كالمنظمات الحككمية، الخارجية كاالىمية الخارجية
كمعرفة اف كاف ىناؾ اثر . تخصص لممنظمات كالمؤسسات كالجمعيات التي تتصؼ بالصفة الدينية

كالتي تعمؿ السمطة الفمسطينية كالييئات الشعبية . كاضح ليا في عمميات التنمية االجتماعية الشاممة
عمى تحقيقيا كالعمؿ عمى تحقيؽ التمسؾ بالثكابت، كالحقكؽ لممكاطف الفمسطيني، كالكقكؼ في كجو 
التحدم االسرائيمي، كالضغكط االجنبية، كمحاكالتيا التدخؿ المقصكد في تنظيـ المجتمع الفمسطيني 

كالتي ال تعمؿ اساسا مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ المطمكبة كالمرجكة لممكاطف . بطرقيا الخاصة
. الفمسطيني نفسو

 
: كمف اىميتيا اختيار المنظمات الدينية التنمكية عمى  األسس التالية

االستقاللية أم انيا منفصمة عف مشاركة السمطة الكطنية الفمسطينية في اعماليا اك تمكيميا  .1
 .اك اتخاذ قراراتيا لتحقيؽ االىداؼ الخاصة بيا

أم اف القائميف عمييا ال ييدفكف إلى تحقيؽ ربحان شخصيان كاف كاف : انيا ال تيدؼ إلى الربح .2
 .ىناؾ ربحا فيككف لتحقيؽ اىداؼ المؤسسة الدينية التنمكية فقط

 . كليا كاقع رسمي ككجكد درجة مف المأسسو لممنظمة الدينية التنمكية .3

 .ليا صفة االستمرارية في العمؿ كمجمس إدارتيا مككف مف طائفة أك ديف محدد .4

 
كلمدراسة ىذه اىمية خاصة ككنيا الدراسة االكلى في اراضي السمطة الكطنية الفمسطينية التي تبحث 

في المؤسسات التنمكية الدينية كتحدد اكجو االختالؼ بينيا كبيف المنظمات االىمية كالجمعيات 
الخيرية كالتطكعية االخرل كعالقتيا بالسمطة الفمسطينية كالمنظمات االىمية الفمسطينية العاممو في 

. مجاؿ تنمية المجتمع
 
 

:  مجتمع الدراسة7.1
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 مؤسسة تنمكية دينية تشغؿ أكثر مف عشريف مكظفان في الضفة 94مجتمع الدراسة يتككف مف 
 مؤسسة كجمعية كمنظمة تقريبا كمكزعة عمى محافظات 264الغربية كالتي يبمغ عددىا اإلجمالي 

: كالتالي
 

محافظة راـ اهلل  (74عدد )محافظة القدس  (40عدد )محافظة بيت لحـ  (25عدد )محافظة الخميؿ 
عدد )محافظة جنيف  (21عدد )محافظة طكلكـر  (25عدد )محافظة نابمس كسمفيت  (35عدد )

( . 9)محافظة اريحا  (15عدد )محافظة قمقيمية  (20
 

كقد تـ اختيار عينو منتظمة لممؤسسات كالييئات الغير حككمية التنمكية الدينية كىي التي تكظؼ 
عشركف مكظفا فأكثر في عمميا ككاف ىذا لما الحظناه مف انتظاـ لمعمؿ فييا كما تبيف لمباحث اف 

عادة ما  (عشركف مكظفا  )المؤسسات اك الييئات التنمكية الدينية التي كجد فييا اقؿ مف ىذا العدد 
تقكـ لمدة محدكده مف الزمف كتقدـ الخدمة لمره كاحده اك اكثر بقميؿ كيالحظ انيا كذلؾ تقدـ خدمة 

. ركتينية كلفئة كاحده معينة أم انيا عديمة اك قميمة التطكر في الخدمات المقدمة
 

مكظفا تقريبا ليـ  (3000)مؤسسة كيعمؿ فييا  (94)كعميو فقد تـ اختيار ىذه العينة كالمككنو مف 
عالقة مباشرة في التخطيط لممشركعات التنمكية كتنفيذىا كاالشراؼ عمييا كتقييميا كىذه العينة مكزعو 

: حسب الجدكؿ التالي
 

: 1.1جدكؿ 
 7   جنيف          9نابمس         14الخميؿ        
 13     القدس        6قمقيمية         13بيت لحـ      
 22  راـ اهلل         5اريحا          5طكلكـر        

 
كمنشكرىا تعداد / كقد تـ رصدىا بالرجكع إلى كتب كمنشكرات مراكز بيساف لمبحكث كاالنماء، ماس

، دليؿ المنظمات 2000المنظمات غير الحككمية الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزه ايار 
 كالصادر عف مكتب المنسؽ الخاص لالمـ (UNROW)غير الحككمية في الضفة الغربية إصدار 

، كدليؿ الجمعيات الخيرية في فمسطيف في االتحاد العاـ 1999المتحدة في االراضي المحتمة سنة 
قسـ )لمجمعيات الخيرية في القدس، ككزارة الشؤكف االجتماعية االدارة العامة لمتنمية االجتماعية 

، كمديريات الشؤكف االجتماعية في (قسـ الجمعيات)، ككزاره الداخمية الفمسطينية (الجمعيات الخيرية
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المحافظات كغيرىا مثؿ مركز الدراسات التنمكية في جامعة بيرزيت كذكم االختصاص، ككزاره 
التخطيط كالتعاكف الدكلي، كمركز االحصاء الفمسطيني حتى تمكف الباحث مف ضبط العدد االجمالي 

. تقريبا كعدد المفحكصيف
 
:  ادوات جمع البيانات8.1
 

دكر المؤسسات التنمكية الدينية في  )اعتمد الباحث في ىذا االستبياف اداة لجمع البيانات بعنكاف 
ماية كثمانكف سؤاال مغمقا كمقسما إلى  (180)كيتككف ىذا االستبياف مف  (دعـ المشركعات التنمكية

: خمسة عشر قسما كىي (15)
. كيحكم البيانات العامة: القسـ األكؿ
 . يحكم الفئات المستفيدة: القسـ الثاني

. كيحكم معمكمات عف رسالة المؤسسة: القسـ الثالث
. كيحكم اىداؼ المؤسسة: القسـ الرابع

. كيحكم انكاع النشاطات: القسـ الخامس
. كيحكم السياسات المتبعة لتحقيؽ رسالة المؤسسة كاىدافيا: القسـ السادس
معيقات مالية، معيقات ادارية، معيقات  )كيحكم الصعكبات التي تكاجييا المؤسسة : القسـ السابع

. (اجتماعية، معيقات سياسية، كمعيقات قانكنية 
. كيحكم اسئمة عف الييكؿ التنظيمي لممؤسسة: القسـ الثامف
. كيحكم اسئمة تخص مصادر المعمكمات في المؤسسة: القسـ التاسع
. كيحكم اسئمة عف مصادر التمكيؿ في المؤسسة: القسـ العاشر

. كيحكم اسئمة لتحديد العالقة بيف المؤسسة كالجيات الداعمة: القسـ الحادم عشر
. كيحكم اسئمة تخص العالقة مع السمطة الكطنية الفمسطينية: القسـ الثاني عشر
. كيحكم اسئمة تخص العالقة بيف المؤسسة كالمجتمع المحمي: القسـ الثالث عشر
. كيحكم اسئمة تخص المحاسبة كالشفافية في المؤسسة: القسـ الرابع عشر

. كيحكم اسئمة تخص النشاطات التنمكية في المؤسسة: القسـ الخامس عشر
 

متمشية مع الدراسات السابقة في صكرتيا االكلية كمف ثـ عرض االستبياف عمى لجنة مف الخبراء 
مككنو مف اربعة خبراء يعممكف في مجاؿ الدراسات التنمكية كاالحصاء كالتحميؿ االحصائي كخبير 
في تنمية المجتمعات الريفية، كقد ابدكا مالحظاتيـ التي اخذت بعيف االعتبار كبدلت بعض االسئمة 

كفرضيات الدراسية، كعميو تـ استبداؿ اسئمة تتعمؽ بػ  . كي تتمشى اداة جمع البيانات مع اسئمة البحث
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التمكيؿ كالفئة المستيدفة مف حيث الصياغة كالمضمكف مع اسئمة ىي االقرب إلى احتياجات البحث، 
قاـ افراد . كبعد اتماـ االستبياف مف خالؿ اختيار عينة تتككف مف عشريف مؤسسة مف مجتمع الدراسة

العينة ىذه بتعبئة االستبياف، كثـ تفريغو مف اجؿ فحص مصداقية اداه جمع البيانات كقابميتيا لمتحميؿ 
 لحساب معامؿ االتساؽ الداخمي لألداة Cronbach Alphaحيث كظؼ ليذا فحص كركنباخ الفا 

في المئة مما دؿ عمى صالحية االستبياف كقابميتو لالستخداـ  (88.6)ككانت النتيجة تساكم 
. كامكانية تعميـ نتائجو

 
كمكافؽ عمييا مف قبؿ االستاذ الدكتكر . بعد ىذا تمت صياغة رسالة تغطية مكجية لممفحكصيف

تبيف اىمية الدراسة، كسرية التعامؿ مع المعمكمات فييا، كاستخداميا " مفيد الشامي"المشرؼ 
لمدراسات العممية فقط دكف التعرض الم معمكمات سرية لممنظمات كالييئات المفحكصة كاالشخاص 

 مكعدا لبداية تكزيع االستبياف 2004المفحكصيف انفسيـ، كقد تـ تحديد االسبكع االكؿ مف شير ايار 
عمى المستجكبيف، كنظرا التساع المنطقة الجغرافية لمجتمع البحث، كصعكبة الكصكؿ الييـ نتيجة 

الظركؼ العسكرية كاالمنية التي نمر بيا مدد مكعد تكزيع االستبياف اسبكعيان اخران كلـ يكف طكعان بؿ 
. تمشيا مع الظركؼ التي يمر بيا المجتمع الفمسطيني

 
( 82)استرجع منيا . كبعد عشرة اياـ مف التكزيع بدأت عممية جمع كاسترجاع االستبيانات الجاىزة

استبيانا اما فيما يخص المستجكبيف المستنكفيف عف تعبئة االستبياف فقد تـ االتصاؿ بيـ ىاتفيا، 
 استبيانات اخرل 5كساعد ىذا في استرجاع عدد . كبكاسطة الرسائؿ، كمف خالؿ الفاكس لمتذكير

. 94مف اصؿ  (87)كيساكم  (5+82)كعميو اصبح عدد االستبيانات العائدة 
 

كعند ادخاؿ البيانات إلى التحميؿ تـ استبعاد ثالثة استبيانات بسبب االجابة النمطية التي كجدت فييا 
حيث إختار ثالثتيـ الخيار االكؿ مف االجابة كىذه االجابات ال تتكخا المكضكعية كبذا تـ استبعادىا 

%. 91 استبيانا أم بنسبة مئكية 84ليصبح العدد عند التحميؿ 
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الفصل الثاني 
األسس النظرية لمدراسة 

 
:  المقدمة1.2
 

كاف لتطكر المجتمع الفمسطيني مف جية كالتطكرات االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية 
كالسياسية في المنطقة اثر ىاـ في تعاظـ االىتماـ بالقطاع االىمي في المجتمع الفمسطيني خاصة 
بعد اف انتيى الصراع الطبقي كاالقتصادم كالسياسي بيف الشيكعية المتمثمة باالتحاد السكفييتي 

كمناطؽ نفكذه مف جية كالنظاـ الرأسمالي المتمثؿ في الكاليات المتحدة مف جية أخرل كالتي أدت 
.  الى ترتيب األكضاع في العالـ

 
كبذلؾ استبدلت الحركب العسكرية كالصراعات بحركب اقتصادية كثقافية كاجتماعية لمسير نحك 

كقد أعطت . كاف ليذه المتغيرات العميقة كالسريعة مضاميف جديدة لمحراؾ االجتماعي. العكلمة
مضاميف جديدة كذلؾ لمقكل االجتماعية المؤثرة كالمنخرطة في عمميات الحراؾ االجتماعي، خاصة 

مف سكاف العالـ يعيشكف اليـك تحت خط % 25اذا عممنا اف عمماء االجتماع يعتبركف أف اكثر مف 
الفقر كيتركز العدد األكبر مف ىؤالء في مناطؽ الجنكب مف العالـ كسميت ىذه المناطؽ اك الدكؿ 

أك . كقد عرؼ الفقر في ىذه المناطؽ بعدـ قدرة األفراد عمى تكفير حاجاتيـ األساسية" بالدكؿ النامية"
.  عدـ قدرة أفراد المجتمع الكصكؿ إلى الخدمات المالئمة لتيسير حاجاتيـ اليكمية كالمجتمعية

 
اف كجكد قطاعات اجتماعية ممحكظة كبقدر كبير في المجتمع نسبيا تحتاج إلى تقديـ الخدمات 

 في دكر الدكلة في راالجتماعية لتستطيع االستمرار في العيش بكرامة خاصة اذا كاف ىناؾ انحسا
تقديـ الخدمات األساسية لألفراد في المجتمع مع ظيكر مبادئ مجتمعية تتبمكر بشكؿ كاسع بيف 

األفراد كىي الديمقراطية كحقكؽ االنساف كالعدالة االجتماعية كبناء مجتمعات مدنية فاعمة كحيكية، 
ككاف لالرتباط الممحكظ بيف االنتقاؿ الى الديمقراطية مف جية كعمميات االصالح السياسي في الدكلة 

مف جية أخرل، اثر كؿ ىذا في األفراد كالمجتمعات مما أدل الى تشكيؿ مالمح . كالتغيرات العالمية
المجتمعات الجديدة كنكع النشاطات اجتماعية كاالقتصادية فييا كالتي اتمست باتساع نطاؽ المبادرات 

.  الفردية كالمبادرات األىمية المجتمعية كتقكية كتعزيز الديمقراطية اك البحث عنيا
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كفي فمسطيف يرل الباحث أف ىذا ظاىرا كغيرىا مف الدكؿ النامية كلكف يجب اف نعمـ اف ىناؾ 
خصكصية خاصة لمتنمية اك المشاركة لمتنمية في فمسطيف فجغرافيا ال يكجد ىناؾ اتصاؿ بيف 

كديمغرافيا نجد السكاف الفمسطينيكف منقسميف بيف مف ىـ في الشتات اك تحت . المناطؽ الفمسطينية
.  كمف ىـ في الضفة الغربية اك قطاع غزة، اك القدس الشرقية1948االحتالؿ االسرائيمي منذ سنة 

كقد يكجد أكثر مف قانكف يحكـ الخدمات في ىذه المناطؽ، كقد تجد ارثان دكتاتكريان في القكانيف 
المطبقة في المناطؽ اك نجد ارثان ديمغرافيان في بعضيا كقد تجد انكاعان متعددة كمتباينة مف عمميات 

كمع ىذا التنكع تنكعت . المشاركة اك عدميا، كتجد كذلؾ تنكع شديد في االحتياجات لألفراد
المؤسسات األىمية المشتركة في عمميات التخطيط لمتنمية في فمسطيف، أك التي تقدـ الخدمات 

كاذا اضيؼ الى ىذا تنكع االحتالالت التي كقعت عمى فمسطيف في . االجتماعية بالمشاركة فييا
العصكر السابقة نجد خصكصية فمسطيف في الثقة كتقبؿ عمميات المشاركة في التنمية االجتماعية 

كنجد تعدد في انكاع المؤسسات التي تقدـ ىذه الخدمات فمنيا الدكلية كالمحمية كالعربية . الشاممة
. كغيرىا....  كالمؤسسات الشعبية اك القكمية اك الدينية اك العقائديةةكاألمريكية كاألكركبي

 
 عمى اجزاء مف أرض فمسطيف 1994كمع كجكد السمطة الكطنية الفمسطينية بعد اتفاؽ اكسمك 

اف ىذا الكضع ال يستدعي فقط . الجغرافية حدث تحكؿ مممكس كنكعي في حياة المجتمع الفمسطيني
كجكد مشاركة أىمية قكية كقادرة بؿ يتطمب تطكيران لدكر المشاركة ىذه بما ينسجـ كالتطكرات السياسية 

كاالقتصادية كاالجتماعية الجديدة خاصة في الضفة الغربية كقطاع غزة كالتي ما زاؿ الكثير مف 
اجزائيا تحت االحتالؿ االسرائيمي كىناؾ حاجة لتشجيع المنتكجات الصغيرة كالتعاكنيات حيثما كانت 
كاف ىناؾ فئات كثيرة ما زالت ميمشة مف المجتمع كىناؾ قصكر في القكانيف كالمكائح التنظيمية في 

. (القطاع الحككمي اإلدارم)ادارات السمطة الكطنية 
 

:   التعريفات بالتنمية االجتماعية2.2
 

يرل الباحث . عند الحديث عف عمميات الخدمة االجتماعية كظيكرىا في المجتمعات المحمية
مف رعاية لألرامؿ، كالمحتاجيف، كاألطفاؿ، كمف ثـ تركزت . أف ىذه الخدمة بدأت في الزمف القديـ

كبعد زيادة ىذه الخدمات . ىذه الخدمات في جماعات منفصمة عف جماعات األسكياء في المجتمع
أىتـ عمماء الخدمة االجتماعية في المجتمع المحمي كارتقكا بالخدمات ىذه لمتعميـ عمى عدد أكبر مف 
األفراد، كالجماعات، لتككف كقاية لمفرد كالجماعة قبؿ الكقكع في المشاكؿ االجتماعية، ككجدت بذلؾ 

برامج خاصة لتنظيـ المجتمع كالجماعات، كظير في ىذه الفترة عمميات الخدمة االجتماعية األساسية 
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الثالثة، كىي خدمة الفرد كخدمة الجماعة كخدمة المجتمع، كالعمميات المساندة األخرل مثؿ الرعاية 
سكاء كانت أىمية تقـك بيا جماعات مف المتطكعيف اك اىؿ الخير . االجتماعية في المؤسسات

كاف كانت خدمات الدكلة قميمة بالنسبة لمخدمات المقدمة مف . كاالحساف، اك تقـك بيا الدكلة
خاصة بعد الحرب العالمية الثانية كالتي أثرت عمى الفرد كاألسرة كالمجتمع العربي . المنظمات األىمية

. في ىذه الفترة
 

اف المجتمع العربي كاف في تمؾ الفترة يحاكؿ الخركج باالقتصاد مف حاالت الحرب كالرككد، الى نكع 
مف التقدـ في الصناعة، كالزراعة لمتخمص مف آثار الحرب كالسير بحياة المجتمع الى األماـ، 

حاكؿ العديد مف رجاالت . كاستغالؿ كافة الطاقات كالقدرات كالمكارد البشرية كاالقتصادية كالفكرية
الفكر تنظيـ ىذه الطاقات، كالمطالبة بإيجاد مناخ مناسب ليذه المحاكالت، كبدءكا بالتخطيط الستغال 
. ىذه الطاقات كالمكارد الشباع حاجات األفراد كالجماعات، بأقؿ تكمفة ممكنة كأسرع كقت مف الزمف
مما اكجد العديد ممف بحث في زيادة القدرة في المصانع، كزيادة االنتاج في المزارع، كزيادة الكعي 
كالفكر لدل المجتمع  لتخفيؼ المشاكؿ المجتمعية، فأكجدكا بدايات التخطيط كالتنمية االجتماعية 

.  المحمية
 

في الخدمات االجتماعية، كالختالؼ  (التخطيط كالتنمية االجتماعية)كلحداثة دراسة ىذه القضية 
اختمؼ الباحثكف في ايجاد مفيـك مكحد كمبادئ ليذه . المنظمات الفكرية كاأليديكلكجية كالسياسات

كحيث أف مفيـك التنمية االجتماعية مفيـك اثير . القضية، كالتي سميت فيما بعد بالتنمية االجتماعية
منيا الزيادة، كالتقدـ . حكلو الجدؿ في تعريفاتو يرل الباحث اف تكضح بعض الفركؽ في مترادفات

. كالتطكر، كالتغيير قبؿ الخكض في تعريؼ عممية التنمية
 

 او التحول CHANGEالتغير 
 

األكضاع الجديدة التي تطرأ عمى )التحكؿ الذم يقع في النظاـ االجتماعي في أساسو ىك "
البناء االجتماعي بما يشتمؿ عميو مف نظـ اجتماعية جديدة لضبط السمكؾ االجتماعي اك كنتاج 
لتشريع اك قاعدة اجتماعية جديدة لضبط السمكؾ االجتماعي اك كنتاج لتغيير معيف لجانب مف 

. جكانب الكجكد االجتماعي اك البيئة الطبيعية اك االجتماعية
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التطور  
 

" تنتقؿ الجماعة مف طكر الى طكر" ىك الحالة التي ينتظر منيا اف Evaluationالتطكر 
فاالنتقاؿ مثال مف طكر البداكة الى الطكر الريفي، الى الطكر الحضرم ىك تطكر كانتقاؿ الطالب مف 

.  المرحمة االبتدائية الى االعدادية كالثانكية ىك تطكر
 

كالنمك قد يصؿ عف طريؽ التراكـ البطيء كالتحكؿ كلكف .  يعني الزيادة كالتراكـ Growthالنمك 
 ألف Progressكالتغير غير التقدـ . التحكؿ التدريجي الى االماـ، بينما التغير يسير في أم اتجاه

التغيير قد يككف تقدما اك تأخرا أم انو فقط تحكؿ مف حالة الى أخرل مخالفة اما التقدـ فيك تغيير 
. كتقدـ الى األماـ

 

 ىي عممية يتغير بكاسطتيا األسمكب كالعادات القديمة لحياة كممارسات Modernizationالتمدف 
األفراد في مجتمع مف المجتمعات الى أسمكب كعادات أخرل أكثر حداثة لتتمشى كالتقدـ العممي اك 

. االجتماعي كليس العكدة الى الخمؼ بالعادات كالتقاليد المجتمعية
 ىي تغير مكجو الى ىدؼ تمعب فيو االرادة دكرا جكىريا كبذلؾ تككف التنمية Developmentالتنمية 

. "ىي التغير االرادم كالمخطط مف جماعة مف األفراد اك الجماعات لتحقيؽ ىدؼ متفؽ عميو
 

اجتماعي ارادم كمقصكد لالنتقاؿ مف حالة  (تغيير)مما كرد يرل الباحث اف التنمية ىي تغير 
مجتمعية الى أخرل بيدؼ الكصكؿ الييا كبيذا تككف التنمية تطكر حيث تنقؿ المجتمع مف طكر الى 
آخر كىي كذلؾ تقدـ ألف في انتقاليا ىذا ال تعكد الى الكراء  بؿ تأخذه الى االماـ دائما الى الطكر 

كىي كذلؾ تمدف حيث تحكم التنمية في داخميا التحكؿ مما ىك تقميدم الى ما . األحسف كاألفضؿ
ىك مكاكب لمعصر كالنيضة العممية كالتخمص مف العادات كالتقاليد كالحياة االقتصادية الحالية اك 

كبيذا تككف نمك مكجو كمحبب كمرغكب لدل الجماعة ألنيا تعطي زيادة في فرص حياة . السابقة
.  األفراد كالجماعات دكف اف تؤثر سمبا عمى الجماعات األخرل في المجتمع

 
:  ومن ىنا يمكن أن نجمل بعض خصائص التنمية في"
. التنمية ىي ارادة التغيير في االتجاه االيجابي لحياة األفراد كالجماعات في المجتمع .أ 
 . التنمية ىي التغيير االجتماعي المنظـ كالمكجو .ب 

                                                 
، جعرٌفات فً جىمٍة 1996 نهمسٌذ اوظر محمذ، عبذانفحاذ، انخذمة االخحماعٍة فً مدال جىمٍة انمدحمع انمحهً، انطبعة انثاوٍة، اسكىذرٌة،  

. انمدحمع انمحهً
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كالتنمية ىي التغيير االجتماعي الذم يككف مف خالؿ افكار جديدة في النسؽ االجتماعي    .ج 
Social System  بيدؼ التطكير كتكفير الخبرة االجتماعية Social Will Being الجديدة 

 .لمجماعة

كالتنمية ىي عممية اجتماعية مرسكمة لتقدـ المجتمع بكافة جكانبو االقتصادية كاالجتماعية  .د 
 .كالثقافية كالسياسية كتعتمد المشاركة المجتمعية

كالتنمية ىي العممية اك العديد مف العمميات المرسكمة كالمخطط ليا مسبقا كتخطيطا سميما  .ق 
 . بيدؼ احداث التغير االجتماعي السميـ داخؿ المجتمع اك الجماعة

 Lifeكالتنمية ىي أيضا العممية التي ينتج عنيا زيادة في فرص حياة األفراد في المجتمع  .ك 

Chances دكف أم نقصاف لفرص حياة البعض اآلخر في نفس الكقت كنفس المجتمع كىي اذان 
ليست عممية نظرية اك كيفية فقط بؿ ىي نتيجة اتجاه عممي ككمي قابؿ لمقياس الرقمي اك ما 

 أم ما يخرج كما ينتج مف العممية في مقابؿ المدخكالت Outputsيسمى باتجاه المخرجات 
Inputsأم ما يصرؼ كينفؽ كىك ما ىك شائع في الفكر التنمكم الحديث " . 

 

 
كعميو يرل الباحث أف أم تعريؼ لمتنمية االجتماعية الشاممة يجب أف يأخذ باالعتبار مرتكزات 

:  أساسية في أم عممية تخطيط لو كمنيا
يجب اف يركز التعريؼ عمى الزيادة في فرص األفراد كالجماعات في الحياة دكف النقصاف مف  .1

.  أم فرص أخرل الم جماعة اك فرد في المجتمع
اف تككف الزيادة ىذه في فرص الحياة لألفراد كالجماعات زيادة محببة كمرغكبة فيما يأممو  .2

 . كيتقبمو الناس طكعا كزيادة عدد المتعمميف في مجتمع ما

اف يتجو التعريؼ اتجاه اخالقيا عندما تككف الزيادة في فرص حياة بعض الناس دكف غيرىـ  .3
 . مف افراد الجماعة اك المجتمع

 .أف ينظر الى المجتمع بنظرة كمية شمكلية .4

اف يتضمف في داخمو مبدأ المشاركة كالتنمية بالنتائج ال باالماني ام اف يحقؽ التقدـ االيجابي  .5
 . كالخير االجتماعي كالرفاىية المنشكدة

 

كبيذا يرل الباحث أف أم تنمية اجتماعية شاممة مستدامة ال بد كأف  يككف ليا أساسات عممية 
خاصة كمكاكبة لمتطكر الحضارم في المجتمع كالمجتمعات المحيطة بما يعكد بالفائدة كالرفاه لألفراد 

اف تككف التنمية ذات . كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر (مجتمع التنمية)كالجماعات في المجتمع 
قيادة كاعية كحازمة كعادلة في نفس الكقت كيككف قد سبقيا عمميات كخطكات اليقاظ الرغبة لمتغيير 

                                                 
. 1974مكحبة األودهى، . (258-249باب انحىمٍة االخحماعٍة وأهذافها صفحة ) نهمسٌذ اوظر، أحمذ، كمال انحخطٍط االخحماعً  
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في المجتمع كبيف المكاطنيف ككجكد تنسيؽ في الجيكد المبذكلة كاالبتعاد عف كؿ ما ىك اجبار لألفراد 
كالجماعات الحداث ىذا التغيير كاف تككف دفعات التغيير قكية كذات تأثير في األفراد كالجماعات 

.  كتككف بناءة كمتطكرة
 

مف ىنا يمكف مراجعة بعض التعريفات لمتنمية االجتماعية لبعض المفكريف كعمماء االجتماع الذيف 
بادركا لتعريؼ التنمية االجتماعية كخاصة المؤسسات الدكلية كاالجتماعية التي تتعامؿ مع الفرد 

كالجماعة كالمجتمع، بعد االىتماـ الذم ظير لمكضكع التنمية سكاء كانت االقتصادية اك االجتماعية 
في البداية كبعد أف اصبحت التنمية مف المكضكعات ذات األىمية الدكلية فقد عقد العديد مف 

" االنكتاد"كمؤتمر الدكؿ الغنية كالدكؿ النامية " األكبؾ"مؤتمر دكؿ ")المؤتمرات الدكلية نذكر منيا 
 كمؤتمر 1917لمناقشة سبؿ تنمية القارة االفريقية بالقاىرة سنة " الدكؿ األفريقية كالعربية"كمؤتمر 

كقد أشارت كؿ ىذه الييئات كالمؤتمرات الى اف . كغيرىا"... دكؿ عدـ االنحياز"كمؤتمرات " الجات"
.  ("تنمية البالد المتخمفة تعتبر أىمية القضايا الدكلية الحالية

 
كبعد انتياء الحرب العالمية الثانية اصبح مف الكاضح كالضركرم زيادة التعاكنيات الدكلية في اعادة 
االعمار كاالقتصاد كعمى ىذا فقد تككف عدد كبير مف المنظمات الدكلية، مثؿ صندكؽ النقد الدكلي، 

كبدء مع ىذا التفكير االىتماـ بالتنمية في المؤسسات " الجات"كاالتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة 
االجتماعية كمنيا األسرة كالجماعات التي تأثرت بيذه الحرب كالتي أصابيا الدمار كما اصاب 

المصانع كالمزارع في الدكؿ األكركبية كبعد أف تكصؿ عمماء االجتماع كاالقتصاد في ىذه البمداف اف 
االنساف سكاء كاف فردا اك جماعة ىك القادر عمى التعامؿ مع اعادة البناء كالتطكر بعد ىذه الحرب 
المدمرة لممجتمع بمصانعو كأفراده كبعد اف تزايد بشكؿ كبير عدد االيتاـ كاألرامؿ كالمعكزيف كالعجزة 

. كالجرحى في الدكؿ األكركبية
 

بدأ االىتماـ بالتنمية االجتماعية كأحد ركافد التنظيـ كالخدمة ليذه المجتمعات كأخذ األىتماـ يزداد 
نظرا لحاجة الدكلة الى مشاركة األىالي كأفراد المؤسسات المدنية في التنمية كالتخطيط لمخركج مف 
ازمات مجتمعاتيـ االقتصادية كاالجتماعية كبدأ عمماء األجتماع بكضع الضكابط كالتعريفات لمتنمية 

:  نذكر منيا
 

يذىب باتف ألكثر مف ىذا حيف يقكؿ اف بعض ىذه الضكابط قد كجدت قبؿ : "Battenتعريف باتن 
اف يبدأ عمماء االجتماع في محاكالتيـ لتعريؼ التنمية كيقكؿ اف الكثير مف خطكات كانظمة التنمية 

                                                 
. 17، ص 1962 الملكة المتحدة، مصر مكتبة االنجلو المصرٌة –التنمٌة االقتصادٌة فً االتحاد السوفٌاتً . احمد، دوٌدار 
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كجدت عندما كانت الييئات كالدكؿ الغنية ترسؿ البعثات كالمساعدات لمدكؿ الفقيرة اك المتخمفة لحؿ 
مشاكميا كاف تنمية المجتمع  الذم تمارسيا اليـك قد ارتكزت في نمكىا عمى تطبيقات الماضي 

. كالجديد فييا ىك مبادئيا التي اصبحت أكثر كضكحا، كقبكال مف المكاطنيف عف ذم قبؿ. كتجاربو
في مؤتمر ادارة المستعمرات بجامعة كامبرج سنة " تنمية المجتمع"بأنيا عرفت بيذا " باتف"كيحدد 
 "Communities and Development كذلؾ في كتابو 1948

 
 Community Structure and Change في كتابيـ Lowry Nelsonكآخركف " لكرم نمسكف"كما يذكر "

 انيا عرفت بيذا األسـ في بداية النصؼ الثاني مف القرف 414 صفحة 1964الصادر في سنة 
.  "العشريف
 

:  التعريف بتنمية المجتمع المحمي3.2
  

يعتبر مفيـك تنمية المجتمع المحمي مف ابرز المفيكمات التي أثير حكليا العديد مف الخمط، 
فقد عالجت الكثير مف . كعدـ الكضكح لدل بعض الباحثيف كالميتميف بقضايا التنمية كمفيكماتيا

الكتابات قضية التنمية مف خالؿ مداخؿ كتطكرات تنمية المجتمع المحمي عمى الرغـ مما يكجد مف 
فركؽ جكىرية بيف ىذا المفيـك كمفيـك التنمية االجتماعية، سكاء مف حيث التكجييات السياسية 

كاالقتصادية اك الممارسات العميا، كيرل الباحث أف ىذا سببان في تحديد مفيكـ تنمية المجتمع المحمي 
كتقديـ التحميالت المناسبة لتكضيح المفيـك مف اجؿ . كخصائصو كأنكاع الممارسات التي تترتب عميو

.  االستخداـ المالئـ في الممارسات المينية لألخصائي االجتماعي كالمشتغميف معو في ىذا الحقؿ
، ككانت الخطة الخمسية األكلى في 1950كقد ظير المفيـك ألكؿ مرة في اطار األمـ المتحدة عاـ 

اليند قد لفتت انظار العديديف عمى المستكل الدكلي، كزيادة عدد الدكؿ النامية التي حصمت عمى 
. استقالليا السياسي، بعد معاناتيا ردحا طكيال مف مثيرات التخمؼ كركاسب المرحمة االستعمارية

 
 1953كفي عاـ . كخصصت دائرة الشؤكف باألمـ المتحدة قسـ ييتـ بأمكر تنظيـ كتنمية المجتمع

اقامت األمـ المتحدة نكعا مف التنسيؽ بيف ككاالتيا المتخصصة في مكضكع تنمية المجتمع المحمي، 
 عف 1955كقدمت سكرتارية األمـ المتحدة تقريرا ىاما لممجمس االقتصادم كاالجتماعي في العاـ 

تنمية )التقدـ االجتماعي الذم يمكف حدكثو مف ممارسات تنمية المجتمع كقد اتخذت قرارا باعتبار 
كاستمر نشاط األمـ المتحدة في . المجتمع المحمي كسيمة ىامة لمتقدـ االجتماعي في البمداف النامية

                                                 
 . القاهرة53 ص 1964العبد صالح مبادئ وخبرات فً تنمٌة المجتمع مركز تنمٌة المجتمع فً العالم  العربً بسرس اللبنان   

.  1999عٌد عبد عبد المنعم  ودراسات فً التنمٌة االجتماعٌة المكتب الجامعً الحدٌث االسكندرٌة . الجوهري عبد الهادي، و د. د 
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ىذا المجاؿ مف خالؿ عقد المؤتمرات كتقديـ المساعدات اك الخبراء الى الدكؿ النامية حيث ثبتت 
.  فعالية ىذا األسمكب كأستقرت قكاعده

 
كاستقر األمر الى اعتبار مفيـك تنمية المجتمع المحمي أنو أسمكب العمؿ االقتصادم كاالجتماعي في 
المناطؽ الريفية أساسا، كيعتمد عمى مداخؿ العمكـ االجتماعية كاالقتصادية الحداث تغيير حضارم 

في أسمكب التفكير كالعمؿ كالحياة عف طريؽ اثارة كعي البيئة المحمية بيذا األسمكب كتشجيع مشاركة 
اعضائيا في التفكير كاالعداد، ثـ التنفيذ لممشركعات كالبرامج الخاصة بالبيئة المحمية في اطار 

.  (القتناعيـ بيا بما يحقؽ استمرارىا كدعميا كتطكيرىا. الظركؼ المتاحة عمميا، كاداريا
 

كتعددت المحاكالت لتحديد مفيـك تنمية المجتمع المحمي، ككاف اكليا تمؾ التي صدرت عف مؤتمرات 
مجمكعة " تنمية المجتمع المحمي بأنيا 1956كقد عرفت األممـ المتحدة في عاـ . كىيئات دكلية

المداخؿ كاألساليب الفنية التي تعتمد عمى المجتمعات المحمية ككحدات لمعمؿ، كالتي تحاكؿ اف 
تجمع بيف المساعدات الخارجية كبيف الجيكد الذاتية المحمية المنظمة بشكؿ يكجو محميا لمحاكلة 

. "استثارة المبادأة كالقيادة في المجتمع المحمي باعتبارىا األداة الرئيسية إلحداث التغيير
 

تمؾ العممية التي بكاسطتيا يتـ تكحيد جيكد المكاطنيف أنفسيـ " بأنو 1963ثـ عرفت المفيـك في عاـ 
مع جيكد السمطات الحككمية لتحسيف األحكاؿ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لممجتمعات المحمية 

كادماج ىذه المجتمعات المحمية في حياة  األمة كتمكينيا مف المساىمة الكاممة في تحقيؽ التقدـ عمى 
المستكل القكمي كعمى ذلؾ فإف ىذه المجمكعة المركبة مف العمميات تتككف مف عنصريف أساسييف 

مشاركة الناس أنفسيـ في الجيكد المبذكلة لتحسيف أحكاليـ المعيشية كاستغالؿ أكبر قدر ممكف : ىما
تقديـ المساعدات الفنية كغيرىا مف الخدمات األخرل : مف االعتماد عمى مبادراتيـ الذاتية، كثانييما

بطريقة تشجع المبادأة كاالعتماد عمى الجيكد الذاتية كالمساعدات المتبادلة، كجعؿ ىذه أكثر فاعمية، 
. "لتعتمد عمى نفسيا في شكؿ برامج مصممة لتحقيؽ أنكاع كثيرة مف التحسينات المحددة
عممية لمعمؿ "كتعرؼ ىيئة التنمية الدكلية لمكاليات المتحدة األمريكية تنمية المجتمع المحمي بأنو 

االجتماعي تساعد الناس في المجتمع عمى تنظيـ  أنفسيـ لمتخطيط كالتنفيذ، حيث يقكمكف بتحديد 
احتياجاتيـ المجتمعية كالفردية كالتعرؼ عمى مشاكؿ حياتيـ المجتمعية، كما يقكمكف برسـ الخطط 
الكفيمة بسد ىذه االحتياجات، كعالج تمؾ المشكالت، كتنفيذ ىذه الخطط معتمديف في ذلؾ عمى  

                                                 
.  المصدر السابق  
 .145، ص1963صابر، محًٌ الدٌن، الحكم المحلً وتنمٌة المجتمع، مركز تنمٌة المجتمع فً العالم العربً، سرس اللٌان، القاهرة،   
 المصدر السابق  

. 11، ص 1988رجب، ابراهٌم عبد الرحمن ، مفاهٌم ونماذج تنمٌة المجتمع المحلً المعاصرة، مؤسسة الشرق االأدنى، القاهرة،   
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استغالؿ المكارد الذاتية لممجتمع الى أقصى حد ممكف، كاستكماؿ ىذه المكارد اذا لـز األمر، عف  
طريؽ الخدمات كالمساعدات المادية التي تقدميا الييئات الحككمية كاألىمية خارج نطاؽ المجتمع 

.     "المحمي
 

كلـ يقتصر األمر في ىذا التعريؼ بتنمية المجتمع المحمي عمى جيكد المؤتمرات كالييئات  الدكلية 
اك الكطنية كحدىا، بؿ ساىمت العديد مف الجيكد الفردية بنصيب كافر في تحديد ىذا المفيكـ، 

:  كيمكننا اف نذكر عمى سبيؿ المثاؿ أىـ ىذه المحاكالت
 

الجيكد التي يبذليا المكاطنكف لتحسيف أكضاع "تنمية المجتمع المحمي بأنيا " ارثر دينيام"يعرؼ 
".      مجتمعاتيـ فيما يتصؿ بشؤكف المجتمع المحمي

 
عممية يتمكف بيا المجتمع المحمي مف تحديد حاجاتو كأىدافو، " تنمية المجتمع بأنيا " روس"كعرؼ 

كترتيب ىذه الحاجات كاألىداؼ كفقا ألكلكياتيا مع إذكاء الثقة، كالرغبة في العمؿ لمقابمة تمؾ 
الحاجات كاألىداؼ، كالتعرؼ عمى المكارد الداخمية كالخارجية المتصمة بيذه الحاجات كاألىداؼ، 

".  كالقياـ بالعمؿ إزائيا كمف خالؿ ذلؾ يمكف اف تنمك كتمتد ركح التعاكف في المجتمع
 
تشتمؿ عمى عممية مركبة كبرنامج ذا أغراض عدة، "تنمية المجتمع المحمي بأنيا " كندوكا"كيعرؼ 

فيي كعممية تيدؼ الى اف تعمـ الناس كتحثيـ عمى المساعدة الذاتية كتسمي قادة محمييف ايجابييف، 
كتضع في أذىاف الريفييف الشعكر بالمكاطنة كفي أذىاف الحضارييف ركح الشعكر بالمدنية كتدعـ 
نجد : الديمقراطية لدل القاعدة العريضة مف المكاطنيف في المجتمع، كىي كبرنامج ذك أغراض متعددة

الرم، الصناعات الريفية، التعميـ، الصحة، برامج المرأة، )انيا تشمؿ في المجتمعات الريفية الزراعية 
. ، اما تنمية المجتمع الحضرم فتشتمؿ عمى نفس األنشطة كلكف بشكؿ أكسع(تدريب قادة القرية

 
إحدل "كتعددت المحاكالت العربية لتحديد المفيكـ، حيث يعرفو الدكتكر الفاركؽ زكي يكنس بأنو 

العمميات التي تيدؼ الى تدعيـ  القدرة الذاتية لممجتمع، كتحقيؽ األىداؼ المحمية كالقكمية بالطرؽ 
المنيجية التي يستخدميا اخصائيكف مدربكف تكفؿ مشاركة القطاع األىمي، بمكارده البشرية كالمادية، 

                                                 
 .29 – 28ص . 1967ٌونس، الفاروق ذكً ، تنمٌة المجتمع فً الدول النماٌة، مكتبة القاهرة الحدٌثة، القاهرة،  

11
 Dunham,

 
Arthur. The New Community Organization, New York. Cromell 1970 P. 140. 

 .138، صفحة 1998حسن، عبدالباسط محمد، التنمٌة االجتماعٌة، مكتبة وهبة، القاهرة 
12

 Ross, Murrayi. Community Organization Theory and Principles, New York, Harger and Brothers, 1955, 

P. 39. 

.  64، ص 1982دراسات فً التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة، دار الكتاب الجامعً، القاهرة، . العدلً، فاروق محمد 
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في تخطيط برامج التنميو كتنفيذىا استجابة لالحتياجات المحميو مف ناحيو، كمساىمة في تحقيؽ 
  ".االىداؼ القكميو مف ناحيو اخرل

 
بػأنيا كمدخؿ تيدؼ الى احداث تغيرات اقتصادية كاجتاعية كثقافية " "عبد الباسط حسن"كيعرفيا 

مقصكدة عف طريؽ االستفادة بالطاقات كاالمكانيات المكجكدة بالمجتمع، كاالعتماد عمى الجيكد 
المحمية، كالتعاكف بينيا كبيف الجيكد الحككمية في تنفيذ البرامج المكجية نحك تحسيف األحكاؿ 

. "المعيشية لألفراد عمى اف يأتي ىذا التعاكف نتيجة فيـ كاقتناع
 
عممية تغيير مقصكد، تتـ "تنمية المجتمع المحمي بأنيا " عبد المنعم شوقي، وعمي فؤاد"كقد عرؼ 

نتيجة تخطيط كسياسة مرسكمة بيدؼ الكصكؿ الى أىداؼ معينة في حدكد اإلطار العاـ لخطة 
. "الدكلة

 
يتبيف مف دراسة التعاريؼ السابقة اف ىناؾ صعكبة في تحديد تعريؼ كاحد لمتنمية كذلؾ لالختالفات 
اصال في المجتمعات كعدـ تطابؽ الصفات االقتصادية اك الفكرية اك االجتماعية ليذه المجتمعات 

كاختالؼ الزماف في الدراسات، كالتغيير المستمر في حياة المجتمعات في كؿ مكاف كيمكف الكصكؿ 
:  إلى مفيـك اجرائي يحدد معالـ ىذه العممية كيشتمؿ مجمكعة مف العناصر األساسية لمتعريؼ كمنيا

اف التنمية في المجتمع تيدؼ الى تغيير في ظركؼ كأكضاع المجتمع سكاء أكانت ثقافية اك  .1
. اجتماعية اك اقتصادية كيتـ ىذا التغيير بمبادرة كمشاركة مف األىالي أنفسيـ

اف فشؿ اك نجاح جيكد التنمية ىك في مشاركة اك عدـ مشاركة األىالي في التخطيط  .2
 .لمشركعات التنمية كقبكليا كالعمؿ مف أجميا

التنمية في كافة المجتمعات تيتـ اىتماـ خاص بتنمية قدرات كطاقات األىالي كمحاكلة  .3
 . استثارتيا كالبحث عف مكاطف القكة فييا

لكؿ عمميات التنمية نحتاج الى اخصائييف كقادة ليـ دراية كلدييـ الخبرة الكافية في ىذا  .4
 .المجاؿ، كلدييـ الرغبة في العمؿ كالحماس الكافي

عمميات التنمية شاممة ككاممة كمتكازنة في كافة مناحي حياة األىالي كالناس في المجتمع  .5
 .كغير متحيزة

التنمية في ام مجتمع مف المجتمعات تيدؼ الى اىداؼ قصيرة المدل اك طكيمة معمكمة  .6
 . ككاضحة كيمكف تحقيقيا

                                                 
 .30مرجع سابق، ص .  زكً ٌونس، الفاروق 

. 137، ص 1977التنمٌة االجتماعٌة، مكتبة وهبة، القاهرة، . حسن، عبد الباسط محمد 
  .86، ص (ت. د)محاضرات فً التنمٌة الرٌفٌة، مكتبة القاهرة الحدٌثة، . فؤاد، علً. شوقً، عبد المنعم 
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:   أىداف تنمية المجتمع4.2

 
كتؤكد . مف المالحظ اف الكثير مف التعريفات السابقة تعتمد عمى كصؼ لعمميات التنمية

عمى معنى التنمية، كليس عمى اليدؼ منيا كالذم يعتبره المخططكف االجتماعيكف كاالقتصاديكف بؤرة 
كيرل الباحث أنو ال بد مف تحديد األىداؼ لمتنمية االجتماعية لدل العامميف . االىتماـ لتنمية المجتمع

عمييا لتسييؿ عممية القياس، كالتقكيـ، كمحاكلة الكقكؼ عمى ما تـ انجازه، بيف خطة كأخرل إلتماـ 
كبيذا يرل بعض الباحثكف . عممية التقكيـ كقياس تكمفتيا كمردكدىا كاف كاف ىذا مف الصعكبة بمكاف

:  اف مف اىداؼ التنمية ما يمكف تحديده في التالية
.  تحقيؽ أكبر قدر مف استثمار كتنمية جيكد المكاطنيف في المجتمع كتأكيد استمرارىا" .1
 . تحقيؽ افضؿ تطكر كتقدـ مادم في حياة المجتمع .2

تغيير بيئة المجتمع الى ما ىك أفضؿ كرفع مستكل المعيشة لألفراد بالمشاركة الفاعمة  .3
 . "منيـ

 
:  وألن األىداف تختمف من جماعة الى أخرى او مجتمع آلخر

:      قسمت األىداؼ الى التالية
كيقصد باليدؼ االنجازم كؿ ما تحققو عممية التنمية مف منجزات مادية : األىداؼ االنجازية" .1

.  ام تحديد العائد المادم لعممية التنمية
 عمى سكاف أكيقصد بيا المتغيرات السمككية كالمعرفية كالميارة التي تطر: األىداؼ المعنكية .2

المجتمع اثناء ممارستيـ  لعمميات التنمية كىي اىداؼ غير مممكسة كلكنيا في العادة تككف 
محسكبة سمفا كمخطط ليا كىي عممية تغيير في االنساف نفسو لممساعدة في عمميات تقبؿ 

 ."التغيير

 
:  مبادئ وآليات تنمية المجتمع5.2

 
اف تحريؾ كتحرير الطاقات الكامنة في أم مجتمع كلدل المكاطنيف فيو ىي فمسفة عممية 

التنمية االجتماعية في ام مجتمع مف المجتمعات سكاء كانت الريفية اك غيرىا كذلؾ لتحقيؽ األماني 

                                                 
 . 1996. الطبعة الثانٌة، االسكندرٌة. الخدمة االجتماعٌة فً مجال تنمٌة المجتمع المحلً. عبد الفتناح، محمد  
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الجماعية ليذا المجتمع في حياة اكثر رفاىا كتقدما مما ىي عميو كعمى أساس اشباع حاجاتيـ 
.  باالعتماد عمى الذات

 
كلتحقيؽ ىذه الفمسفة يرل الباحث أنو تجمع لدل العامميف في مياديف التنمية االجتماعية بكافة 

فركعيا كمناطقيا بعض الركائز الناتجة عف الخبرة الميدانية ليؤال العامميف االجتماعييف كالتي تعد 
. بمثابة ركائز أساسية ال بد مف تحقيقيا كمراعاتيا عند األخذ بعممية تنمية المجتمعات المحمية

 
مجمكعة مف المبادئ التي تكصؿ الييا بعد العديد مف التجارب الميدانية " مارشال كمينارد"كقد حدد 
:   بالتالي1996في العاـ 

اىمية استخداـ المدخؿ الجماعي في مكاجية المشكالت االجتماعية عمى مستكل المجتمعات  .1
.  المحمية

 .يجب معرفة الفركؽ بيف  المجتمعات المحمية .2

 .تكظيؼ الجماعات التطكعية في خدمة برامج التنمية .3

 .استحداث تغيرات عميقة في الذات لدل أىالي المجتمع .4

 .ضركرة تقديـ مساعدات مف خارج المجتمع المحمي في المجاالت المختمفة .5

 .ضركرة تكفير حد أدنى مف الالمركزية في بعض الكظائؼ الحككمية .6

 . استخداـ تنظيـ اجتماعي جديد قادر عمى التغيير كيعتمد التخطيط االجتماعي .7

 
كزمالئو اك حاكؿ اف  يككف " نمسكف"كاف قد خالؼ سمفو " مارشال كمينارد"كمف المالحظ في ىذا اف 

قد حددىا في " نمسون"لتحقيؽ األىداؼ كالتي كاف . أكثر دقة كتركيز في تحديد ىذه اآلليات
: التالية
اف المجتمع المحمي ىك الكحدة االجتماعية التي يمكف اف يشارؾ المكاطنكف مف خالليا فيما  .1

.  يحدث بداخمو مف برامج انمائية مشاركة فعالة
 .يحدث التقدـ االجتماعي عند حدكث نمك كافة أجزاء البناء االجتماعي نمكا متكازيا .2

 . اف يتخمؿ العمؿ الديمقراطي جميع مراحؿ كخطكات التنمية المحمية .3

 .ضركرة كجكد قنكات اتصالية فعالة كمستمرة بيف المكاطنيف كقيادتيـ .4

 . تمثؿ العممية التربكية األىمية األكلى في برامج التنمية المحمية .5

                                                 
 1996. االسكندرٌة. الطبعة الثانٌة. الخدمة االجتماعٌة فً مجال تنمٌة المجتمع المحلً. محمد عبد الفتناح 
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مراعات اف يككف البناء التنظيمي بناءا كظيفيا كليس بناءا بيركقراطيا بمعنى امكانية تغييره  .6
 .كتبديمية مع الظركؼ المتغيرة

 
كقد حاكؿ العديد مف المشتغميف في حقؿ التنمية االجتماعية ايجاد آليات كمبادئ خاصة بعمميات 
التنمية ىذه كاعتبارىا فركض أساسية بعد أف تجمعت المعرفة كالخبرة الكافية ليـ عمى مر الزماف 

كمع االتفاؽ عمى ىذه المبادئ . كاختالؼ المجتمعات كالمشتغميف معيا عف طريؽ الممارسات العممية
اال اف أساليب تطبيؽ ىذه المبادئ اك اآلليات تختمؼ مف مجتمع آلخر بحسب خبرات كميارات 

. الممارسيف كالمكارد كاألمكانيات كثقافة المجتمع كعقائده االجتماعية كالدينية كالسياسية
 

كحيث اف المبدأ ىك قاعدة أساسية ليا صفة العمكمية يمكف اف يصؿ الييا االنساف عف طريؽ الخبرة 
يمكف تحديد مبادئ تنمية " كالمعرفة كالمنطؽ اك باستعماؿ الطرؽ العممية كالتجربة كالقياس

: المجتمع في التالية
مبدأ التكازف  .1
 .مبدأ التنسيؽ .2

 .مبدأ الشمكؿ .3

 ".المشاركة"مبدأ اشتراؾ المكاطنيف اك  .4

 .مبدأ التقبؿ كالتكجيو .5

 .مبدأ االستعانة بالخبرات .6

 . مبدأ التقكيـ المستمر .7

 

كلتطبيؽ ىذه المبادئ في التخطيط لمتنمية الشاممة يرل الباحث أنو ال بد مف كجكد بعض الخصائص 
كفي القيادات المحمية كالمينية كاجيزة التخطيط في الدكلة لمقياـ بعمميات التنمية . في المجتمع

االجتماعية الشاممة كمف عمماء االقتصاد كاالجتماع الذيف كضعكا محددات كشركط ليذه الصفات 
:  نكرد التالية

يؤكد عمى أف   (كليـ ارثرلكيس)االقتصادم البريطاني المعركؼ 
. التخطيط يتطمب في المقاـ األكؿ ارادة قكية ذات كفاية كغير فاسدة" .1
كمف ىذا يمكف اف نرل اف التخطيط في البالد المتخمفة يفرض عمى الحككمات مياـ اكبر " .2

 ....."مف تمؾ التي يفرضيا التخطيط في البالد المتقدمة

 

                                                 
  .288، ص 1974ابو بكر، سٌد طرٌقة الخدمة االجتماعٌة فً تنظٌم المجتمع، مكتبة األنجلو المصرٌة، القاهرة،  

. 317 – 316ص  (مترجم) 1951مكتبة النهضة العربٌة مترجم . أصول التخطٌط االقتصادي.  راجع ولٌم ارثر لوٌس 
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:  فيطرح مسألة مستمزمات التخطيط عمى النحك التالي" جاف تنبرجف"اما 
كذلؾ يتكقؼ ماذا كاف سيتبع اك يجب اف يتبع نظاـ التخطيط عمى مدل امكانية تنفيذ نظاـ "

. تخطيطي فعاؿ كىذه االمكانات يمكف اف تعتبر بمثابة جانب العرض الذم يتميز عف جانب الطمب
:  كىذه االمكانيات تتكقؼ عمى

. درجة الكفاءة الفنية كالمستكل االخالقي المتكفريف في الييئات االدارية .1
مستكل التعميـ كالركح االجتماعية المتكفريف في القائميف بالنشاطات االقتصادية كفي الشعب  .2

 . بصفة عامة

ككذلؾ فاف تنفيذ سياسة التخطيط تحتاج الى مستكل مختمؼ مف التعاكف بيف القائميف بالنشاط  .3
 ."االقتصادم كبيف افراد الشعب بكجو عاـ

 
يتطمب العداد : "فيشير الى مستمزمات التخطيط فيؤكد عمى ما يمي" ج كلنسكي. ؿ"اما االقتصادم 

خطة انمائية شاممة تككيف جياز تخطيطي تنظيمي جديد اك ايجاد طريقة لالستعانة كاالستفادة مف 
األجيزة التنظيمية القائمة، فالتنمية تتطمب مف القيادات تفيما ككاقعية كتكريسا لمجيكد كاخالصا في 

.  "العمؿ
كال يخرج ". كما تتطمب التصميـ الراسخ كالصراحة التامة في تكعية الشعب بثمف التنمية كتضحياتيا"

: رغـ مطالبة في" تنبرجف"اك " ارثر لكيس"ىذا عف جكىر المسائؿ التي طرحيا 
. التكعية بأىمية التنمية كمصاعبيا كتضحياتيا .1
 .المشاركة الشعبية في انجاز ميمات التنمية .2

 ."تحميؿ الشعب كبشكؿ خاص مسؤكلية دفع الضرائب اك  العمؿ التطكعي اك االدخار .3

 
فيؤكد عمى العالقة العضكية بيف التنمية كالتخطيط " شارؿ بتمياـ"كاما االقتصادم الفرنسي المعركؼ 

كبالتالي الشركط الضركرية لمتنمية كالشركط الضركرية لمتخطيط باعتبارىا كحدة كاحدة كيحدد تمؾ 
:  الشركط بالتالية

اف اكؿ الشركط لمتقدـ االقتصادم كاالجتماعي ىك االستقالؿ السياسي ام انياء الكضع ) .1
االستعمارم حيث ال يزاؿ مفركضا كمف ثـ اقصاء الطبقات االجتماعية كالسياسية المرتبطة 

. باالمبريالية

                                                 
.  1967، مطابع مؤسسة األهرام القاهرة، (مترجم)التخطٌط المركزي. جان تنبرجن 
 .31 ص 1973، منشورات وزارة الثقافة، دمشق (مترجم)ج ولنسكً، التخطٌط والتنفٌذ فً التنمٌة االقتصادٌة. ل 

. 13ص . نفس المرجع السابق 
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الشرط الثاني لمتقدـ االقتصادم كاالجتماعي ىك االستقالؿ االقتصادم كىذا يعني في جميع  .2
البالد التابعة تقريبا نزع ممكية رأس الماؿ الكبير األجنبي كتأميـ المزارع كالمناجـ كالبنكؾ كسائر 

 .المشركعات المممككة لرأس الماؿ الكبير األجنبي

الشرط الثالث لمتقدـ ىك التحكؿ االجتماعي العميؽ الذم يفضي الى اختفاء الطبقات الطفيمية  .3
المرتبطة باالستعمار كىذا الشرط يعني نجاح الثكرة الكطنية الديمقراطية فبدكف تمؾ الثكرة ال 

يمكف الكصكؿ بالنضاؿ مف اجؿ االستقالؿ الى غايتو كبدكنيا تصطدـ التنمية بعقبات اجتماعية 
 .(كاقتصادية كحضارية

 
كيطالب بتميايـ الدكلة بتكلي الدكر االقتصادم الرئيسي كانياء حاؿ التبعية كيطالب الدكلة بتكلي 

التجارة الخارجية حتى تصبح أداة مف أدكات التنمية االقتصادية كيقكؿ بأف القمـ االقتصادية كالقمـ 
كنعني ىنا بالقمـ . المسيطرة عمى االقتصاد يجب اف تككف بيد الدكلة اك في طريقيا لتصبح ليا

الصناعات الكبرل كالمناجـ كالتجارة الخارجية كبعض القطاعات اليامة مثؿ تجارة : االقتصادية ىي
.  الجممة كالمؤسسات المالية مف نقكد كبنكؾ كتأمينات

 
يمكف بعد ىذا كضع المستمزمات الضركرية ألسمكب التخطيط االقتصادم لمدكؿ النامية كما يراىا 

:  ىنا" كاظـ حبيب"
. القضاء كالتخمص مف االستعمار كاالمبريالية كتبعياتيا في المجتمع) .1
 .ايجاد نظاـ ديمقراطي يمثؿ كافة شرائح المجتمع .2

 .االستقالؿ االقتصادم األمثؿ .3

 .(األجنبي)التخمص مف االحتكار الرأسمالي عمى مكارد البالد  .4

 .البدئ بمرحمة التنيمة القكمية الزالة مظاىر التخمؼ .5

التخمص قدر االمكاف مف الرأسمالية الكبيرة المحمية اك تركيضيا اف امكف لتككف داعما دكف  .6
 .سيطرة

 : قادرة عمى تحقيؽ التالية (دكلة)خمؽ قطاع عاـ  .7

.  تركيز القسـ األكبر مف الثركة القكمية كالدخؿ القكمي بيد الدكلة .أ 
السيطرة عمى القسـ األعظـ مف الفائض االقتصادم المتحقؽ باعتباره المصدر األساسي  .ب 

 . لمتراكـ االقتصادم الكطني

 .(الماؿ العاـ)منع بعثرة كتكزيع كاستخداـ الدخؿ القكمي  .ج 

 . تكفير نظرة شمكلية كمكحدة لتكزيع الدخؿ القكمي .د 

                                                 
. 53 م ص 1967دار المعارف القاهرة . راجع شارل بتلهاٌم، التخطٌط والتنمٌة 
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 .ايجاد الحكافز االقتصادية .8

ايجاد المستمزمات التنظيمية كالفنية مثؿ األجيزة كالطرؽ العممية التي تستخدـ في عمميات  .9
 .(التخطيط لمتنمية كما يتعمؽ بالجانب البشرم كمياراتو

 

مف ىنا يرل الباحث أف ىناؾ خصائص مشتركة تميز اجيزة الدكلة في جميع البمداف النامية كمف 
:  أىـ ىذه الخصائص التالية

. سيطرة ابناء الفئات االجتماعية المالكة لكسائؿ االنتاج عمى المراكز القيادية .1
 .عمى حركة كتفكير كنشاط ىذه األجيزة (المتسمط)سيطرة الفكر البرجكازم الالديمقراطي  .2

 .تخمؼ أساليب العمؿ كالتنظيـ كالقكانيف التي تيتدم بيا ىذه األجيزة .3

 .انعداـ التكازف في التككيف كتكزيع اجيزة االدارة .4

 .عدـ كجكد مكاصفات كظيفية محددة اك تقسيـ العمؿ .5

قمة الككادر الفنية المتخصصة ككثرة المكظفيف كانتشار البطالة المقنعة في جميع دكائر  .6
 . الدكلة

 .االزدكاجية في العمؿ كعدـ كضكح رؤية في تحديد العالقات .7

 .انتشار الفساد بصكرة مختمفة كالرشكة كالمحسكبية كضعؼ الشعكر بالمسؤكلية .8

 . سكء العالقة بيف الجماىير المجتمعية كاجيزة الدكلة .9

 .غياب الديمقراطية بيف دكائر الدكلة كالجميكر .10

 .غياب الديمقراطية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف .11

 
 

:  التجربة الفمسطينية في التخطيط لمتنمية ومعوقاتيا6.2
 

إف فمسطيف الجغرافية تختمؼ عف فمسطيف الديمغرافية حيث اف االحتالالت كاالستعمار الذم 
كقد تأثرت . مر عمى األراضي الفمسطينية قد أثر في ىذا ككاف السبب في التفرقة بيف االثنتيف

حيث ىي  (الضفة الغربية كقطاع غزة)محاكالت التنمية بيذا كسكؼ يككف الحديث ىنا عف فمسطيف 
اآلف المقصكدة بعمميات التنمية االقتصادية كالبشرية كاالجتماعية في كؿ ما يقاؿ اك يدرس اك 

.  يخطط لو عمى مستكل السمطة الفمسطينية اك الييئات كالمنظمات الدكلية كالمحمية
 

                                                 
 .   1980مفهوم التنمٌة االقتصادٌة، دار الفارابً، بٌروت، . حبٌب، كاظم 
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يرل الباحث أف فمسطيف تأثرت في الضفة كالقطاع منذ سنكات االحتالؿ البريطاني كاالسرائيمي 
كالحكـ األردني كالمصرم كمف ثـ االحتالؿ الشامؿ االسرائيمي لألراضي الفمسطينية بعدة عكامؿ 

:  أثرت عمى االقتصاد الفمسطيني كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية الشاممة ككاف مف أبرزىا
 : القكانيف األردنية لالستثمار .1

 كفي مجمميا كانت تحظر فتح 1967كىذه القكانيف طبقت منذ بداية الخمسينات كحتى العاـ 
ام مصنع اك منشأة يزيد عدد مستخدمييا عف عشرة أفراد غرب نير األردف كركزت عمى 

. كجكد الشركات كالمصانع كالحركة التجارية المركزية في الضفة الشرقية
 :  كاألكامر العسكرية الصادرة في ىذه الفترة1967القكانيف االسرائيمية بعد  .2

 . اعتماد االقتصاد الفمسطيني عمى العمالة كالتعامؿ مع اسرائيؿ .3

 
كاف ليذا اثره البالغ في عدـ كجكد خطط تنمكية اك تطكر في التنمية الشاممة بشتى انكاعيا 

كأثر في السنكات األخيرة مؤثرات عدة داخمية كخارجية في نمك االقتصاد الفمسطيني . كمستكياتيا
:  عمى النمك االجتماعي كالتنمية الشاممة كمنيا

. التضخـ المالي في اسرائيؿ كسط الثمانينات مف القرف السابؽ) .1
 .ىبكط الدينار األردني في األردف في الثمانينات مف القرف السابؽ .2

 .اغالؽ العمؿ في اسرائيؿ بمناسبة حرب الخميج األكلى كاالغالقات الداخمية في الضفة كالقطاع .3

خركج الكثير مف العماؿ الفمسطينييف مف دكؿ الخميج كالمممكة العربية السعكدية كالككيت بعد  .4
 . حرب الخميج األكلى كالثانية

عدـ دفع مخصصات منظمة التحرير الفمسطينية مف مساعدات الدكؿ العربية بعد حرب الخميج  .5
الثانية كاتفاقيات أكسمك مما حـر الضفة كالقطاع مف مخصصاتيا مف منظمة التحرير 

 . (الفمسطينية

 
الضفة الغربية كقطاع )كؿ ىذا أثر سمبا عمى االقتصاد كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية في فمسطيف 

.  (غزة
 

 (الضفة الغربية وقطاع غزة)واقع الحال في فمسطين 
 

بعد ىذه المعكقات كاتفاقات أكسمك كنخص ىنا االتفاقات االقتصادية مع اسرائيؿ يرل الباحث 
اف ىناؾ اعاقات خاصة في بنكد االتفاقيات متعمدة مثؿ  السيطرة عمى المعابر كربط االقتصاد 

                                                 
، خامعة بٍرزٌث 2000 بروامح دراسات انحىمٍة، وٍسان 1999-1998 اوظر، فهسطٍه جمرٌر انحىمٍة انبشرٌة  
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. الفمسطيني باالقتصاد االسرائيمي كعدـ الكضكح في االتفاقيات كالتي ما زاؿ بعضيا سرم حتى اآلف
:  كحتى مع المعمف كالمتفؽ عميو يرل الباحث اف ىناؾ معكقات جمركية كغيرىا كمنيا

.  المنتكجات االسرائيمية تتمتع بالدعـ الحككمي اما الفمسطينية فال تتمتع بمثؿ ىذا الدعـ .1
 .(مياه كقركض)مستمزمات االنتاج في اسرائيؿ مدعكمة  .2

 . اعانات لمتصدير في اسرائيؿ معفاة مف الضريبة اما الفمسطينية فال تتمتع بمثؿ ىذا .3

 . تطبيؽ المكاصفات االسرائيمية في االنتاج سيمة كميسرة اما في فمسطيف فيي صعبة لمغاية .4

مف المقدمة السابقة يرل الباحث اف ىناؾ خصكصية فمسطينية في التنمية االقتصادية 
: كيمكف  ايجاز  ىذه الخصكصية في التالية (الشاممة)كالبشرية كاالجتماعية 

. (سمطة، سياسية، مجتمع مدني، اقتصاد)حداثة التجربة الفمسطينية في التكامؿ  .1
 .التقمبات السياسية كاالجتماعية في فمسطيف .2

 .تداخؿ السمطات الثالثة في اعماليا كمياميا .3

 .غياب الديمقراطية قبؿ كبعد حضكر السمطة الفمسطينية .4

 .فقداف المشاركة المجتمعية في العمؿ األىمي كالمنظـ .5

 .ـ1967استمرار االحتالالت كمف أىميا االحتالؿ االسرائيمي في العاـ  .6

سمبية مؤسسات السمطة في تفعيؿ المشاركة المجتمعية كالعدالة "بعد حضكر السمطة  .7
 ".االجتماعية

 . اعتماد االقتصاد الفمسطيني عمى المساعدات الخارجية كالدكؿ المانحة .8

 
:  كالذم أثر سمبا عمى التنمية في فمسطيف اك التخطيط ليا في التالية

.  دكر الدعـ الدكلي في ترسيخ التبعية عمى الدكؿ المانحة .1
 .عدـ تكافؽ األجندة التمكيمية مع المصالح الفمسطينية .2

 ...عكدة جزء كبير مف ىذا التمكيؿ الى الجيات المانحة نفسيا عف طريؽ ركاتب كفكائد كغيرىا .3

بعض ىذه المنح تسجؿ قركض مستحقة الدفع مما يؤثر عمى األجياؿ القادمة بحيث ترث منا  .4
 .      مديكنية غير مقبكلة

 
كؿ ىذا اكجد مرحمة خاصة مف األبعاد السياسية مجيكلة النتائج كظركفان اجتماعية كديمغرافية غير 

.  محددة ككاقعان اقتصاديان غير تقميدم
 

:   التخطيط لمتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة7.2
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يرل الباحث أف التخطيط كالتنمية ال يمكف اف يكتمال في ظؿ حرماف الشعب الفمسطيني مف 
. حقو في تقرير المصير كحقو في المحافظة عمى مجتمع متكامؿ كحد أدنى في النسيج االجتماعي
باالضافة الى ذلؾ يرل الباحث اف االصرار عمى  مفيـك تقميدم لمتخطيط االقتصادم كعدـ الربط 

بينو كبيف التخطيط االجتماعي كمف ثـ التخطيط لمتنمية الشاممة سيؤدم الى مجمكعة مف االجراءات 
".  الضفة الغربية كقطاع غزة"السمبية في مجاالت عدة كقد حدد بعضيا في التالي في فمسطيف 

اف التركيز عمى النمك االقتصادم يؤدم فقط الى التغاضي عف  حقكؽ المستضعفيف في  .1
. المجتمع مثؿ حؽ المشاركة المجتمعية في التنمية كحقكؽ المرأة

اعطاء األكلكية الستقطاب رؤكس األمكاؿ األجنبية كتشجيع رؤكس األمكاؿ المحمية كىذا قد  .2
يجبر الحككمة بسمطاتيا كأجيزاتيا األمنية اف تقؼ في كجو المعارضة السياسية كاالجتماعية 

 . كتحديد حرياتيا في ابداء الرأم كالمطالبة بحقكقيا

كقد تمجأ السمطة صاحبة القرار الى انتياكات لمحقكؽ الكطنية مف خالؿ تحالفيا مع األثرياء  .3
 . كالشركات الكبرل كاالستثمار األجنبي كالييئات الدكلية

سكؼ تككف السمطة مضطرة الى أخذ بعض القرارات المضرة بالمكاطف كخاصة اذا تمقت  .4
حيث سترفع بعض األسعار عمى المكاد األساسية  (مثؿ  البنؾ الدكلي)مساعدات مشركطة 

 . كسترفع الضرائب (الرعاية االجتماعية)كتخفض الصرؼ عمى بعض الخدمات  (الخبز)

زيادة في )كتحالؼ السمطة ككبار المستثمريف يؤدم الى فجكة اقتصادية بيف األثرياء كالفقراء  .5
 .(مساحة  اليكة االقتصادية كاالجتماعية في المجتمع

كمف أىـ االنتياكات التي قد تحصؿ مف ىذا التحالؼ ىك انتياؾ حؽ المشاركة في عمميات  .6
 . اتخاذ القرار التنمكم

 
ال بد اف تبنى عمى  (الضفة الغربية كقطاع غزة)كعميو فإف أم عممية تخطيط تنمكم في فمسطيف 

أساس العالقة الكاضحة بيف التنمية االقتصادم كتنمية المجتمع كالتنمية الثقافية كمراعاة الظركؼ 
العاـ )السياسية كبذلؾ نككف ممزميف بالعمؿ داخؿ العالقات االقتصادية كاالجتماعية كبيف القطاعات 

.  لتحقيؽ مناخ استثمارم مقبكؿ، لرفع معدؿ الدخؿ لألفراد كالنمك (كالخاص كاألىمي
 
:    ف والسمطة الفمسطينية لمتخطيط الشامل. ت.  محاوالت م8.2
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كلتفادم ىذا الكضع يرل الباحث أف منظمة التحرير الفمسطينية بالمساعدة مع بعض الميتميف 
:  مف االقتصادييف الفمسطينييف كالعرب حاكلت كضع خطط كتصكرات ككقعت عمى اتفاقيات منيا

(. 1987المقكمات االقتصادية لمدكلة الفمسطينية، )دراسة أكلية لمدكتكر يكسؼ الصايغ  .1
يكسؼ الصايغ كشارؾ فيو .   اشراؼ د2000 - 1994البرنامج االنمائي الفمسطيني لمسنكات  .2

، كاكتسب أىمية مف انو (1993حزيراف )عدد كبير مف الكفاءات الفمسطينية كغير الفمسطينية 
 . اكؿ محاكلة جدية كعممية لتقدير االحتياجات لالقتصاد الفمسطيني

 1993برنامج المساعدات الطارئة الثاني كالذم قدـ لمدكؿ المانحة في  .3

 في اعقاب المرحمة 1995برنامج المساعدات الطارئة الثاني كالذم قدـ لمدكؿ المانحة في  .4
 .االنتقالية بيف منظمة التحرير كاسرائيؿ

، مقدمة لمؤتمر 1996 (استراتيجية التنمية في فمسطيف)كرقة السمطة الفمسطينية بعنكاف  .5
 .1996باريس  (مؤتمر تقديـ المساعدات لمشعب الفمسطيني)المانحيف 

 . ـ، كىك امتداد لمبرنامج السابؽ1997البرنامج االستثمارم الفمسطيني العاـ لسنة  .6

 
كيرل الباحث أف ىذه المشاريع تقـك تقريبا عمى نفس األسس كاألىداؼ ككانت تعاني تقريبا مف نفس 

:  المشاكؿ كمف ىذه المشاكؿ
. االفتقار الى الدقة في تحديد األىداؼ كالمشاريع المطمكبة . أ
 . عدـ كجكد السياسات الكاضحة لتحقيؽ األىداؼ . ب

 .غياب المشاركة مف مؤسسات السمطة . ت

 . كغياب المشاركة مف المؤسسات المجتمعية كالشعبية . ث

 
مف كاقع الحاؿ ىذا كحالة الشتات كتكزيع الشعب الفمسطيني في بقع جغرافية غير مترابطة يرل 
 –الباحث انو مف الصعب تسمية الخطة بالخطة الفمسطينية فمثالن ىناؾ فمسطينيكف في األردف 

كلبناف كسكريا كالضفة الغربية منفصمة عف قطاع غزة كمنفصمة عف الفمسطينيكف في المحتؿ مف 
اما اذا اعتبرنا اف الفمسطينييف المعنييف ىـ .   فكيؼ ستككف الخطة فمسطينية1948األرض عاـ 

فنتجاكز التسمية كنقكؿ خطة التنمية في الضفة الغربية . مف بداخؿ الضفة الغربية كقطاع غزة فقط
:  كقطاع غزة مع ما يكاجينا مف صعكبات كعكامؿ قد ال تمكننا مف كضع خطة شاممة كمنيا

 (الضفة الغربية كقطاع غزة)اف  السمطة الفمسطينية ال تسيطر عمى كافة األرض في فمسطيف  .1
. تقع عمميا تحت االحتالؿ المباشر بكؿ معنى الكممة تنمكيا" C"ال اداريا كال امنيا فالمناطؽ 

حتى اف الدكؿ المانحة تتجنب ام تقديـ لخدماتيا في ىذه المناطؽ كال تستطيع السمطة القياـ 



 30 

بعمؿ أم تنمية في ىذه المناطؽ دكف مكافقة السمطات االسرائيمية عمييا كالتي دائما ما تككف 
.  مرفكضة

مستكل التنسيؽ بيف األجيزة ذات العالقة كنكعيتيا غير كاضح ككذلؾ األدكار المطمكبة في  .2
 . ىذا

تغييب القطاع الخاص حيث ال يؤخذ برأيو مف المسؤكليف في قطاعات التخطيط كبذلؾ نفقد  .3
 . مشاركتو في الخطة كما نفقد المشاركة الجماىيرية

عدـ كجكد دراسات خاصة باألكلكيات كاالحتياجات مف مراكز متخصصة أك مينييف  .4
 . متخصصيف في عمميات التخطيط الشامؿ كعدـ تحديد لالمكانيات المتاحة

 . عدـ الكصكؿ كالربط بيف الضفة الغربية كقطاع غزة جغرافيا .5

عدـ كجكد قانكف استثمارم حديث حر خاضع لممنافسة االقتصادية كاالستثمارية كغير منحاز  .6
 .لجيات خاصة اك مسيطرة قد تعيؽ تطبيؽ القانكف

اعتماد الخطط دائما عمى المساعدات الخارجية كالدكؿ المانحة كالمؤسسات األجنبية كالتي ىي  .7
اصال غير مراقبة مف مؤسسات المجتمع المختصة مما يجعميا اقؿ عطاء في عممية التنمية 
المجتمعية حيث اف الكثير منيا يككف مشركطا اك متسرب لبعض األشخاص اك المؤسسات 

اك تصرؼ في اعماؿ نظرية غير كاقعية ككرشات العمؿ كمصركفاتيا كشركط كجكد . الخاصة
 . خبراء مف الخارج كتحديد اكلكيات المشاريع مف خارج السمطة

ال في داخؿ البالد كال مع الدكؿ  (الضفة الغربية كقطاع غزة)عدـ كجكد معابر حرة لفمسطيف  .8
 .المجاكرة مثؿ األردف كمصر

 
كحيث اف فمسطيف جغرافيا كديمغرافيا تختمفاف في التعريؼ يرل الباحث أف يتحدث عف التخطيط في 

 (الضفة الغربية كقطاع غزة)كمف المعطيات يرل اف .  ىنا (الضفة الغربية كقطاع غزة)فمسطيف 
، حيث انيا تشمؿ (التعاكني الشامؿ)يمكف اف ينجح فييا تجربة التخطيط سريع النمك ام التخطيط 

كافة القطاعات االقتصادية كاالجتماعية كتشمؿ التعاكف بيف السمطة الفمسطينية كالقطاع الخاص مع 
مراعاة ظركؼ االحتالؿ الكاقع عمينا كمراعاة المركنة كالحركة في التكقعات كليس تحديد اليدؼ 
:  المعيف كخاصة لمقطاع الخاص كالمؤسسات المجتمعية كيمكف ىنا تقميؿ نسبة المخاطرة مف خالؿ

كتخصيص المكارد لالحتياجات كالمشاريع ذات  (العاـ)برنامج استثمارم لمقطاع الحككمي  .1
. األكلكية

 . تكفير حكافز لتكفير نمك اقتصادم مثؿ السياسات النقدية كسيادة القانكف .2

تفعيؿ القطاع الخاص كمشاركة فاعمة مجتمعية في الدراسة كالتشخيص لممشكالت االقتصادية  .3
 .كالمجتمعية
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تدريب جاد كعممي لمككادر المجتمعية مثؿ المتخصصيف في األبحاث الدراسية كاالقتصادية  .4
 .  كاالجتماعية كعمى كافة المستكيات كمف ثـ  التخصيص كالتشبيؾ بيف أجيزة التخطيط

  
 المبادرات لمتنمية في فمسطين 9.2

 
 . المبادرات المحمية الذاتية في الضفة الغربية وقطاع غزة .1

 

اف تجربة المجتمع الفمسطيني تحت االحتالؿ تشكؿ مدخال ميما كقياسيا كقد كانت محاكلة فريدة مف 
كحققت الكثير خاصة المشاركة المدنية في عمميات التنمية كالصمكد كجالء االحتالؿ كقد بدأ . نكعيا

كشارؾ فييا العديد مف المؤسسات " التنمية مف اجؿ الصمكد"ىذا في بداية الثمانينات تحت شعار 
.  المحمية كالقيادات الكطنية

  
عقد مؤتمر حكؿ التمكيؿ كمناقشة مصادرة كتحديد مكقؼ مكحد منو كمف الخطط ) 1986كفي سنة 

كقد ساعد في ىذا " التنمية بالحماية الشعبية"، كظير بعدىا شعارات عدة منيا  ةالتنمكية الخارجي
 كتأثرت ىذه المرحمة بالعنؼ مف قكات االحتالؿ كاألكامر العسكرية المتعددة فكجدنا 1987انتفاضة 

زيادة عدد المعكقيف في المجتمع كخركج المرأة جزئيا مف حياتيا التقميدية كمشاركتيا في العديد مف 
الفعاليات االجتماعية كضعؼ القيادات السياسية التقميدية كتخمخؿ أسس العالقات األسرية كتآكؿ 

كبيذا . نظاـ التكافؿ االجتماعي كعدـ تأىيؿ الككادر الصحية كالتعميمية كانتشار األمية في ىذه الفترة
كاف كاجب عمى المؤسسات المدنية القياـ بسد الفراغ مف خالؿ محاكلة القياـ بدكر الدكلة كىك ما 

. (نجحت فيو ككذلؾ في ربط الضفة الغربية بقطاع غزة اجتماعيا كسياسيا كثقافيا
    

 .(من الخارج)مبادرات منظمة التحرير الفمسطينية  .2

 
كمع اختزاف  الظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في ىذا اختمفت تجربة منظمة التحرير )

 سببا ايجابيا لمقاء 1994الفمسطينية عف تجربة الداخؿ كقد كاف لعكدتيا الى أرض الكطف سنة 
كحيث اف منظمة . التجربتيف فكجدنا التكامؿ كالتشابؾ أحيانا كالتنافر كالتبايف أحيانا اخرل في ىذا

كانيا الممثؿ " حركة تحرر كطني"التحرير تتميز عف بقية المؤسسات الفمسطينية الخارجية في ككنيا 
فقد قامت بنشاطات اقتصادية كاجتماعية " الشتات"الكحيد لمشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج 

                                                 
 16ص. ، المبادرات المحلٌة الفلسطٌنٌة1997-1996ملف التنمٌة البشرٌة . "فلسطٌن  
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ميمة كساعد نشاطيا في زيادة التالحـ الفمسطيني في جميع مناطؽ تكاجد الفمسطينييف في الداخؿ 
.  (كالشتات حكؿ استراتيجية كطنية كاحدة كىدؼ كاحد

   
 

 : المبادرات العربية والدولية .3

 
يرل الباحث أف ما قامت بو بعض الدكؿ العربية كالدكلية مف مبادرات لمتنمية في فمسطيف كخاصة "

الصندكؽ العربي لالنماء االقتصادم كاالجتماعي، كبنؾ التنمية االسالمي كمنظمة المؤتمر 
االسالمي كاألردف ككذلؾ نشاطات المؤسسات الدكلية كبخاصة األمـ المتحدة كالمجمكعة األكركبية 

".  كاالتحاد األكركبي ُتصنؼ كمبادرات لمتنمية في فمسطيف
:  كىذه المبادرات صنفت الى صنفيف ىما

. نشاط  تنمكم شبو رسمي كتمكيميا حككمي .أ 
 .نشاطات المؤسسات الطكعية كتمكيميا أىمي اجنبي كغير حككمي .ب 

 
كقدمت ىذه المبادرات التدريب كالسيكلة المالية لممجتمع الفمسطيني كقد غاب التكامؿ في عمؿ  ىذه 

المبادرات الختالؼ االىداؼ فيما بينيا كيرل الباحث أنيا أثرت سمبا عمى العديد مف المنظمات 
كرافؽ ىذا صدكر قرار المجمكعة )األىمية الفسمطينية لمتسمط المالي عمييا مف ىذه المبادرات 

( 1987 شباط 23)األكركبية بمنح األرض المحتمة كضع الدكلة األكثر رعاية في أسكاؽ المجمكعة 
. (1975كصدكر القرار األمريكي بدعـ األرض المحتمة مف الككنغرس قبؿ ذلؾ في العاـ 

 
كساىمت منظمات األمـ المتحدة في النشاط التنمكم الفمسطيني بتقديـ الدعـ المادم كاجراء )

الدراسات كاألبحاث كرصد األحكاؿ الصحية كالتعميمية كالقانكنية كحقكؽ الناس، ككاف مف ابرزىا 
اما الدكر األردني فقد سمحت عالقتو السابقة مع الضفة الغربية . (UNRWA)ك  (UNDP)برنامج 

عمى نجاحو في ابقاء نفكذه فييا جيدا فحافظ عمى األكقاؼ االسالمية كالمسيحية  (1967 – 1948)
كالجمعيات التعاكنية الزراعية مرتبطة بادارتيا في عماف كحافظ عمى دفع ركاتب المكظفيف في 

 كفتح حدكده معيا كحافظ عمى كجكد الدينار األردني في الضفة 1988األجيزة االدارية حتى عاـ 
 عزز دكره عف طريؽ المجنة األردنية الفسمطينية المشتركة لدعـ صمكد 1978الغربية كفي سنة 

                                                 
 انمصذر انسابك  

 .18نفس المصدر ص   
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برنامج الخطة الخمسية األردنية لتطكير " تبنى األردف 1985األىؿ في األرض المحتمة كفي العاـ 
.  (1990 – 1986المناطؽ المحتمة اقتصاديا كاجتماعيا لمفترة 

 
كيرل الباحث أف بعض الدكؿ العربية قدمت بعض الدكؿ العربية دعما ماديا كمعنكيا لمشعب 

الفمسطيني مف خالؿ منظمة التحرير الفمسطينية ككذلؾ عبر المجنة المشتركة األردنية الفمسطينية 
كمع ىذا الدعـ كمو كالمحاكالت . كالمؤسسات األىمية" مشركع التكأمة"كمف خالؿ البمديات عف طريؽ 

الداخمية الفمسطينية كالعربية كالدكلية لمتنمية أك التخطيط ليا ككصاحبة دكر مفركض في العممية 
التنمكية تميزت سمطة االحتالؿ بدكرىا الرافض لمتنمية كحممت منظكرا سياسيا لمستقبؿ الضفة الغربية 

امرا عسكريا كاداريا كسيطرت مف خالليا عمى المصادر " 2635"كقطاع غزة ككفرت لذلؾ ما عدده 
الطبيعية كاحتكرت انتاج الطاقة كراقبت التمكيؿ كاالستثمار  كالحقت االقتصاد الفمسطيني باقتصادىا 

.  كبذلؾ أعاقت كؿ محاكالت التنمية اك التخطيط في الضفة الغربية كقطاع غزة

                                                 
. 19نفس المصدر ص  
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الفصل الثالث 
المنظمات األىمية في فمسطين 

  
:   المنظمات األىمية في فمسطين1.3

 

العاممة حاليا مف حيث  (الضفة الغربية كقطاع غزة)تتنكع المنظمات األىمية في فمسطيف 
دكر المنظمات األىمية في "نشاطاتيا ككما يقسميا منشكر مركز بيساف لمبحكث كاالنماء تحت عنكاف 

:  بناء المجتمع المدني الى التالية
 

 األحزاب والقوى السياسية .1

 
كىذه األحزاب تشكؿ نسبة صغيرة مف مجمكع المنظمات األىمية حتى تصؿ نسبتيا الى 

يؤيدكف احد  (الضفة الغربية)مف البالغيف في فمسطيف % 60عمما أف ما نسبتو % 1.5
. التنظيمات اك األحزاب

   
 االتحادات والنقابات .2

 

كفي الغالب يتميز نشاط االتحادات كالنقابات سكاء كانت عمالية اك مينية الى التنظيـ 
كالتعبئة لقطاعات شعبية كلمدفاع عف مصالحيا كشكمت داعما أساسيا لمنظمة التحرير 

مف المنظمات األىمية بدكف احتساب فرعيا كتتمثؿ في % 11الفمسطينية كفصائميا كتشكؿ 
. تشكيميا الى النخبكية كاالبتعاد عف األسس الديمقراطية

   

 منظمات حقوق مدنية .3

 

كتضـ ىذه المنظمات العديد مف المؤسسات كالمنظمات المدنية مف حيث النشاطات 
كاالىتماـ مثؿ منظمات الدفاع عف حقكؽ االنساف كالحريات المدنية كالديمقراطية كالرأم 

الخ كقد انتشرت في المجتمع بشكؿ سريع في عقد التسعينات استجابة  ... كالطفؿ كالمعاقيف 
.  مف منظمات المجتمع المدني% 5لالىتمامات الدكلية كتشكؿ ما نسبتو 

 جمعيات خيرية .4

                                                 
33

.2002 مركز بٌسان رام هللا، –دور المنظمات االهلٌة فً بناء المجتمع المدنً . عبد الهادي عزت والنحاس زكرٌا   
  منهجٌة البحث16 – 11انظر صفحة 
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كتيدؼ ىذه الجمعيات في خدماتيا التخفيؼ مف الفقر كالحرماف كال تيدؼ احداث تغيير نكعي 
مف عدد % 36في ىذه الفئات كىي األكثر عددا في المجتمع المدني حيث تصؿ نسبتيا الى 

. المنظمات األىمية المدنية في المجتمع
 
 أندية رياضية .5

 

مف مجمكع % 19كتعنى ىذه المنظمات بالنشاطات الشبابية الرياضية كالثقافية كتشكؿ في حدكد 
.  المنظمات كتنتشر في القرل كالمخيمات بأعداد أكبر مف المدينة

 

 مؤسسات الثقافة والفن .6

 

الضفة الغربية )كىي تمثؿ عدد ليس بالقميؿ مف المؤسسات األىمية في المجتمع الفمسطيني 
مف مجمكع المنظمات األىمية كتحكم العديد مف المنتديات % 18كتساكم في حدكد  (كقطاع غزة

. الثقافية كالفنية كالمراكز الثقافية التابعة لمجامعات اك خريجييا
    

 .المنظمات والمؤسسات التمكينية والتنموية .7

 

مف عدد المنظمات األىمية في % 20كىذه مؤسسات تعتمد في كجكدىا المدف كتشكؿ في حدكد 
المجتمع كتعمؿ عمى احداث تغيير في امكانات جميكرىا كتحسيف فرص حياتيـ كىي أحدث 

المنظمات األىمية في المجتمع كقد  كانت كما زالت مساندة كمساعدة لمؤسسات منظمة التحرير 
. الفمسطينية كفي الحاضر مساندة لمؤسسات السمطة الفمسطينية

 

دور المنظمات األىمية في فمسطين  2.3
 

استجابة لمظركؼ االقتصادية كالسياسية التي مرت بيا األراضي الفمسطينية منذ االحتالؿ 
 ككجكد 1948العثماني كمركرا باالحتالؿ البريطاني لممنطقة تـ ىزيمة الجيكش العربية في حرب 

األراضي الفمسطينية المتبقية تحت السيطرة األردنية كالمصرية حتى احتالؿ كامؿ فمسطيف سنة 
 كألكؿ مرة منذ فجر التاريخ 1994 مف قبؿ الدكلة العبرية كصكال لقياـ السمطة الفمسطينية عاـ 1967

المعاصر عمى األرض الفمسطينية يرل الباحث أنو دشنت مرحمة جديدة ادت الى كجكد محاكالت 
لمضاميف كمفاىيـ كأدكار جديدة لمعمؿ التنمكم األىمي الفمسطيني عمى ما تبقى مف األراضي 

.  كىي مناطؽ نفكذ السمطة الفمسطينية المتعارؼ عمييا (الضفة الغربية كقطاع غزة)الفمسطينية 
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كجكد العديد مف المنظمات األىمية في ىذه المناطؽ 1994كيرل أنو سبؽ كجكد السمطة الفمسطينية 

كالتي كانت كما زالت أساس العمؿ االجتماعي كاألىمي لتنمية ىذه المناطؽ حيث ارتبط العمؿ 
األىمي الفمسطيني كمنذ كجكده بالعمؿ الكطني كالسياسي كظؿ داعما لمحركات الكطنية فقد كانت 

 الجية الكحيدة المتصدية كالمقاكمة لميجرة الييكدية كمصادرة األراضي 1948 كلغاية 1917كمنذ 
باعتبارىا الخطر األساسي الذم كاف ييدد المجتمع العربي الفمسطيني في ىذه الفترة كظير في ىذه 

الفترة العديد مف  الجمعيات الكطنية التي كانت تقدـ المساعدات لمنككبي الحرب كالالجئيف 
. الفمسطينييف

 
كتركز العمؿ األىمي في ىذه الفترة عمى المطالبة باالستقالؿ كمقاكمة تأسيس كطف قكمي لمييكد في )

 كاتحاد الطالب كاتحاد المرأة العربية كقد أشارت 1925فمسطيف فكجدت جمعية العماؿ العرب سنة 
الى اف اكؿ عمؿ نسكم منظـ قامت بو النساء الفمسطينيات في اكائؿ العشريف ككانت " ليزا تراكي"

. (1929النساء اكؿ مف دعا لمقاطعة المنتكجات الصييكنية سنة 
 

 لـ 1967 كلغاية 1948كخالؿ فترة التكاجد المصرم كاألردني في قطاع غزة كالضفة الغربية مف )
يستمر ىذا العمؿ الفعاؿ لممنظمات األىمية كخاصة بعد قياـ دكلة اسرائيؿ حيث شيدت الفترة ىبكطا 

:  كاضحا في المشاركة كالعمؿ االىمي نتيجة الظركؼ الجديدة التي حمت بالمنطقة كىي
. 1948حالة االحباط التي المت بالشعب الفمسطيني بعد ىزيمة  .1
 . ضعؼ االحزاب السياسية كالحركة القكمية كتالشييا تقريبا .2

     (تشديد قبضة النظاـ المصرم كاألردني عمى حرية كحركة المكاطنيف .3

 

يرل الباحث أف العمؿ األىمي في ىذه الفترة عمى مقاكمة مشاريع التكطيف اضافة الى العمؿ االنمائي 
كشيدت ىذه . كاالىتماـ بالصحة كالتعميـ كالحفاظ عمى ما تبقى مف األرض كالمجتمع الفمسطيني

الفترة ظيكر منظمة التحرير الفمسطينية كتـ االعتراؼ بيا ممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني 
كسارعت المنظمة في ىذه الفترة بانشاء االتحادات الشعبية في خارج األراضي الفمسطينية ككانت 

الضفة )تيدؼ الى تعزيز صمكد األىؿ في الداخؿ كما دعمت انشاء لجاف العمؿ التطكعي في 
ككانت استجابة ىذه المجاف سريعة لبعض االحتياجات كاألكلكيات التنمكية  (الغربية كقطاع غزة

المختمفة بدكف اف تتشكؿ ليذه المجاف رؤية تنمكية شاممة كما افتقدت ىذه الفترة لكجكد مؤسسات 

                                                 
34

.13ص . 1993، رام هللا أٌار ىطبعة أول. تقدٌم لدلٌل الؤسسات الفلسطٌنٌة النسوٌة، مركز بٌسان للبحوث واالنماء. تراكً، لٌزا   
35

.22وفس انمصذر، ص   
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تنمكية مينية متخصصة لتقديـ خدمات نكعية لممجتمع كذلؾ ألف االحتالؿ في ىذه الفترة اعتبر نفسو 
مسؤكال عف تقديـ كافة الخدمات االجتماعية كصاحب ىذا مكقؼ متشدد مف فصائؿ العمؿ الكطني 

حيث لـ تنشأ في فمسطيف في ىذه الفترة منظمات تنمكية . كالمنظمات األىمية مف مكضكع التنمية
بالمعنى العممي كبقيت الخدمات مقدمة مف المؤسسات األردنية كبعض منظمات ىيئة األمـ المتحدة 

. كالمؤسسات اإلسرائيمية كاألمريكية
 

ركزت الفصائؿ الفمسطينية المختمفة ) 1982كبعد خركج منظمة التحرير الفمسطينية مف لبناف عاـ 
عمى ايجاد كانشاء لجاف كىيئات جماىيرية في الضفة الغربية كقطاع غزة لتستطيع مف خالليا 

ممارسة العمؿ السياسي مف جية كتقديـ خدمات تنمكية مف جية أخرل لمجميكر الفمسطيني مف اجؿ 
تدعيـ عممية الصمكد كفي ىذا المضمار تشكمت المجاف الزراعية كالنسكية كالسياسية كالطالبية 

الخ كالتي كانت أذرع سياسية لمفصائؿ في منظمة التحرير الفمسطينية كبذلؾ ..كالثقافية كالعمالية
كجيت اىتماميا لمفئات األكثر احتياجا في المجتمع ككانت قياداتيا مف الفئات المتكسطة كالفقيرة كما 

الصمكد "شكمت ىياكؿ تنظيمية ديمقراطية كقيادات منتخبة في بعض األحياف كمف ىنا كجدت فكرة 
كبقيت في ىذه الفترة الجمعيات الخيرية . كإطار تنمكم مناسب في ظؿ االحتالؿ" كالمقاكمة

 كاعالف 1988كالتعاكنيات السابقة في عمميا داعمة ليذا التكجو حتى بداية االنتفاضة األكلى سنة 
شيدت ىذه المرحمة  "(1993 حتى ايمكؿ 1988)كفي مرحمة االنتفاضة األكلى  . كثيقة االستقالؿ

تغيرات نكعية عمى صعيد األىداؼ كالبرامج التنمكية لممؤسسات األىمية الفمسطينية مف جية كما 
.  (شيدت نشكء منظمات أىمية فمسطينية جديدة

 
كيرل الباحث أنو اضيؼ عنصر البناء لعمميات التنمية في المنظمات األىمية في ىذه الفترة مع بقاء 

الى عنصر المقاكمة في اطار  (البناء)العنصر السياسي كاضح في تطمعاتيا كاضافة ىذا العنصر 
االستراتيجيات التنمكية اقتضى نشكء مؤسسات فمسطينية مساندة كجديدة كمينية متخصصة ككانت 
تيدؼ الى تدعيـ كاسناد عمميات البناء الجارية كتطكير المؤسسات الجماىيرية كنشأ معيا مراكز 
... األبحاث المتخصصة كمراكز التدريب كاالقراض لمتنمية كمراكز األعالـ كالطفكلة كالتعميـ كالزراعة

كىدؼ ىذا كمو تقكية المؤسسات القاعدية لكي يمكف الربط بيف المقاكمة كالنضاؿ السياسي مف . الخ
جية كعمميات البناء مف جية أخرل كشكمت ىذه ركافع داعمة لتحديد أكلكيات كحاجات المجتمع 

كقدمت المساعدات الفنية الالزمة لألطر القاعدية كالمحمية لتخطيط كتقديـ برامجيا كيذكر . المحمي
كىي مؤسسة أبحاث متخصصة مع لجاف اإلغاثة الزراعية " الممتقى الفكرم العربي"منيا ىنا تجربة 
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كتجربة مراكز اإلقراض مع األطر النسكية . الفمسطينية لتنفيذ مشركع قاعدة المعمكمات الزراعية
. المختمفة كبعض الجمعيات الخيرية

 
كبعد اتفاقية اكسمكا كدخكؿ السمطة الكطنية الى الضفة الغربية كقطاع غزة يرل الباحث أف ال تزاؿ 
المنظمات األىمية الفمسطينية ال تزاؿ في مرحمة تقييـ كدراسة لمكضع الجديد محاكلة تحديد أىداؼ 
كبرامج كاضحة لتعزيز دكر ىذه المنظمات كانتقاليا الى دكر ينسجـ مع المياـ الممقاة عمى عاتقيا 

كاستطاعت . خاصة في ظؿ االعتراؼ العالمي المتنامي لدكرىا كقدراتيا في احداث التنمية الشاممة
كالتي حددت رسالتيا كأىدافيا كاستطاعت المساىمة في تحديد " شبكة المنظمات األىمية"بيذا انشاء 

مضمكف عمميا في عممية البناء الجارية حاليا لتحقيؽ منظكر تنمكم يأخذ بعيف االعتبار قيـ العدالة 
كالمشاركة الشعبية في كافة خطكات التنمية الشاممة آخذة . االجتماعية كالديمقراطية كحقكؽ الناس

:  بعيف االعتبار الحقائؽ األساسية التالية كما يراىا الباحث
. استمرار االحتالؿ االسرائيمي ألجزاء كاسعة مف الضفة الغربية كقطاع غزة .1
 .كجكد اكؿ سمطة كطنية فمسطينية عمى أرض فمسطيف .2

انتقاؿ معظـ الصالحيات المدنية أليدم كزارات كىيئات السمطة الكطنية حتى في المناطؽ التي  .3
. ال يزاؿ يسيطر عمييا االحتالؿ

 
:  نشوء المنظمات الدينية المسيحية في فمسطين3.3

 
نظرا لعدـ كجكد تاريخ محدد في المراجع التاريخية كاالجتماعية الى تككيف المنظمات الدينية 
االجتماعية التنمكية في المنطقة يرد الباحث أنو يصعب ىنا تحديد تاريخ لكجكد المنظمات الدينية 
التنمكية في المنطقة كلكف قد يككف اف بداية ىذه المنظمات قد ارتبط بالحمالت الصميبية عمى 

ككانت أكركبا آنذاؾ تعيش في حالة بحث عف األماكف التي قدست باآللو المتجسدة حيث . المنطقة
كلد المسيح كبشر كتحمؿ اآلالـ ككانكا قد تكرثكا مف الييكد احتراما خالصا لمدينة بيت المقدس في 

.  فمسطيف كبحكـ ككنيا مسرح الصمب أصبحت مقدسة ليـ
 

كيرل الباحث أنو كجد ىناؾ شعكر أف الشيداء عندما كانكا  يعانكف مف أجؿ االيماف بالمسيح  فأنو 
كبذلؾ نجد في خالؿ القرنيف . بمقدكرىـ منح غفراف خاص مف األثاـ اك ضماف القبكؿ مف الرب

األكليف مف المرحمة المسيحية لـ يكف الكصكؿ الى بيت المقدس مف اكركبا سيال كال ميسكرا ككانت 
كلـ تكف  السمطات الركمانية تكافؽ عمى القياـ " Titusتيتكس "بيت المقدس قد دمرت عمى  يد 
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كأدل )في كتاب تاريخ الحركب الصميبية " كينيت سيتكف"بالرحالت الى بيت المقدس كيقكؿ بيذا 
سقكط بيت المقدس الى تغير مفيكـ القديس بكلس عف المسيحية عمى مفيـك القديس جيمس كاتجيت 
. الكنيسة الى تأكيد عالميتيا عمى حساب أصكليا الييكدية بيد اف  األماكف المقدسة لـ يطكىا النسياف

كعندما قدمت ... كأف ىاردياف اعاد بناء بيت المقدس كعمد الى بناء معبد فينكس كابيتكلينا
االمبراطكرة ىيالنة الى فمسطيف بعد انتصار الصميب كجدت اف التراث ىناؾ مف القكة مما اتاح ليا 

.  (القدرة عمى تحديد ىكية كؿ المك اقع المقدسة
 

كمف قبؿ كصكليا الى فمسطيف قاؿ اسقفا يدعى فرميمياف مف قيسارية مازاكا زار بيت المقدس في 
كقت مبكر مف القرف الثالث الميالدم كأف األسقؼ اسكندر قد تاله بعد سنكات ككاف  مف كبار 

رغبة المسيحييف في تعقب خطكات أقداـ "كنجد اكريجيف يتحدث في ىذ الفترة عف . اساقفة كبادكيكا
ككاف لرحمة ىيالنة كدعـ ابنيا قسطنطيف الكبير كبناء كنائس كبرم لمضريح المقدس " المسيح

كمكضع ميالد المسيح في بيت لحـ كبيت المقدس سببا لتدفؽ الحجاج المسحييف عمى فمسطيف مف 
 ـ كقدر عدد األديرة كالنزؿ في فمسطيف قبؿ نياية ىذا القرف 333اكركبا ككاف ىذا في حدكد العاـ 

كقد تكافد عمى فمسطيف األساقفة مف جميع انحاء .  نزال كديرا" 300"بمغ اكثر مف " الرابع الميالدم"
القديس اكغسطس كبصراحة )اكركبا كلـ يكف كؿ آباء الكنيسة سعداء بتؾ المكضة الجديدة كجد 

يكحنا ذىبي "يشجب رحالت الحج كككنيا ال عالقة ليا بااليماف كتنطكم عمى خطكرة كنجد القديس 
مف الناس يسخر مف الناس في االندفاع مف اجؿ القاء نظرة عمى تؿ النبي أيكب كيرل القديس " الفـ

جريجكرم النزيانزم اف رحالت الحج لـ تكف فقط مرتبطة بالكتاب المقدس كيرل اف ال حرارة في زيارة 
بيت المقدس كالتي كانت مجرد مدينة عادية كمع انيا كانت عامرة اكثر مف غيرىا مف المدف 

.  باألشرار كالتجار كالممثميف
 

بيد اف العامة كانت تجيؿ اكجو النقد ىذه مفضميف االعتقاد باف الرحمة الشيقة تجمب ليـ الحرراة 
كمع ىذا فقد اندفع الى بيت المقدس العديد مف األساقفة كالكينة الذيف فقدكا حياتيـ في . الركحية

الطريؽ الى بيت المقدس كبذلؾ نالكا الشيادة في ىذا كقد حازكا كما كانكا يعتقدكف رضا الركح 
اإلالىية ألف اعتقادىـ كاف اف العكف األليي يمكف الحصكؿ عميو مف قبر المسيح لتصبح قديسا 

المسيحية في فمسطيف كشرؽ األردف  (المزارات أك األكلية)كبذلؾ كجدنا الكثير مف القبكر المقدسة 

                                                 
37 .(دار انشروق نهىشر)،جرخمة انبٍشاوي، سعٍذ وعىض، محمذ 1،ج39، راو هللا ص2004سٍحسىن، جارٌخ انحروب انصهٍبٍة، انطبعة انعربٍة األونى،   
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دار )،جرخمة انبٍشاوي، سعٍذ وعىض، محمذ 1،ج39، راو هللا ص2004سٍحسىن، جارٌخ انحروب انصهٍبٍة، انطبعة انعربٍة األونى، 
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في ذلؾ الكقت كبعده التي أصبحت مع . كالديار السكرية كىي ما كانت طريؽ الذىاب اك االياب
مركر الزمف مزارات اك أدير خاصة بالمسيحييف كىي عبارة عف قبكر ىؤالء الحجاج اك قد يككنكا قادة 

.   (مف الجند الصميبييف في الفترات الالحقة كما قد يظير معنا الحقا
 

كيرل الباحث أنو مع ىذا فقد انحسرت ىذه المكجات مف الحجاج مع بداية الفتح االسالمي القادـ مف 
الجزيرة العربية لبالد الشاـ كمصر كقد امتد ىذا االنحصار لعدة قركف خاصة بعد انحصار التجارة 

البحرية بيف  الشرؽ كالغرب في ىذه الفترات كالقراصنة في البحر المتكسط كالشككؾ الكبيرة عند حكاـ 
فمسطيف الجدد تجاه الغرباء كاف تكاليؼ السفر الى الشرؽ قد أصبح عبئ كبير عمى الحجاج 

المسيحييف خاصة بعد نقصاف الثركة في اكركبا بشكؿ ممحكظ كمع ىذا بقيت الكنيسة الغربية تفكر 
العديد مف البابكات ىناؾ كانكا مف )كتتعاطؼ مع األماكف المقدسة في بيت المقدس خاصة كاف 

 ـ حيف ُأتيـ البابا مارتف األكؿ بعقد صداقة مع المسمميف 652أصؿ شرقي كقد ظير ىذا في العاـ 
لكي يككف قادرا عمى ارساؿ صدقات مف "كبرء نفسو  مف ىذه التيـ بأف أظير دافعة الى ىذا 

. (مسيحي الغرب الى فمسطيف
 

كيرل الباحث أف ىذه كانت اكؿ اشارة الى الدعـ الغربي الى فقراء الشرؽ مف المسيحييف كىذا ما 
إزداد كبدا جميا عندما تحسنت العالقة بيف الغرب كالمسمميف في ديار الشاـ كبعد اف دخؿ شارلماف 

في نكع مف التحالؼ مع الخميفة المسمـ ىاركف الرشيد كمكف ىذا الحجاج المسيحييف مف التدفؽ عمى 
كصقمية كجنكب ايطاليا كأصبح  (كريت)بيت المقدس بينما استطاع المسمميف االستقرار في اليكناف 

( Bari)مف أمير بارم  (اذف دخكؿ)الحجاج المسحييف يحصمكف عمى جكاز سفر لمديار المقدسة 
المسمـ كاستمر ىذا الحاؿ حتى نياية القرف التاسع الميالدم كبداية القرف العاشر حيف فقد المسممكف 

الى عالـ المسيحية مرة ثانية كبدأت الخالفة  (كريت)مكاقعيـ في جنكب شرؽ ايطاليا كعادت 
كبعد اف حكـ األخشيديكف البالد ككاف الفاطميكف بحاجة الى . الفاطمية الشيعية باالنييار في الشرؽ

الماؿ القادـ مف الغرب مع الحجاج كلكف الحجاج كانكا  يفضمكف في ىذا القدـك مف القسطنطينية 
ألسباب منيا زيارة رفات الحجاج اك بعض القديسيف الذيف استشيدكا في ىذه الطرؽ كرخص تكمفة 

السفر في البر عنة في البحر ككانت الطرؽ البيزنطية عبر األناضكؿ حتى سكريا سيمة " ثمف"
كمريحة لمسفر ككانت  األضرحة المقدسة لممسيحييف تكثر في ىذه الطريؽ كمنيا ضريح القديس 
جيمس في اسبانيا كارسانجيؿ مايكؿ في جرجانك ايطاليا ككافة األضرحة في ركما كلكف األضرحة 

.  المتعمقة بحياة المسيح الفعمية في فمسطيف كتفكقت بذلؾ عمى غيرىا
                                                 

40
.38، صفحة1095رحالت انحح إنى فهسطٍه فٍما لبم عاو "اوظر انمرخع انسابك    

(41نفس المرجع السابؽ صفحة . )9  



 43 

 
كيرل أف ىذا االعتراؼ بقيمة الحج لنيؿ التكبة مف الرب قد اتسعت كبذلؾ كجد العديد مف المجرميف 

في أكركبا زاركا الديار المقدسة لنيؿ التكبة كماتكا في طريؽ العكدة كبنيت ليـ مقامات كأصبحت 
كالذم ذىب مف فرنسا الى بيت المقدس في منتصؼ القرف العاشر كغيره " النبيؿ فركمف"مزارات مثؿ 

كغيرىـ العديد الذيف اصبحت قبكرىـ مزارات في أكركبا " ىيمدا  ككنتيسا كييكديت دكقة بافاريا كفرداف
.  كالشرؽ بعد كفاتيـ

 
كفي بداية القرف الحادم عشر كاضطياد المسيحييف عمى يد الحاكـ بأمر اهلل الفاطمي في الشرؽ 

بدء الحكاـ الغربيكف في البحث عف ) (القيامة)كتدمير الكنائس كمف بينيا كنيسة الضريح المقدس 
كسائؿ عديدة لمكصكؿ الى بيت المقدس كفمسطيف كبناء كنائسيـ مرة أخرل حتى اف الحجاج 

كالكنيسة األلمانية نادت في ذلؾ الكقت  اف الحج  الى بيت المقدس  كفمسطيف كزيارة األضرحة 
لمقديسيف في الشرؽ ىي تحقيؽ الكحي اإلالىي كالتي تمثمت في المشاىدات الخرافية الميمية ليـ 

بمشاىدة اركاح ترتدم مالبس متكىجة تمر عبر المدف كتعمف انيا تستحؽ السعادة الخالدة الال نيائية 
كظيرت زيارات الممكؾ في ىذا الكقت الى بيت المقدس . بزيارة األماكف المقدسة في بيت المقدس

ككاف ليذا اثران في الغرب كحافزان شديدان لمكصكؿ الى بيت المقدس " آرثر كشارلماف"كمف بينيـ الممؾ 
ميما كاف الثمف لنيؿ رضا الرب كالتكبة المقدسة كبيذا جيشكا الجيكش لتأميف الطرؽ كاحتالؿ 

.  (بيت  المقدس مف المسمميف" تحرير"
 
ككاف الشرؽ العربي في ذلؾ الكقت قد استقر عمى كضع غير مرضي في حينو حيث خضعت )

بمداف الساحؿ الثرية لحكاـ خارجييف عمى السمطة السياسية لمدكلة الفاطمية في مصر كالعباسييف في 
العراؽ ككانت البحرية المصرية تجكب البحر المتكسط حتى شماؿ فمسطيف ككانت المناطؽ الجبمية 
مف فمسطيف كسكريا الطبيعية مقسمة فقد قطف الشيعة النصيريكف في الشماؿ كاما الشيعة الباطنية 

االسماعيمية كالذيف عرفكا بالحشاشيف فتركزكا في حمب كأما المكارنة كىـ المسيحيكف المكحديف فنزلكا 
كقد كجدت  (جبؿ الشيخ)في جبؿ لبناف كالدركز كىـ أحد الفرؽ الشيعية فتركزكا في جبؿ حرمكف 

الكراىية الشديدة بيف الفرؽ الشيعية سالفة الذكر باالضافة الى كرىيـ لممسمميف مف اىؿ السنة 
ككاف اىؿ السنة في ىذه الديار يكرىكف األتراؾ الذيف ىزمكىـ منذ كقت قصير . كالمسيحييف الشرقييف

تضـ فئات مسيحية مف البعاقبة كالنصاصرة كاألرثكذكس اليكناف كاألرمف "اما المدف السكرية فكانت 
كالذم غمب عمييـ تأييد المسيحييف الغربييف ككرىيـ لألتراؾ كذلؾ كالمحافظة عمى أضرحة الحجاج 
الغربييف في الديار السكرية كالفمسطينييف كزيارتيا كتقديسيا كمف ىذا الحاؿ كمساعدة مسيحيي الشرؽ 
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اف يصبح " بمدكيف"لميسحيي الغرب بحجة المحافظة عمى األضرحة كزيارة بيت المقدس استطاع 
.  (كعمى ضفاؼ نير الفرات في سكريا. ككنتا لمرىا كبذلؾ كانت امارتو اكؿ دكلة التينية في الشرؽ

 
كيرل الباحث أف في ىذه الفترة ادرؾ مشايخ العشائر في شرؽ نير األردف اف ىذه الدكلة الجديدة لف 

كعقدكا االتفاقيات معو كمع ىذه االتفاقيات " جكد فيرم"تككف مؤقتة الكجكد فسارعكا الى تحالؼ مع 
لمقديس ابراىاـ كىي منطقة الخميؿ كما حكليا . اقطاعية كبيرة جنكب بيت المقدس" جكد فيرم")قدـ 

 كبذلؾ امتد ممكة مف نابمس شماال الى ارض القديس Baldric of Dolكما كرد في مخطكطو المؤرخ 
ابراىاـ جنكبا كشرقا الى الكرؾ كقمعتيا كغربا الى ميناء حيفا كجعؿ عائدات األراضي في ىذه 

المنطقة ممؾ لألديرة كالقبر كالقديسيف كسف قانكف اعداـ ام مسمـ يأتي الى بيت المقدس مف البحر 
عف طريؽ مصر كقانكف االعداـ لكؿ مفسد في األرض في امالؾ القديسيف اك يساعد كيشجع عمى 

كبذلؾ أصبحت الديار السكرية كفمسطيف . (1115 ك 1101االفساد ككاف ىذا بيف العاميف 
معمكمة ككاضحة لالنتشار الديني فييا حيث كجد الشيعة كطكائفيـ المتناحرة فيما بينيا في شماؿ 
فمسطيف كالديار الشامية كالمتناحرة أيضا مع المسمميف مف أىؿ السنة في ىذه المنطقة مف صغار 

كيرل الباحث الكجكد الكيثؼ . الفالحيف في القرل كاألرياؼ كالمتحالفيف مع الدكلة العباسية في العراؽ
كالشكاطئ البحرية كنرل الدكلة  (كسط فمسطيف)لمقكات الصميبية حكؿ بيت المقدس كفي داخميا 

كالممالؾ البيزنطية في الجنكب التركي كالسكاحؿ الشمالية كنرل الدكلة الفاطمية في الديار المصرية 
كجنكب فمسطيف كسيناء كجميعيا متناحرة فيما بينيا سكاء أكاف بالحركب اك التحالفات العسكرية مف 
اجؿ السيطرة عمى بيت المقدس كيدؼ لكجكدىا الطائفي ىناؾ  اكال كلمسيطرة عمى طرؽ الحجاج 

. سكاء المتجية الى بيت المقدس اك مكة في شبو الجزيرة العربية كؿ حسب االىتماـ الطائفي لو
 

كاف مف الضركرم في ىذه محاكلة تمكيف كجكد الجيكش كتكسع نطاؽ سيطرتيا لتقديـ الخدمات 
لمحجاج القادميف الى بيت المقدس كفمسطيف خاصة بعد كجكد العديد مف الدعكات البابكية في أكركبا 

المسمميف كما كانكا ينعتكف أصحاب  (الغزاة)بضركرة اليجرة كالحج الى بيت المقدس كحمايتيا مف 
فكجدت . (كما أشبو اليـك بالبارحة). األرض في ذلؾ الكقت كالمحافظة عمى مسيحييف ىذه الديار

التنظيمات الدينية في نياية القرف العاشر الميالدم عف طريؽ فتح المستشفيات كدكر العالج 
كخدمات الفقراء في المدف الفمسطينية كالتي سرعاف ما تحكلت الى منظمات دينية حربية نتيجة 

الحاجة الماسة لمدفاع عف طرؽ الحجاج كالمحافظة عمى القالع العسكرية كقد حظيت ىذه التنظيمات 
بالرعاية البابكية في تشكيميا كالمحافظة عمى كجكدىا كتقديـ الدعـ نظرا لتطكر األحداث السياسية 
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التي كاجيت المجتمع األكركبي الغربي في العصر الكسيط فجعمت فكرة المسالمة في المسيحية 
تتطكر الى نفيضيا تماما كعممت الكنيسة قصارل جيدىا مف أجؿ تطكير فكرة الحرب حتى أصبحت 

.  (بالحرب المقدسة)كما رأينا عقيدة كشريعة ليا كسميت 
 الى التنظيمات the religious orderالتنظيمات الدينية )كبيذا تغير األسـ عف ىذه المنظمات مف 

 ككانت األقساـ الديرانية مثؿ الفقر كالطاعة كالعفة  the religious military orderالدينية الحربية 
اقساما لمقانكف الكنسي ككاف افرادىا يخضعكف لمقكاعد الديرانية فضال عف خضكعيـ لمقانكف 

كتعتبر ىيئة االسبتارية أقدـ الييئات الدينية في فمسطيف كالتي أكجدىا الغرب في بيت . الكنسي
المقدس ككانت النمكذج األكؿ التي تأثرت بو كافة الييئات الدينية فيما بعد كقامت لخدمة الحجاج 

كالتي تحكلت فيما بعد الى منظمة دينية حربية كبقيت " األمالفيكف"كأقاميا . كالجرحى كالمرضى
محافظة عمى أسميا كلفظيا حتى يكمنا ىذا بيذا االسـ كيقاؿ عنو عند عامة الشعب ىنا في فمسطيف 

.  كناية عف المستشفى في كثير مف الميجات المحمية كالمدف كالقرل الفمسطينية" االسبتارة"
 

كمف المعمـك اف األباطرة البيزنطينييف حرصكا عمى تشييد العديد مف المنازؿ مف أجؿ رعاية المرضى 
كقد قدمت ىذا الدكر الخدمات " منزؿ القديس جكرج في مدينة ايمة"في القسطنطينية كغيرىا مثؿ 

لمفقراء كالمرضى كالمسافريف ككذلؾ الحجاج كبادر األمالفيكف األيطاليكف بنشاطيـ التجارم كعقد 
األتفاقيات مع الدكلة الفاطمية في مصر كاختاركا مكانا ىاما مرتبطا بذكريات المسيحية كمحط 
الحجاج القادميف مف انحاء العالـ ليقيمكا مستشفياتيـ كمع التقدـ في ىذا سمح الحاكـ الفاطمي 

لمقنصؿ األلمافي األيطالي آنذاؾ باختيار اماكف مف ىذه المستشفيات كاعطاه الحؽ في االشراؼ 
 ـ 1080 كحتى 1023عمييا كعدـ التدخؿ في شؤكنيا مف أم طرؼ آخر ككاف ىذا بداية السنة 

بيت "كبذلؾ بدأ التنافس البيزنطي الالتيني في تقديـ الخدمات لمفقراء كالحجاج في ىذه المنطقة 
. كخاصة بعد شعكر البيزنطينييف بالتسامح مف قبؿ الفاطمييف كتكقيع اتفاقيات فيما بينيـ" المقدس

استطاع تقديـ " جيرارد"كتكلي قيادتيا " بيت المقدس"كبعد تمكف ىيئة االسبتارية مف التغمغؿ في 
 اصبح ىذا حدثا ىاما 1099المساعدة كسيؿ دخكؿ الجيكش الصميبية الدينية الى المدينة سنة 

كمنعطفغا يأخذ بالحسباف في تككيف الييئات الدينية كالتي تتظاىر بخدمة الفقراء كتقديـ الرعاية 
لمحجاج كالجرحى في المدف كالقالع الفمسطينية كأصبح ىناؾ تنافس بيف الطكائؼ المسيحية لمقياـ 
بمثؿ ىذا  العمؿ فكجدت االسبتارية كىيئة الدكاية كغيرىا الكثير كالتي احتكت بداخميا عمى الكينة 

كالمعالجيف كالفرساف بصفة الحماية لالسبتارية في البداية كاخذت اعدادىـ باالزدياد كحتى قدرت في 
بداية حمالت صالح الديف األيكبي عمى الديار كبيت المقدس بأكثر مف خمسة عشر الؼ فارس 

                                                 
44 راـ . 1، ط31دار الشركؽ، صفحة  (التنظيمات الدينية الحربية في مممكة بيت  المقدس)عكض، محمد مؤنس، تاريخ الحرب الصميبية . د 
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منتشريف في االسبتارية كالقالع كالحصكف التابعة ليا كالتي كاف البابا يقدميا ىدية لالسبتارية اك 
الداكية اك المنظمات الدينية األخرل كالتي قامت بدكر فعاؿ كحاسـ في كحاسـ في المعارؾ المقدسة 

ككانكا كما تشير الدراسات " اك رجاؿ الداكية" حامية االسبتارية"كالتي أطمؽ عمييـ الكينة الفرساف ك 
أشداء كمقاتميف كمنذ ىذا التاريخ نستطيع القكؿ اف الييئات الدينية بدأت تتحكؿ الى ىيئات دينية 
حربية في فمسطيف كالديار المقدسة كانتشر في كافة بقاع المدف كالقالع الصميبية في فمسطيف مف 

 .          كمف يافا غربا كحتى مدينة مػأدبا كالكرؾ شرقا. ايالت كالعقبة حاليا جنكبا" ايمية"عكا شماال حتى 
 

:  الييئات اإلسالمية التنموية في بيت المقدس4.3
 

 ىػ كيـك 583بعد اف استطاع صالح الديف األيكبي مف دخكؿ بيت المقدس في 
 ـ يقكؿ االستاذ 1099 عاما كمنذ العاـ 88ـ كبعد اف حكـ الصميبيكف المدينة حكالي 20/8/1187
مجيكؿ االستبصار في عجائب االمر "جامعة االسكندرية في كتابو . ط" سعد زغمكؿ   عبد الحميد"
اف السمطاف صالح الديف األيكبي بعد حطيف تمكف مف ) 1958 عاـ 106ص  (شرح كتعميؽ)

دخكؿ مدينة بيت المقدس كقد عمؿ عمى تخريب بيت الداكية كما كجد فيو مف تماثيؿ كايقكنات ككانكا 
 كىذا كاف ألف الداكية قد اتخذت مف المسجد األقصى (قد بنكا محرابا في العمؿ الخيرم كالصالحي

مركزا ليا اما االسبتارية فكانت خارج أسكار المسجد األقصى كقريبة مف حي المغاربة ككنيسة 
. القيامة

 
:  كقاـ صالح الديف بالعديد مف األعماؿ الدينية كالثقافية كاالجتماعية ككاف فييا

كقد شيدىا في الكنيسة المجاكرة لدار .   ىػ583 ـ 1187بناء البيمارستاف الصالحي سنة  .1
االسبتارية في حي الدباغة كمرستاف لممرضى كجيزىا بالعقاقير كاألدكية كاألطباء ككقؼ لو 
كقفا كعيف ليا ادارة خاصة شبو مركزم ككاف التداكؿ فييا مجانا كلممرضى مف كافة فئات 

. (الشعب دكف تمييز كعمؿ بيا أطباء مسممكف كاطباء مسيحيكف عرب
كاقيمت عمى جزء مف منزؿ بطريرؾ الرـك األرثكذكس كالمالصقة لكنيسة : الخانقا الصالحية .2

كحكلو الى جامع كرباط أكقفو خانقاه لمصكفية في  (كذلؾ برضى الركـ)القيمة الشمالية 
كأصبحت فيما بعد دار لممجاىديف كبار السف كىي اكؿ رعاية .  ىػ585 ـ 189رمضاف 

 . اجتماعية لكبار السف منظمة في تاريخ الدكؿ اإلسالمية
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مدرسة لمشافعية كذلؾ سنة " حنة"كجعؿ صالح الديف كنيسة القديسة : المدرسة الصالحية .3
 كجعؿ كظيفة ادارتيا كمشيختيا لمطائفة السنية الشافعية كجعميا مدرسة سنية لتعميـ 588

 .لمبادئ في احكاـ االسالـ

المدرسة الميمكنية كقد أكقفيا خازندار صالح الديف ككاف يسمى باألمير فارس الديف كىك أبك  .4
 . سعيد الميمكني كقد جعميا مدرسة لتعميـ أحكاـ القرآف كالسنة

نكر الديف ابف صالح " بناىا كأكقفيا الممؾ الفضؿ 589المدرسة األفضمية كقد بنيت سنة  .5
 (حارة المغاربة)كىي مدرسة لتعميـ الشريعة اإلسالمية عمى المذىب المالكي بالقدس " الديف

 .كاكقفت حارة المغاربة كاممة لطائفة المغاربة كاممة كمدرستيا

 
ككاف الممؾ األفضؿ كأخيو الممؾ العزيز قد قامكا بترميـ المساجد كزيادة عد المستشفيات في المدينة 

" العزيز عثماف"كعندما تعرضت المدينة لممجاعة طمب الممؾ األفضؿ المساعدات مف ممؾ مصر 
ككانت ىذه مف اكائؿ اإلغاثات الخارجية التي تصؿ بيت المقدس كقد نظـ ليا الممؾ الفاضؿ نظاـ 

.  لمتكزيع عمى الفقراء
 
كتتابع ممكؾ األيكبييف في بناء المستشفيات كالمدارس حتى اف معظـ عيسى اماـ المدرسة البدرية )

كمع كجكد ىذا المد العممي . 1207 كالقبة النحكية سنة 1261 كالمدرسة المعظمية سنة 1213سنة 
كنشير المذىب السني في فمسطيف كبعد العمؿ عمى حصر كانياء المذىب الشيعي مف صالح الديف 
كممكؾ األيكبييف انشأ قادة جيكشو كمعمميو مراكز تجمع حكؿ مدينة القدس كفي الطريؽ الييا كعمؿ 

الييا كىك ما كاف عادة عند الصميبييف في  (بداية الربيع)عمى تشجيع الناس في مكاسـ خاصة 
االحتفاؿ بأعياد القديسيف عندىـ كاعياد النيركز كعمؿ عمى جعؿ ىذه التجمعات تأخذ صفة 

اجتماعية مثؿ تكزيع المأكؿ كالممبس كما يحتاجو الفقراء في ذلؾ الكقت صفة دينية كمزارات كاماكف 
" مكسـ النبي ركبيف" "مكسـ النبي مكسى"عبادة كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كأسماىا مكاسـ 

كؽ اكقؼ عمييا كقفا كعيف ليا ادارات لتككف مصدر رزؽ كصرؼ لفقراء " مكسـ النبي صالح"ك
المسمميف كالمحتاجيف كقد تبعو في ىذا مف جاء بعد حكمو األيكبييف لمبالد كىـ المماليؾ ككاف أشير 
مف عمؿ في ىذا ىك الظاىر بيبرس كقطز كقد عممكا ىذه المزارات عمؿ كافة المناطؽ كعممكا عمى 
تعميرىا كاالىتماـ بيا حتى اصبحت عبارة عف ىيئات مستغمة تقدـ كافة الخدمات التعميـ كالمأكؿ 

 .        (كالرعاية لفقراء المسمميف كمف كجد بينيـ
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:  الدراسات السابقة5.3

 
في حقيقة الحاؿ كنظرا لمحساسية الخاصة في الخكض في دراسة دكر الديف أك المنظمات 

الدينية سكاء كانت تنمكية أك سياسية أك اجتماعية أك اقتصادية لما ليا مف مس قريب أك بعيد 
بمشاعر بعض الفئات أك الطكائؼ أك الجماعات كما يصحبيا مف اتيامات سكاء كانت اتيامات 
عممية أك اجتماعية فالباحث لـ يجد في الدراسات السابقة ما خص المنظمات التنمكية الدينية في 

فمسطيف بالتخصيص أك باإلشارة لمثؿ ىذه الدراسات كاف كاف يعمؿ بعض الدارسيف اف كافة 
المنظمات األىمية االجتماعية غير حككمية ليا نفس الخصكصية كالتكجو االجتماعي كاألىمي الشبو 

" كاقع الحاؿ " مكحد كىنا ىركب مف حقيقة اف ىناؾ جذكر لنكع العالقات االجتماعية كالتكجو في 
. إلى نكع الحكـ كالدكلة التي قامت عمى األراضي الفمسطينية في الكثير مف االزماف

 
كنظران لكجكد االدياف السماكية في االراضي الفمسطينية كاالختالفات في تفسيرات ىذه االدياف ككجكد 
الطكائؼ كالجماعات سكاء كانت اسالمية اك مسيحية اك ييكدية كتعدد التكجيات كالممارسات ليذه 

الجماعات كالطكائؼ كجد العديد مف الحركات العسكرية كالسياسية كاالجتماعية لتثبيت كجيات النظر 
الخاصة بكؿ طائفة اك جماعة كمحكلة لزيادة عدد االفراد المنتميف ليذه الجماعة اك الطائفة كمف ثـ 
تعميـ كجية نظرىا الديني مف خالؿ العديد مف االساليب كالطرؽ سكاء كانت اساليب اجتماعية اك 

كمف ىنا لـ نجد في كثير مف الدراسات لممنظمات االىمية في فمسطيف االشارة .  سياسية اك عسكرية
. الى اىمية الخكض في المؤسسات التنمكية الدينية في دراسة المجتمع

 
 
 

: اما المنظمات االىمية بصفة عامة وبعيدا عن االختصاص فقد سجل بعض الباحثين في ىذا
 
نحك  (المنظمات المجتمعية التطكعية كالسمطة الكطنية الفمسطينية)في دراسة  (كليد سالـ  )سالـ  .1

 .عالقة تكاممية

يعكد نشكء المنظمات التطكعية في فمسطيف إلى النصؼ الثاني مف القرف التاسع " كيقكؿ سالـ 
... عشر، كقد تزامف نشكئيا مع تزايد االمتيازات االجنبية في فمسطيف نظر لالصالحات العثمانية 
ككاف لممسيحييف الفمسطينييف بشكؿ خاص كعدد مف المثقفيف السبؽ في انشاء جمعيات ثقافية 
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لمشباف الرـك االرثكدكس " الغيرة المسيحية" كجمعية 1877في القدس العاـ " سكسنو صييكف"كجمعية 
. قبؿ مطمع القرف العشريف" كجمعية مار منصكر... "في القدس في الفترة نفسيا 

 
 في انشاء المدارس كاصدار 1886منذ العاـ " الجمعية االرثكدكسية الفمسطينية"كنشطت الجمعية 

كالتي يعيد خميؿ نخمة تأسيسيا إلى " القدس االدبية"كسبؽ ىذه الجمعيات كميا جمعية ... الكتب 
فمف الخطأ القكؿ اف ىذه الجمعيات تشكمت عمى اسس طائفية كصحيح اف .... " كيقكؿ 1849العاـ 

اال اف مؤسسييا كانكا مف الشباب المثقؼ كمف ىنا " تسمياتيا كانت في بعض الحاالت تسميات دينية
 ككاف اعضاء ادارتيا الثالثكف 1918نشأت الجمعية االسالمية المسيحية االكلى في القدس العاـ 

 اشخاص 5 اشخاص مف ىيئة الجمعية االسالمية الخيرية، 10 ): يفرزكف كينتخبكف بالشكؿ التالي
 المنتخبكف فينتخبكا مف القرل 10 اشخاص مف جمعية االرثكذكس اما الػ 5مف جمعية الالتيف، 

رائد عبد الحميد كالدكتكر " ككاف في غالب الحاؿ كما ذكر كؿ مف  ... "(المحيطة بمدينة القدس 
يتـ انتخاب العشرة مف القرل بطرؽ التعييف مف جماعة الحاج أميف الحسيني لما " مكسى البديرم

لمحاج مف سمطة سياسية عمى القرل المحيطة بمدينة القدس كبذلؾ يككف تغيب لمديمقراطية في 
. التعييف اك الفرز كلـ تكف االدارات في الجمعيات منتخبة بطريقة سميمة

 
 : بعدة مطالب من خالل الدراسة ىذه ومنيا" سالم"وفي قضية التمويل يطالب 

 العمؿ لبمكرة رؤية تنمكية متفؽ عمييا كتمثؿ الحد االدنى. 

 رسـ سياسة تمكيمية فمسطينية تعطي االكلكية لالعتماد عمى االمكانيات الفمسطينية. 

 التنسيؽ بشأف مصادر التمكيؿ كعدـ اىدار االمكاؿ الممنكحة لمشعب. 

 ضركرة بمكرة سياسة عمؿ تقـك عمى الندية مع المانحيف االجانب. 

  ضركرة اعادة االعتبار لمغة العربية في التدريب كالتحادث كالتقارير فيما بيننا اكال كبيننا
 .كبيف الممكليف األجانب مف جية أخرل

 
كفي دراسة اعدتيا الدائرة االقتصادية في مركز البحكث كالدراسات الفمسطينية في نابمس عبر )

 كالمنظمات غير الحككمية الفمسطينية ةاستطالع آلراء كؿ مف المانحيف أنفسيـ كالسمطة الفمسطيني
مف المستجكبيف اجابكا اف الدعـ ذك آثار % 59كاألجنبية حكؿ ادارة المساعدات الخارجية يتبيف اف 

مف المستجكبيف عف % 80كقاؿ .  قالكا اف آثاره مقبكلة% 23اف آثاره إيجابية ك % 13سمبية ك
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فقط اف سياسة % 18سياسة الكاليات المتحدة أنيا تؤثر سمبا عمى إدارة الدعـ األمريكي بينما اعتبر 
. (الدكؿ األكركبية تؤثر سمبا عمى الدعـ األكركبي لمفمسطينييف

 
كىي عبارة عف دراسة ألربع منظمات اىمية " التأقمـ مع التغيير " في دراستيا " سممى الشكا"الشكا  .2

ىناؾ صعكبة في الخركج )فقد خمصت إلى اف  ( 1998-1994)في فمسطيف بيف األعكاـ 
بتكصيات مممكسة كمحدكدة حكؿ السياسات في ىذه المنظمات كلكنيا تقترح بعض التكصيات 
كالتي جاءت عف طريؽ المالحظة الميدانية كمنيا تحسيف العمؿ داخؿ ىذه المنظمات كتحسيف 
العمؿ مف المنظمات االىمية االخرل كمع المانحيف كالمجتمع المحمي كالسمطة الفمسطينية عمى 

 :حد سكاء مف خالؿ بعض التكجيات منيا

 تكسيع الييئات االدارية لتشمؿ المزيد مف التخصصات. 

 تغيير المدراء في المنظمات بيف فترة كاخرل. 

 ضـ اعضاء جدد لمييئات االدارية. 

 محاكلة بناء عالقة مع مسؤكلي السمطة الفمسطينية. 

 فيـ اآلليات كالسياسات الداخمية لممانحيف. 

 متابعة تطكر اكلكيات المانحيف السنكية. 

 تحديث قاعدة البيانات عف المانحيف بإستمرار. 

 العمؿ عمى تقكية الركابط مع قادة المجتمع المحمي. 

 المساعدة في بناء جمعيات غير رسمية في المسائؿ التي تيـ الجميكر. 

 اشراؾ المنظمات االىمية في التخطيط االجتماعي. 

 دعـ كتأسيس منظمات اصغر عمى صعيد المجتمع المحمي. 

 التنسيؽ مع المنظمات االىمية كالحككمية في مسائؿ السياسات االجتماعية). 

 

عالقات المنظمات غير الحككمية فيما بينيا كمع " دراسة حكؿ " حسف لدادكة كآخركف"لدادكة  .3
 كقد سعت ىذه الدراسة لتحديد طبيعة  2001حزيراف " السمطة الكطنية الفمسطينية كالممكليف

تمؾ العالقات كتقييـ فاعميتيا كالتعرؼ عمى مكاطف القكة كالضعؼ في ىذا كمف الدراسة فقد اشير 
إلى غياب رؤية كطنية شمكلية لدكر المنظمات غير الحككمية كتراجع المنظمات غير الحككمية 

 .بتراجع االحزاب كالمؤسسات التابعة ليا اصال
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كاشارت الدراسة إلى كجكد تداخؿ في عمؿ المؤسسات غير الحككمية بشكؿ كاضح كابرزت الدراسة 
تأثير السمات الشخصية لمكادر القيادم عمى عالقة المنظمات االىمية بغيرىا مف المنظمات في 

كاجيزة  (الغير الحككمية)كأشارت إلى ضعؼ العالقة بيف ىذه المنظمات . المجتمع كمع السمطة
السمطة خاصة في مجاؿ حقكؽ االنساف كتطبيؽ القانكف بينما كاف ىذا التبايف اقؿ في تقديـ 

. الخدمات االجتماعية كاإلنسانية لمفئات الميمشة
 

كاظيرت الدراسة اعتماد كبير ككاضح لممؤسسات االىمية عمى الممكليف الخارجيف كخاصة التمكيؿ 
كالحظت اف ىناؾ ارتباط بيف التمكيؿ كبيف  (األىمي)االجنبي منو بشقو الحككمي كغير الحككمي 

التأييد لعممية التسكية السياسية ككذلؾ تأثير الممكليف في تحديد احتياجات المجتمع الفمسطيني 
كضعؼ قدرة المنظمات االىمية في التأثير في برامج الممكليف كنبيت الدراسة عمى خطكرة التنافس 

. بيف المنظمات االىمية الفمسطينية في الحصكؿ عمى التمكيؿ األجنبي
 

: كبذلؾ خمصت إلى اقتراحات كتكصيات نكجز فييا
  متمقية )ضركرة تقميص اآلثار السمبية لعالقة التبعية التي تربط المنظمات المحمية بكصفيا

 .كالممكليف (الدعـ

 كضع ضكابط لمتمكيؿ األجنبي. 

 محاكلة السعي إلستعادة دكر التمكيؿ العربي. 

 اقرار لكائح مرنة لتطبيؽ قانكف لممنظمات االىمية في السمطة الفمسطينية. 

  تفعيؿ دكر البمديات كالمجالس المحمية مع المنظمات غير الحككمية عبر السمطة
 .الفمسطينية

  تفعيؿ دكر الكزارات المختصة كؿ حسب قطاعو في مساعدة كمساندة المنظمات غير
 .الحككمية

  ايجاد الكسائؿ العممية لتحديد االحتياجات كاكلكيات المؤسسات غير الحككمية كمطابقتيا
 .لحاجات كأكلكيات المجتمع الفمسطيني

  اجنبي اك " بناء بنؾ معمكمات عف المنظمات غير الحككمية كالمنظمات الداعمة خارجيا
 .اك محمي" عربي 
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 تعداد المنظمات غير الحككمية الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزه" ياسر شمبي " شمبي  .4
كىدفت ىذه الدراسة التعرؼ بقطاع بالغ االىمية يمعب دكرا رئيسيا في اداره المجتمع الفمسطيني 

كادارة المجتمع المدني في الحاضر كالمستقبؿ كقدـ األستاذ شمبي معمكمات حكؿ المنظمات الغير 
كدكرىا في كضع . الخ... حككمية في فمسطيف كدكرىا المجتمعي كتمكيميا كتأسيسيا كعددىا 

 التنظيمية االخطط كالبرامج لممجتمع الفمسطيني كتعميؽ الكفاءة لالدارات كتطكير إمكاناتو
 .كاإلدارية كالمؤسسية حيث ظير لديو مف خالؿ الدراسة معمكمات رقمية منيا

 
  انيا الدراسة االكلى مف نكعيا كالتي تكفر قاعدة بيانات شاممة كدقيقة إلى حد كبير حمك

 .المنظمات غير الحككمية

  منظمة " 881"منظمة غير حككمية في الضفة كقطاع غزه فاعمة منيا  (926)ىناؾ
 .مكتممة البيانات كالباقي لـ يكمؿ بياناتو بعد كلكنو يعمؿ عمى االرض الفمسطينية

  ىناؾ ارتفاع ممحكظ في اعداد المنظمات غير الحككمية سجمت بعد تأسيس السمطة
 %.35الكطنية الفمسطينية ككانت النسبة اكثر مف 

  ىناؾ تشتت في اىداؼ كبرامج ىذه ا المنظمات كعدـ تركيز كاف ىناؾ نسبة عالية في
 .اعتماد االىداؼ العامة كىذا يعني غياب الرؤية الكاضحة لدل معظـ ىذه المنظمات

  ىناؾ ضعؼ عاـ في البنية الداخمية لممنظمات غير الحككمية خاصة في مجاؿ التخطيط
مف اجمالي المنظمات ال تستند إلى خطة زمنية في % 17.6حيث اف نسبة غير قميمة 

 .تنفيذ برامجيا

  ىناؾ تدخؿ مباشر اك شبو مباشر مف الممكليف في التخطيط كالتنفيذ لبرامج ىذه
 .المنظمات

  يتضح مف الدراسة اف عدـ تكفر كفاءات كميارات لدل العامميف فييا ال يساعد في تحقيؽ
 .البرامج المكضكعة لمنيكض بالفئة المستيدفة

  المدينة كالمجتمع الحضرم يحظى بالعدد االكبر مف المؤسسات غير الحككمية كاالكثر
قدرة كامكانات مادية كىذا ما ال يتكفر لممجتمعات كالتجمعات الفقيرة في القرل كالمخيمات 

 .الغربية الفمسطينية

  يتضح مف الدراسة اف انشطة الجمعيات الخيرية مقتصرة عؿ النشاطات كالخدمات
 .(كغيرىا...  مساعدات إغاثة خيرية –رياض اطفاؿ )التقميدية 
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  ىناؾ عدـ كضكح في سبب عدـ دعـ قطاع الشباب كتمكينو في المساىمة في بناء
 .المجتمع لدل المنظمات غير الحككمية

  ككاف نصيب الفرد " 136"منظمة لـ تصرح بإيراداتيا بينما صرح بااليرادات " 20"ىناؾ
 دكالر لمفرد 2.3 دكالر في الضفة الغربية ك 12.1الكاحد مف االيرادات بالدكالر ىك فقط 

 .في قطاع غزه

 كانت نسبة التمكيؿ مف اجمالي االيرادات حسب مصادر التمكيؿ ىي كالتالي: 

 

 10.8 تمكيؿ محمي 4.9 تمكيؿ مف السمطة الفمسطينية 28.8، تمكيؿ ذاتي 46.8تمكيؿ خارجي 
 1.8 مصادر اخرل، 5.5 تمكيؿ مف فمسطينيكا الخارج، 1.4تمكيؿ فمسطيني الخط االخضر، 

. بالنسبة المئكية
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الفصل الرابع 
البيانات تحميل 

 
:  تحميل البيانات1.4

 
متكاجدة % 22.6  بينيامف مؤسسة فقط 84، تجاكب منيا  مؤسسة دينية94لقد شممت الدراسة 
يكجد في جنكب الضفة %( 28.6)كسط الضفة الغربية كما تبقى % 48.8شماؿ الضفة الغربية، 

، %(26.2)حيث يالحظ باف محافظة راـ اهلل يتكاجد بيا أكبر نسبة مف المؤسسات الدينية .  الغربية
بينما يتكاجد  (المدف كالمخيمات)مف المؤسسات يتكاجد في المناطؽ الحضرية % 69كيتبيف أف 

كقد بمغت نسبة المؤسسات الدينية ذات الطابع اإلسالمي حكالي .  (القرل)الباقي في المناطؽ الريفية 
  كمف خالؿ ىذه النتائج يتضح لنا بأف تكزيع .بينما بقية المؤسسات ذات طابع مسيحي% 60

المؤسسات يتركز في منطقة كسط الضفة الغربية كبشكؿ اساسي في محافظة راـ اهلل، كقد يككف ذلؾ 
. ناجمان عف الثقؿ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي الذم تتمتع بو ىذه المنطقة

 
كمف حيث النشأة فقد بمغت نسبة المؤسسات التي تعكد في تاريخ إنشائيا إلى ما قبؿ االحتالؿ 

مف المؤسسات أنشئت خالؿ فترة االحتالؿ كالسيطرة % 45، كىناؾ %20اإلسرائيمي حكالي 
اإلسرائيمية عمى الضفة الغربية، بينما بمغت نسبة المؤسسات التي أنشئت أثناء قياـ السمطة 

، (%95حكالي )تفيد النتائج بأف الغالبية العظمى مف المؤسسات مسجمة رسميان %.  35الفمسطينية 
 المسجمة لدل مؤسسة ةمف المؤسسات قيد التسجيؿ، كبمغت نسبة المؤسسات الديني% 2.4كىناؾ 

مسجمة لدل منظمة % 2.4مسجمة لدل منظمة أىمية محمية ك% 31ك % 45حككمية محمية حكالي 
كتشرؼ .  مف المؤسسات مسجمة لدل جيات أخرل لـ يجر تحديدىا% 16.7أىمية خارجية، كىناؾ 

مف المؤسسات تشرؼ عمييا % 7مف المؤسسات الدينية، كحكالي % 71ىيئات إدارية عمى حكالي 
  كقد تككف .مف المؤسسات تابعة لمؤسسات خارج الكطف% 17مجالس أمناء مستقمة كيكجد حكالي 

. نسب التسجيؿ ىذه ناجمة عف تعدد الجيات الداعمة كتعدد الطكائؼ كخاصة المسيحية منيا
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 2004توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب المنطقة، : 1جدول 
REGION

19 22.6 22.6 22.6

41 48.8 48.8 71.4

24 28.6 28.6 100.0

84 100.0 100.0

NORTH WB

MIDDLE WB

SOUTH WB

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
 2004، المحافظةتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 2جدول 

ة ظ اف مح ال

3 3.6 3.6 3.6

9 10.7 10.7 14.3

9 10.7 10.7 25.0

22 26.2 26.2 51.2

10 11.9 11.9 63.1

14 16.7 16.7 79.8

10 11.9 11.9 91.7

4 4.8 4.8 96.4

3 3.6 3.6 100.0

84 100.0 100.0

Jericho

nablus

jenin

ramallah

jerusalem

hebron

bethlehem

qalqilya

tulkarm

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
 2004، نوع التجمع السكانيتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 3جدول 

INSTITUTION PLACE

58 69.0 69.0 69.0

26 31.0 31.0 100.0

84 100.0 100.0

URBAN

RURAL

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
 2004، مكان وجود المؤسسةتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 4جدول 

ة س س ؤ م ود ال ان وج ك م

58 69.0 69.0 69.0

20 23.8 23.8 92.9

6 7.1 7.1 100.0

84 100.0 100.0

مدينة
قرية
مخيم
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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 2004، نوع المؤسسة الدينيةتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 5جدول 
ة ني دي سة ال ؤس م وع ال ن

50 59.5 59.5 59.5

34 40.5 40.5 100.0

84 100.0 100.0

اسالمية
مسيحية
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
 2004، فترة انشاء المؤسسةتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 6جدول 

establ ishment period

16 19.0 20.0 20.0

36 42.9 45.0 65.0

28 33.3 35.0 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

before israeli occupation

during israeli occupation

during PNA

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
 2004، حالة التسجيلتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 7جدول 

لة سج ة م س ؤس م ال

80 95.2 95.2 95.2

2 2.4 2.4 97.6

2 2.4 2.4 100.0

84 100.0 100.0

نعم
ال
ل قيد التسجي
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

 
، الجية التي تم التسجيل لديياتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 8جدول 

2004 
ا ه دي ل ل ي ج س ت م ال ي ت ت هة ال ج ال

38 45.2 47.5 47.5

2 2.4 2.5 50.0

26 31.0 32.5 82.5

14 16.7 17.5 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

لية ومية مح ؤسسة حك م
ارجية منظمة اهلية خ
لية منظمة اهلية مح
أخرى
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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 2004، الجية التي تشرف عميياتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 9جدول 
ة رف ش م هة ال ج ال

14 16.7 17.5 17.5

6 7.1 7.5 25.0

60 71.4 75.0 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

وطن ؤسسة خارج ال تابع لم
ل اء مستق  لس أمن مج
ئة ادارية هي
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
 2004، تصنيف المؤسسةتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 10جدول 

سة ؤس م ف ال صني ت

54 64.3 67.5 67.5

26 31.0 32.5 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

ر رئيسي مق
ر فرعي مق
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
 

 :الفئات المستفيدة 2.4

 
، كىناؾ حكالي لممرأةيالحظ مف خالؿ الجداكؿ أدناه بأف جميع المؤسسات الدينية تقدـ خدمات 

مف المؤسسات تقدـ خدمات لكبار % 50مف المؤسسات تقدـ خدمات لألطفاؿ، كحكالي % 88
تقدـ خدمات لذكم االحتياجات % 65تقدـ خدمات إلى فئات الشباب، كحكالي % 90السف، كحكالي 

تقدـ خدمات إلى % 50مف المؤسسات تقدـ خدمات إلى المينييف، كحكالي % 26الخاصة، كحكالي 
العامميف في البحث االجتماعي مف المؤسسات تقدـ خدمات إلى % 36العماؿ، كىناؾ حكالي 
تقدـ خدمات إلى % 25تقدـ خدمات إلى الميتميف، كحكالي % 40، كحكالي كاالقتصادم كغيرىا
مف المؤسسات تقدـ خدمات إلى العامميف في القطاع الصحي، كحكالي % 48المثقفيف، كحكالي 

مف المؤسسات تقدـ خدمات % 28تقدـ خدمات إلى العامميف في القطاع الزراعي، كحكالي % 20
  كىذا .تقدـ خدمات إلى العامميف في القطاع التعميمي% 62إلى العامميف في القطاع البيئي، كحكالي 

يدؿ عمى تداخؿ الخدمات لمفئة المستيدفة كعدـ التخصص في تقديـ الخدمة، كتنكع الخدمات لتشمؿ 
كافة القطاعات كالفئات االجتماعية، كقد يككف السبب في ذلؾ الى برامج المانحيف كاكجو الدعـ 

.   المتكفر كخاصة تمؾ الخدمات المتعمقة باألطفاؿ كالنساء
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، مدى استفادة النساء منيا توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 12جدول 
2004 

ة رأ م دة ال ائ دى ف  م

2 2.4 2.4 2.4

22 26.2 26.2 28.6

26 31.0 31.0 59.5

34 40.5 40.5 100.0

84 100.0 100.0

معدومة
وسطة مت
مرتفعة
مرتفعة جدًا
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
، مدى استفادة األطفال منيا توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 13جدول 

2004 
ل ا ف  دة األط ائ دى ف  م

8 9.5 9.5 9.5

2 2.4 2.4 11.9

2 2.4 2.4 14.3

16 19.0 19.0 33.3

56 66.7 66.7 100.0

84 100.0 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
مرتفعة جدًا
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
، مدى استفادة كبار السن منيا توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 14جدول 

2004 
ن س ار ال ب ك

14 16.7 16.7 16.7

28 33.3 33.3 50.0

26 31.0 31.0 81.0

8 9.5 9.5 90.5

8 9.5 9.5 100.0

84 100.0 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
مرتفعة جدًا
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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، مدى استفادة الشباب منيا توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 15جدول 
2004 

ب ا ب ش ال

2 2.4 2.5 2.5

6 7.1 7.5 10.0

32 38.1 40.0 50.0

26 31.0 32.5 82.5

14 16.7 17.5 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
مرتفعة جدًا
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى استفادة ذوي االحتياجات توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 16جدول 

 2004، الخاصة منيا 
صة ا خ ات ال اج ي ت ذوي االح

12 14.3 14.3 14.3

18 21.4 21.4 35.7

10 11.9 11.9 47.6

22 26.2 26.2 73.8

22 26.2 26.2 100.0

84 100.0 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
مرتفعة جدًا
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
، مدى استفادة المينيين منيا توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 17جدول 

2004 
ين ي ن ه م ال

40 47.6 47.6 47.6

22 26.2 26.2 73.8

18 21.4 21.4 95.2

2 2.4 2.4 97.6

2 2.4 2.4 100.0

84 100.0 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
مرتفعة جدًا
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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، مدى استفادة العمال منيا توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 18جدول 
2004 

ل ا عم ال

20 23.8 25.6 25.6

20 23.8 25.6 51.3

24 28.6 30.8 82.1

10 11.9 12.8 94.9

4 4.8 5.1 100.0

78 92.9 100.0

6 7.1

84 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
مرتفعة جدا
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
، مدى استفادة الباحثين منيا توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 19جدول 

2004 
ن ي ث اح ب ال

24 28.6 28.6 28.6

30 35.7 35.7 64.3

22 26.2 26.2 90.5

6 7.1 7.1 97.6

2 2.4 2.4 100.0

84 100.0 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
مرتفعة جدًا
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

، مدى استفادة الميتمين منيا توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 20جدول 
2004 

ين م ت ه م ال

26 31.0 35.1 35.1

18 21.4 24.3 59.5

16 19.0 21.6 81.1

10 11.9 13.5 94.6

4 4.8 5.4 100.0

74 88.1 100.0

10 11.9

84 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
مرتفعة جدًا
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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، مدى استفادة المثقفين منيا توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 21جدول 
2004 

ن في ق ث م ال

46 54.8 57.5 57.5

14 16.7 17.5 75.0

16 19.0 20.0 95.0

4 4.8 5.0 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى استفادة العاممين في القطاع توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 22جدول 

 2004، الصحي منيا 
ي صح اع ال ط ق ي ال ين ف ل ام ع ال

32 38.1 40.0 40.0

10 11.9 12.5 52.5

26 31.0 32.5 85.0

12 14.3 15.0 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى استفادة العاممين في القطاع توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 23جدول 

 2004، الزراعي منيا 
ي زراع اع ال قط ي ال ين ف ل ام ع ال

42 50.0 52.5 52.5

22 26.2 27.5 80.0

8 9.5 10.0 90.0

6 7.1 7.5 97.5

2 2.4 2.5 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
مرتفعة جدًا
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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مدى استفادة العاممين في القطاع توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 24جدول 
 2004، البيئي منيا 

ي يئ ب اع ال ط ق ي ال ين ف ل ام ع ال

42 50.0 52.5 52.5

16 19.0 20.0 72.5

16 19.0 20.0 92.5

6 7.1 7.5 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى استفادة العاممين في القطاع توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 25جدول 

 2004، التعميمي منيا 
ي يم ل تع اع ال ط ق ي ال ن ف ي ل ام ع ال

18 21.4 21.4 21.4

14 16.7 16.7 38.1

14 16.7 16.7 54.8

20 23.8 23.8 78.6

18 21.4 21.4 100.0

84 100.0 100.0

معدومة
منخفضة
وسطة مت
مرتفعة
مرتفعة جدًا
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

 
: الطرق التنموية التي تتبعيا المؤسسات الدينية في التخطيط لخدمة الفئة المستيدفة 3.4

 
مف المؤسسات الدينية تعتمد عمى إنشاء % 70يالحظ مف خالؿ الجداكؿ الالحقة باف ىناؾ حكالي 

فركع في المناطؽ المستيدفة كأسمكب تنمكم في التخطيط لخدمة الفئة المستيدفة، بينما تعتمد حكالي 
كىناؾ .   منيا عمى المكظفيف المكجكديف لدييا في عمميات التخطيط لخدمة الفئة المستيدفة35%

مف المؤسسات الدينية تعتمد عمى تشكيؿ لجنة مشتركة بيف المؤسسة كالفئة المستيدفة % 60حكالي 
. لخدمة الفئة المستفيدة

 
مف المؤسسات الدينية في التخطيط لخدمة الفئة المستيدفة عمى لجنة مشتركة % 55تعتمد حكالي 

مف % 20بيف المؤسسة الدينية كلجنة محمية معينة أك منتخبة مف الفئة المستفيدة، كىناؾ حكالي 
المؤسسات تعتمد عمى لجنة مشتركة بيف المؤسسة الدينية كالقيادات الدينية المحمية في التخطيط 
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  حيث عمى مايبدك أف التخطيط لخدمة الفئة المستيدفة يأخذ بعيف االعتبار .لخدمة الفئة المستيدفة
التكاليؼ المالية، سيكلة الكصكؿ الى الفئة المستيدفة، اشراؾ المجتمع المحمي، الخبرة كالمصداقية 

. (احكاجز كاالغالقات)كالظركؼ السياسية الراىنة 
 

مدى استخدام انشاء الفروع توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 26جدول 
 2004، كطريق تنموية تتبعيا المؤسسات الدينية في التخطيط لخدمة الفئة المستيدفة

ة دف ه ت س م ق ال اط ن م ي ال روع ف اء ف ش ان

20 23.8 23.8 23.8

40 47.6 47.6 71.4

16 19.0 19.0 90.5

4 4.8 4.8 95.2

4 4.8 4.8 100.0

84 100.0 100.0

أوافق بشدة
أوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

مدى قيام موظفي المؤسسة في توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 27جدول 
 2004، التخطيط لخدمة الفئة المستيدفة

ك ذل ون ب وم ق م ي ده سة وح ؤس م ي ال ف وظ م

2 2.4 2.4 2.4

28 33.3 33.3 35.7

18 21.4 21.4 57.1

34 40.5 40.5 97.6

2 2.4 2.4 100.0

84 100.0 100.0

اوافق بشدة
أوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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مدى قيام لجنة مشتركة بين توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 28جدول 
 2004، المؤسسة والفئة المستيدفة في التخطيط لخدمة الفئة المستيدفة

ة دف ه ت س م ئة ال ف ة وال س ؤس م ن ال ة بي رك ت ش نة م ج ل

16 19.0 20.5 20.5

32 38.1 41.0 61.5

12 14.3 15.4 76.9

14 16.7 17.9 94.9

4 4.8 5.1 100.0

78 92.9 100.0

6 7.1

84 100.0

أوافق بشدة
أوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

 

مدى قيام لجنة مشتركة بين توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 29جدول 
المؤسسة ولجنة محمية معينة أو منتخبة من الفئة المستيدفة في التخطيط لخدمة الفئة 

 2004، المستيدفة
ة دف ه ت س م ئة ال ف ن ال ة م ب خ ت ن نة أو م ي ع ة م ي حل نة م ج ة ول س ؤس م ن ال ة بي رك ت ش نة م ج ل

12 14.3 14.6 14.6

34 40.5 41.5 56.1

22 26.2 26.8 82.9

10 11.9 12.2 95.1

4 4.8 4.9 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

أوافق بشدة
أوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

 

مدى قيام لجنة مشتركة بين توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 30جدول 
 2004، المؤسسة والقيادات المحمية الدينية في التخطيط لخدمة الفئة المستيدفة

ة ي ن دي ة ال ي ل مح ادات ال ي ق سة وال ؤس م ن ال ة بي رك ت ش نة م ج ل

6 7.1 7.1 7.1

12 14.3 14.3 21.4

24 28.6 28.6 50.0

34 40.5 40.5 90.5

8 9.5 9.5 100.0

84 100.0 100.0

أوافق بشدة
أوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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: تحديد احتياجات الفئة المستيدفة 4.4
 

مف المؤسسات الدينية أسمكب إجراء النقاش داخؿ المؤسسة في تحديد احتياجات % 90تعتمد حكالي 
مف المؤسسات عمى اإلحصاءات كالدراسات في تحديد % 85الفئة المستيدفة، بينما تعتمد حكالي 
تعتمد عمى رأم القيادات الدينية المحمية، كتعتمد حكالي % 40احتياجات الفئة المستيدفة، كحكالي 

  يالحظ . مف المؤسسات الدينية عمى تنظيـ كرش العمؿ في تحديد احتياجات الفئة المستيدفة87%
اف ىناؾ نسبة ال بأس فييا تعتمد أسمكب قياس االحتياجات في تحديد احتياجات الفئة المستيدفة 

. كالتي تجعميا أكثر قبمكان كتعبيران عف احتياجات الفئة المستفيدة
 

مدى استخدام النقاش داخل توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 31جدول 
 2004، المؤسسة في تحديد احتياجات الفئة المستيدفة

 
مدى استخدام االحصاءات توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 32جدول 

 2004، والدراسات المجتمعية في تحديد احتياجات الفئة المستيدفة

 
 
 

  نق اش داخل المؤسسةاجراء

32 38.1 39.0 39.0 

44 52.4 53.7 92.7 

6 7.1 7.3 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  الى احصاءات ودراسات مجتمعيةاالستناد

28 33.3 35.0 35.0 

40 47.6 50.0 85.0 

10 11.9 12.5 97.5 
2 2.4 2.5 100.0 

80 95.2 100.0 

4 4.8 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 strongly oppose 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى استخدام األخذ برأي القيادات توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 33جدول 
 2004، المحمية الدينية في تحديد احتياجات الفئة المستيدفة

 
مدى استخدام  ورش العمل في توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 34جدول 

 2004، تحديد احتياجات الفئة المستيدفة 

 
 

:  في تحديد األولويات واالحتياجات التنمويةمدى مشاركة الفئة المستيدفة 5.4
 

مف المؤسسات الدينية لمفئة المستيدفة في تحديد األكلكيات كاالحتياجات % 47تسمح حكالي 
منيا لمفئة المستيدفة في المشاركة في التصميـ كالتخطيط % 40التنمكية، بينما تسمح حكالي 

مف % 70، كحكالي (%60حكالي )لممشاريع، كىناؾ سماح في المشاركة في التنفيذ بشكؿ أكسع 
  يمكف القكؿ ىنا باف حكام . لخدمات المؤسسةالمؤسسات تسمح لمفئة المستيدفة في المتابعة كالتقييـ

نصؼ المؤسسات تعتمد أسمكبان تنمكيان صحيحان في اشراؾ المستفيديف مف الخدمات المقدمة، كبالتالي 
. دقتيا كمالئمتيا في تمبية احتياجات المستفيديف

 
 

  براي القيادات المحلية الدينيةاالخذ

4 4.8 5.1 5.1 

26 31.0 33.3 38.5 

30 35.7 38.5 76.9 
12 14.3 15.4 92.3 

6 7.1 7.7 100.0 

78 92.9 100.0 
6 7.1 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 oppose 

strongly oppose 

Total 

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  العمل المنظمةورش

28 33.3 35.0 35.0 

42 50.0 52.5 87.5 

8 9.5 10.0 97.5 
2 2.4 2.5 100.0 

80 95.2 100.0 

4 4.8 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 strongly oppose 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى مشاركة الفئة المشستيدفة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 35جدول 
 2004، في تحديد األولويات واالحتياجات التنموية

ة وي م ن ت ات ال اج تي ات واالح وي د االول دي ح ت

6 7.1 7.5 7.5

32 38.1 40.0 47.5

18 21.4 22.5 70.0

20 23.8 25.0 95.0

4 4.8 5.0 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

أوافق بشدة
اوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

 
مدى مشاركة الفئة المشستيدفة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 36جدول 

 2004، في المشاركة في التصميم والتخطيط لممشروع
ع رو ش م ل ط ل ي ط خ ت يم وال م ص ت ي ال ة ف ارك ش م ال

4 4.8 5.1 5.1

28 33.3 35.9 41.0

18 21.4 23.1 64.1

20 23.8 25.6 89.7

8 9.5 10.3 100.0

78 92.9 100.0

6 7.1

84 100.0

أوافق بشدة
أوافق
ايد مح
ارض مع
دًا ارض ج مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى مشاركة الفئة المشستيدفة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 37جدول 

 2004، في المشاركة في تنفيذ المشروعات
ت ا روع ش م يذ ال ف ي تن ة ف ارك ش م ال

4 4.8 5.1 5.1

44 52.4 56.4 61.5

18 21.4 23.1 84.6

4 4.8 5.1 89.7

8 9.5 10.3 100.0

78 92.9 100.0

6 7.1

84 100.0

أوافق بشدة
أوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent
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مدى مشاركة الفئة المشستيدفة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 38جدول 
 2004، في المشاركة في عمميات المتابعة والتقييم

م ي ي تق ة وال ع اب ت م ات ال ي ل م ي ع ة ف ارك ش م ال

4 4.8 5.1 5.1

50 59.5 64.1 69.2

12 14.3 15.4 84.6

6 7.1 7.7 92.3

6 7.1 7.7 100.0

78 92.9 100.0

6 7.1

84 100.0

اوافق بشدة
اوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى استفادة الفئة المستيدفة من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 39جدول 

 2004، الخدمة المقدمة
ة دم لخ ي ل ق ل ت د وم في ت س م

16 19.0 21.1 21.1

26 31.0 34.2 55.3

28 33.3 36.8 92.1

6 7.1 7.9 100.0

76 90.5 100.0

8 9.5

84 100.0

اوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

 
 

: رسالة المؤسسة 6.4
 

، كالتي تحتكم %80بمغت نسبة المؤسسات التي تحتكم رسالتيا عمى تحديد لمفئة المستيدفة حكالي 
، كالتي تحتكم عمى تحديد لممنطقة الجغرافية التي تغطييا %60عمى تحديد لمخدمات المقدمة حكالي 

، كالمؤسسات %27، كالتي تحتكم عمى استدامة العمؿ كالنمك كالتطكر حكالي %67المؤسسة حكالي 
، أما المؤسسات التي %83التي تحتكم رسالتيا عمى فمسفة المؤسسة كرؤيتيا المستقبمية حكالي 
  يبدك مف خالؿ ما سبؽ %.85اكدت في رسالتيا عمى االىتماـ بالككادر البشرية فقد بمغت حكالي 

أف ىناؾ كضكحان في رسالة المؤسسة بشكؿ عاـ، كلكف ال يكجد استدامة في البرامج كالخدمات، كقد 
. يككف ذلؾ عائدان عمى اما محدكدية التمكيؿ أك التمكيؿ المكسمي
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مدى تحديد رسالة المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 40جدول 
 2004، لمجية المستفيدة

ة دد ح يدة م ف ست م هة ال ج ال

28 33.3 35.0 35.0

36 42.9 45.0 80.0

4 4.8 5.0 85.0

6 7.1 7.5 92.5

6 7.1 7.5 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

أوافق بشدة
اوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

 
مدى تحديد رسالة المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 41جدول 

 2004، لمخدمات المقدمة

ة دد ح ة م دم ق م ات ال دم خ ال

18 21.4 22.0 22.0

32 38.1 39.0 61.0

10 11.9 12.2 73.2

14 16.7 17.1 90.2

8 9.5 9.8 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

أوافق بشدة
أوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent
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مدى تحديد رسالة المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 42جدول 
 2004، لممنطقة الجغرافية المستيدفة

ة دد ح ة م ي راف غ ج ة ال ي ط غ ت ال

16 19.0 20.0 20.0

38 45.2 47.5 67.5

8 9.5 10.0 77.5

8 9.5 10.0 87.5

10 11.9 12.5 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

اوافق بشدة
اوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى تحديد رسالة المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 43جدول 

 2004، الستدامة العمل والنمو والتطور

ة حدد ور م ط ت و وال م ن ل وال م ع ة ال دام ت س ا

4 4.8 4.9 4.9

18 21.4 22.0 26.8

22 26.2 26.8 53.7

28 33.3 34.1 87.8

10 11.9 12.2 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

اوافق بشدة
اوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى تحديد رسالة المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 44جدول 

 2004، لفمسفة المؤسسة ورؤيتيا المستقبمية

ة ح ض ية وا ل ب تق مس ا ال ه ت ة ورؤي س ؤس م ة ال ف س ل ف 

32 38.1 39.0 39.0

36 42.9 43.9 82.9

4 4.8 4.9 87.8

8 9.5 9.8 97.6

2 2.4 2.4 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

اوافق بشدة
اوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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مدى تحديد رسالة المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 45جدول 
 2004، اىتماميا بالكوادر البشرية

ة ري ش ب وادر ال ك ال ام ب م ت م االه ت ي

36 42.9 43.9 43.9

34 40.5 41.5 85.4

6 7.1 7.3 92.7

4 4.8 4.9 97.6

2 2.4 2.4 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

اوافق بشدة
اوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

 
:  وخدمة ابناء الطائفةأىداف المؤسسة 7.4

 
مف المؤسسات الدينية عمى أف أىدافيا تحتكم عمى نص خاص بخدمة أبناء % 8أفادت حكالي 

مف المؤسسات اكدت عمى احتكاء أىدافيا عمى تقديـ الخدمة لجميع % 88 كىناؾ حكالي . الطائفة
تحتكم  (%95حكالي ) كغالبية المؤسسات . المحتاجيف مف العامة بغض النظر عف انتمائيـ الديني

مف المؤسسات تحتكم أىدافيا عمى إغاثة % 90 كحكالي . أىدافيا عمى رفع شأف الفئات الميمشة
مف المؤسسات تحتكم أىدافيا عمى تحسيف % 80 كىناؾ حكالي . المحتاجيف مف الفئات الميمشة

مف المؤسسات تحتكم أىدافيا عمى تحسيف % 40 كحكالي . الظركؼ المعيشية لممجتمعات الفقيرة
مف المؤسسات عمى تكفير فرص % 83 كتحتكم أىداؼ حكالي . البنية التحتية لممناطؽ الميمشة

 كىناؾ حكالي . عمى بناء القدرات مف النكاحي التعميمية كالفنيةتحتكم أىدافيا% 85 كحكالي . عمؿ
تحتكم % 68 كحكالي . مف المؤسسات تحتكم أىدافيا عمى المحافظة كتحسيف ظركؼ البيئة% 56

مف المؤسسات تحتكم أىدافيا عمى تطكير % 34 كحكالي . أىدافيا عمى ضركرة الحد مف الفقر
 كحكالي .  تحتكم أىدافيا عمى ضركرة تطكير القطاع الصناعي%25 كحكالي . القطاع الزراعي

مف % 80 كىناؾ حكالي . مف المؤسسات الدينية تحتكم أىدافيا عمى تقديـ خدمات اجتماعية% 83
مف % 79 كحكالي . المؤسسات الدينية تحتكم أىدافيا عمى ضركرة نشر الكعي لحقكؽ المكاطف

  يالحظ مف خالؿ ما سبؽ بأف .المؤسسات الدينية تحتكم أىدافيا عمى الدفاع عف حقكؽ المكاطف
معظـ المؤسسات الدينية في الضفة الغربية ال تعبر عف نزعات طائفية فقط كانما تعبر عف 

احتياجات اجتماعية، اقتصادية، حقكقية كدينية بدرجة أساسية، كما يالحظ بأف ىناؾ كضكحان في 
. أىداؼ معظـ المؤسسات الدينية في الضفة الغربية
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مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 46جدول 

 2004، نص بخدمة أبناء الطائفة
فة ائ ط اء ال ن ة اب دم خ

4 4.8 5.1 5.1

2 2.4 2.6 7.7

18 21.4 23.1 30.8

28 33.3 35.9 66.7

26 31.0 33.3 100.0

78 92.9 100.0

6 7.1

84 100.0

اوافق بشدة
اوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 47جدول 

 2004، نص بتقديم الخدمات لجميع المحتاجين من العامة بغض النظر عن الديانة
ة ان دي ن ال ر ع ظ ن ض ال غ ة ب ام ع ن ال ين م اج ت ح م ع ال مي ج ات ل دم خ م ال دي ق ت

36 42.9 51.4 51.4

26 31.0 37.1 88.6

4 4.8 5.7 94.3

2 2.4 2.9 97.1

2 2.4 2.9 100.0

70 83.3 100.0

14 16.7

84 100.0

أوفق بشدة
اوافق
ايد مح
ارض مع
شدة ارض ب مع
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent
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مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 48جدول 
 2004، رفع شأن الفئات الميمشة

 
مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 49جدول 

 2004، اغاثة المحتاجين من الفئات الميمشة

 
مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 50جدول 

 2004، تحسين الظروف المعيشية لممجتمعات الفقيرة

 
 
 
 
 
 

  شأن الفئات المهمشةرفع

38 45.2 45.2 45.2 
42 50.0 50.0 95.2 

2 2.4 2.4 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 

84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 strongly disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

  المحتاجين من الفئات المهمشةاغاثة

38 45.2 45.2 45.2 
38 45.2 45.2 90.5 

6 7.1 7.1 97.6 
2 2.4 2.4 100.0 

84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

  الظروف المعيشية للمجتمعات الفقيرةتحسين

22 26.2 26.8 26.8 

44 52.4 53.7 80.5 

10 11.9 12.2 92.7 
6 7.1 7.3 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 51جدول 
 2004، تحسين لمبنية التحتية لممناطق الميمشة

 

مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 52جدول 
 2004، توفير فرص لمعمل

 

مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 53جدول 
 2004، بناء لمقدرات التعميمية والفنية

 

 
 

  البنية التحتية للمناطق المهمشةتحسين

8 9.5 9.8 9.8 
26 31.0 31.7 41.5 

36 42.9 43.9 85.4 
6 7.1 7.3 92.7 

6 7.1 7.3 100.0 

82 97.6 100.0 
2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  فرص عملتوفير

18 21.4 22.0 22.0 

50 59.5 61.0 82.9 

10 11.9 12.2 95.1 
4 4.8 4.9 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  القدرات من النواحي التعليمية والفنيةبناء

22 26.2 26.8 26.8 

48 57.1 58.5 85.4 

10 11.9 12.2 97.6 
2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 54جدول 
 2004 ، المحافظة وتحسين ظروف البيئة

 

مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 55جدول 
 2004، الحد من الفقر

 

مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 56جدول 
 2004، تطوير لمقطاع الزراعي

 

 
 

  وتحسين ظروف البيئةالمحافظة

10 11.9 12.8 12.8 
34 40.5 43.6 56.4 

18 21.4 23.1 79.5 
14 16.7 17.9 97.4 

2 2.4 2.6 100.0 

78 92.9 100.0 
6 7.1 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  من الفقرالحد

12 14.3 14.6 14.6 

44 52.4 53.7 68.3 

16 19.0 19.5 87.8 
10 11.9 12.2 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  القطاع الزراعيتطوير

6 7.1 7.9 7.9 

20 23.8 26.3 34.2 

32 38.1 42.1 76.3 

12 14.3 15.8 92.1 

6 7.1 7.9 100.0 
76 90.5 100.0 

8 9.5 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 
Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 57جدول 
 2004، تطوير لمقطاع الصناعي

 

مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 58جدول 
 2004، تقديم الخدمات االجتماعية

 

مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 59جدول 
 2004، نشر الوعي لحقوق المواطن

 

 
 

  القطاع الصناعيتطوير

2 2.4 2.8 2.8 
16 19.0 22.2 25.0 

28 33.3 38.9 63.9 
22 26.2 30.6 94.4 

4 4.8 5.6 100.0 

72 85.7 100.0 
12 14.3 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  خدمات اجتماعيةتقديم

28 33.3 34.1 34.1 
40 47.6 48.8 82.9 

4 4.8 4.9 87.8 

8 9.5 9.8 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 
2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  الوعي لحقوق المواطننشر

24 28.6 28.6 28.6 

44 52.4 52.4 81.0 

12 14.3 14.3 95.2 

4 4.8 4.8 100.0 

84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 strongly disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 
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مدى احتواء اىداف المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 60جدول 
 2004، الدفاع عن حقوق المواطن

 
 

:  أنواع األنشطة التنموية التي تمارس من قبل المؤسسات الدينية المختمفة8.4
 

 تطكير ةمف المؤسسات الدينية في الضفة الغربية باف مف نشاطاتيا التنمكم% 90لقد أفادت حكالي 
أف مف نشاطاتيا التنمكية تكفير الدعـ المادم لممشاريع، كحكالي % 45الككادر البشرية، كحكالي 

مف المؤسسات تنشر الكعي كالثقافة في المجتمع % 90تكفر فرصان لمتشغيؿ، كىناؾ حكالي % 80
  كمف خالؿ ما سبؽ نالحظ باف المؤسسات ال تقدـ جميع األنشطة .كجزء مف األنشطة التنمكية

. التنمكية المذككرة كأنو حكالي نصؼ المؤسسات فقط تكفر الدعـ المادم لممشاريع
 

تطوير الكوادر البشرية كجزء من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 61جدول 
 2004، النشاطات التنموية

ة ري ش ب وادر ال ك ر ال وي ط ت

76 90.5 90.5 90.5

2 2.4 2.4 92.9

6 7.1 7.1 100.0

84 100.0 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

 
 
 
 

  عن حقوق المواطنالدف اع

18 21.4 21.4 21.4 

48 57.1 57.1 78.6 

14 16.7 16.7 95.2 
2 2.4 2.4 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 
84 100.0 100.0 

 أوافق بشدة

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 
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توفير الدعم المادي لممشاريع توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 62جدول 
 2004، كجزء من النشاطات التنموية

ع اري مش ل ادي ل م م ال دع ر ال ي وف ت

38 45.2 46.3 46.3

36 42.9 43.9 90.2

8 9.5 9.8 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

توفير فرص تشغيل كجزء من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 63جدول 
 2004، النشاطات التنموية

ل ي غ ش رص ت ر ف ي وف ت

66 78.6 80.5 80.5

6 7.1 7.3 87.8

10 11.9 12.2 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

نشر الوعي والثقافة في المجتمع توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 64جدول 
 2004، كجزء من النشاطات التنموية

ع تم ج م ي ال ة ف اف ق  ث ي وال وع ر ال ش ن

78 92.9 92.9 92.9

6 7.1 7.1 100.0

84 100.0 100.0

YES

NO

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
 

: السياسات المتبعة لتحقيق رسالة المؤسسة وأىدافيا 9.4
 

مف المؤسسات بضركرة أف تككف اإلدارة العميا مف البمد الممكؿ كسياسة % 10لقد أفادت حكالي 
مف المؤسسات أشارت إلى ضركرة أف تككف % 30لتحقيؽ المؤسسة لرسالتيا كأىدافيا، كحكالي 

مف % 85اإلدارة العميا لممؤسسة مف الطائفة الممكلة لتحقيؽ نفس الغرض، بينما أفادت حكالي 
المؤسسات إلى ضركرة عدـ تعارض النشاطات كالمشاريع لممعتقدات الدينية لممؤسسة حتى يتـ تحقيؽ 



 81 

مف المؤسسات عمى األخالقيات الدينية لممؤسسة % 78المؤسسة لرسالتيا كأىدافيا، كأكدت حكالي 
مف المؤسسات إلى ضركرة مشاركة الفئة % 92مف خالؿ برامجيا لتحقيؽ ذلؾ، كأشارت حكالي 

مف المؤسسات أكدت عمى ضركرة التركيز عمى تحديد األكلكيات لمفئة % 95المستيدفة كحكالي 
  يتضح لنا مف خالؿ ما سبؽ باف معظـ .المستيدفة لتحقيؽ المؤسسة الدينية لرسالتيا كأىدافيا

المؤسسات تميؿ الشراؾ الفئة المستيدفة لتحقيؽ رسالة المؤسسة كأىدافيا، األمر الذم يجعؿ ىذه 
المؤسسات اكثر قربان مف الفئة المستيدفة، كتنمية الشعكر باالنتماء ليذه المؤسسة مف قبؿ 

. المستفيديف
 

اتباع سياسة توظيف العاممين توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 65جدول 
 2004، والمدراء من الفمسطينيين لتحقيق رسالة المؤسسة وأىدافيا

 

اتباع سياسة ضرورة أن تكون توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 66جدول 
 2004، االدارة العميا من البمد الممول لتحقيق رسالة المؤسسة وأىدافيا

 

 
 
 
 
 

  عاملين ومدراء ف لسطينيينتوظيف

40 47.6 47.6 47.6 

34 40.5 40.5 88.1 
10 11.9 11.9 100.0 

84 100.0 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

  ان تكون االدارة العليا من البلد الممولضرورة

4 4.8 4.8 4.8 

4 4.8 4.8 9.5 

12 14.3 14.3 23.8 
36 42.9 42.9 66.7 

28 33.3 33.3 100.0 
84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 
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اتباع سياسة ضرورة أن تكون توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 67جدول 
 2004، االدارة العميا من الطائفة الممولة لتحقيق رسالة المؤسسة وأىدافيا

 

اتباع سياسة عدم تعارض توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 68جدول 
 2004، االنشطة والمشروعات مع المعتقد الديني لتحقيق رسالة المؤسسة وأىدافيا

 

اتباع سياسة التأكيد عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 69جدول 
 2004، اخالقيات الدينية لممؤسسة من خالل برامجيا لتحقيق رسالة المؤسسة وأىدافيا

 

 
 
 

  ان تكون االدارة العليا من الطائفة الممولةضرورة

10 11.9 11.9 11.9 

16 19.0 19.0 31.0 

10 11.9 11.9 42.9 
36 42.9 42.9 85.7 

12 14.3 14.3 100.0 
84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

  تعارض النشاطات والمشروعات مع المعتقد الدينيعدم

28 33.3 34.1 34.1 

42 50.0 51.2 85.4 

8 9.5 9.8 95.1 

2 2.4 2.4 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 
82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 
Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  على اخالقيات الدينية للمؤسسة من خالل برامجهاالتأكيد

34 40.5 40.5 40.5 

32 38.1 38.1 78.6 

12 14.3 14.3 92.9 
6 7.1 7.1 100.0 

84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 
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اتباع سياسة التركيز عمى مشاركة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 70جدول 
 2004، الفئات المستيدفة لتحقيق رسالة المؤسسة وأىدافيا

 

اتباع سياسة التركيز عمى تحديد توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 71جدول 
 2004، األولويات لمفئة المستيدفة لتحقيق رسالة المؤسسة وأىدافيا

 
 

: المعيقات المالية 10.4
 

إشكاالت في نقص المكارد المالية، كحكالي أنيا تكاجو مف المؤسسات الدينية % 90لقد أفادت حكالي 
% 12مف المؤسسات الدينية تعاني مف مشكمة المديكنية كعدـ القدرة عمى سدادىا، كحكالي % 50

مف % 16كعدـ تكفر المشاريع لإلنفاؽ عمييا، كىناؾ حكالي في زيادة التمكيؿ تعاني مف مشاكؿ 
المؤسسات تعاني مف مشكمة فشؿ المشاريع المدرة لمدخؿ التي تقـك عمى تنفيذىا ىذه المؤسسات، 

مف المؤسسات تعاني مف صعكبة في استثمار األمكاؿ الخاصة بيا، كتعاني % 22كىناؾ حكالي 
مف المؤسسات مف مشاكؿ مصرفية كبشكؿ خاص عدـ تعاكف البنكؾ مع المؤسسات % 35حكالي 

  يالحظ مف خالؿ النسب بأف معظـ المؤسسات الدينية . في الكقت الحاضرخكفان مف أية مساءالت
تعاني مف مشاكؿ في قمة التمكيؿ، كالمؤرسسات التي يتكفر لدييا تمكيؿ فائض ليس لدييا القدرة في 
التخطيط النفاقو في مشاريع محددة، كعمى ما يبدك اف المشاكؿ التي تعاني منيا المؤسسات الدينية 
مع المؤسسات المصرفية تعكد في الغالب الى الحممة االمبريالية المحمكمة عمى االرىاب ضمف 

. المفيـك األمريكي الذم ال يميز بيف المقاكمة كاالرىاب

  على مشاركة الفئات المستهدفةالتركيز

34 40.5 41.5 41.5 

42 50.0 51.2 92.7 

6 7.1 7.3 100.0 
82 97.6 100.0 

2 2.4 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

 على تحديد األولويات للفئة  التركيز
 المستهدفة

30 35.7 36.6 36.6 

48 57.1 58.5 95.1 

4 4.8 4.9 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى كون شح الموارد من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 72جدول 

 2004، المعيقات المالية

 
مدى كون القدرة عمى سداد الديون توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 73جدول 

 2004، من المعيقات المالية

 
مدى كون كثرة التمويل وقمة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 74جدول 

 2004، المشروعات من المعيقات المالية

 
مدى فشل المشروعات المدرة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 75جدول 

 2004، لمدخل والتابعة لممؤسسة من المعيقات المالية

  المواردشح

28 33.3 34.1 34.1 
46 54.8 56.1 90.2 

6 7.1 7.3 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  على سداد الديونالقدرة

2 2.4 2.4 2.4 

40 47.6 48.8 51.2 
34 40.5 41.5 92.7 

6 7.1 7.3 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  التمويل وق لة المشروعاتكثرة

10 11.9 12.2 12.2 

30 35.7 36.6 48.8 

24 28.6 29.3 78.0 

18 21.4 22.0 100.0 
82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى كون صعوبة استثمار أموال توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 76جدول 

 2004، المؤسسة من المعيقات المالية

 
مدى كون عدم تعاون البنوك مع توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 77جدول 

 2004، المؤسسة خوفاص من المساءلة من المعيقات المالية

 
 

 
: المعيقات اإلدارية كثرة عدد العاممين و11.4

 

  المشروعات المدرة للدخل والتابعة للمؤسسةفشل

4 4.8 6.7 6.7 

6 7.1 10.0 16.7 

18 21.4 30.0 46.7 
24 28.6 40.0 86.7 

8 9.5 13.3 100.0 

60 71.4 100.0 

24 28.6 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  استثمار اموال المؤسسةصعوبة

2 2.4 2.9 2.9 
14 16.7 20.0 22.9 

22 26.2 31.4 54.3 

22 26.2 31.4 85.7 

10 11.9 14.3 100.0 
70 83.3 100.0 

14 16.7 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  تعاون البنوك خوف ا من المساءلةعدم

4 4.8 6.5 6.5 

18 21.4 29.0 35.5 

20 23.8 32.3 67.7 
14 16.7 22.6 90.3 

6 7.1 9.7 100.0 

62 73.8 100.0 

22 26.2 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مف المؤسسات الدينية في الضفة الغربية % 27يالحظ مف خالؿ الجداكؿ الالحقة باف ىناؾ حكالي 
 المؤسسات الدينية تعاني مف مشكمة %33تعاني مف مشكمة الزيادة في عدد المكظفيف، كحكالي 

مف المؤسسات تعاني مف مشكمة عدـ استشارة العامميف، % 27مركزية اتخاذ القرارات، كحكالي 
 مف مشكمة عدـ الفصؿ بيف الجية المخططة كالجية المنفذة، كحكالي ممنيا تعاف% 24كحكالي 

% 32مف المؤسسات تعاني مف عدـ الكضكح في المياـ كالكصؼ الكظيفي، كتعاني حكالي % 26
مف المؤسسات تعاني % 27مف المؤسسات مف صعكبة في اختيار المكظؼ المناسب، كىناؾ حكالي 

 المؤسسات تعاني مف مشكمة إشراؾ اآلخريف في اتخاذ %26مف مشكمة في الشفافية، كحكالي 
  بالرغـ . مف المؤسسات تعاني مف مشاكؿ في نقص الميارات اإلدارية%35القرارات، كىناؾ حكالي 

مف المشاكؿ التي تعاني منيا المؤسسات في الجكانب االدارية اال أنيا ال تزاؿ محدكدة، كيمكف 
تجاكزىا مف خالؿ كجكد فصؿ في الصالحيات كالكصؼ الكظيفي ككضع الشخص المناسب في 

. المكاف المناسب ككضكح في الييكؿ االدارم كالتنظيمي لممؤسسة كتعزيز الشفافية في العمؿ
 

مدى كون كثرة عدد العاممين من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 78جدول 
 2004اإلدارية، المعيقات 

 
 
 
 
 

مدى كون المركزية في اتخاذ توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 79جدول 
 2004اإلدارية، القرارات من المعيقات 

  عدد العاملينكثرة

4 4.8 5.0 5.0 

18 21.4 22.5 27.5 
22 26.2 27.5 55.0 

30 35.7 37.5 92.5 

6 7.1 7.5 100.0 

80 95.2 100.0 
4 4.8 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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ت رارا ق اذ ال خ ي ات ة ف زي رك م ال

4 4.8 4.8 4.8

24 28.6 28.6 33.3

20 23.8 23.8 57.1

26 31.0 31.0 88.1

10 11.9 11.9 100.0

84 100.0 100.0

strongly  agree

agree

mohayed

disagree

strongly  disagree

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى كون عدم استشارة العاممين توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 80جدول 

 2004اإلدارية، من المعيقات 

 
مدى كون عدم وجود جية توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 81جدول 

 2004اإلدارية، مخططة وأخرى منفصمة منفذة من المعيقات 

 
 
 
 

مدى كون عدم وضوح الميام توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 82جدول 
 2004اإلدارية، والوصف الوظيفي من المعيقات 

  استشارة العاملينعدم

2 2.4 2.4 2.4 
20 23.8 24.4 26.8 

18 21.4 22.0 48.8 

36 42.9 43.9 92.7 

6 7.1 7.3 100.0 

82 97.6 100.0 
2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  وجود جهة مخططة واخرى منفصلة منفذةعدم

6 7.1 7.1 7.1 

14 16.7 16.7 23.8 

22 26.2 26.2 50.0 

36 42.9 42.9 92.9 

6 7.1 7.1 100.0 

84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 
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مدى كون الصعوبة في اختيار توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 83جدول 

 2004اإلدارية، الموظف المناسب من المعيقات 

 
مدى كون انتشار المعمومات من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 84جدول 

 2004اإلدارية، المعيقات 

 
 
 

مدى كون المشاركة في اتخاذ توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 85جدول 
 2004اإلدارية، القرار من المعيقات 

  وضوح المهام والوصف الوظيفيعدم

8 9.5 9.5 9.5 

14 16.7 16.7 26.2 

4 4.8 4.8 31.0 

52 61.9 61.9 92.9 

6 7.1 7.1 100.0 
84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

  في اختيار الموظف المناسبالصعوبة

8 9.5 9.8 9.8 

18 21.4 22.0 31.7 

24 28.6 29.3 61.0 

30 35.7 36.6 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 
82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  المعلوماتانتشار

6 7.1 7.5 7.5 

16 19.0 20.0 27.5 

22 26.2 27.5 55.0 

30 35.7 37.5 92.5 
6 7.1 7.5 100.0 

80 95.2 100.0 

4 4.8 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى كون نقص الميارات االدارية توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 86جدول 

 2004اإلدارية، من المعيقات 

 
 

 
: المعيقات االجتماعية تقبل المجتمع لممؤسسة و12.4

 
 %20 المؤسسات الدينية تكاجو مشاكؿ في تقبؿ المجتمع ليا، كحكالي %26تبيف الدراسة باف حكالي 

المؤسسات الدينية في الضفة الغربية تحجب المعمكمات عف الفئة التي تستيدفيا، كتكاجو حكالي 
تعاني مف % 63مف المؤسسات مشاكؿ في تحديدىا لمفئات المستيدفة بشكؿ كاضح، كحكالي % 22

مف المؤسسات تشكؿ العادات % 60مشاكؿ في عدـ اإلفصاح عف المعمكمات المطمكبة، كحكالي 
  مف الكاضح أف المؤسسات الدينية تعاني مف مشاكؿ في الشفافية .االجتماعية كالتقاليد معيقان لعمميا

كالمكاشفة، باالضافة الى صعكبة في تقبؿ المجتمع ليذه المؤسسات، كقد تككف المؤسسات الدينية 
المسيحية تعاني مف ىذه المشكمة أكث مف المؤسسات االسالمية بسبب تعدد الطكائؼ المسيحية 

. كالخالفات القائمة بيف ىذه الطكائؼ
 

  في اتخاذ القرارالمشاركة

8 9.5 10.3 10.3 
12 14.3 15.4 25.6 

24 28.6 30.8 56.4 
30 35.7 38.5 94.9 

4 4.8 5.1 100.0 

78 92.9 100.0 

6 7.1 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

 المهارات  نقص
 االدارية

4 4.8 5.0 5.0 

24 28.6 30.0 35.0 
14 16.7 17.5 52.5 

26 31.0 32.5 85.0 

12 14.3 15.0 100.0 

80 95.2 100.0 
4 4.8 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى كون تقبل المجتمع لممؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 87جدول 
 2004، من المعيقات االجتماعية

 
مدى كون حجب المعمومات عن توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 88جدول 

 2004، الفئات المستيدفة من المعيقات االجتماعية

 
مدى كون عدم التحديد الواضح توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 89جدول 

 2004، لمفئة المستيدفة من المعيقات االجتماعية

 
مدى كون عدم االفصاح عن توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 90جدول 

 2004، المعمومات المطموبة من المعيقات االجتماعية

  المجتمع للمؤسسةتقبل

20 23.8 25.6 25.6 

14 16.7 17.9 43.6 

22 26.2 28.2 71.8 

22 26.2 28.2 100.0 

78 92.9 100.0 

6 7.1 
84 100.0 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  المعلومات عن الفئات المستهدفةحجب

16 19.0 19.5 19.5 

16 19.0 19.5 39.0 

38 45.2 46.3 85.4 

12 14.3 14.6 100.0 
82 97.6 100.0 

2 2.4 
84 100.0 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  التحديد الواضح للفئة المستهدفةعدم

18 21.4 22.5 22.5 

6 7.1 7.5 30.0 

46 54.8 57.5 87.5 

10 11.9 12.5 100.0 
80 95.2 100.0 

4 4.8 
84 100.0 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى كون العادات االجتماعية توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 91جدول 

 2004، والتقاليد من المعيقات االجتماعية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االفصاح عن المعلومات  عدم
 المطلوبة

4 4.8 4.9 4.9 
48 57.1 58.5 63.4 

4 4.8 4.9 68.3 
18 21.4 22.0 90.2 

8 9.5 9.8 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  االجتماعية والتق اليدالعادات

4 4.8 5.1 5.1 

42 50.0 53.8 59.0 
12 14.3 15.4 74.4 

16 19.0 20.5 94.9 

4 4.8 5.1 100.0 

78 92.9 100.0 
6 7.1 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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: المعيقات السياسية 13.4
 

 األمكاؿ، كتعاني حكالي نقؿمف المؤسسات الدينية في الضفة الغربية مف صعكبة في % 65تعاني 
مف % 75مف المؤسسات مف صعكبة التنقؿ كالكصكؿ لمفئات المستيدفة، كىناؾ حكالي % 85

  عمى ما يبدك باف الظركؼ . المحددالمؤسسات تعاني مف مشاكؿ في تنفيذ المشاريع في كقتيا
السياسية الراىنة عالميان كمحمياص كالضغكطات الدكلية عمى السمطة الفمسطينية تفرض بمجمميا نكعان 

. مف القيكد عمى حركة كتنفيذ المشاريع الخاصة بالمؤسسات الدينية
 

مدى كون صعوبة نقل األموال من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 92جدول 
 2004، المعيقات السياسية

 
مدى كون صعوبة التنقل والوصول توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 93جدول 

 2004، لمفئات المستيدفة من المعيقات السياسية

 
 
 

  نق ل االموالصعوبة

24 28.6 30.0 30.0 

28 33.3 35.0 65.0 
12 14.3 15.0 80.0 

10 11.9 12.5 92.5 

6 7.1 7.5 100.0 
80 95.2 100.0 

4 4.8 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  التنق ل والوصول للفئات المستهدفةصعوبة

22 26.2 27.5 27.5 

46 54.8 57.5 85.0 

6 7.1 7.5 92.5 

4 4.8 5.0 97.5 
2 2.4 2.5 100.0 

80 95.2 100.0 

4 4.8 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى كون الصعوبة في تنفيذ توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 94جدول 
 2004، المشروعات في وقتيا من المعيقات السياسية

 
 

 
: المعيقات القانونية 14.4

 
، كيكاجو ة المؤسسات الدينية في الضفة الغربية مشاكؿ تتعمؽ بتسجيؿ المؤسس%26تكاجو حكالي 

  عمى ما يبدك أف ىناؾ بعض االشكاالت . مشاكؿ تتعمؽ بالرقابة الشديدة عمى األمكاؿ%41حكالي 
. القانكنية بيف ميزات المؤسسة الدينية كانشطتيا كاألنظمة كالقكانيف المعمكؿ فييا في الضفة الغربية

 
مدى كون تسجيل المؤسسة من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 95جدول 

 2004، المعيقات القانونية

 
 
 

مدى كون تسجيل المؤسسة من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 96جدول 
 2004، المعيقات القانونية

  في تنفيذ المشروعات في وقتهاصعوبة

16 19.0 19.5 19.5 

46 54.8 56.1 75.6 

16 19.0 19.5 95.1 

4 4.8 4.9 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  متعلقة بتسجيل المؤسسةمعيق ات

4 4.8 5.1 5.1 

16 19.0 20.5 25.6 

24 28.6 30.8 56.4 
32 38.1 41.0 97.4 

2 2.4 2.6 100.0 

78 92.9 100.0 

6 7.1 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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: الييكل التنظيمي لممؤسسة 15.4

 
مف المؤسسات باف ىيكميا التنظيمي تـ كضعو مف قبؿ خبراء كاختصاصيف في % 54اكدت حكالي 

مف المؤسسات أشارت إلى أف الييكؿ التنظيمي تتـ مراجعتو بشكؿ % 70اإلدارة كالتنظيـ، كحكالي 
مف المؤسسات تعتبر نفسيا امتدادان لممؤسسة األـ كالتابعة لممؤسسة الدينية، % 38دكرم، كحكالي 

 ينص% 88كحكالي المؤسسة األـ ىيكميا التنظيمي عمى رسالة ينص مف المؤسسات % 80كحكالي 
 عمى ينص% 83عمى النشاطات الدينية، كحكالي ىيكميا  ينص% 48عمى األىداؼ، كحكالي 

مف اليياكؿ % 83 الدكائر كاألقساـ، كحكالي يعرض% 65النشاطات الرئيسية كالفرعية، كحكالي 
منيا عمى الصالحيات % 83 حكالي كينص عمى الكصؼ كالتكصيؼ الكظيفي، ينصالتنظيمية 

 حكالي كيبيفمنيا عمى المسألة اإلدارية، % 80حكالي الييكؿ التنظيمي ؿ كينصكالمسؤكليات، كما 
مف اليياكؿ عمى الدليؿ % 60 حكالي ينصمف اليياكؿ عمى الخريطة التنظيمية، كأخيرا % 70

  يعتبر الييكؿ التنظيمي لممؤسسات الدينية في الضفة الغربية مرضيان عنو الى حد ما، مع .التنظيمي
ضركرة اف تتـ مراعاة خصكصية الكضع الفمسطيني في ىيكمية ىذه المؤسسات بالقدر الذم تسمح 

. فيو ظركؼ كؿ مؤسسة عمى حدة، كمراجعة ىذه اليياكؿ بيف الفترة كاألخرل
 
 
 

  تتعلق بالرق ابة الشديدة على نق ل االموالمعيق ات

6 7.1 7.7 7.7 
26 31.0 33.3 41.0 

22 26.2 28.2 69.2 
22 26.2 28.2 97.4 

2 2.4 2.6 100.0 

78 92.9 100.0 

6 7.1 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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كون الييكل التنظيمي وضع من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 97جدول 
 2004، قبل خبراء واختصاصيين في االدارة والتنظيم

 

كون الييكل التنظيمي تتم مراجعتو توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 98جدول 
 2004، بشكل دوري

 

كون المؤسسة تابعة لممؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 99جدول 
 2004، الدينية األم

 
 
 

  من قبل خبراء واختصاصيين في االدارة والتنظيموضع

12 14.3 14.6 14.6 
32 38.1 39.0 53.7 

22 26.2 26.8 80.5 
12 14.3 14.6 95.1 

4 4.8 4.9 100.0 

82 97.6 100.0 
2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  مراجعته بشكل  دوريتتم

10 11.9 11.9 11.9 
48 57.1 57.1 69.0 

18 21.4 21.4 90.5 
4 4.8 4.8 95.2 
4 4.8 4.8 100.0 

84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 
Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

  للمؤسسة االم والتابعة للمؤسسة الدينيةامتداد

4 4.8 5.0 5.0 

26 31.0 32.5 37.5 

24 28.6 30.0 67.5 

20 23.8 25.0 92.5 
6 7.1 7.5 100.0 

80 95.2 100.0 

4 4.8 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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كون الييكل التنظيم يحتوي عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 100جدول 
 2004، رسالة المؤسسة

 
كون الييكل التنظيمي يحتوي توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 101جدول 

 2004، عمى أىداف المؤسسة

 
كون الييكل التنظيمي يحتوي توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 102جدول 

 2004، عمى النشاطات الدينية

 
 
 
 

  على الرسالةيحتوي

14 16.7 17.5 17.5 
50 59.5 62.5 80.0 

12 14.3 15.0 95.0 
2 2.4 2.5 97.5 

2 2.4 2.5 100.0 

80 95.2 100.0 
4 4.8 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  على االهدافيحتوي

18 21.4 21.4 21.4 
56 66.7 66.7 88.1 

6 7.1 7.1 95.2 
2 2.4 2.4 97.6 
2 2.4 2.4 100.0 

84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 
Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

  على النشاطات الدينيةيحتوي

8 9.5 9.5 9.5 

32 38.1 38.1 47.6 

18 21.4 21.4 69.0 

18 21.4 21.4 90.5 

8 9.5 9.5 100.0 

84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 
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كون الييكل التنظيمي يحتوي توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 103جدول 
 2004، عمى نشاطات المؤسسة الرئيسية والفرعية

 
كون الييكل التنظيمي يحتوي توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 104جدول 

 2004، عمى دوائر وأقسام المؤسسة

 
كون الييكل التنظيمي يحتوي توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 105جدول 

 2004، عمى الوصف والتوصيف الوظيفي لممؤسسة

 

  على النشاطات الرئيسية والفرعيةيحتوي

16 19.0 19.5 19.5 

52 61.9 63.4 82.9 

8 9.5 9.8 92.7 
4 4.8 4.9 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 
2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  على الدوائر واالقساميحتوي

16 19.0 19.5 19.5 
38 45.2 46.3 65.9 

20 23.8 24.4 90.2 

6 7.1 7.3 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 
82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 
Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  على الوصف والتوصيف الوظيفييحتوي

16 19.0 19.5 19.5 

52 61.9 63.4 82.9 

8 9.5 9.8 92.7 
4 4.8 4.9 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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كون الييكل التنظيمي يحتوي توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 106جدول 
 2004، عمى الصالحيات والمسؤوليات لمقائمين عمى المؤسسة

 
كون الييكل التنظيمي يحتوي توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 107جدول 

 2004، عمى القضايا االدارية

 
كون الييكل التنظيمي يحتوي توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 108جدول 

 2004، عمى خريطة المؤسسة التنظيمية

 
 
 
 
 

  على الصالحيات والمسؤولياتيحتوي

26 31.0 31.0 31.0 

44 52.4 52.4 83.3 

10 11.9 11.9 95.2 
2 2.4 2.4 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 
84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

  على المسالة االداريةيحتوي

22 26.2 26.2 26.2 

46 54.8 54.8 81.0 

14 16.7 16.7 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 
84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 strongly disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

  على الخريطة التنظيميةيحتوي

10 11.9 11.9 11.9 

48 57.1 57.1 69.0 

14 16.7 16.7 85.7 

10 11.9 11.9 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 

84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 
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كون الييكل التنظيمي يحتوي توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 109جدول 
 2004، عمى رسم لمييكل التنظيمي

 
 

: مصادر المعمومات 16.4
 

المؤسسات الدينية في الضفة الغربية عمى المسكح الميدانية التي تقـك بيا مف % 73تعتمد حكالي 
منيا عمى المسكح الميدانية التي تقـك بيا % 54المؤسسة كمصدر لممعمكمات، كتعمد حكالي 

تعتمد % 70مف المؤسسات تعتمد عمى الدراسات السابقة، كحكالي % 80مؤسسات أخرل، كحكالي 
تعتمد عمى نماذج % 63المجكء لمدكائر كالمؤسسات األخرل كمصدر لمعمكماتيا، كىناؾ حكالي 

  عمى ما يبدك أف ىناؾ اىتمامان عامان مف .الطمبات المقدمة مف قبؿ المستيدفيف كمصدر لممعمكمات
. قبؿ المؤسسات الدينية بأىمية المعمكمات في التخطيط لممشاريع الخاصة بيذه المؤسسات

 
مدى اعتماد المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 110جدول 

 2004، المسوح الميدانية التي تقوم بيا المؤسسة كمصدر لممعمومات

 

  على التنظيمييحتوي

6 7.1 7.9 7.9 

40 47.6 52.6 60.5 

20 23.8 26.3 86.8 
8 9.5 10.5 97.4 

2 2.4 2.6 100.0 

76 90.5 100.0 
8 9.5 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  الميدانية التي تقوم بها المؤسسةالمسوح

12 14.3 14.6 14.6 

48 57.1 58.5 73.2 

18 21.4 22.0 95.1 

2 2.4 2.4 97.6 
2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى اعتماد المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 111جدول 
 2004، المسوح الميدانية التي تقوم بيا المؤسسات األخرى كمصدر لممعمومات

 

مدى اعتماد المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 112جدول 
 2004، الدراسات السابقة كمصدر لممعمومات

 

مدى اعتماد المؤسسة الى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 113جدول 
 2004، المجوء لمدوائر والمؤسسات األخرى كمصدر لممعمومات

 

 
 
 

  ميدانية تقوم بها مؤسسات اخرىمسوح

2 2.4 2.4 2.4 

42 50.0 51.2 53.7 

22 26.2 26.8 80.5 
12 14.3 14.6 95.1 

4 4.8 4.9 100.0 

82 97.6 100.0 
2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  خالل الدراسات السابقةمن

6 7.1 7.3 7.3 

60 71.4 73.2 80.5 
16 19.0 19.5 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  خالل اللجوء للدوائر والمؤسسات االخرىمن

2 2.4 2.4 2.4 
56 66.7 68.3 70.7 

20 23.8 24.4 95.1 

4 4.8 4.9 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى اعتماد المؤسسة عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 114جدول 
 2004، نماذج الطمبات المقدمة من قبل المستفيدين كمصدر لممعمومات

 
 

: مصادر التمويل 18.4
 

مف المؤسسات الدينية في الضفة الغربية تعتمد عمى % 45يالحظ مف خالؿ الجداكؿ أدناه باف 
 %61 منيا تعتمد عمى التمكيؿ مف أىالي المجتمع المحمي، كحكالي% 53التمكيؿ الذاتي، كحكالي 

 تعتمد عمى التمكيؿ الرسمي مف السمطة %33مد عمى التمكيؿ المحمي غير الرسمي، كحكالي تتع
تعتمد % 79تعتمد عمى التمكيؿ الخارجي الدكلي، كحكالي % 73الكطنية الفمسطينية، كىناؾ حكالي 

تعتمد عمى التمكيؿ الدكلي % 64عمى التمكيؿ الخارجي مف المنظمات األىمية، كىناؾ حكالي 
الخارجي المقدـ مف المنظمات الدينية أك الطائفية المشابية لديف أك طائفة المؤسسة الدينية، كحكالي 

مف المؤسسات الدينية تتمقى دعمان ماليان مف المنظمات الدينية المشابية لديف كطائفة المؤسسة % 44
  يالحظ مف خالؿ ما سبؽ باف مصادر التمكيؿ متعددة لنفس المؤسسة، كىناؾ .في الكطف العربي

صعكبة في حصرىا بسبب ككف المؤسسة الكاحدة يمكف أف تحصؿ عمى كافة أنكاع الدعـ، كقد تترؾ 
. مصادر الدعـ تاثيراتيا عمى سياسات كبرامج المؤسسة الدينية

 
 
 
 
 
 

  على نماذج الطلبات المقدمة من قبل المستفيدينباالعتماد

4 4.8 5.0 5.0 

46 54.8 57.5 62.5 

26 31.0 32.5 95.0 

4 4.8 5.0 100.0 
80 95.2 100.0 

4 4.8 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى اعتماد المؤسسة التمويل توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 115جدول 
 2004، الذاتي كمصدر لمتمويل

ي ذات ل ال وي تم ال

18 21.4 22.5 22.5

18 21.4 22.5 45.0

18 21.4 22.5 67.5

14 16.7 17.5 85.0

12 14.3 15.0 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

VERY IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

INTERMEDIATE

LOW IMPORTANT

NOT IMPORTANT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

مدى اعتماد المؤسسة التمويل توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 116جدول 
 2004، من أىالي المجتمع المحمي كمصدر لمتمويل

ي ل ح م ع ال م ت مج ي ال ال ن اه ل م وي تم ال

26 31.0 32.5 32.5

16 19.0 20.0 52.5

14 16.7 17.5 70.0

18 21.4 22.5 92.5

6 7.1 7.5 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

VERY IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

INTERMEDIATE

LOW IMPORTANT

NOT IMPORTANT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى اعتماد المؤسسة التمويل توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 117جدول 

 2004، المحمي كمصدر لمتمويل
ي ل ح م ل ال وي تم ال

28 33.3 36.8 36.8

18 21.4 23.7 60.5

12 14.3 15.8 76.3

12 14.3 15.8 92.1

6 7.1 7.9 100.0

76 90.5 100.0

8 9.5

84 100.0

VERY IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

INTERMEDIATE

LOW IMPORTANT

NOT IMPORTANT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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مدى اعتماد المؤسسة التمويل توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 118جدول 
 2004، المحمي الرسمي من السمطة الفمسطينية كمصدر لمتمويل

ة ي ن ي سط ل ف  طة ال ل س ن ال ي م م رس ي ال ل ح م ل ال وي تم ال

14 16.7 17.5 17.5

12 14.3 15.0 32.5

12 14.3 15.0 47.5

22 26.2 27.5 75.0

20 23.8 25.0 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

VERY IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

INTERMEDIATE

LOW IMPORTANT

NOT IMPORTANT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى اعتماد المؤسسة التمويل توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 119جدول 

 2004، الخارجي الدولي كمصدر لمتمويل
ي دول ي ال ارج خ ل ال وي تم ال

22 26.2 27.5 27.5

36 42.9 45.0 72.5

2 2.4 2.5 75.0

6 7.1 7.5 82.5

14 16.7 17.5 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

VERY IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

INTERMEDIATE

LOW IMPORTANT

NOT IMPORTANT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى اعتماد المؤسسة التمويل توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 120جدول 

 2004، الخارجي من منظمات أىمية كمصدر لمتمويل
ية ل ات اه ظم ن ن م ي م ارج خ ل ال وي م ت ال

30 35.7 35.7 35.7

36 42.9 42.9 78.6

6 7.1 7.1 85.7

6 7.1 7.1 92.9

6 7.1 7.1 100.0

84 100.0 100.0

VERY IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

INTERMEDIATE

LOW IMPORTANT

NOT IMPORTANT

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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مدى اعتماد المؤسسة التمويل توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 121جدول 
الخارجي الدولي من المنظمات الدينية أو الطائفية المشابية لدين أو طائفة المؤسسة كمصدر 

 2004، لمتمويل
سة ؤس م ة ال ف ائ ن او ط دي ة ل ه اب ش م ة ال ي ف ائ ط ية او ال ن دي ات ال م ظ ن م ن ال ي م دول ي ال ارج خ ل ال وي م ت ال

18 21.4 21.4 21.4

36 42.9 42.9 64.3

12 14.3 14.3 78.6

4 4.8 4.8 83.3

14 16.7 16.7 100.0

84 100.0 100.0

VERY IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

INTERMEDIATE

LOW IMPORTANT

NOT IMPORTANT

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى اعتماد المؤسسة التمويل توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 122جدول 

 2004، الخارجي العربي من منظمات دينية مشابية لدين وطائفة المؤسسة كمصدر لمتمويل
ة س س ؤ م ة ال ف ائ دين وط ة ل ه اب ش ة م ي ن ات دي ظم ن ن م ي م رب ع ي ال ارج خ ل ال وي تم ال

8 9.5 9.8 9.8

28 33.3 34.1 43.9

12 14.3 14.6 58.5

16 19.0 19.5 78.0

18 21.4 22.0 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

VERY IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

INTERMEDIATE

LOW IMPORTANT

NOT IMPORTANT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
 

 :شروط قبول المساعدات الخارجية 19.4
 

مف المؤسسات الدينية في الضفة الغربية باف مف شركط قبكؿ % 60أفادت ما نسبتو حكالي
مف المؤسسات % 80المساعدات الخارجية كجكد رؤية سياسية مشتركة مع الجية الممكلة، كحكالي 

أشارت إلى أف مف شركط القبكؿ لمتمكيؿ الخارجي ىك كجكد رؤية اجتماعية مشتركة مع الجية 
مف % 54إلى كجكد رؤية دينية مشتركة مع الجية الممكلة، كحكالي % 50الممكلة، كحكالي 

مف المؤسسات الدينية في % 30كقد أشارت حكالي .  المؤسسات إلى كجكد رؤية ثقافية مشتركة
% 68الضفة الغربية إلى تأثير الجيات الداعمة مف الخارج عمى سياسات المؤسسة، كاعتبرت حكالي 

  يالحظ مف خالؿ ما سبؽ اف المؤسسات الدينية ال .مف المؤسسات أف ىذا التأثير لو آثار ايجابية
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زالت تحافظ عمى استقالليتيا بالرغـ مف تمقييا لمدعـ الخارجي، كما أنو ال يزاؿ بعض التأثير 
. لممؤسسات الداعمة عمى بعض المؤسسات الدينية

 
مدى التوافق في وجود رؤية توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 123جدول 

 2004 ، سياسية مشتركة مع الجية الممولة كشرط من شروط التمويل
ة ول مم ة ال ه ج ع ال ة م رك ت ش ة م ي س ا ي ة س ود رؤي وج

12 14.3 15.4 15.4

34 40.5 43.6 59.0

8 9.5 10.3 69.2

10 11.9 12.8 82.1

14 16.7 17.9 100.0

78 92.9 100.0

6 7.1

84 100.0

VERY IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

INTERMEDIATE

LOW IMPORTANT

NOT IMPORTANT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

مدى التوافق في وجود رؤية توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 124جدول 
 2004 ، اجتماعية مشتركة مع الجية الممولة كشرط من شروط التمويل

 

 
 
 
 
 
 

  رؤية اجتماعية مشتركة مع الجهة الممولةوجود

26 31.0 31.7 31.7 

40 47.6 48.8 80.5 

6 7.1 7.3 87.8 

8 9.5 9.8 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

VERY IMPORTANT 

IMPORTANT 
IMPORTANT 
INTERMEDIATE 

LOW IMPORTANT 

NOT IMPORTANT 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى التوافق في وجود رؤية توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 125جدول 
 2004 ، دينية مشتركة مع الجية الممولة كشرط من شروط التمويل

ة ول م م ة ال ه ج ع ال ة م رك ت ش ة م ي ة دين دود رؤي وج

8 9.5 10.0 10.0

32 38.1 40.0 50.0

24 28.6 30.0 80.0

12 14.3 15.0 95.0

4 4.8 5.0 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

VERY IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

INTERMEDIATE

LOW IMPORTANT

NOT IMPORTANT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى التوافق في وجود رؤية توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 126جدول 

 2004 ، ثقافية مشتركة مع الجية الممولة كشرط من شروط التمويل
ة ول م م هة ال ج ع ال ركة م ت ش ة م ي اف ق  ة ث ود رؤي وج

8 9.5 9.8 9.8

36 42.9 43.9 53.7

22 26.2 26.8 80.5

10 11.9 12.2 92.7

6 7.1 7.3 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

VERY IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

INTERMEDIATE

LOW IMPORTANT

NOT IMPORTANT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى تاثير الجيات الداعمة من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 127جدول 

 2004، الخارج عمى سياسات المؤسسة
ة س ؤس م ات ال س ا ي ى س ل ارج ع خ ن ال ة م م داع ات ال ه ج ر ال ي اث ت

24 28.6 30.8 30.8

54 64.3 69.2 100.0

78 92.9 100.0

6 7.1

84 100.0

YES

NO

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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طبيعة تاثير الجيات الداعمة من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 128جدول 
 2004، الخارج عمى سياسات المؤسسة

ة م داع ات ال ه ج ر ال ي اث ت

4 4.8 10.5 10.5

22 26.2 57.9 68.4

12 14.3 31.6 100.0

38 45.2 100.0

46 54.8

84 100.0

HIGHLY POSITIVE

POSITIVE

ACCEPTED

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

 
: عالقة المؤسسة بالجيات الداعمة 20.4

 
مف المؤسسات الدينية في الضفة الغربية باف عالقة الجيات الداعمة ليا % 87لقد اعتبرت حكالي 

تعتبر العالقة مع الجيات الممكلة عالقة تعاكف كمشاركة، % 80تعتبر داعمة لمعمؿ، كحكالي 
تعتبر أف العالقة قائمة عمى أساس % 14منيا تعتبرىا عالقة كصاية كتبعية، كحكالي % 19كحكالي 

مف المؤسسات ال يكجد ليـ أم عالقات تمكيؿ مع أية % 14مف التنافس كالتناحر، كىناؾ حكالي 
مف المؤسسات الدينية في الضفة الغربية أف التمكيؿ الخارجي بغض % 69جية، كقد اعتبرت حكالي 

  ىناؾ اعتقاد مف قبؿ المؤسسات باف التمكيؿ الخارجي لو .صدره يعتبر مقيدان لعممياـالنظر عف 
تبعيات في الكصاية كتقييد حرية المؤسسة الدينية في عمميا، المر الذم يتطمب كضكحاص مف قبؿ 

المؤسسة في قبكؿ أك رفض ما يتكفر مف دعـ خارجي حتى ال تصبح المؤسسة رىينة لممكؿ 
. كسياساتو

 
مدى كون العالقة بين المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 129جدول 

 2004، والجية الممولة داعمة لمعمل

 

  داعمة للعملعالقة

32 38.1 43.2 43.2 

32 38.1 43.2 86.5 
8 9.5 10.8 97.3 

2 2.4 2.7 100.0 

74 88.1 100.0 

10 11.9 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى كون العالقة بين المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 130جدول 
 2004، والجية الممولة عالقة تعاون ومشاركة

 
مدى كون العالقة بين المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 131جدول 

 2004، والجية الممولة عالقة وصاية وتبعية

 
مدى كون العالقة بين المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 132جدول 

 2004، والجية الممولة تنافس وتناحر

 

 
 

  تعاون ومشاركةعالقة

24 28.6 32.4 32.4 

36 42.9 48.6 81.1 

12 14.3 16.2 97.3 

2 2.4 2.7 100.0 

74 88.1 100.0 

10 11.9 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  وصاية وتبعيةعالقة

2 2.4 2.7 2.7 

12 14.3 16.2 18.9 
24 28.6 32.4 51.4 

18 21.4 24.3 75.7 

18 21.4 24.3 100.0 

74 88.1 100.0 

10 11.9 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  تنافس وتناحرعالقة

2 2.4 2.7 2.7 
8 9.5 10.8 13.5 

14 16.7 18.9 32.4 

22 26.2 29.7 62.2 

28 33.3 37.8 100.0 
74 88.1 100.0 

10 11.9 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى عدم وجود عالقة بين توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 133جدول 
 2004، المؤسسة والجية الممولة

 

مدى كون العالقة بين المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 134جدول 
 2004، والجية الممولة مقيدة لمعمل

 
 

: عالقة المؤسسات الدينية مع السمطة الفمسطينية 21.4
 

مف المؤسسات الدينية في الضفة الغربية أف عالقتيا مع السمطة الكطنية % 27لقد أفادت حكالي 
مف المؤسسات الدينية أف % 5الفمسطينية تتمثؿ في الرقابة عمى األنشطة، بينما أشارت حكالي 

عالقتيا مع السمطة الفمسطينية تحد مف تحركاتيا، كمف خالؿ التقييـ العاـ لعالقة المؤسسات الدينية 
  . باف ىذه العالقة تساىـ في بناء المؤسسة%75حكالي مع السمطة الكطنية الفمسطينية فقد أفادت 

يتضح لنا ىنا باف تقييـ العالقة مع السمطة الكطنية الفمسطينية يكجد فيو عدـ كضكح كاؼ، كبحاجة 
الى تطكير اكبر مما ىك مكجكد عميو في الكقت الحالي حتى يتـ تذليؿ العديد مف العقبات القانكنية، 

. االقتصادية كالسياسية التي سبؽ ذكرىا
 

  يوجد لهم اي عالقةال

2 2.4 3.6 3.6 
6 7.1 10.7 14.3 

16 19.0 28.6 42.9 
18 21.4 32.1 75.0 

14 16.7 25.0 100.0 

56 66.7 100.0 
28 33.3 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  مقيدة للعملعالقة

4 4.8 6.3 6.3 

2 2.4 3.1 9.4 

16 19.0 25.0 34.4 

26 31.0 40.6 75.0 

16 19.0 25.0 100.0 

64 76.2 100.0 
20 23.8 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى كون العالقة بين المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 135جدول 
 2004، والسمطة الفمسطينية رقابة عمى أنشطة المؤسة

ة ط ش ى االن ل ة ع اب رق  ال

2 2.4 2.7 2.7

18 21.4 24.3 27.0

20 23.8 27.0 54.1

16 19.0 21.6 75.7

18 21.4 24.3 100.0

74 88.1 100.0

10 11.9

84 100.0

VERY MUCH

BIG

INTERMEDIATE

LOW

NO EFFECT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى كون العالقة بين المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 136جدول 

 2004، والسمطة الفمسطينية تحد من تحركات المؤسسة
ت ا رك ح ت ن ال د م ح ال

4 4.8 4.9 4.9

24 28.6 29.3 34.1

30 35.7 36.6 70.7

24 28.6 29.3 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

BIG

INTERMEDIATE

LOW

NO EFFECT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى كون العالقة بين المؤسسة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 137جدول 

 2004، والسمطة الفمسطينية عالقة مطاردة ومالحقة قضائية
ة ائي ض ق قة ال مالح اردة وال ط م ال

12 14.3 15.8 15.8

26 31.0 34.2 50.0

38 45.2 50.0 100.0

76 90.5 100.0

8 9.5

84 100.0

INTERMEDIATE

LOW

NO EFFECT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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مدى مساىمة العالقة مع توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 138جدول 
 2004، السمطة الفمسطينية في بناء المؤسسة

سة س ؤ م اء ال ي بن م ف اه س ة ت ي ن ي ط س ل ف  ة ال ط ل س ع ال ة م عالق ال

58 69.0 74.4 74.4

12 14.3 15.4 89.7

8 9.5 10.3 100.0

78 92.9 100.0

6 7.1

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
 

: عالقة المؤسسات الدينية مع المجتمع 22.4
 

مف المؤسسات الدينية أف لممجتمع الحؽ في تحديد الرؤل كاألىداؼ، كحكالي % 59ترل حكالي 
ترل أف لممجتمع الحؽ في % 42ترل أف لممجتمع الحؽ في تشكيؿ الييكؿ اإلدارم، كحكالي % 42

ترل أف لممجتمع % 24إنشاء جمعيات كمؤسسات دينية أك طائفية فرعية أخرل لممؤسسة، كحكالي 
 المؤسسات الدينية في %75الحؽ في تحديد أكجو صرؼ الدعـ المادم الخاص بالمؤسسة، كحكالي 

الضفة الغربية ترل في أف لممجتمع الحؽ في المساىمة في جمع التبرعات الخاصة بالمؤسسة، 
ترل في أف لممجتمع الحؽ في إقامة النشاطات االجتماعية كالدينية بما يتفؽ % 80كحكالي 
  يالحظ مف خالؿ ماسبؽ اف المؤسسات الدينية في عالقتيا مع المجتمع المحمي تحكميا .كالمؤسسة

مف المؤسسات الدينية ترل بانو ال يحؽ % 86مصمحة المؤسسة الدينية كما يؤكد ىذا االستنتاج باف 
. لممجتمع تحديد أكجو صرؼ الدعـ المادم الخاص بالمؤسسة
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مدى حق المجتمع في تحديد توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 139جدول 
 2004، الرؤى واألىداف

 
مدى حق المجتمع في تشكيل توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 140جدول 

 2004، الييكل االداري

 
مدى حق المجتمع في انشاء توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 141جدول 

 2004، جمعيات ومؤسسات دينية أو طائفية فرعية أخرى لممؤسسة

 

  الحق في تحديد الرؤى واالهدافللمجتمع

8 9.5 9.8 9.8 

40 47.6 48.8 58.5 

18 21.4 22.0 80.5 
14 16.7 17.1 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 
2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 
Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  الحق في تشكيل الهيكل االداريللمجتمع

2 2.4 2.4 2.4 
32 38.1 39.0 41.5 

20 23.8 24.4 65.9 

26 31.0 31.7 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 
82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 
Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  الحق في انشاء جمعيات ومؤسسات دينية او طائفية فرعية اخرى للمؤسسةللمجتمع

2 2.4 2.4 2.4 

32 38.1 39.0 41.5 

30 35.7 36.6 78.0 
16 19.0 19.5 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى حق المجتمع في تحديد توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 142جدول 
 2004، أوجو صرف الدعم المادي الخاص بالمؤسسة

 
مدى حق المجتمع في المساىمة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 143جدول 

 2004، في جمع التبرعات الخاصة بالمؤسسة

 
مدى حق المجتمع في اقامة توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 144جدول 

 2004، النشاطات االجتماعية والدينية بما يتفق والمؤسسة

 
 
 

  الحق في تحديد اوجه صرف الدعم المادي الخاص بالمؤسسةللمجتمع

2 2.4 2.4 2.4 
18 21.4 22.0 24.4 

36 42.9 43.9 68.3 
22 26.2 26.8 95.1 

4 4.8 4.9 100.0 

82 97.6 100.0 
2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  الحق في المساهمة في جمع التبرعات الخاصة بالمؤسسةللمجتمع

6 7.1 7.3 7.3 

56 66.7 68.3 75.6 

8 9.5 9.8 85.4 

10 11.9 12.2 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 
2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  الحق في اق امة النشاطات االجتماعية والدينية بما يتفق والمؤسسةللمجتمع

6 7.1 7.5 7.5 

60 71.4 75.0 82.5 
12 14.3 15.0 97.5 

2 2.4 2.5 100.0 

80 95.2 100.0 

4 4.8 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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: التنسيق مع المؤسسات والييئات الفمسطينية األخرى 23.4
 

مف المؤسسات الدينية في الضفة الغربية باف التنسيؽ بيف المنظمات كالييئات % 95تعتقد حكالي 
مف % 65األىمية الفمسطينية ىي عممية ضركرية لبناء المجتمع الفمسطيني المدني، كتعتقد حكالي 

% 98المؤسسات بأف عممية التنسيؽ مع المؤسسات األىمية األخرل عممية مستمرة، كتعتقد حكالي 
مف المؤسسات % 93مف المؤسسات باف عمميات التنسيؽ تعزز دكر المؤسسات األىمية، كحكالي 

الدينية تعتقد باف عمميات التنسيؽ تضمف كجكد أنظمة كتشريعات حديثة لممؤسسات األىمية، كتؤمف 
االزدكاجية كالتكرار في تؤدم الى تالفي مف المؤسسات الدينية بأف عممية التنسيؽ % 95حكالي 

مف المؤسسات بأف عممية التنسيؽ تعزز مف استقاللية % 88تقديـ الخدمات، كتعتقد حكالي 
مف المؤسسات تعتقد باف % 93المؤسسات األىمية في العالقة مع السمطة الفمسطينية، كحكالي 

% 85كتعتقد حكالي .  التنسيؽ مع السمطة الفمسطينية يضمف بناء مجتمع مدني أىمي قكم كفاعؿ
مف المؤسسات باف التنسيؽ يحافظ عمى استقاللية المنظمات األىمية المحمية في عالقتيا مع 

  يالحظ مف خالؿ ما سبؽ أف ايماف المؤسسات بالتنسيؽ مع المؤسسات .الممكليف الخارجييف
. األىمية األخرل عاؿ جدان بسبب محافظتو عمى استقاللية المؤسسة الدينية

 
مدى كون التنسيق بين توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 145جدول 

 2004، المنظمات والييئات األىمية الفمسطينية عممية ضرورية لبناء المجتمع الفمسطيني المدني
ع م ت مج اء ال ن ب ة ل روري ض ة  لي م ي ع ية ه ن ي ط س ل ف  ة ال ي ل ات االه ئ ي ه ات وال م ظ من ين ال ق ب سي ن ت ال

ي دن م ي ال ن ي ط س ل ف  ال

78 92.9 95.1 95.1

4 4.8 4.9 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

YES

NO

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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طبيعة التنسيق مع المؤسسات توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 146جدول 
 2004، األىمية األخرى

رى ة االخ ي ل ات االه س ؤس م ع ال يق م س ن ت دى ال م

52 61.9 65.0 65.0

8 9.5 10.0 75.0

20 23.8 25.0 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

CONTINUOSLY

FREQUENTLY

AS REQUIRED

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى كون التنسيق يعزز من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 147جدول 

 2004، دور المؤسسات األىمية

 
مدى كون التنسيق ضمان وجود توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 148جدول 

 2004، أنظمة وتشريعات حديثة لممؤسسات األىمية

 
 
 
 
 
 

  دور المؤسسات االهليةتعزيز

36 42.9 43.9 43.9 

44 52.4 53.7 97.6 
2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 
2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  وجود انظمة وتشريعات حديثة للمؤسسات االهليةضمان

34 40.5 40.5 40.5 
44 52.4 52.4 92.9 

6 7.1 7.1 100.0 

84 100.0 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 Total 

Valid 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 
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مدى كون التنسيق يؤدي الى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 149جدول 
 2004، تالفي االزدواجية والتكرار في تقديم الخدمات

 
مدى كون التنسيق يعزز من توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 150جدول 

 2004، استقاللية المؤسسات األىمية في عالقتيا مع السمطة الفمسطينية

 

مدى كون التنسيق يساىم في توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 151جدول 
 2004، بناء مجتمع مدني اىمي قوي وفاعل

 
 
 
 

  االزدواجية والتكرار في تقديم الخدماتتالفي

36 42.9 45.0 45.0 

40 47.6 50.0 95.0 

4 4.8 5.0 100.0 
80 95.2 100.0 

4 4.8 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  استق اللية المؤسسات االهلية في عالقتها مع السلطة الف لسطينيةتعزيز

24 28.6 29.3 29.3 

48 57.1 58.5 87.8 
8 9.5 9.8 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

  مجتمع مدني اهلي قوي وف اعلبناء

32 38.1 39.0 39.0 

44 52.4 53.7 92.7 
4 4.8 4.9 97.6 

2 2.4 2.4 100.0 

82 97.6 100.0 

2 2.4 

84 100.0 

strongly agree 
agree 

No Opinion 
 strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى كون التنسيق يحافظ عمى توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 152جدول 
 2004، استقاللية المنظمات األىمية المحمية في عالقتيا مع الممولين الخارجيين

 
 

: المحاسبة والشفافية 24.4
 

مف المؤسسات الدينية باف الظركؼ مالئمة لتعزيز المحاسبة كالمساءلة، كتقدـ % 56تعتقد حكالي 
% 88مف المؤسسات تقاريرىا المالية الدكرية، كتقدـ تقارير إدارية دكرية، كتقدـ حكالي % 98حكالي 

كرش عمؿ، /منيا مؤتمرات صحفية% 55مف المؤسسات الدينية تقارير فنية دكرية، كتعقد حكالي 
. مف المؤسسات الدينية اجتماعات لمييئة العامة% 87كتعقد حكالي 
% 77مف المؤسسات أف مف حؽ السمطة الفمسطينية مساءلتيا، كتعتقد حكالي % 66تعتقد حكالي 

مف المؤسسات الدينية أف مف % 83أف الفئة المستيدفة يحؽ ليا ذلؾ، كتعتقد حكالي بمف المؤسسات 
مف المؤسسات يعتبركف أف ىذا حؽ لمييئات % 85حؽ الجيات المانحة المساءلة، كىناؾ حكالي 

  تؤمف .مف المؤسسات الدينية أف حؽ المساءلة ىك لعمـك الناس% 56المرجعية، كتعتقد حكالي 
معظـ المؤسسات الدينية في الضفة الغربية بالشفافية مف خالؿ التقارير الدكرية، كلكف ايماف 

المؤسسات بالمساءالت يختمؼ حسب اختالؼ الجية التي مف حقيا المساءلة، كىذا يعني احتفاظ 
. العديد مف المؤسسات ببعض القضايا كاعتبار التقارير كافية

 
 
 
 
 

  على استق اللية المنظمات االهلية المحلية في عالقتها مع الممولين الخارجيينالحف اظ

32 38.1 40.0 40.0 

36 42.9 45.0 85.0 

10 11.9 12.5 97.5 

2 2.4 2.5 100.0 

80 95.2 100.0 

4 4.8 
84 100.0 

strongly agree 

agree 

No Opinion 
 strongly disagree 

Total 

Valid 

System Missing 

Total 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 
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مدى مالءمة الظروف لتعزيز توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 153جدول 
 2004، المحاسبة والمساءلة

ة اءل س م ة وال ب س ا ح م ز ال زي ع ت ة ل م الئ روف م ظ ال

40 47.6 55.6 55.6

26 31.0 36.1 91.7

6 7.1 8.3 100.0

72 85.7 100.0

12 14.3

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

، مدى توفر تقارير مالية دوريةتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 154جدول 
2004 

ة ة دوري ي ال ر م اري ق  ت

78 92.9 97.5 97.5

2 2.4 2.5 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

YES

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

، مدى توفر تقارير ادارية دوريةتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 155جدول 
2004 

ة ة دوري ر اداري اري ق  ت

80 95.2 97.6 97.6

2 2.4 2.4 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

YES

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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، مدى توفر تقارير فنية دوريةتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 156جدول 
2004 

ة ة دوري ي ن ر ف اري ق  ت

72 85.7 87.8 87.8

4 4.8 4.9 92.7

6 7.1 7.3 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى توفر مؤتمرات توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 157جدول 

 2004، ورشات عمل/صحفية
ل م ات ع ش ية/ور ف ح ص رات  م ؤت م

44 52.4 55.0 55.0

28 33.3 35.0 90.0

8 9.5 10.0 100.0

80 95.2 100.0

4 4.8

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
، مدى توفر تقارير مالية دوريةتوزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 158جدول 

2004 
ة ام ع ة ال ئ هي ل ات ل اع م ت د اج ق ع

68 81.0 87.2 87.2

8 9.5 10.3 97.4

2 2.4 2.6 100.0

78 92.9 100.0

6 7.1

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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مدى حق السمطة الفمسطينية في توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 159جدول 
 2004، ممارسة المساءلة

ة ي ين ط س ل ف  ة ال ي ن وط ة ال ط ل س ال

50 59.5 65.8 65.8

18 21.4 23.7 89.5

8 9.5 10.5 100.0

76 90.5 100.0

8 9.5

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى حق الفئة المستيدفة في توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 160جدول 

 2004، ممارسة المساءلة
ة س ؤس م ل ال ب ن ق ة م دف ه ت س م ة ال ئ ف ال

60 71.4 76.9 76.9

14 16.7 17.9 94.9

4 4.8 5.1 100.0

78 92.9 100.0

6 7.1

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى حق الجيات المانحة في توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 161جدول 

 2004، ممارسة المساءلة
ة ح ان م ات ال ه ج ال

60 71.4 83.3 83.3

4 4.8 5.6 88.9

8 9.5 11.1 100.0

72 85.7 100.0

12 14.3

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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مدى حق الييئات المرجعية في توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 162جدول 
 2004، ممارسة المساءلة

ة ي ع رج م ئات ال ي ه ال

60 71.4 85.7 85.7

4 4.8 5.7 91.4

6 7.1 8.6 100.0

70 83.3 100.0

14 16.7

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى حق عموم الناس في توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 163جدول 

 2004، ممارسة المساءلة
س ا ن وم ال م ع

38 45.2 55.9 55.9

26 31.0 38.2 94.1

4 4.8 5.9 100.0

68 81.0 100.0

16 19.0

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
 

: النشاطات التنموية 25.4
 

مف المؤسسات الدينية بأف مساىمتيا في النشاطات التنمكية جيدة، كتعتقد حكالي % 37تعتقد حكالي 
.  مف المؤسسات الدينية في الضفة الغربية باف القطاع الخاص يساىـ في عمميات التنمية% 77

مف المؤسسات الدينية تعتقد % 17كحكؿ عالقة المؤسسات الدينية مع القطاع الخاص فيناؾ حكالي 
مف المؤسسات الدينية % 10 تعتقد بأنيا عالقة تمكيؿ، كتعتبر حكالي %75بأنيا مينية، كحكالي 

 مف المؤسسات الدينية باف %58باف القطاع الخاص شريؾ في األنشطة التنمكية، كتعتقد حكالي 
  عمى مايبدك فاف غالبية المؤسسات الدينية بالرغـ .العالقة ىي عالقة تنسيقية في مكاضيع محددة

مف ممارستيا لبعض األنشطة التنمكية اال أنيا تعتقد اف االنشطة التنمكية بالدرجة االساسية مف مياـ 
. القطاع الخاص، كأف العالقة مع القطاع الخاص مبنية عمى أساس مف التنسيؽ كالتمكيؿ
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مدى مساىمة المؤسسة في توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 164جدول 
 2004، النشاطات التنموية

ة وي م ن ت ات ال اط ش ن ي ال ة ف ؤسس م مة ال اه س ة م درج

4 4.8 5.3 5.3

24 28.6 31.6 36.8

34 40.5 44.7 81.6

12 14.3 15.8 97.4

2 2.4 2.6 100.0

76 90.5 100.0

8 9.5

84 100.0

VERY HIGH

HIGH

INTERMEDIATE

LOW

NO EFFECT

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
مدى مساىمة القطاع الخاص توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 165جدول 

 2004، في النشاطات التنموية
ة ي نم ت ة ال لي م ي ع اص ف خ اع ال ط ق مة ال اه س م

60 71.4 76.9 76.9

10 11.9 12.8 89.7

8 9.5 10.3 100.0

78 92.9 100.0

6 7.1

84 100.0

YES

NO

DON'T KNOW

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 
طبيعة عالقة المؤسسة مع توزيع المؤسسات الدينية في الضفة الغربية حسب : 166جدول 

 2004، القطاع الخاص
اص خ اع ال ط ق ع ال ة م الق ع ال

14 16.7 17.1 17.1

6 7.1 7.3 24.4

8 9.5 9.8 34.1

48 57.1 58.5 92.7

6 7.1 7.3 100.0

82 97.6 100.0

2 2.4

84 100.0

ية مهن
ل تموي
نموية شطة الت راكة في األن ش
ات وع وض طة وم تنسيقية في أنش
محددة
أخرى
Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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 نتائج الدراسة 2.4
 

:الفئات المستفيدة  

 

، كقد تـ دراسة العالقة chi-squareأما فيما يتعمؽ بالفحكصات اإلحصائية فانو تـ استخداـ اختبار 
فترة إنشاء )بيف كافة المتغيرات التابعة في االستمارة كالن عمى حدة كمجمكعة مف المتغيرات المستقمة 
أيضان كالن  (المؤسسة، نكع المؤسسة الدينية، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة التي تتكاجد فييا المؤسسة

عمى حدة، كسيتـ التطرؽ في ىذا البحث إلى النتائج ذات الداللة اإلحصائية فقط بسبب كبر عدد 
. المتغيرات المكجكدة في االستمارة

 
كجكد عالقة ذات  في الممحؽ 1كما كرد في جدكؿ الدراسة نالحظ بأف كبالنسبة لمفئة المستيدفة 

 بيف مدل استفادة المراة مف المؤسسات الدينية في الضفة الغربية كبيف كؿ مف فترة داللة إحصائية
ككجكد عالقة ذات داللة إحصائية .  α=0.05إنشاء المؤسسة كالمكاف الذم تتكاجد فيو عمى مستكل 

بيف مدل استفادة األطفاؿ مف المؤسسات ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة، مكاف كجكد 
ككذلؾ .  (شماؿ الضفة الغربية، كسط الضفة الغربية كجنكب الضفة الغربية)المؤسسة كالمنطقة 

بالنسبة لكبار السف حيث ىناؾ عالقة بيف مدل استفادة ىذه الفئة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع 
ككجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مدل استفادة فئة الشباب ككؿ مف .  المؤسسة كمكاف كجكدىا

كفيما يتعمؽ بذكم االحتياجات الخاصة فقد كاف ىناؾ عالقة .  فترة إنشاء المؤسسة كمكاف كجكدىا
، ككجكد عالقة مع نكع α=0.05ذات داللة إحصائية مع فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة عمى مستكل 

أما فيما يتعمؽ باستفادة المينييف فقد كاف ىناؾ عالقة ذات داللة .  α=0.1المؤسسة عمى مستكل 
كحكؿ استفادة العماؿ فقد كاف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية مع فترة .  إحصائية مع نكع المؤسسة

أما بخصكص استفادة الباحثيف فقد كجدنا أف ىناؾ عالقة مع كؿ مف فترة إنشاء .  إنشاء المؤسسة
، كمع نكع المؤسسة الدينية عمى α=0.05المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة عمى مستكل 

كفيما يتعمؽ بمدل استفادة الميتميف فقد كانت العالقة مع مكاف المؤسسة عؿ .  α=0.1مستكل 
كبالنسبة لمدل استفادة المثقفيف فقد كانت .  α=0.1، كمع المنطقة عمى مستكل α=0.05مستكل 

بينما .  α=0.1، كمع المنطقة عمى مستكل α=0.05العالقة مع مكاف كجكد المؤسسة عؿ مستكل 
لـ يكف الستفادة العامميف في القطاع الصحي أية عالقات ذات دالالت إحصائية مع المتغيرات 

                                                 
54 مدل استفادة المرأة مف الخدمات التي تقدميا )العالقة ذات الداللة االحصائية تعني أف العالقة المكجكدة بيف المتغير التابع قيد الدراسة  

، ىي عالقة حقيقية، كليست ناجمة عف الصدفة، كىذا يعني (فترة انشاء المؤسسة عمى سبيؿ المثاؿ)، كالمتغير المستقؿ (المؤسسات الدينية
. أف المتغير التابع في ىذه الحالة يتاثر بالمتغير المستقؿ، كىذا ينطبؽ عمى كافة العالقات ذات الداللة االحصائية في ىذا الجزء  
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كفيما يتعمؽ باستفادة العامميف في القطاع الزراعي فقد كجدنا عالقة ذات داللة .  المستقمة قيد الدراسة
كفيما يتعمؽ بمدل استفادة .  إحصائية مع كؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة كمكاف كجكدىا
كبالنسبة لمفئة األخيرة .  العامميف في القطاع البيئي فقد كجدنا العالقة مع مكاف كجكد المؤسسة

كالمتعمقة بمدل استفادة العامميف في القطاع التعميمي فقد كجدنا عالقة ذات داللة إحصائية مع كؿ 
. مف فترة إنشاء المؤسسة كنكعيا

العالقة االحصائية بيف الفئات المستفيدة كبعض المتغيرات الخمفية : 1جدكؿ 
 Chi-square P valueالمتغير المستقل المتغير التابع 

فترة إنشاء استفادة المرأة 
المؤسسة 

24.115 0.000 

  نكع المؤسسة  

 0.003 14.016مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء استفادة األطفاؿ 
المؤسسة 

34.839 0.000 

 0.000 21.815نكع المؤسسة  

 0.003 16.154مكاف المؤسسة  

 0.024 17.710المنطقة  

فترة إنشاء استفادة كبار السف 
المؤسسة 

23.970 0.002 

 0.007 14.067نكع المؤسسة  

 0.000 24.715مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء استفادة الشباب 
المؤسسة 

17.950 0.022 

  نكع المؤسسة  

 0.003 16.015مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء استفادة ذكم االحتياجات الخاصة 
المؤسسة 

37.982 0.000 
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 0.077 8.426نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.001 27.037المنطقة  

فترة إنشاء استفادة المينييف 
المؤسسة 

  

 0.022 11.460نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء استفادة العماؿ 
المؤسسة 

29.660 0.000 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء استفادة الباحثيف 
المؤسسة 

18.405 0.018 

 0.076 8.469نكع المؤسسة  

 0.005 14.963مكاف المؤسسة  

 0.017 18.630المنطقة  

فترة إنشاء استفادة الميتميف 
المؤسسة 

  

  نكع المؤسسة  

 0.001 18.963مكاف المؤسسة  

 0.092 13.644المنطقة  

فترة إنشاء استفادة المثقفيف 
المؤسسة 

14.137 0.028 

  نكع المؤسسة  

 0.004 13.521مكاف المؤسسة  

 0.070 11.661المنطقة  

  فترة إنشاء استفادة العامميف في القطاع الصحي 



 126 

المؤسسة 
  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء استفادة العامميف في القطاع الزراعي 
المؤسسة 

20.934 0.007 

 0.022 11.400نكع المؤسسة  

 0.001 18.156مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء استفادة العامميف في القطاع البيئي 
المؤسسة 

  

  نكع المؤسسة  

 0.000 25.788مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء استفادة العامميف في القطاع التعميمي 
المؤسسة 

20.375 0.009 

 0.002 17.409نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 
: الطرق التنموية التي تتبعيا المؤسسات الدينية في التخطيط لخدمة الفئة المستيدفة

 
يبيف لنا كجكد عالقة ذات داللة  في الممحؽ 2أما عمى صعيد الفحكصات اإلحصائية فاف الجدكؿ 

إحصائية بيف كؿ مف إنشاء فركع لممؤسسة في المناطؽ المستيدفة كأسمكب تنمكم في عمميات 
ككذلؾ بيف .  التخطيط ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة

 α=0.1كؿ مف مدل قياـ مكظفي المؤسسة بعمميات التخطيط كفترة إنشاء المؤسسة عمى مستكل 
أما بالنسبة لقياـ لجنة مشتركة بيف المؤسسة كالفئة المستيدفة .  α=0.05كمع المنطقة عمى مستكل 

كبالنسبة لقياـ .  فقد كانت العالقة مع كؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة
لجنة مشتركة بيف المؤسسة كلجنة محمية معينة أك منتخبة مف الفئة المستيدفة في عمميات التخطيط 
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كفيما يختص .  فقد كانت العالقة مع كؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة
بقياـ لجنة مشتركة بيف المؤسسة كالقيادات المحمية الدينية فقط في عمميات التخطيط فقد كانت 

 كمع المنطقة عمى α=0.1العالقة مع كؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة عمى مستكل 
 α=0.05مستكل 

 
الطرؽ التنمكية التي تتبعيا المؤسسات الدينية في التخطيط لخدمة العالقة االحصائية بيف : 2جدكؿ 

  كبعض المتغيرات الخمفيةالفئة المستيدفة
 Chi-square P valueالمتغير المستقل الطرق التنموية لمتخطيط /المتغير التابع

فترة إنشاء إنشاء فركع في المناطؽ المستيدفة 
المؤسسة 

24.848 0.002 

 0.000 20.288نكع المؤسسة  

 0.000 32.297مكاف المؤسسة  

 0.001 25.248المنطقة  

فترة إنشاء مكظفي المؤسسة يقكمكف بذلؾ 
المؤسسة 

15.254 0.054 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.001 25.898المنطقة  

لجنة مشتركة بيف المؤسسة كالفئة 
المستفيدة 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

44.516 0.000 

  نكع المؤسسة  

 0.016 12.250مكاف المؤسسة  

 0.000 29.775المنطقة  

لجنة مشتركة بيف المؤسسة كلجنة محمية 
معينة أك منتخبة مف الفئة المستيدفة 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

16.446 0.036 

  نكع المؤسسة  

 0.007 13.943مكاف المؤسسة  

 0.000 35.730المنطقة  

 0.080 14.087فترة إنشاء لجنة مشتركة بيف المؤسسة كالقيادات 



 128 

المؤسسة المحمية الدينية فقط 
 0.087 8.130نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.000 37.274المنطقة  

 
:تحديد احتياجات الفئة المستيدفة  

 

العالقات بيف المتغيرات التي  في الممحؽ 3أما فيما يتعمؽ بالفحكصات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
يكجد بينيا عالقات ذات داللة إحصائية، حيث يفيد الجدكؿ بكجكد عالقات ذات داللة إحصائية بيف 

كؿ مف إجراء نقاش داخؿ المؤسسة كآلية لتحديد احتياجات الفئة المستيدفة ككؿ مف فترة إنشاء 
كبالنسبة .  α=0.1 كمع مكاف كجكد المؤسسة عمى مستكل α=0.05المؤسسة عمى مستكل 

لالستناد إلى اإلحصاءات كالدراسات المجتمعية فقد كاف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية مع كؿ مف 
كفيما يتعمؽ باألخذ برأم القيادات المحمية الدينية فقد كانت العالقة .  فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة

كأخيران فقد تبيف لنا .  مع كؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة
كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف عقد كرش العمؿ لتحديد احتياجات الفئة المستيدفة ككؿ مف 

 كمع مكاف كجكد المؤسسة عمى α=0.05فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة كالمنطقة عمى مستكل 
 .α=0.1مستكل 

 
  كبعض المتغيرات الخمفيةتحديد احتياجات الفئة المستيدفةالعالقة االحصائية بيف : 3جدكؿ 
 Chi-square P valueالمتغير المستقل تحديد االحتياجات /المتغير التابع

فترة إنشاء إجراء نقاش داخؿ المؤسسة 
المؤسسة 

12.591 0.013 

  نكع المؤسسة  

 0.070 5.329مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

االستناد إلى إحصاءات كدراسات 
مجتمعية 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

16.908 0.010 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.014 15.989المنطقة  



 129 

فترة إنشاء األخذ برأم القيادات المحمية الدينية 
المؤسسة 

17.996 0.021 

 0.033 10.513نكع المؤسسة  

 0.020 11.676مكاف المؤسسة  

 0.021 18.067المنطقة  

فترة إنشاء عقد كرش عمؿ منظمة 
المؤسسة 

31.789 0.000 

 0.007 12.140نكع المؤسسة  

 0.089 6.523مكاف المؤسسة  

 0.030 13.932المنطقة  

 

 
 :مدى مشاركة الفئة المستيدفة

يبيف لنا باف ىناؾ  في الممحؽ 4أما عمى صعيد العالقات ذات الداللة اإلحصائية فاف الجدكؿ 
تحديد األكلكيات كاالحتياجات التنمكية مف قبؿ الفئة  عالقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف

كبيف .  المستيدفة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة
كبيف .  اقتصار مشاركة الفئة المستيدفة عمى التصميـ كالتخطيط لممشركع كمكاف كجكد المؤسسة

كبيف .  مشاركة الفئة المستيدفة في تنفيذ المشركعات ككؿ مف مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة
مشاركة الفئة المستيدفة في عمميات المتابعة كالتقييـ ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كنكعيا عمى 

 .α=0.1مستكل 
 

  كبعض المتغيرات الخمفيةمدل مشاركة الفئة المستيدفةالعالقة االحصائية بيف : 4جدكؿ 
مدى مشاركة الفئة /المتغير التابع
المستيدفة 

 Chi-square P valueالمتغير المستقل 

فترة إنشاء تحديد األكلكيات كاالحتياجات التنمكية 
المؤسسة 

25.047 0.002 

 0.002 16.496نكع المؤسسة  

 0.020 11.725مكاف المؤسسة  

 0.000 32.243المنطقة  

  فترة إنشاء المشاركة في التصميـ كالتخطيط 
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المؤسسة لممشركع 
  نكع المؤسسة  

 0.011 13.030مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء المشاركة في تنفيذ المشركعات 
المؤسسة 

  

  نكع المؤسسة  

 0.030 10.689مكاف المؤسسة  

 0.037 16.427المنطقة  

فترة إنشاء المشاركة في عمميات المتابعة كالتقييـ 
المؤسسة 

14.706 0.065 

 0.074 8.525نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 

:رسالة المؤسسة  
 

باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 5أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
 رسالة المؤسسة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، مكاف كجكد مفإحصائية بيف تحديد الجية المستفيدة 

كبيف احتكاء رسالة المؤسسة لمخدمات المقدمة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، .  المؤسسة كالمنطقة
كبيف احتكاء رسالة المؤسسة عمى المنطقة الجغرافية التي تغطييا .  مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة

كبيف تأكيد رسالة المؤسسة عمى .  المؤسسة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة كالمنطقة
كبيف احتكاء رسالة .  ضركرة استدامة العمؿ كالنمك كالتطكر ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة

المؤسسة عمى الفمسفة الخاصة بالمؤسسة ككضكح رؤيتيا المستقبمية ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، 
كبيف تأكيد رسالة المؤسسة عمى االىتماـ بالككادر .  نكع المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة

.  البشرية ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة كالمنطقة
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  كبعض المتغيرات الخمفيةرسالة المؤسسةالعالقة االحصائية بيف : 5جدكؿ 

 Chi-square P valueالمتغير المستقل رسالة المؤسسة /المتغير التابع

 0.000 31.461فترة إنشاء المؤسسة الجية المستفيدة محددة 

  نكع المؤسسة  

 0.012 12.926مكاف المؤسسة  

 0.000 36.693المنطقة  

 0.002 24.373فترة إنشاء المؤسسة الخدمات المقدمة محددة 

  نكع المؤسسة  

 0.000 37.056مكاف المؤسسة  

 0.000 31.523المنطقة  

 0.000 34.341فترة إنشاء المؤسسة التغطية الجغرافية محددة 

 0.005 14.842نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.000 28.628المنطقة  

 0.034 16.674فترة إنشاء المؤسسة استدامة العمؿ كالنمك كالتطكر محددة 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.021 18.057المنطقة  

 0.000 30.653فترة إنشاء المؤسسة فمسفة المؤسسة كرؤيتيا المستقبمية كاضحة 

 0.000 26.321نكع المؤسسة  

 0.020 11.702مكاف المؤسسة  

 0.019 18.313المنطقة  

 0.000 32.707فترة إنشاء المؤسسة يتـ االىتماـ بالككادر البشرية 

 0.015 12.275نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.022 17.944المنطقة  
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: أىداف المؤسسة
 

باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 6أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
إحصائية بيف احتكاء أىداؼ المؤسسة عمى نص يفيد بخدمة أبناء الطائفة ككؿ مف فترة إنشاء 

كاحتكاء األىداؼ عمى تقديـ خدمات المؤسسة لجميع المحتاجيف مف العامة ككؿ .  المؤسسة كالمنطقة
كاحتكاء أىداؼ المؤسسة .  مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة

عمى رفع شأف الفئات الميمشة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة كالمنطقة عمى مستكل 
α=0.05 كمع مكاف كجكد المؤسسة عمى مستكل α=0.1   . كبيف ككف إغاثة المحتاجيف مف الفئات

كتحسيف الظركؼ .  الميمشة كيدؼ لممؤسسة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة كالمنطقة
كبيف تحسيف البنية التحتية لممناطؽ الميمشة .  المعيشية لممجتمعات الفقيرة كيدؼ لممؤسسة كالمنطقة

 كمع مكاف كجكد α=0.05ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة كالمنطقة عمى مستكل 
كبيف احتكاء أىداؼ المؤسسة عمى تكفير فرص عمؿ ككؿ مف نكع .  α=0.1المؤسسة عمى مستكل 
كبيف .  α=0.1 كمع فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة عمى مستكل α=0.05المؤسسة عمى مستكل 

كبيف .  احتكاء أىداؼ المؤسسة عمى بناء القدرات مف النكاحي التعميمية كالفنية كفترة إنشاء المؤسسة
.  المحافظة عمى ظركؼ البيئة كيدؼ مف أىداؼ المؤسسة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة

كبيف .  كبيف الحد مف الفقر كيدؼ مف أىداؼ المؤسسة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة
ككذلؾ بيف تطكير .  تطكير القطاع الزراعي كيدؼ مف أىداؼ المؤسسة ك مكاف كجكد المؤسسة

كبيف تقديـ الخدمات االجتماعية كيدؼ .  القطاع الصناعي كأحد األىداؼ كمكاف كجكد المؤسسة
كبيف نشر الكعي .  ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة

كبيف الدفاع عف حقكؽ المكاطف كأحد األىداؼ ككؿ .  لحقكؽ المكاطف كيدؼ كمكاف كجكد المؤسسة
 كمع فترة إنشاء المؤسسة عمى مستكل α=0.05مف مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة عمى مستكل 

α=0.1 .
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 كبعض المتغيرات الخمفية أىداؼ المؤسسةالعالقة االحصائية بيف : 6جدكؿ 
 Chi-square P valueالمتغير المستقل أىداف المؤسسة /المتغير التابع

 0.019 15.175فترة إنشاء المؤسسة خدمة أبناء الطائفة 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.010 20.040المنطقة  

 0.000 33.687فترة إنشاء المؤسسة تقديـ الخدمات لجميع المحتاجيف مف العامة 

 0.000 21.688نكع المؤسسة  

 0.048 9.569مكاف المؤسسة  

 0.010 19.965المنطقة  

 0.001 21.858فترة إنشاء المؤسسة رفع شأف الفئات الميمشة 

 0.001 15.656نكع المؤسسة  

 0.073 6.978مكاف المؤسسة  

 0.047 12.739المنطقة  

 0.001 22.275فترة إنشاء المؤسسة إغاثة المحتاجيف مف الفئات الميمشة 

 0.000 20.867نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.043 13.021المنطقة  

  فترة إنشاء المؤسسة تحسيف الظركؼ المعيشية لممجتمعات الفقيرة 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.000 25.524المنطقة  

 0.000 36.345فترة إنشاء المؤسسة تحسيف البنية التحتية لممناطؽ الميمشة 

 0.001 17.778نكع المؤسسة  

 0.070 8.655مكاف المؤسسة  

 0.025 17.507المنطقة  

 0.092 10.878فترة إنشاء المؤسسة تكفير فرص عمؿ 

 0.014 10.640نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  
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 Chi-square P valueالمتغير المستقل أىداف المؤسسة /المتغير التابع

 0.096 10.776المنطقة  

 0.003 19.721فترة إنشاء المؤسسة بناء القدرات مف النكاحي التعميمية كالفنية 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 0.004 22.325فترة إنشاء المؤسسة المحافظة كتحسيف ظركؼ البيئة 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.000 34.129المنطقة  

 0.003 19.932فترة إنشاء المؤسسة الحد مف الفقر 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.007 17.705المنطقة  

  فترة إنشاء المؤسسة تطكير القطاع الزراعي 

  نكع المؤسسة  

 0.013 12.748مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

  فترة إنشاء المؤسسة تطكير القطاع الصناعي 

  نكع المؤسسة  

 0.018 11.974مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 0.016 18.730فترة إنشاء المؤسسة تقديـ خدمات اجتماعية 

 0.007 14.210نكع المؤسسة  

 0.034 10.419مكاف المؤسسة  

 0.020 18.148المنطقة  

  فترة إنشاء المؤسسة نشر الكعي لحقكؽ المكاطف 

  نكع المؤسسة  

 0.005 12.751مكاف المؤسسة  
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 Chi-square P valueالمتغير المستقل أىداف المؤسسة /المتغير التابع

  المنطقة  

 0.069 14.512فترة إنشاء المؤسسة الدفاع عف حقكؽ المكاطف 

  نكع المؤسسة  

 0.004 15.151مكاف المؤسسة  

 0.032 16.858المنطقة  

 
 :النشاطات التنموية

 
باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 7أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 

كتكفير .  α=0.1إحصائية بيف تطكير الككادر البشرية كنشاط تنمكم كنكع المؤسسة عمى مستكل 
الدعـ المادم لممشاريع كأحد األنشطة التنمكية ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كنكع المؤسسة عمى 

.  كتكفير فرص تشغيؿ كفترة إنشاء المؤسسة.  α=0.1 كمع المنطقة عمى مستكل α=0.05مستكل 
كعدـ كجكد أية عالقات ذات دالالت إحصائية بيف نشر الكعي كالثقافة في المجتمع كأحد األنشطة 

. التنمكية كأم مف المتغيرات المستقمة قيد الدراسة
 

 كبعض المتغيرات الخمفية النشاطات التنمكيةالعالقة االحصائية بيف : 7جدكؿ 
-Chiالمتغير المستقل النشاطات التنموية /المتغير التابع

square 

P value 

  فترة إنشاء المؤسسة تطكير الككادر البشرية 

 0.079 5.066نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 0.000 24.537فترة إنشاء المؤسسة تكفير الدعـ المادم لممشاريع 

 0.005 10.711نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.068 8.746المنطقة  

 0.013 12.669فترة إنشاء المؤسسة تكفير فرص تشغيؿ 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  
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  المنطقة  

  فترة إنشاء المؤسسة نشر الكعي كالثقافة في المجتمع 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 
: السياسات المتبعة لتحقيق رسالة المؤسسة وأىدافيا

 

باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 8أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
إحصائية بيف تكظيؼ العامميف كالمدراء الفمسطينييف كأحد السياسات المتبعة لتحقيؽ المؤسسة 

كبيف ضركرة أف تككف اإلدارة العميا مف البمد الممكؿ ككؿ .  لرسالتيا كأىدافيا كفترة إنشاء المؤسسة
كبيف ضركرة أف تككف اإلدارة العميا مف الطائفة .  مف نكع المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة

كبيف عدـ تعارض النشاطات .  الممكلة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة
 كمع كؿ مف نكع α=0.05كالمشركعات مع المعتقد الديني كفترة إنشاء المؤسسة عمى مستكل 

كبيف التأكيد عمى األخالقيات الدينية لممؤسسة ككؿ مف .  α=0.1المؤسسة كالمنطقة عمى مستكل 
كبيف التركيز عمى مشاركة .  فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة

ككذلؾ بيف التركيز عمى تحديد االكلكيات .  α=0.1الفئات المستيدفة كنكع المؤسسة عمى مستكل 
 .لمفئة المستيدفة لتحقيؽ المؤسسة لرسالتيا كأىدافيا كنكع المؤسسة

 
 

 كبعض السياسات المتبعة لتحقيؽ رسالة المؤسسة كأىدافياالعالقة االحصائية بيف : 8جدكؿ 
المتغيرات الخمفية 

 Chi-square P valueالمتغير المستقل السياسات المتبعة /المتغير التابع

فترة إنشاء تكظيؼ عامميف كمدراء فمسطينييف 
المؤسسة 

16.749 0.002 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء اإلدارة العميا مف البمد الممكؿ 
المؤسسة 
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 0.001 19.567نكع المؤسسة  

 0.004 15.448مكاف المؤسسة  

 0.033 16.718المنطقة  

فترة إنشاء اإلدارة العميا مف الطائفة الممكلة 
المؤسسة 

22.011 0.005 

  نكع المؤسسة  

 0.036 10.305مكاف المؤسسة  

 0.005 21.964المنطقة  

عدـ تعارض النشاطات كالمشركعات مع 
المعتقد الديني 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

16.036 0.014 

 0.099 7.806نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.059 14.991المنطقة  

فترة إنشاء التاكيد عمى األخالقيات الدينية لممؤسسة 
المؤسسة 

13.657 0.034 

 0.000 22.535نكع المؤسسة  

 0.001 16.601مكاف المؤسسة  

 0.009 17.115المنطقة  

فترة إنشاء التركيز عمى مشاركة الفئات المستيدفة 
المؤسسة 

  

 0.083 4.988نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

التركيز عمى تحديد األكلكيات لمفئة 
المستيدفة 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

  

 0.015 8.388نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

: المعيقات المالية
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باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 9أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
كبيف .  إحصائية بيف شح المكارد كأحد المعيقات المالية ككؿ مف مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة

كبيف كثرة التمكيؿ ككؿ مف نكع المؤسسة، مكاف كجكد المؤسسة .  القدرة عمى سداد الديكف كالمنطقة
كبيف فشؿ المشركعات المدرة لمدخؿ التابعة لممؤسسة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع .  كالمنطقة

كبيف صعكبة استثمار أمكاؿ المؤسسة ككؿ مف فترة إنشاء المشركع، نكع .  المؤسسة كالمنطقة
كبيف عدـ .  α=0.1 كمع المنطقة عمى مستكل α=0.05المؤسسة كمكاف كجكدىا عمى مستكل 

 .تعاكف البنكؾ خكفان مف المساءلة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة كالمنطقة
 

 كبعض المتغيرات الخمفية المعيقات الماليةالعالقة االحصائية بيف : 9جدكؿ 
 Chi-square P valueالمتغير المستقل المعيقات المالية /المتغير التابع

فترة إنشاء شح المكارد 
المؤسسة 

  

  نكع المؤسسة  

 0.045 8.033مكاف المؤسسة  

 0.000 26.374المنطقة  

فترة إنشاء القدرة عمى سداد الديكف 
المؤسسة 

  

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.008 17.354المنطقة  

فترة إنشاء كثرة التمكيؿ كقمة المشركعات 
المؤسسة 

  

 0.013 10.711نكع المؤسسة  

 0.000 30.277مكاف المؤسسة  

 0.000 27.103المنطقة  

فشؿ المشركعات المدرة لمدخؿ التابعة 
لممؤسسة 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

21.069 0.007 

 0.006 14.433نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  
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 0.003 23.294المنطقة  

فترة إنشاء صعكبة استثمار أمكاؿ المؤسسة 
المؤسسة 

22.248 0.004 

 0.008 13.769نكع المؤسسة  

 0.024 11.206مكاف المؤسسة  

 0.063 14.826المنطقة  

فترة إنشاء عدـ تعاكف البنكؾ خكفان مف المساءلة 
المؤسسة 

20.641 0.008 

 0.001 18.820نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.000 28.875المنطقة  

 
: المعيقات اإلدارية

 

باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 10أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
ككذلؾ ما بيف المركزية في اتخاذ القرار كفترة إنشاء .  إحصائية بيف كثرة عدد العامميف كنكع المؤسسة

كعدـ استشارة العامميف .  α=0.1 كمع نكع المؤسسة عمى مستكل α=0.05المؤسسة عمى مستكل 
كعدـ الفصؿ ما بيف جية التخطيط كجية التنفيذ ككؿ مف .  ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة

كعدـ الكضكح في المياـ كالكصؼ الكظيفي ككؿ مف فترة إنشاء .  فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة
.  α=0.1 كالمنطقة عمى مستكل α=0.05المؤسسة، نكع المؤسسة كمكاف كجكدىا عمى مستكل 
كالشفافية ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة .  كبيف الصعكبة في اختيار المكظؼ المناسب كالمنطقة

 α=0.05كالمشاركة في اتخاذ القرار ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة عمى مستكل .  كالمنطقة
كلـ نجد أف ىناؾ أية عالقة ذات داللة إحصائية ما بيف .  α=0.1ك نكع المؤسسة عمى مستكل 

 .نقص الميارات اإلدارية كأم مف المتغيرات قيد الدراسة
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 كبعض المتغيرات الخمفية المعيقات اإلداريةالعالقة االحصائية بيف : 10جدكؿ 
 Chi-square P valueالمتغير المستقل المعيقات اإلدارية /المتغير التابع

فترة إنشاء كثرة عدد العامميف 
المؤسسة 

  

 0.040 10.051نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء المركزية في اتخاذ القرارات 
المؤسسة 

32.470 0.000 

 0.070 8.667نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء عدـ استشارة العامميف 
المؤسسة 

29.031 0.000 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.001 26.521المنطقة  

عدـ كجكد جية مخططة كأخرل منفصمة 
منفذة 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

17.502 0.025 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.017 18.594المنطقة  

فترة إنشاء عدـ كضكح المياـ كالكصؼ الكظيفي 
المؤسسة 

22.117 0.005 

 0.023 11.367نكع المؤسسة  

 0.030 10.729مكاف المؤسسة  

 0.090 13.685المنطقة  

فترة إنشاء الصعكبة في اختيار المكظؼ المناسب 
المؤسسة 
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  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.002 23.988المنطقة  

فترة إنشاء الشفافية 
المؤسسة 

24.434 0.002 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.001 25.277المنطقة  

فترة إنشاء المشاركة في اتخاذ القرار 
المؤسسة 

31.130 0.000 

 0.065 8.864نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.000 27.946المنطقة  

فترة إنشاء نقص الميارات اإلدارية 
المؤسسة 

  

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 
: المعيقات االجتماعية

 

باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 11أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
 كمكاف كجكد α=0.05إحصائية بيف تقبؿ المجتمع لممؤسسة ككؿ مف المنطقة عمى مستكل 

كحجب المعمكمات عف الفئة المستيدفة كفترة إنشاء المؤسسة عمى .  α=0.1المؤسسة عمى مستكل 
كعدـ اإلفصاح عف .  كعدـ التحديد الكاضح لمفئة المستيدفة كفترة إنشاء المؤسسة.  α=0.1مستكل 

المعمكمات المطمكبة مف قبؿ المستيدفيف ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة كمكاف 
كبيف العادات االجتماعية كالتقاليد ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة كمكاف .  المؤسسة

 .α=0.1 كالمنطقة عمى مستكل α=0.05كجكدىا عمى مستكل 
 

 كبعض المتغيرات الخمفية المعيقات االجتماعيةالعالقة االحصائية بيف : 11جدكؿ 
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 Chi-square P valueالمتغير المستقل المعيقات االجتماعية /المتغير التابع

فترة إنشاء تقبؿ المجتمع لممؤسسة 
المؤسسة 

  

  نكع المؤسسة  

 0.096 6.340مكاف المؤسسة  

 0.005 18.314المنطقة  

فترة إنشاء حجب المعمكمات عف الفئات المستيدفة 
المؤسسة 

12.590 0.050 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء عدـ التحديد الكاضح لمفئة المستيدفة 
المؤسسة 

13.972 0.030 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

عدـ اإلفصاح عف المعمكمات المطمكبة 
مف قبؿ المستيدفيف 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

19.893 0.011 

 0.004 15.363نكع المؤسسة  

 0.034 10.419مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء العادات االجتماعية كالتقاليد 
المؤسسة 

27.506 0.001 

 0.005 14.673نكع المؤسسة  

 0.002 16.929مكاف المؤسسة  

 0.096 13.497المنطقة  
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: المعيقات السياسية
 

باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 12أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
إحصائية بيف صعكبة نقؿ األمكاؿ ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة، مكاف كجكدىا 

ككجكد عالقة بيف صعكبة التنقؿ كالكصكؿ لمفئات المستيدفة ككؿ مف فترة إنشاء .  كالمنطقة
أما بالنسبة صعكبة تنفيذ المشركعات في كقتيا فاف ليا عالقة ذات .  المؤسسة، نكعيا كالمنطقة

 .داللة إحصائية مع كؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة، مكاف كجكدىا كالمنطقة
 

 كبعض المتغيرات الخمفية المعيقات السياسيةالعالقة االحصائية بيف : 12جدكؿ 
 Chi-square P valueالمتغير المستقل المعيقات السياسية /المتغير التابع

فترة إنشاء صعكبة نقؿ األمكاؿ 
المؤسسة 

16.651 0.034 

 0.000 26.394نكع المؤسسة  

 0.004 15.119مكاف المؤسسة  

 0.002 25.080المنطقة  

صعكبة التنقؿ كالكصكؿ لمفئات 
المستيدفة 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

40.940 0.000 

 0.017 12.031نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.000 30.379المنطقة  

فترة إنشاء صعكبة تنفيذ المشركعات في كقتيا 
المؤسسة 

50.798 0.000 

 0.004 13.167نكع المؤسسة  

 0.029 9.013مكاف المؤسسة  

 0.000 33.738المنطقة  
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 :المعيقات القانونية
 

باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 13أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
إحصائية بيف المعيقات المتعمقة بالتسجيؿ ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة، كالمعيقات المتعمقة 

. بالرقابة الشديدة عمى األمكاؿ كفترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة كالمنطقة
 كبعض المتغيرات الخمفية المعيقات القانكنيةالعالقة االحصائية بيف : 13جدكؿ 

 Chi-square P valueالمتغير المستقل المعيقات القانونية /المتغير التابع

فترة إنشاء المعيقات المتعمقة بتسجيؿ المؤسسة 
المؤسسة 

22.540 0.004 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.016 18.853المنطقة  

المعيقات المتعمقة بالرقابة الشديدة عمى 
األمكاؿ 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

20.927 0.007 

 0.001 19.038نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.006 21.414المنطقة  

 
: الييكل التنظيمي لممؤسسة

 

باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 14أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
إحصائية بيف كضع الييكؿ التنظيمي مف قبؿ خبراء كاختصاصيف في اإلدارة كالتنظيـ ككؿ مف فترة 

ككذلؾ بيف مراجعة الييكؿ التنظيمي بشكؿ دكرم كالمنطقة .  إنشاء المؤسسة، مكاف كجكدىا كالمنطقة
كقضية اعتبار المؤسسة الدينية امتدادان لممؤسسة األـ كالتابعة لممؤسسة .  α=0.1عمى مستكل 

كاحتكاء الييكؿ .   α=0.1 كمع المؤسسة عمى مستكل α=0.05الدينية كالمنطقة عمى مستكل 
كاحتكاء الييكؿ عمى أىداؼ .  التنظيمي عمى الرسالة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة

.  α=0.1 كالمنطقة عمى مستكل α=0.05المؤسسة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسس عمى مستكل 
كاحتكاء الييكؿ عمى النشاطات الدينية ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا كالمنطقة عمى مستكل 

α=0.05 كمكاف كجكد المؤسسة عمى مستكل α=0.1  . كاحتكائو عمى النشاطات الرئيسية كالفرعية
.  α=0.1 كنكع المؤسس كالمنطقة عمى مستكل α=0.05ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة عمى مستكل 
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كاحتكائو عمى الكصؼ كالتكصيؼ .  كاحتكاء الييكؿ التنظيمي عمى دكائر كأقساـ المؤسسة كالمنطقة
كاحتكاء الييكؿ عمى الصالحيات كالمسؤكليات .  الكظيفي ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة

كاحتكاء الييكؿ التنظيمي عمى الخريطة التنظيمية ككؿ مف .  ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة
كاحتكائو عمى الدليؿ التنظيمي ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، .  فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا كالمنطقة

 .نكع المؤسسة كالمنطقة
 

 كبعض المتغيرات الخمفية الييكؿ التنظيمي لممؤسسةالعالقة االحصائية بيف : 14جدكؿ 
 Chi-square P valueالمتغير المستقل الييكل التنظيمي /المتغير التابع

كضع مف قبؿ خبراء كاختصاصيف في 
اإلدارة كالتنظيـ 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

16.841 0.032 

  نكع المؤسسة  

 0.033 10.506مكاف المؤسسة  

 0.012 19.508المنطقة  

فترة إنشاء يراجع بشكؿ دكرم 
المؤسسة 

  

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.057 15.110المنطقة  

امتداد لممؤسسة األـ كالتابعة لممؤسسة 
الدينية 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

  

 0.056 9.194نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.007 21.179المنطقة  

فترة إنشاء يحتكم عمى الرسالة 
المؤسسة 

24.684 0.002 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.002 24.463المنطقة  

 0.000 29.815فترة إنشاء يحتكم عمى األىداؼ 
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المؤسسة 
  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.053 15.342المنطقة  

فترة إنشاء يحتكم عمى النشاطات الدينية 
المؤسسة 

54.891 0.000 

 0.015 12.345نكع المؤسسة  

 0.052 9.395مكاف المؤسسة  

 0.018 18.481المنطقة  

فترة إنشاء يحتكم عمى النشاطات الرئيسية كالفرعية 
المؤسسة 

24.979 0.002 

 0.077 8.430نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.080 14.075المنطقة  

فترة إنشاء يحتكم عمى الدكائر كاألقساـ 
المؤسسة 

  

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.026 17.424المنطقة  

فترة إنشاء يحتكم عمى الكصؼ كالتكصيؼ الكظيفي 
المؤسسة 

24.404 0.002 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.016 18.853المنطقة  

فترة إنشاء يحتكم عمى الصالحيات كالمسؤكليات 
المؤسسة 

27.646 0.001 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.000 30.808المنطقة  
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فترة إنشاء يحتكم عمى المسألة اإلدارية 
المؤسسة 

12.793 0.046 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.001 21.804المنطقة  

فترة إنشاء يحتكم عمى الخريطة التنظيمية 
المؤسسة 

17.440 0.026 

 0.003 16.373نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.000 28.634المنطقة  

فترة إنشاء يحتكم عمى الدليؿ التنظيمي 
المؤسسة 

19.057 0.015 

 0.011 12.973نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.000 31.741المنطقة  

 
: مصادر المعمومات

 

باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 15أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
إحصائية بيف المسكح الميدانية التي تقـك بيا المؤسسة كمصدر لممعمكمات ككؿ مف فترة إنشاء 

كالمسكح الميدانية التي تقـك بيا المؤسسات األخرل كمصدر آخر ككؿ مف فترة .  المؤسسة كالمنطقة
كالمجكء .  α=0.1كالدراسات السابقة كمكاف كجكد المؤسسة عمى مستكل .  إنشاء المؤسسة كالمنطقة

.  إلى الدكائر كالمؤسسات األخرل لمحصكؿ عمى المعمكمات ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة
 .ككذلؾ باالعتماد عمى النماذج ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا كمكاف كجكدىا

 
 
 

 كبعض المتغيرات الخمفية مصادر المعمكماتالعالقة االحصائية بيف : 15جدكؿ 
 Chi-square P valueالمتغير المستقل مصادر المعمومات /المتغير التابع

 0.008 20.554فترة إنشاء المسكح الميدانية التي تقـك بيا المؤسسة 
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المؤسسة 
  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.000 29.774المنطقة  

المسكح الميدانية التي تقـك بيا 
المؤسسات األخرل 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

30.763 0.000 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.013 19.417المنطقة  

فترة إنشاء الدراسات السابقة 
المؤسسة 

  

  نكع المؤسسة  

 0.069 5.339مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء المجكء لمدكائر كالمؤسسات األخرل 
المؤسسة 

25.854 0.000 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.009 16.979المنطقة  

نماذج الطمبات المقدمة مف قبؿ 
المستفيديف 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

17.494 0.008 

 0.020 9.891نكع المؤسسة  

 0.041 8.237مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 
 

: مصادر التمويل
 

باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 16أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
كعالقة بيف التمكيؿ مف أىالي .  إحصائية بيف التمكيؿ الذاتي ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة
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 كمكاف كجكد المؤسسة α=0.05المجتمع المحمي ككؿ مف نكع المؤسسة، كالمنطقة عمى مستكل 
كعالقة بيف التمكيؿ المحمي غير الرسمي ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة .  α=0.1عمى مستكل 

ككذلؾ بيف التمكيؿ المحمي الرسمي المقدـ مف السمطة الفمسطينية كنكع المؤسسة عمى .  كنكعيا
كبيف التمكيؿ الخارجي الدكلي ككؿ .  α=0.1 كفترة إنشاء المؤسسة عمى مستكل α=0.05مستكل 

 كنكع المؤسسة عمى مستكل α=0.05مف فترة إنشاء المؤسسة، مكاف كجكدىا كالمنطقة عمى مستكل 
α=0.1  . كالتمكيؿ الخارجي مف المنظمات األىمية ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا، مكاف

كالتمكيؿ الخارجي القادـ مف المنظمات الدينية أك الطائفية المشابية لديف أك .  كجكدىا كالمنطقة
.  طائفة المؤسسة الدينية ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة، مكاف كجكدىا كالمنطقة

كالتمكيؿ الخارجي العربي مف منظمات دينية أك طائفية مشابية لديف كطائفة المؤسسة الدينية ككؿ 
 .مف فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا كمكاف كجكدىا

 
 كبعض المتغيرات الخمفية مصادر التمكيؿالعالقة االحصائية بيف : 16جدكؿ 

 Chi-square P valueالمتغير المستقل مصادر التمويل /المتغير التابع

 0.000 29.133فترة إنشاء المؤسسة التمكيؿ الذاتي 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.000 30.750المنطقة  

  فترة إنشاء المؤسسة التمكيؿ مف أىالي المجتمع المحمي 

 0.015 12.289نكع المؤسسة  

 0.089 8.060مكاف المؤسسة  

 0.005 22.118المنطقة  

 0.047 15.696فترة إنشاء المؤسسة التمكيؿ المحمي 

 0.009 13.400نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

التمكيؿ المحمي الرسمي مف السمطة 
الفمسطينية 

 0.084 13.918فترة إنشاء المؤسسة 

 0.026 11.062نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  
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  المنطقة  

 0.002 24.362فترة إنشاء المؤسسة التمكيؿ الخارجي الدكلي 

 0.052 9.400نكع المؤسسة  

 0.009 13.512مكاف المؤسسة  

 0.007 21.000المنطقة  

 0.010 20.016فترة إنشاء المؤسسة التمكيؿ الخارجي مف منظمات أىمية 

 0.011 13.071نكع المؤسسة  

 0.010 13.190مكاف المؤسسة  

 0.001 26.902المنطقة  

التمكيؿ الخارجي الدكلي مف 
المنظمات الدينية أك الطائفية 

المشابية لديف أك طائفة المؤسسة 

 0.004 22.324فترة إنشاء المؤسسة 

 0.000 24.508نكع المؤسسة  

 0.002 17.454مكاف المؤسسة  

 0.001 26.260المنطقة  

التمكيؿ الخارجي العربي مف 
منظمات دينية أك طائفية مشابية 

لديف كطائفة المؤسسة 

 0.000 33.388فترة إنشاء المؤسسة 

 0.009 13.609نكع المؤسسة  

 0.000 22.712مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 
 
 
 

 :شروط قبول المساعدات الخارجية
 

باف ىناؾ عالقة ذات داللة  في الممحؽ 17أما عمى صعيد العالقات اإلحصائية فيبيف لنا الجدكؿ 
إحصائية بيف ضركرة كجكد رؤية سياسية مشتركة مع الجية الممكلة مع كؿ مف فترة إنشاء المؤسسة 

كضركرة كجكد رؤية اجتماعية مشتركة مع الجية الممكلة ككؿ مف فترة إنشاء .  كمكاف كجكدىا
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 كمع كؿ مف نكع المؤسسة كمكاف كجكدىا عمى مستكل α=0.05المؤسسة كالمنطقة عمى مستكل 
α=0.1  . كضركرة كجكد رؤية ثقافية مشتركة مع الجية الممكلة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كمكاف

كحكؿ كجكد تأثير الجيات الداعمة .  α=0.1 كالمنطقة عمى مستكل α=0.05كجكدىا عمى مستكل 
مف الخارج عمى سياسات المؤسسة الدينية فيكجد ليا عالقة ذات داللة إحصائية مع كؿ مف فترة 

 .إنشاء المؤسسة، نكع المؤسسة، مكاف كجكدىا كالمنطقة
 

 كبعض المتغيرات الخمفية شركط قبكؿ المساعدات الخارجيةالعالقة االحصائية بيف : 17جدكؿ 
 Chi-square P valueالمتغير المستقل شروط قبول التمويل الخارجي /المتغير التابع

 0.014 19.163فترة إنشاء المؤسسة كجكد رؤية سياسية مشتركة مع الجية الممكلة 

  نكع المؤسسة  

 0.014 12.432مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 0.000 28.080فترة إنشاء المؤسسة كجكد رؤية اجتماعية مشتركة مع الجية الممكلة 

 0.078 8.409نكع المؤسسة  

 0.090 8.039مكاف المؤسسة  

 0.014 19.155المنطقة  

  فترة إنشاء المؤسسة كجكد رؤية دينية مشتركة مع الجية الممكلة 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 0.003 23.411فترة إنشاء المؤسسة كجكد رؤية ثقافية مشتركة مع الجية الممكلة 

  نكع المؤسسة  

 0.005 14.753مكاف المؤسسة  

 0.050 15.478المنطقة  

تأثير الجيات الداعمة مف الخارج عمى سياسات 
المؤسسة 

 0.000 22.934فترة إنشاء المؤسسة 

 0.006 10.091نكع المؤسسة  

 0.007 9.870مكاف المؤسسة  

 0.025 11.120المنطقة  
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: عالقة المؤسسة بالجيات الداعمة

 

يبيف لنا كجكد عالقة ذات داللة  في الممحؽ 18كفيما يتعمؽ بالفحكصات اإلحصائية فاف الجدكؿ 
إحصائية بيف اعتبار التمكيؿ الخارجي داعمان لمعمؿ ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كنكعيا عمى 

كاعتبار التمكيؿ عالقة كصاية كتبعية كالمنطقة .  α=0.1 كالمنطقة عمى مستكل α=0.05مستكل 
كاعتبار .  α=0.1 ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كمكاف كجكدىا عمى مستكل α=0.05عمى مستكل 

 كمع فترة إنشاء α=0.05الدعـ الخارجي عالقة تنافس كتناحر كمكاف المؤسسة عمى مستكل 
.   α=0.1المؤسسة عمى مستكل 

 كبعض المتغيرات الخمفية عالقة المؤسسة بالجيات الداعمةالعالقة االحصائية بيف : 18جدكؿ 
عالقة المؤسسة /المتغير التابع

بالجيات الداعمة 
 Chi-square P valueالمتغير المستقل 

 0.002 21.092فترة إنشاء المؤسسة عالقة داعمة لمعمؿ 

 0.018 10.080نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.067 11.800المنطقة  

  فترة إنشاء المؤسسة عالقة تعاكف كمشاركة 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 0.056 15.192فترة إنشاء المؤسسة عالقة كصاية كتبعية 

  نكع المؤسسة  

 0.094 7.939مكاف المؤسسة  

 0.016 18.753المنطقة  

 0.082 13.980فترة إنشاء المؤسسة عالقة تنافس كتناحر 

  نكع المؤسسة  

 0.036 10.263مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 0.004 22.875فترة إنشاء المؤسسة ال يكجد عالقة 

 0.050 9.508نكع المؤسسة  
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 0.071 8.642مكاف المؤسسة  

 0.032 16.820المنطقة  

  فترة إنشاء المؤسسة عالقة مقيدة لمعمؿ 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 
: عالقة المؤسسات الدينية مع السمطة الفمسطينية
 

يبيف لنا بكجكد عالقة  في الممحؽ 19كفيما يتعمؽ بالعالقات ذات الداللة اإلحصائية فاف الجدكؿ 
بيف الرقابة عمى األنشطة مف قبؿ السمطة الفمسطينية ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا عمى 

كككف السمطة الفمسطينية تحد مف تحركات .  α=0.1 كمكاف كجكدىا عمى مستكل α=0.05مستكل 
ككذلؾ ما بيف المطاردة .  المؤسسات الدينية في الضفة الغربية ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كنعيا

ككجكد .  كالمالحقة القضائية لممؤسسات الدينية مف قبؿ السمطة الفمسطينية كفترة إنشاء المؤسسة
عالقة ما بيف مدل فائدة عالقة المؤسسات الدينية مع السمطة الفمسطينية كفترة إنشاء المؤسسة عمى 

 . α=0.1 كالمنطقة عمى مستكل α=0.05مستكل 
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 كبعض عالقة المؤسسات الدينية مع السمطة الفمسطينيةالعالقة االحصائية بيف : 19جدكؿ 
المتغيرات الخمفية 

-Chiالمتغير المستقل عالقة المؤسسة بالسمطة الفمسطينية /المتغير التابع

square 

P value 

 0.003 23.762فترة إنشاء المؤسسة الرقابة عمى األنشطة 

 0.007 14.106نكع المؤسسة  

 0.057 9.182مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 0.000 28.128فترة إنشاء المؤسسة الحد مف التحركات 

 0.003 13.675نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 0.000 23.065فترة إنشاء المؤسسة المطاردة كالمالحقة القضائية 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 0.001 18.312فترة إنشاء المؤسسة مدل فائدة العالقة مع السمطة الفمسطينية 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.050 9.496المنطقة  
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: عالقة المؤسسات الدينية مع المجتمع
 

يبيف لنا باف ىناؾ عالقة ما بيف حؽ  في الممحؽ 20كفيما يتعمؽ بالعالقات اإلحصائية فاف الجدكؿ 
.  المجتمع في تحديد الرؤل كاألىداؼ ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا، مكاف كجكدىا كالمنطقة

كبيف حؽ المجتمع في تشكيؿ الييكؿ اإلدارم الخاص بالمؤسسة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا 
كبيف حؽ المجتمع في إنشاء جمعيات كمؤسسات دينية أك طائفية فرعية أخرل .  كمكاف كجكدىا

 كالمنطقة عمى α=0.05لممؤسسة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا كمكاف كجكدىا عمى مستكل 
كبيف حؽ المجتمع في تحديد أكجو صرؼ الدعـ المادم الخاص بالمؤسسة الدينية .  α=0.1مستكل 

 ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كنكعيا α=0.05ككؿ مف مكاف كجكد المؤسسة كالمنطقة عمى مستكل 
كبيف حؽ المجتمع في المساىمة في جمع التبرعات الخاصة بالمؤسسة ككؿ .  α=0.1عمى مستكل 

كبيف حؽ المجتمع في إقامة النشاطات .  مف فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا، مكاف كجكدىا كالمنطقة
 ككؿ مف نكع المؤسسة α=0.05االجتماعية كالدينية بما يتفؽ كالمؤسسة كفترة إنشائيا عمى مستكل 

 .α=0.1الدينية كالمنطقة عمى مستكل 
 
 

 كبعض المتغيرات الخمفية عالقة المؤسسات الدينية مع المجتمعالعالقة االحصائية بيف : 20جدكؿ 
عالقة المؤسسة /المتغير التابع

بالمجتمع  
 Chi-square P valueالمتغير المستقل 

حؽ المجتمع في تحديد الرؤل كاألىداؼ 
كالسياسات لممؤسسة 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

20.963 0.007 

 0.000 23.539نكع المؤسسة  

 0.004 15.316مكاف المؤسسة  

 0.011 19.897المنطقة  

حؽ المجتمع في تشكيؿ الييكؿ اإلدارم 
الخاص بالمؤسسة 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

28.285 0.000 

 0.014 12.515نكع المؤسسة  

 0.036 10.250مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

حؽ المجتمع في إنشاء جمعيات 
كمؤسسات دينية أك طائفية فرعية أخرل 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

18.248 0.019 



 156 

لممؤسسة 
 0.020 11.649نكع المؤسسة  

 0.019 11.727مكاف المؤسسة  

 0.068 14.556المنطقة  

حؽ المجتمع في تحديد أكجو صرؼ 
الدعـ المادم الخاص بالمؤسسة 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

14.152 0.078 

 0.053 9.347نكع المؤسسة  

 0.017 12.075مكاف المؤسسة  

 0.004 22.608المنطقة  

حؽ المجتمع في المساىمة في جمع 
التبرعات الخاصة بالمؤسسة 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

35.953 0.000 

 0.001 18.722نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.003 23.460المنطقة  

حؽ المجتمع في إقامة النشاطات 
االجتماعية كالدينية بما يتفؽ كالمؤسسة 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

28.044 0.000 

 0.085 6.616نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.085 11.106المنطقة  

 
: التنسيق مع المؤسسات والييئات الفمسطينية األخرى

 

يبيف لنا بكجكد عالقة بيف  في الممحؽ 21أما فيما يتعمؽ بالعالقات ذات الداللة اإلحصائية فالجدكؿ 
.  أىمية التنسيؽ مع المنظمات كالييئات الفمسطينية األخرل ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة

كبيف مدل التنسيؽ القائـ بيف المؤسسات ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كمكاف كجكدىا عمى مستكل 
α=0.05 كالمنطقة عمى مستكل α=0.1  . كبيف ككف التنسيؽ عممية تساىـ في تعزيز دكر

 ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة α=0.05المؤسسات الدينية كمكاف كجكد المؤسسة عمى مستكل 
كاعتبار عممية التنسيؽ تضمف كجكد أنظمة كتشريعات حديثة .  α=0.1كالمنطقة عمى مستكل 

كككف عممية التنسيؽ تضمف عدـ االزدكاجية كالتكرار في تقديـ .  لممؤسسات األىمية كالمنطقة
 كالمنطقة عمى α=0.05الخدمات ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا كمكاف كجكدىا عمى مستكل 
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كبيف ما ينجـ عف عممية التنسيؽ مف مساعدة في تعزيز استقاللية المؤسسات .  α=0.1مستكل 
األىمية في عالقتيا مع السمطة الفمسطينية ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كنعيا عمى مستكل 

α=0.05 كمكاف كجكد المؤسسة عمى مستكل α=0.1  . كبيف مساىمة التنسيؽ في بناء المجتمع
كما يؤدم إليو التنسيؽ مف .  المدني كاألىمي القكم كالفاعؿ ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كنكعيا

حفاظ عمى استقاللية المنظمات األىمية المحمية في عالقتيا مع الممكليف الخارجييف كالمنطقة عمى 
 .α=0.1 كنكع المؤسسة عمى مستكل α=0.05مستكل 

 
 كبعض التنسيؽ مع المؤسسات كالييئات الفمسطينية األخرلالعالقة االحصائية بيف : 21جدكؿ 

المتغيرات الخمفية 
التنسيق مع المنظمات /المتغير التابع

والييئات الفمسطينية األخرى  
 Chi-square P valueالمتغير المستقل 

فترة إنشاء أىمية التنسيؽ 
المؤسسة 

7.529 0.023 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.006 10.162المنطقة  

فترة إنشاء مدل التنسيؽ 
المؤسسة 

10.387 0.034 

  نكع المؤسسة  

 0.004 10.989مكاف المؤسسة  

 0.057 9.157المنطقة  

فترة إنشاء تعزيز دكر المؤسسات 
المؤسسة 

8.578 0.073 

  نكع المؤسسة  

 0.013 8.665مكاف المؤسسة  

 0.097 7.869المنطقة  

ضماف كجكد أنظمة كتشريعات حديثة 
لممؤسسات األىمية  

فترة إنشاء 
المؤسسة 

  

  نكع المؤسسة  
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  مكاف المؤسسة  

 0.048 9.562المنطقة  

منع االزدكاجية كالتكرار في تقديـ 
الخدمات 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

19.586 0.001 

 0.019 7.923نكع المؤسسة  

 0.009 9.345مكاف المؤسسة  

 0.071 8.643المنطقة  

المساعدة في تعزيز استقاللية المؤسسات 
األىمية في عالقتيا مع السمطة 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

18.426 0.005 

 0.002 15.220نكع المؤسسة  

 0.087 6.571مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء بناء مجتمع مدني أىمي قكم كفاعؿ 
المؤسسة 

18.423 0.005 

 0.024 9.477نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

الحفاظ عمى استقاللية المنظمات األىمية 
المحمية في عالقتيا مع الممكليف 

الخارجييف 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

  

 0.060 7.411نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.040 13.215المنطقة  

 
 :المحاسبة والشفافية

 

يبيف لنا بكجكد عالقة بيف مالءمة  في الممحؽ 22كفيما يتعمؽ بالعالقات اإلحصائية فاف الجدكؿ 
كبيف تقديـ .  الظركؼ الحالية لممساءلة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، مكاف كجكدىا كالمنطقة

ككجكد التقارير اإلدارية الدكرية .  المؤسسات الدينية لتقاريرىا المالية الدكرية كفترة إنشاء المؤسسة
ككجكد التقارير الفنية الدكرية كفترة إنشاء المؤسسة عمى مستكل .  كفترة إنشاء المؤسسة كذلؾ
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α=0.05 كمكاف كجكدىا عمى مستكل α=0.1  .كرش العمؿ كفترة إنشاء /كعقد المؤتمرات الصحفية
كعقد اجتماعات الييئة العامة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كنكعيا عمى مستكل .  المؤسسة

α=0.05 كمكاف كجكد المؤسسة عمى مستكل α=0.1  . كبيف حؽ السمطة الفمسطينية في المساءلة
كحؽ الفئة المستيدفة في المساءلة ككؿ مف فترة .  ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا كالمنطقة

كحؽ الييئات .  كحؽ الجية المانحة في المساءلة كفترة إنشاء المؤسسة.  إنشاء المؤسسة كنكعيا
كحؽ عامة الناس في المساءلة ككؿ .  المرجعية في المساءلة ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة كالمنطقة

 .مف فترة إنشاء المؤسسة كنكعيا
 

 كبعض المتغيرات الخمفية المحاسبة كالشفافيةالعالقة االحصائية بيف : 22جدكؿ 
 Chi-square P valueالمتغير المستقل المحاسبة والشفافية  /المتغير التابع

فترة إنشاء مالءمة الظركؼ الحالية لممساءلة 
المؤسسة 

21.747 0.000 

  نكع المؤسسة  

 0.010 9.173مكاف المؤسسة  

 0.025 11.144المنطقة  

فترة إنشاء كجكد تقارير مالية دكرية 
المؤسسة 

7.703 0.021 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء كجكد تقارير إدارية دكرية 
المؤسسة 

7.954 0.019 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء كجكد تقارير فنية دكرية 
المؤسسة 

18.514 0.001 

  نكع المؤسسة  

 0.071 5.288مكاف المؤسسة  
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  المنطقة  

فترة إنشاء كرش العمؿ /عقد المؤتمرات الصحفية
المؤسسة 

10.148 0.038 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء عقد اجتماعات لمييئة العامة 
المؤسسة 

27.089 0.000 

 0.019 7.980نكع المؤسسة  

 0.078 5.098مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء يحؽ لمسمطة الفمسطينية المساءلة 
المؤسسة 

10.235 0.037 

 0.001 14.808نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.038 10.121المنطقة  

فترة إنشاء يحؽ لمفئة المستيدفة المساءلة 
المؤسسة 

11.491 0.022 

 0.014 8.602نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء يحؽ لمجية المانحة المساءلة 
المؤسسة 

11.072 0.026 

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء يحؽ لمييئات المرجعية المساءلة 
المؤسسة 

10.811 0.029 

  نكع المؤسسة  
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  مكاف المؤسسة  

 0.063 8.917المنطقة  

فترة إنشاء يحؽ لعمـك الناس المساءلة 
المؤسسة 

13.655 0.008 

 0.000 20.251نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

 :النشاطات التنموية
بكجكد داللة ذات عالقة إحصائية بيف مساىمة المؤسسة في  في الممحؽ 23كيكضح لنا الجدكؿ 

كبيف مساىمة القطاع .  النشاطات التنمكية ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، مكاف كجكدىا كالمنطقة
كبيف عالقة .  الخاص في عممية التنمية ككؿ مف فترة إنشاء المؤسسة، نكعيا كمكاف كجكدىا

 .المؤسسات الدينية مع القطاع الخاص كالمنطقة
العالقة االحصائية بيف الفئات المستفيدة كبعض المتغيرات الخمفية : 23جدكؿ 

 Chi-square P valueالمتغير المستقل النشاطات التنموية  /المتغير التابع

درجة مساىمة المؤسسة في النشاطات 
التنمكية 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

28.603 0.000 

  نكع المؤسسة  

 0.005 14.668مكاف المؤسسة  

 0.004 22.351المنطقة  

مساىمة القطاع الخاص في عممية 
التنمية 

فترة إنشاء 
المؤسسة 

16.360 0.003 

 0.005 10.558نكع المؤسسة  

 0.040 6.450مكاف المؤسسة  

  المنطقة  

فترة إنشاء طبيعة العالقة مع القطاع الخاص 
المؤسسة 

  

  نكع المؤسسة  

  مكاف المؤسسة  

 0.018 18.411المنطقة  

 


