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ب  

  شكر وعرفان
  

 وقد أنجزت رسالتي هذه فإني أتقدم بالشكر وخالص الحمد هللا تعالى الذي أعانني على إتمام هذا العمل أما
  .المتواضع

  
الذكر مشرفي الفاضل الدكتور عبد كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الرسالة واخص ب

إلى جامعة القدس . الناصر مكي الذي لم يتوان للحظه عن تقديم التوجيه واإلرشاد منذ بدء العمل حتى نهايته
التي منحتني فرصة االلتحاق بالدراسات العليا، إلى معهد التنمية الريفية المستدامة ممثال بمدير البرنامج الدكتور 

  .اإلدارية لما بذلوه ويبذلوه من جهد وعطاء من اجل خدمة العلم والوطنزياد قنام، وهيئته 
  

إلى أعضاء لجنة تحكيم االستبانة الدكتور نبيل رمانة والدكتور ثمين الهيجاوي وأحمد أبو دية والدكتور محمد 
  . بجهودهم في االرتقاء بمستواها العلمياأبو زايد والدكتور حماد حسين الذين ساهمو

  
  ر إلى ممتحني الرسالة دكتور                         ودكتورجزيل الشك

                                                     
كما اتفدم بالشكر غلى السادة العاملين في المؤسسات غير الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية واخص 

  .عداد للمساعدة من اجل إتمام هذا العملبالذكر المؤسسات التي توجهت إليها لما أبدوه من است
  .إلى زمالء الدراسة والعمل الذين قدموا الدعم والمساعدة

  
  

  مصطفى احمد محمود حسن

  

  

  

  

  

  

  

  



ج  

  :قائمة المصطلحات

  
التعريف اإلجرائي للمؤسسات غير 

  الحكومية

هي تلك المؤسسات التي تتسم بالعمل اإلنساني واإلنمائي وتعمل بشكل            :
 بعملها بشكل طـوعي وحـر       م أو كليا عن الدولة، وتقو     مستقل جزئيا 

،وتتناول في عملها القضايا والمصالح العامـة ،وهـي مؤسـسات ال            
تهدف إلى الربح المادي بل تهدف إلى خدمة المجتمـع مـن خـالل              
تحسين أوضاع الفئات المهمشة والمحتاجة كما تهـدف إلـى تنميـة            

خـدمات الـصحية    المجتمع من خالل تقديم خدمات مختلفـة مثـل ال         
  وخدمات الرعاية والتوعية وكذلك الخدمات التنموية والدفاعية

هي كافة العمليات والجهود المخططة التي تتم وتستهدف احداث سلسلة            :  التنمية
متتابعة من التغييرات االجتماعية واالقتصادية المقصودة والرامية الى        

 وضع اجتمـاعي    زيادة معدل رفاهية افراد المجتمع ونقل المجتمع من       
  ).1997الكردي،(واقتصادي معين الى وضع اخر افضل منه 

هي هدف معنوي لعملية ديناميكية تتجسد في إعداد وتوجيه الطاقـات             :  التنمية االجتماعية
البشرية للمجتمع عن طريق تزويـد أفـراده بقـدر مـن الخـدمات              

تـيح  االجتماعية والعامة كالتعليم والصحة والمواصالت وغيرها مما ي       
لهم هذا القدر فرصة المساهمة والمشاركة فـي النـشاط االجتمـاعي            
واالقتصادي، إضافة إلى إحداث التغييـرات االجتماعيـة فـي بنـاء            

  .(1997)كرزم،(المجتمع ووظائفة لتحقيق األهداف المجتمعية 

بية تلبية حاجات الحاضر دون الحد من قدرة االجيال المستقبلية على تل            :  التنمية المستدامة
حاجاتها، من خالل االستخدام المستدام للموارد الطبيعية جنبا الى جنب          

  .)2007الهيتي، (مع النمو االقتصادي واالنسجام االجتماعي 

توفير المعلومات وسهولة الحصول عليها مـن قبـل المـوظفين            هي  :  الشفافية
  .)2008الصباغ، (واألطراف ذات العالقة بقضية من القضايا العامة 

تعني واجب الموظفين العاملين سواء كانوا منتخبين أو معينين تقـديم             :  مساءلةال
تقارير دورية حول نتائج أعمالهم وتفسيرهم لقراراتهم ومدى نجاعتهم         
في تنفيذها حتى يتم ألتأكد من أن أعمالهم تتفق مع ألقيم ألديمقراطيـة             

  .)2008أمان، .(وأحكام القانون



د  

 تتم بين الجماعات واألفراد الذين توافقـوا حـول          هي عملية مشتركة    :  التشبيك
إطار معين القتسام وتبادل الخبرات واآلراء والمشاركة في المعلومات         

رحـال،  . (واالتصال وبشكل ال يلغي االستقاللية الذاتيـة لألطـراف        
2006(.  

مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم وبـصوره دائمـة             :  الجمعية
  ).1995إبراهيم، .(اقتسام الربح الماديلغرض ال يقصد به 

 الحاج،. (يعرف التمويل بأنه اإلمداد باألموال في أوقات الحاجة إليها  :  التمويل

2002 (.  

األفراد وما يملكون من المـال والمعـارف الخبـرات والمهـارات              :  الموارد البشرية
  .)FAO,2003.(والمؤهالت والمهن والحرف الموجودة في المجتمع

هي الخدمة التي تقوم على عدة مسلمات من اهمها اتاحة الفرصة امام              :  دمة االجيماعيةالخ
سكان المجتمع لالسهام والمشاركة في وضع االهداف العامة للمجتمـع    

  .)1995خاطر،(.وتحقيق هذه االهداف

هو المجتمع ما دون الحضر ،على اساس ان الحضر هـي المنـاطق               :  المجتمع الريفي
ــا ــي تعتبره ــد  الت ــا عوائ ــروض عليه ــز ،او مف ــة مراك  الدول

  .1961)شوقي،.(مباني

وهـي  )البلدية،المجلس القروي،لجنـة المـشاريع    (مصطلح يطلق على    :  الهيئة المحلية
عبارة عن مجموعة من األشخاص منتخبين من المـواطنين يقومـون           
بإدارة وتصريف شؤون هؤالء المواطنين في منطقـة نفـوذ الهيئـة 

  .)2007،رعبدا لقاد(
  

  
  
  
  
  
  
  
  



ه  

  الملخص
  

وتكون مجتمع الدراسة مـن  ) 2011(وأيار  ) 2010(أجريت هذه الدراسة في الفترة ألواقعه بين شهري حزيران          
  .المؤسسات غير الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية

  
ن عـدد   من العدد الكلي لمجتمع الدراسـة حيـث كـا         % 10وجاءت عينة المبحوثين عينة طبقية عشوائية بواقع      

 مؤسسة حسب وزارة الداخلية الفلسطينية وكان الهـدف مـن الدراسـة تقـديم               688المؤسسات غير الحكومية    
مقترحات لتفعيل عمل المؤسسات غير الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية في المجاالت المختلفة التـي                

لك الخدمات االجتماعية والتعرف إلـى     تعمل بها هذه المؤسسات مثل المجال الصحي، والتعليمي، والزراعي وكذ         
العناصر التنظيمية لهذه المؤسسات وكذلك موارد التنمية االجتماعية والتعرف إلى أهم معيقات عمل المؤسـسات               

  .غير الحكومية
  

حات من شأنها    وتقديم مقتر   مجاالت عما هذه المؤسسات    من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة من اجل التعرف على         
عالة في تحقيق التنمية     أن المؤسسات غير الحكومية احد األطراف الف       ك، وذل  المختلفة المجاالت في  تفعيل عملها   

.  
  

 لطبيعة الدراسة، حيـث تـم اإلطـالع علـى           لمناسبتهوقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي          
بانة، التـي مثلـت األداة الرئيـسية        مجموعة من المراجع والدراسات السابقة تم استنادا إلى نتائجها بناء االسـت           

للدراسة، وقد استندت الدراسة إلى سلم ليكرت الخماسي وكانت درجات الدراسة كما يلي، درجـة كبيـرة جـدا                   
درجـة  ) 2.99-2.51(، درجة ضعيفة    )3.5-3(، درجة متوسطة    )3.99-3.51(، درجة كبيرة    )4.00(اكثرمن  

   ).2.50(منخفضة جدا اقل من 
  

اسة إلى مجموعة من النتائج حول عمل المؤسسات غير الحكومية وباالستناد إلى المتوسـطات              وقد توصلت الدر  
الحسابية عند تحليل المجاالت نتوصل إلى أن معايير عمل هذه المؤسسات جاءت كما يلي وذلك حسب إجابـات                  

  .المبحوثين في هذه المؤسسات مرتبة تنازليا كما يلي
  

، )3.07(، مجال التعلـيم     )3.35( الصحة   ل، مجا )3.39( الخدمات االجتماعية    ل، مجا )3.44(المجال الزراعي   
بناء على النتائج السابقة يمكن القول أن المؤسسات العاملة في المجال الزراعي بحاجة إلى تفعيل تقديم القروض                 

تكنولوجيـة  ،في مجال الخدمات االجتماعية هناك إشراك المواطنين في وضع برامج علمية و           )3.02(للمزارعين  



و  

، في المجال الصحي هناك حاجة إلى تفعيل عمل المؤسسات غير الحكومية في المساهمة في بناء                )2.93(للتنمية  
، في مجال التعليم هناك حاجة إلنشاء مراكز تعليم لمحو          )2.96(المستشفيات في محافظات شمال الضفة الغربية       

لعمل المؤسسات غير الحكومية فإن التمويل الخارجي كما بين          ة، أما فيما يتعلق بالعناصر التنظيمي     )2.81(أالمية  
، أما فيما يتعلق بالموارد التـي تـسهم فـي تحقيـق التنميـة               )2.10(المبحوثين مرتبط بأجندات الدول المانحة      

، )3.34(االجتماعية فقد جاءت إجابات المبحوثين بضرورة توفير المساحات الزراعية لتنفيذ البرامج الزراعيـة              
 يتعلق بالتحديات والمعيقات فقد أظهرت نتائج اإلجابات أن الممارسات اإلسرائيلية تشكل أهم معيـق لعمـل                 فيما

  ).4.42(المؤسسات غير الحكومية بمتوسط حسابي 
  

 في ضوء ما تقدم من نتائج فإن الباحث يوصي بضرورة دعم المزارعين وتقديم القروض لهم كذلك ال بـد وأن                    
كومية على االهتمام بالتعليم من خالل إنشاء مراكز لمحو أالميـة وكـذلك االهتمـام               تعمل المؤسسات غير الح   

بالجانب الصحي والعمل على إيجاد مراكز لرعاية المرضى خاصة الفقراء منهم كذلك ال بد من التعاون من اجل                  
  . إعاقة عملية التنمية علىمواجهة اآلثار السلبية لالحتالل والتي يعمل من خاللها

  
باالعتماد على النتائج السابقة فإن الباحث يوصي بأهمية ايجاد آلية للتنسيق بين المؤسسات غير الحكوميـة                كذلك  

زراعة من اجل الوصول إلى أفـضل النتـائج عنـد تنفيـذ البـرامج               التي تعمل في نفس المجال كالصحة، وال      
  . والمشاريع
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Suggestions to activate the role of the non-governmental organizations in  
development issues in the north provinces of the West Bank. 

  
Abstract 
 
The study was conducted between June 2010 and May 2011were the north provinces of the West Bank 
represented the study society, out of which a10% stratified random sample was drawn, out of 688 
organization, according to the Palestinian interior Ministry. 
The aim of the study was to present suggestions to activate the role of the non- governmental 
organizations in development issues in the north provinces of the West Bank in the different domains 
in which these organizations work at. Such as health domain, education domain, agriculture domain, 
and social services, sources of social development, and to identify the main obstacles that face the 
fulfillment of these domains, thus the importance of the study was to identify these domains to present 
suggestions that activate the role of the non- governmental organization in  development issues. 
 
In this study the descriptive approach was adopted as it is appropriate for this study, and the data was 
collected with the help of literature review based on which the questionnaire, that represented the main 
study tool, was built. 
The tool was based on a five-degree likert scale and it weights were: a very large degree (4.00) large 
degree (3.99-3.51) medium degree (3.50-3) weak degree (2.99-2.51) very weak degree less than (2.5). 

 
The data was analyzed and presented with the help of the statistical package for social sciences, the 
study results were based on averages, which the values are in brackets that related to the respondents, 
and the values were in descending order as follows: agriculture domain (3.44), education domain 
(3.07), the social services domain (3.39), health domain (3.35). 
 
According to the previous results we can say that the non- governmental organizations that work at 
agriculture domain need to activate offering loans to the farmers. 
 in domain of social services, there is a need to participate the citizen in planning the scientific and 
technological programmers for development (2.93). 
 in domain of health there is a need to activate the work of the non-governmental organization to    
participation in building hospitals in the provinces in the north of the west bank, (2.96). 
 in domain of education there is a need to establish educational centers to help illiterate people, (2.81). 
As for the organizational factors for the work of the non- governmental the respond of the respondents 
shows that the external finance is connected to the policy of donner countries. 
 
According to the respondents to the challenges and obstacles the result of their answers showed that 
the Israeli actions such as apartheid wall, confiscation of land formed the most important obstacle that 
impede the fulfillment of the social development. 
 
In the light of the previous finding, the researcher recommends of the necessity of supporting the 
farmers and offering loans to them. 
 
It is necessary for the non- governmental organization to take care of education through out 
establishing illiteracy centers. As well as to care of the health aspect,  and to find centers for health 
care for the poor. It is also important to cooperate to face the negative effects of the occupation which 
hinder the development. 
 



ح  

Considering the previous results the study also recommends of the importance of finding a mechanism 
to coordinate between the non-governmental organization that works at the same field such as health 
and agriculture in order to reach the best results while implementation of the programs and projects.     
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  الفصل االول
  
  

 خلفية الدراسة
  

  المقدمة .1.1
  

شهد مطلع التسعينيات من القرن الماضي في معظم دول العالم تغيـراً واهتمامـاً واضـحين فـي                  
المنظمات غير الحكومية، حيث بدأت المنظمات الدولية بإشراكها في برامج القطاع العام كجزء من              

االرتقاء بدور القطاع الخاص، مما اعتبر مؤشراً على        استراتيجية تقليص البيروقراطيات الحكومية و    
زيادة المشاركة والشفافية في عملية التنمية، ويعود ذلك إلى جملة من األسباب لعل أبرزها وأهمهـا                

 أضـف   ،فشل أسلوب التنمية الموجه من القمة إلى القاعدة الذي ساد في فترة الستينيات والسبعينيات             
امج المساعدات الخارجية، لعدم وصولها إلـى الفئـات الجماهيريـة           إلى ذلك المردود الضعيف لبر    

والشعبية المستهدفة وخاصة الفقيرة بسبب قيام الحكومات في الدول النامية بإسـاءة اسـتخدام هـذه        
-مركز حقوق اإلنسان والمـشاركة الديمقراطيـة      (المعونات في برامج غير إنمائية كالتسلح وغيره        

  ).2007شمس، 
  

مام بعمل المنظمات غير الحكومية يفسر التزايد الكبير بعددها في أنحاء مختلفـة مـن               إن هذا االهت  
العالم خصوصاً في الدول النامية، وكذلك في مناطق السلطة الوطنية الفلـسطينية باعتبارهـا مـن                

 سواء علـى مـستوى      ةالمناطق الفقيرة نتيجة لما خلفه االحتالل من تردي في األوضاع االقتصادي          
 الفلـسطينيين مـن العمـل داخـل          العمال المتمثل في الفقر نتيجة حرمان مئات اآلالف من       األفراد  
 هذه السياسة التي ما زال االحتالل يتبعها من أجل الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية               .إسرائيل

 ليل فيما يتعلـق   لتحقيق مكاسب تفاوضية تتمثل في الضغط على المفاوض الفلسطيني للقبول بأقل الق           
 علـى    االحـتالل   مساحة محدودة من األراضي الفلسطينية، في حين يـستحوذ         ببسط السيطرة على  

المواقع المهمة سواء من الناحية الجغرافية أو اإلستراتيجية أو البيئية، األمر الذي يؤدي إلى ضعف               
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موارد السلطة التي تعمل ولو بشكل بسيط على توفير بعـض االحتياجـات األساسـية للمـواطن                 
  . على الذاتيني وإيجاد نواة للتنمية باإلعتمادلسطالف
  

هذا الفراغ الذي يجهد االحتالل إلى إحداثه في المجتمع الفلسطيني من خالل حرمانه من الوصـول                
و إلى حالة من تحقيق التنمية في أي مجال من المجاالت سواء كانت تنمية اقتصادية أو اجتماعيـة أ                 

 للبحث عن وسائل وطـرق ومقترحـات مـن أجـل تفعيـل دور               اثقافية أو سياسية أو بيئية يدفعن     
 كونها موضع اهتمام الباحث لما لها من أهميـة        المختلفة التنمية    قضايا المؤسسات غير الحكومية في   

 للفرد والمجتمع األمر الذي يؤدي إلى حالة مـن          يفي رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقاف     
 فمع تطور المجتمعات والجماعات البشرية، وازدياد حاجات األفـراد،          االستقاللية والرفاهية والتقدم،  

  .وعجز الحكومات في أحيان كثيرة عن تلبية هذه الحاجات بشكل كامل تحقيقا لمتطلبات التنمية
  

اجات العامة بسبب    نتيجة لطبيعة القطاع الخاص الربحية التي ال تالئم في أحيان كثيرة طبيعة االحتي            
درة الفئات البسيطة والمحدودة الدخل وصاحبة المطالب المتعددة على دفع مقابل ما             وعدم ق  طبيعتها،

يقدمه القطاع الخاص، كان ال بد من وجود طرف ثالث مستقل عن الحكومة، وال يـسعى لتحقيـق                  
-Non(الربح من جهة أخرى، وهو ما يعرف بالقطاع األهلـي أو المؤسـسات غيـر الحكوميـة                  

governmental organizations( ومع الطبيعة الخاصة للوضع الفلسطيني، فإن هناك ضرورة ،
خاصة أيضاً لوجود مثل هذا القطاع، والذي يلعب دور هام على الساحة الفلسطينية التي تشهد مـن                 

مستقلة قبـل   ) دولة(المعضالت والمتغيرات ما يصعب حصره، حيث أن عدم وجود سلطة قانونية            
 السلطة الفلسطينية في أحيان كثيرة وعجزها عن تلبية االحتياجات          توقيع اتفاقية أوسلو، وتراجع دور    

يخها، وسياسـات االحـتالل     المجتمعية نتيجة الحصار واإلغالق والمقاطعة الدولية في فترة من تار         
وسـعي  ) انتفاضـة األقـصى   ( لكل ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية في فترة االنتفاضة الثانية         التعسفية

دمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني وبنية السلطة الفلسطينية، وإدخالها في          سلطات االحتالل إلى ت   
دائرة العجز وعدم القدرة على الوفاء بوجباتها كسلطة تمثل وتحكم شعب يجب أن تفي بالتزاماتهـا                
اتجاهه، أدى فعالً في كثير من األحيان إلى حدوث العجز المطلوب من سلطات االحتالل، وشـكل                

ام السلطة الفلسطينية في تحقيق المطالب المجتمعية نتيجة نقص التمويـل أو المقاطعـة، أو               عائقاً أم 
ربما لتركيزها على إعادة بناء ما دمره االحتالل أكثر من تركيزها على إنشاء مـشاريع جديـدة أو                  

 وقد شكل هذا الوضع الخاص الذي يحيط بالحالة الفلـسطينية مبـرراً منطقيـاً             . تلبية مطالب جديدة  
 ،لوجود حركات اجتماعية ومؤسسات غير حكومية تتحمل جزء من األعباء التي يحتاجها المجتمـع             

   .ائق أمامه في حال عدم النهوض بهاويمكن أن تشكل عو
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  : مشكلة الدراسة.2.1
  

ما الوسائل الكفيلة لتفعيل دور المؤسسات غير       : تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال اآلتي        
   في محافظات شمال الضفة الغربية؟ قضايا التنمية  فيالحكومية

  
  :مبررات الدراسة. 3.1

  
  : تبرز مبررات الدراسة فيما يأتي

  
  .  في عدد المؤسسات غير الحكوميةة المستمرةدايالز •
د تعزيز صمود الدور اإليجابي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات غير الحكومية على صعي •

 .الشعب الفلسطيني

 الكثير من المؤسسات غير الحكومية حول العمل االغاثي الطارئ وليس العمل شاطتمحور ن •
  .التنموي المستدام

أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات غير الحكومية على صعيد تقديم الخدمات  •
  .المختلفة للعديد من القطاعات في إطار من التكامل والتنسيق والشراكة مع السلطة

متطلبات التنمية خاصة في المناطق البعيدة  على تلبية لطة الوطنية قدرة السضعف •
  .والمهمشة

مجاراة المانحين في تنفيذ الكثير من المشاريع دون النظر إلى اولويات واحتياجات المجتمع  •
  .المحلي

  
  : أهّمية الدراسة.4.1

  
  :ستظهر أهمية الدراسة من خالل

  
  :األهمية العلمية

  
لمختلفة بدراسة حول تقديم مقترحات لتفعيل دور المؤسـسات غيـر           أنها ستغني المكتبات ا    •

 .   قضايا التنمية الحكومية في
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  :األهمية التطبيقية
 

 التنميـة فـي      قـضايا  ما ستقدمه من مقترحات لتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية فـي           •
عمـل  محافظات شمال الضفة الغربية األمر الذي سيجعل منها أنموذجاً يمكن تطبيقه علـى            

 . المؤسسات غير الحكومية في مناطق مختلفة

ما تشهده الساحة الفلسطينية من تجاذبات سياسية مما ينعكس على عمل المؤسـسات غيـر                •
الحكومية التي من المفترض أن تقوم بتنفيذ مشاريع إنمائية وليست إغاثية مقتصرة على فئة              

ول السلطة لها فنجد أنها تركز      معينه دون النظر إلى الفئات المهمشة والبعيدة عن مدى وص         
 . فعالً للمساعدةةعلى مناطق تواجدها وليس على المناطق المحتاج

  
  :  أهداف الدراسة.5.1

  

 الهدف الرئيس للدراسة يتمثل في اقتراح وسائل كفيلة بتفعيل دور المؤسسات غير الحكوميـة فـي               
  .  التنمية في محافظات شمال الضفة الغربيةقضايا

  :الفرعية للدراسة فتتمثل فيوأما األهداف 
 التنمية في محافظات شمال  قضاياالتعرف على واقع مساهمة المؤسسات غير الحكومية في •

  .الضفة الغربية
  . التنمية قضاياالتعرف إلى المعيقات التي تواجه مساهمة المؤسسات غير الحكومية في •
 التنمية من  قضاياية فياقتراح آليات من شأنها االرتقاء بمساهمة المؤسسات غير الحكوم •

  .  وجهة نظر كل من المجتمع المحلي وقيادات المؤسسات غير الحكومية
التعرف على مدى مساهمة خصائص عينة المبحوثين في تقديم مقترحات لتفعيل دور  •

 في محافظات شمال الضفة الغربية تبعا  قضايا التنمية المنظمات غير الحكومية في
  .لمتغيرات الدراسة

  
  :أسئلة الدراسة .6.1

  

  : تتمثل الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي
  

 فـي محافظـات شـمال        قضايا التنمية  ما الوسائل الكفيلة بتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في        
  الضفة الغربية ؟ 
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  :وأما األسئلة الفرعية للدراسة فتتمثل فيما يأتي
  

 في محافظات شـمال الـضفة       التنمية قضايا ما مدى مساهمة المؤسسات غير الحكومية في       •
  ). والخدمات االجتماعية الزراعة، الصحة،التعليم(الغربية ؟ 

   ؟ قضايا التنميةما المعيقات التي تواجه مساهمة المؤسسات غير الحكومية في •
 التنمية مـن وجهـة    قضاياما السبل الكفيلة لالرتقاء بمساهمة المؤسسات غير الحكومية في      •

  .  لمجتمع المحلي وقيادات المؤسسات غير الحكوميةنظر كل من ا
ما تأثير خصائص العينية على إجابات المبحوثين من حيث تقديم مقترحـات لتفعيـل دور                •

 في محافظات شمال الضفة الغربية تبعا لمحاور         قضايا التنمية  المؤسسات غير الحكومية في   
مي ، مكان الـسكن ، المـسمى        الجنس ، العمر ، المؤهل العل     : الدراسة من حيث متغيرات     
 .الوظيفي ، سنوات الخبرة

  
  : فرضيات الدراسة.7.1

  
فـي متوسـطات    ) α  ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  •

 قضايا  إجابات المبحوثين من حيث تقديم مقترحات لتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في           
  .الغربية تعزى لمتغير الجنس في محافظات شمال الضفة التنمية 

فـي متوسـطات    ) α  ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  •
 قضايا  إجابات المبحوثين من حيث تقديم مقترحات لتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في           

  . في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير العمرالتنمية 
فـي متوسـطات    ) α  ≥ 0.05 (اللة إحصائية عند مستوى الداللـة ال توجد فروق ذات د •

  قضايا إجابات المبحوثين من حيث تقديم مقترحات لتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في           
  .التنمية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

في متوسطات إجابات ) α  ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •
 التنمية   قضايا المبحوثين من حيث تقديم مقترحات لتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في          

  .في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن
فـي متوسـطات    ) α  ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  •

  قضايا قديم مقترحات لتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في       إجابات المبحوثين من حيث ت    
  .التنمية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
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فـي متوسـطات    ) α  ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  •
  قضايا الحكومية في إجابات المبحوثين من حيث تقديم مقترحات لتفعيل دور المؤسسات غير           
 .التنمية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخدمة
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  الفصل الثاني
___________________________________________________________  

  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
   المقدمة1.2.

  
هوم وتاريخ المؤسسات غير الحكومية المحلية، واألدوار التي قامت بها علـى            يتناول هذا الفصل مف   

 وكذلك بعض الدراسات السابقة التي تم الحصول عليها من          ،اختالف السلطات التي حكمت فلسطين    
خالل البحث في المراجع ذات العالقة بموضوع الدراسة سواء كانت كتب أو مقـاالت أو انترنـت                 

  .ات ذات العالقة بموضوع الدراسةوكذلك من خالل المؤسس
  

  :اإلطار النظري .2.2

  
  .والمواضيع ذات العالقة نتناول مفهوم وتاريخ المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية يليفيما 

  
  :مفهوم المؤسسات غير الحكومية المحلية. 1.2.2

  
 مثـل تومـاس     كان الغرب أول من تناول مفهوم المجتمع المدني على يد مفكري العقد االجتماعي            

س وجون لوك وجان جاك روسو ومنتسكيو، وفي بداية ظهور المجتمع المـدني كـان يعنـي                 بهو
ولكـن مـع    ،   المجتمع المدني كان النقيض لمجتمع ما قبل الدولة أي لحياة شريعة الغاب            نالدولة، إ 

ل بأنـه   مرور الوقت بدا الفصل بين الدولة كجهاز سياسي والمجتمع كفعاليات ومصالح، ويمكن القو            
ليس من السهل الزعم بوجود مجتمع مدني قبل الرأسمالية فالنقابات واالتحادات والمؤسسات المدنية             
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الكبيرة والتي جاءت لتحد من تدخل الدولة في حياة الفرد إنما هي إفرازات حديثـة فـي عـصرنا                   
  .الحديث

الخبرات والمنافع العامـة    بأنه كل المؤسسات التي تتيح لألفراد التمكن من         "ويعرف المجتمع المدني    
  ) 2001،أبراش".(دون تدخل أو توسط الدولة 

 واألطر  ، واالتحادات ، والتعاونيات ، واألندية ، والنقابات ، الجمعيات  األحزاب، والمجتمع المدني يضم  
 الجماهيرية، ويسمى بالمدني ألن االنتماء يتجاوز االنتمـاء للعائلـة والعـشيرة والقبيلـة وينتمـي               

بغض النظر عن عائالتهم وجنسهم ولونهم ودينهم وشتى إشـكال          نظماته بشكل متساو    المواطنين لم 
  .التقسيم والتمييز األخرى

وبهذا فإن المجتمع المدني يستند إلى الفعل الذاتي الحر والى التنظيم الجماعي عن طريق العـضوية                
 قيام مثل هـذا  ن، ولكويقبل بالتعددية والتنوع وهو يحتوي على نمط مجتمعي مستقبلي يتسم بالحرية       

  ).2006السيد،. (المجتمع يشترط توفر الديمقراطية لتحقيق التوازن
  

 مؤسسات المجتمـع المـدني      مويكون المجتمع المدني مستقل نسبيا عن المجتمع السياسي، وتستخد        
  .الضغط على السلطة أو الدولة من اجل تحقيق مصالح هذه المؤسسات وأعضاؤها

المدني بعد أن تبناه البنك الدولي وتبنى مصطلحات ومفاهيم أخرى مثـل     وقد شاع مصطلح المجتمع     
  ).1999سالم،.(الحكم الصالح، والحكم الرشيد والتنمية المستدامة والتنمية البشرية

  
 أن المجتمع المدني يتكون من التنظيمات غير        يم أستاذ علم االجتماع المصري     سعد الدين إبراه   يرى

 وال يولد فيها وال يرثها كما هـو         ، طواعية نظيمات التي ينضم إليها الفرد    لتاإلرثية في المجتمع أي ا    
أن الجمعيات  الحال في التنظيمات التقليدية كالعائلة والحمولة والعشيرة وغيرها،ولكن هناك من يرى            

قع كلهـا فـي      والعادات والتقاليد ت   والنقابات والتكوين العشائري والطائفي والقبلي والعائلي والثقافي      
  . ال المجتمع المدنيمج
  

المجتمع الذي تنـتظم فيـه      " أما محمد عابد الجابري المفكر المغربي فيقول أن المجتمع المدني هو          
العالقات بين أفراده على أساس الديمقراطية أي المجتمع المدني الذي يمارس فيه الحكم على أساس               

ـ    أغلبية سياسية حزبية وتحترم فيه حقوق المواطن السياسية واالج          يتماعية واالقتصادية والثقافية، ف
 بعبارة أخرى المجتمع الذي فيه دولة المؤسسات بالمعنى الحديث للمؤسـسة مثـل              هحدها األدنى، ان  

  ).1995جقمان؛ وآخرون . (البرلمان والقضاء المستقل واألحزاب والنقابات والجمعيات
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 المدني وتطويره بحيث بات قاعدة       فقد عمل على تأهيل مفهوم المجتمع      يأما المفكر االيطالي غرامش   
رئيسية للتمرد على الهيمنة االيدولوجية والثقافية المتمثلة بالعائلة والمدرسـة والجامعـة ووسـائل              

   )2000غزال،.(اإلعالم
  

  :مفهوم التنمية. 2.2.2
  

ال التغيير الشامل الذي يط   "إن المفهوم األساسي الذي يعبر عن التنمية هو مفهوم التغيير ويقصد به             
  .)2000نصر، .(هياكل المجتمع واالقتصاد والدولة، ويمتد ليشمل مناحي الحياة الثقافية والقيمية

  

كما يمكن تعريف التنمية بإنها الجهود المنظمة التي تبذل وفـق تخطـيط مرسـوم للتنـسيق بـين                   
 ).1987وعبد المرسي، عثمان( االمكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط اجتماعي معين

  

هنا يبرز السؤال حول الهدف من جراء أحداث هذا التغيير، وأيضا من هي الجهة التي تحـدد هـذا    
 هذا التغيير يحدث في المجتمع بشكل عملية ذاتية داخلية ؟ أم هل هذا التغيير يحـدث                 لالهدف، وه 

 يعبـر  بفعل انسجام وتوافق مع أهداف ووسائل خارجية ؟ أم هل هذا التغيير عبارة عن حدث تلقائي          
  عن تطور طبيعي أم انفعال لمؤثرات خارجية؟ 

  
 فـي    المجتمع، بحيث يعكس هذا اإلنمـاء والتوالـد        تنمية عملية إنماء وتوالد ذاتي تتم داخل      تعتبر ال 
 يعتبر امتداد لماضيه وحاضـره ومـستقبله،        ا خصائص وتفاعالت وأبعاد هذا المجتمع، كم      المجتمع

ـ  يكون بعد ذلك هو نفس المجتمع و    ثبحي  تطـور حاجـات وأهـداف    سليس مجتمعا آخرا ، ويعك
 هو نموذجـة     يكون نموذج التنمية   ثبحي وحاجات ومعايير وكل ثقافة هذا المجتمع،        وطموحات وقيم 

   . الخارج وال يتفق مع عاداته وقيمهنلمجتمع آخر فرض علية مفعال وليس نموذج 
  

في النظر إلى التنمية، فمن وجهة      أن هناك فرق    " يوسف الصايغ "وفي نفس السياق يرى االقتصادي      
نظر البلدان المتقدمة فمفهوم التنمية محدود ومحدد بحيث يعبر عن زيادة الناتج القومي الحقيقي من               

أما في الـدول    .  ارتفاع معدل الناتج الفردي وحصتة من الناتج العام        ن يعبر ع  كعام إلى آخر، وكذل   
نمو، وهي تتضمن النمو لكنها تتخطاه في المحتـوى،         النامية فالتنمية لها دالالت أعمق وأوسع من ال       

 يتفق هذا الفهم مع واقع هذه الدول وحاجتها إلى عمليـات تغييـر تنمـوي تطـال الهياكـل                    ثبحي
  ). 1997الصايغ،.( االجتماعية واالقتصادية والسياسية والديمغرافية
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يمكـن بهـا توحيـد جهـود        العمليات التي   "آما من وجهة نظر هيئة األمم المتحدة فإن التنمية هي           
المواطنين والحكومة لتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعيـة فـي كـل المجتمعـات المحليـة،               

عثامنـه،  ".( على االندماج في حياة األمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قـدر مـستطاع             اومساعدته
1997(.  

  
  ):(1948-1917من  في مجال التنمية  األهلية الفلسطينيةتر المنظمادو .3.2.2

  
وكـذلك  تاريخياً ارتبط العمل التنموي الفلسطيني بالعمل الوطني والسياسي وظل داعماً ومـؤازراً             

 وإعـالن االنتـداب     ،1917 وعندما احتلت فلـسطين عـام        ،رافداً أساسيا من روافد العمل الوطني     
 وقيـام   ،ر وما تبعها من تأسيس وطن قومي لليهود بموجب إصدار وعد بلفو           ،1922 عام   يالبريطان

 قامت المنظمات األهلية الفلسطينية بدور هام على صعيد مقاومة الهجـرة            1948دولة إسرائيل عام    
 كما ركز العمـل األهلـي علـى         .ناليهودية وتقديم مساعدات اإلغاثة إلى منكوبي الحرب والالجئي       

النـوادي   واالتحـادات و   1925مقاومة تأسيس وطن قومي لليهود فنشأت جمعية العمال العرب عام           
 حيـث  ل ضـد االسـتعمار   في هذه الفترة في النضابارز  كان للمرأة دور    وقد ،والجمعيات الخيرية 

، كما ساهمت النساء في دعم      1929كانت المرأة أول من دعا إلى مقاطعة المنتجات الصهيونية عام           
اصـمة النـسائي،    اتحاد الع، االتحادات النسوية في تلك الفترة مثل   ت لشراء السالح، وتشكل   نالفدائيي

"  االتحاد النسائي العربي في نابلس ولقد أشارت ليزا تراكي إلـى           ةواالتحاد النسائي في عكا، وجمعي    
أن أول عمل نسوي منظم قامت به النساء الفلسطينيات، كان جزءا أساسيا من النضال السياسي ضد                

النسوي الالحق على نفس    وقد سار العمل    " االستعمار الصهيوني لفلسطين في أوائل القرن العشرين      
  ).1993ليزا،.(األساس وفي نفس البوتقة الوطنية

  
  .:)1967-1949(فترة التواجد األردني في الضفة الغربية والمصري في قطاع غزة  1.3.2.2

  
، 1948تراجع العمل األهلي الفلسطيني في هذه الفترة، وذلك بسبب اإلحباط الذي رافق نكبة عـام                

 والمصري على حركة وحرية المواطنين الفلسطينيين، وما رافق ذلك من            األردني قوبسبب التضيي 
 أن مضمون العمل األهلي في تلك الفترة ركز على مقاومة مـشاريع             ضعف لألحزاب السياسية، إال   

 العودة أساس ومحـور العمـل الـسياسي فـي تلـك             قالتوطين، حيث كانت قضية الالجئين، وح     
  ).2004عبد الهادي ،.(الفترة
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  :(1970-1980)الفترة  .2.3.2.2

  
إن من أهم ما ميز هذه الفترة هو بروز منظمة التحرير الفلسطينية واالتفاق علـى كونهـا الممثـل                   

 تطور العمل األهلي في هذه الفترة بشكل ملحـوظ، فقـد            ثالشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حي    
 واالتحادات في الخارج، والتـي      عملت منظمة التحرير الفلسطينية على إنشاء العديد من المؤسسات        

 تم إنشاء لجان العمل التطوعي في الضفة        ككانت تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وكذل       
إال أنة لم يكن هناك     . ية للسكان الغربية وقطاع غزة والتي ساهمت في تقديم بعض االحتياجات التنمو         

 الطارئـة ولـيس    عملهـا إطـار اإلغاثـة    بلورة لرؤية تنموية شاملة لدى هذه اللجان، ولم يتجاوز        
ـ     -على األقل رسميا  – واعتبر االحتالل مسئول     المستدامة  ث عن تقديم كافة الخدمات االجتماعية، حي

كان هناك موقف متشدد لفصائل العمل الوطني وللمنظمات األهلية بما يتعلق بموضوع التنمية على              
 وإقامة الدولة وان أي عمل تنمـوي سـيعني          اعتبار أن األهمية يجب أن تولى للتحرير واالستقالل       

  ). 1997 ،يعبد الهاد.(تطبيعا مع االحتالل، وان التنمية تأتي بعد االستقالل ونشوء الدولة
  

  :)1987_1982( نان ف من لب.ت.فترة الثمانينيات،خروج م .3.3.2.2

  
ن ابرز مـا شـهدت      شهدت هذه المرحلة تميزاً في تاريخ عمل المنظمات األهلية الفلسطينية وكان م           

هذه المرحلة خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان حيث أصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة              
 الذي أدى إلى تركيز الفصائل في منظمـة التحريـر           رالواجهة المركزية في مقاومة االحتالل، األم     

من خـالل هـذه     الفلسطينية على شكل اطر ولجان وهيئات جماهيرية لكي تستطيع هذه الفصائل و           
 ولكي تعمل على تقديم خدمات تنمويـة        ،اللجان والهيئات واألطر ممارسة العمل السياسي من ناحية       

جان المختلفة سـواء     حيث تم ومن خالل هذا المفهوم إنشاء الل        ،للجمهور الفلسطيني من ناحية أخرى    
 ، والفالحـة  ، الطالبية  مثل االتحادات  ت وكذلك إنشاء االتحادا   ، نقابية أو نسويه   كانت زراعية صحية  

  .والشبابية والتي اعتبرت خط أمامي لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية
  

لقد ركزت المؤسسات الجديدة بشكل كبير على العمل في الجانب التنموي والـسياسي أكثـر مـن                 
الجانب االغاثي وعمدت إلى تشكيل أجسام وهياكل تنظيمية ديمقراطية تشكلت تياراتها من الفئـات              

  .لفقيرة والمتوسطة حيث وجهت خدماتها إلى الفئات األكثر احتياجاً في المجتمعا
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 ألهمية الرابط بين العمل السياسي والتنموي وأهمية إيجـاد بـرامج تنمويـة              نإن إدراك الفلسطينيي  
ايجابية من شأنها رفع وتحسين مستوى العيش للمجتمع الفلسطيني ومحاولة سد االحتياجات األساسية             

ان عامل أساسي في تشكيل وإنشاء األطر والهياكل والجمعيات وليس العامل الـسياسي وهـذا             لهم ك 
  ).1997عبدالهادي ،.(كان السبب في إنشائها

  
  ):1993أيلول_1988(مرحلة االنتفاضة  .4.3.2.2

  
 على إحداث تغيرات هامة ونوعية على صعيد األهـداف والبـرامج            لقد عملت طبيعة هذه المرحلة    

 شهدت نشوء مؤسسات أهلية فلسطينية سميت       اللمؤسسات األهلية الفلسطينية من ناحية، كم     التنموية  
  .بالمؤسسات والمراكز المهنية المتخصصة

بعداً آخراً لعمل المؤسسات األهلية الفلسطينية بناء على االعتقـاد الـسياسي            وأضافت هذه المرحلة    
شاط السياسي خالل مرحلة االنتفاضـة علـى    مستقلة حيث تمحور الن   ،بإمكانية نشوء دولة فلسطينية   

رفع شعار التحضير لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة من خالل عنصر البناء إضافة إلى البعد اآلخر               
وهو المقاومة إال انه وبالرغم من أهمية هذه العناصر بقي الطابع السياسي هو الغالب فـي عمـل                  

  . المؤسسات األهلية الفلسطينية
بناء والمقاومة اقتضت وتطلبت وفي اإلطار االستراتيجي نشوء مؤسـسة فلـسطينية            إن عنصري ال  

  .داعمة وجديدة مهنية ومتخصصة
  

روافـع داعمـة    لتي نشأت في إطـار االنتفاضـة        هذه المجموعة من المؤسسات المهنية ا     وشكلت  
مجاالت للمنظمات القاعدية ذات العضوية الواسعة التي ضمت أكاديميين ومهنيين ذوي تخصص في             

  )المصدر السابق(. متعددة
  

  ):1999-1993(اتفاقية أوسلو وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية  .5.3.2.2
  

وبعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية والتي فرض وجودها واقعاً اختلف عن ما كان قبله من حيث                
جابهة السياسية إلى   طبيعة عمل مؤسسات المجتمع المدني حيث انتقلت هذه المؤسسات من موقع الم           

موقع المجابهة المهنية حيث بدأت مؤسسات العمل األهلي سواء التي كانت موجودة قبل أوسـلو أو                
الحديثة بعد أوسلو بالتفكير والدخول في مرحلة البناء وتوفير خدمات تتسم بدرجة عالية من المهنية،               

مكتب المنسق  (مؤسسة أهلية  480ليصل إلى   ) 1999(وقد تضاعف عدد المؤسسات األهلية في عام        
  ).1999الخاص لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية، 
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وكان عمل المؤسسات األهلية في هذه الفترة من خالل اللجان واالئتالفات وذلك من خالل التنـسيق                
االيجابي مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، فساعدت في صياغة القوانين، كما ساعدت فـي              

 عملت على تقديم خدمات لفئات لم تقدر وزارات         اهيل العاملين في المؤسسات الحكومية، كم     عملية تأ 
  .السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم الخدمات لها

وكواقع جديد بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية أصبحت هذه المنظمات تعمل على توفير وتقـديم               
ت التي تقدم يتسم بالطابع االغـاثي إال أن األمـر           خدمات ذات طابع تنموي بعدما كان طابع الخدما       

ليس بالسهولة ذلك أن السبب الذي خلق وطبع المؤسسات األهلية بالطابع االغاثي ما زال موجـودا                
  ).1999الباز،.(وهو االحتالل ولكن التغيير كان بشكل ملحوظ

  
  ):2000(مرحلة انتفاضة األقصى عام  .6.3.2.2

  
ني بكافة أطيافه بالتأسيس إلقامة الدولة الفلسطينية، وإنـشاء الـوزارات           بعد أن بدأ الشعب الفلسطي    

المختلفة التي تعمل على إدارة شؤون المواطنين وتنظيم حياتهم جاءت انتفاضة األقصى بما حملتـه               
ـ              فتـره مـن االسـتقرار،       دمن قمع وتدمير للبنية التحتية الهشة أصال وإيجاد حالة من الفوضى بع

دن الفلسطينية من قبل قوات االحتالل، األمر انعكس بشكل كبير على منظمـات              حصار الم  ةومعاود
المجتمع المدني، حيث انتقلت هذه المؤسسات مره أخرى إلى العمل النضالي ومواجهـة االحـتالل               
األمر الذي اثر على الكثيرين من متلقي الخدمات من هذه المنظمات وخاصة في المناطق الريفيـة                

  ).2003فرحات،.(والمهشمة
  

  : مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية.4.2.2

  

  :هنالك مجموعة من المؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية من بينها
  

  :الحركات النسوية .1.4.2.2

  
 يكمـن وراء فاعليـة     في العالم العربـي    السياسية والمجتمعية دور المراة المهمش في المشاركة      ان  

  .ت النسويةالمنظما
 شـؤون الدولـة،     إدارةفـي    فالمراة وهي تشكل نصف المجتمع ترى بأنها قادرة على المـشاركة          

 وخصوصا ان هناك الكثير من النساء الحاصالت على مراكز علمية متقدمة تؤهلها للعمل جنبا الى              
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مل خـارج    مع الرجل في ادارة شؤون الدولة، اال ان هذا التهميش دفعها الى االنخراط في الع               جنب
  .اطار الدولة وهو ما يعرف بالقطاع الثاني والمتمثل بالمؤسسات الغير الحكومية

 جمعية خيرية نسائية ويتركز تواجد معظم هذه الجمعيات في الضفة الغربية            82يوجد في فلسطين      
والجسد االكبر لهذه الجمعيات هو االلتحـاد       ،  جمعية اما الباقي فتوجد في قطاع غزة       73حيث يوجد   

  . العام للمراة الفلسطينية
المشاكل التي تعاني منها هذه الجمعيات هي ذات المشاكل التي تعاني منهـا المنظمـات غيـر                 ان  

الحكومية االخرى سواء بإعتمادها على التمويل الخارجي او بإعتمادها على تمويل السلطة بالضافة             
  .)2005ابوسيف،(. االجرالى العزوف عن مبدأ العمل التطوعي والبحث عن الوظيفة مدفوعة

  

  : النقابات العمالية.2.4.2.2

  

 جمـاهير العمـال   تتأسست النقابات العمالية في فلسطين في العشرينات من القرن الماضي، وحشد   
  الفلـسطينية تـشتت الحركـة العماليـة   1948  للنضال ضد االنتداب البريطاني، لكن بعد نكبة عام

نها لم تحظى بهامش كبير من الحرية واالستقاللية فـي          وتركزت في الضفة الغربية وقطاع غزة لك      
 1967وبعد حرب عام    ،   واإلدارة المصرية في قطاع غزة      الغربية ظل الحكومة األردنية في الضفة    

عملت الحركة العمالية على إعادة تنظيم نفسها وواجهتها السلطات اإلسرائيلية وقامت باعتقال وإبعاد             
مساعدة المجتمع وتعويضه عن النقص في توفير الخدمات من جراء          قادتها، لكن النقابات سعت إلى      
  .سياسات االحتالل اإلسرائيلي

  
ئة نقابة عمالية نتيجة ازدياد عدد العمال في الـضفة          ثمانينات وصل عدد النقابات إلى م     وفي بداية ال  

  ).1993سعد، (. حوالي الثلث منهم في إسرائيلل ألف عامل، عم390والقطاع الذين وصلوا إلى 
ـ      "بو سيف هي    فالنقابات واالتحادات المهنية كما يقول عاطف أ       دونها أو  قلب المجتمـع المـدني وب
  ".بتعطيلها ال يمكن إعادة االعتبار للمجتمع المدني

ولكي تبقى النقابات الفلسطينية ضمن هذا السياق يجب عليها الرجوع إلى جمهورها وعدم التقريـر               
 االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتوقيع اتفاقات مع ألهـستدروت  بالنيابة عنه كما حدث عندما قام     

 ال بد وأن تقوم هذه النقابات بعقـد مـؤتمرات داخليـة             ك، وكذل 1995-1997اإلسرائيلي في عام    
وانتخاب هيئاتها ومجالس إداراتها بشكل دوري بحيث ال تبقى مرتبطة بشخص واحـد وهـي مـن              

لطة في مرافعاتها ضد منظمات المجتمع المدني خاصـة فيمـا           األمور التي أصبحت مدخال لدى الس     
  ). 2006ابوسيف،.(يتعلق بتفعيل العملية الديمقراطية
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ويعتقد الباحث بصحة ما ذكره ابو سيف لكي يكون موقف القائمين على العمل في المؤسسات غيـر                 
ة لما تضمه مـن اعـداد       كما يعتقد الباحث ايضا بأهمية النقابات العمالي       ،الحكومية اكثر قوة وتأثير   

لما فية خدمـة    كبيرة يمكن ان يكون لها االثر الكبير في التاثير على القرارات التي تتخذها السلطة               
  .افراد المجتمع

  
  :االتحادات الطالبية .3.4.2.2

  

تشكلت االتحادات الطالبية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية وكانت مرتبطة بالتنظيمات الفلسطينية           
 الحركة الطالبية بدرجـة     تت هذه الكتل وتحالفت من اجل تشكيل المجالس الطالبية، وتميز         وتنافس

عالية من التسييس ولعبت دورا هاما في النضال الوطني وخرجت كوادر شبابية وأكاديميـة قـادت                
 من العراقيـل اإلسـرائيلية واإلغالقـات المتكـررة          مقطاعات هامة في المجتمع الفلسطيني، بالرغ     

ت والمعاهد فقد جاءت االنتخابات الدورية لمجالس الطلبة، وكان هناك تداول فـي الـسلطة               للجامعا
 تبشكل ديمقراطي كون هذه الشريحة هي األكثر وعيا بضرورة الممارسة الديمقراطيـة، واسـتمر             

 أن فاعلية الكتل الطالبية مع إدارات الجامعات        عهذه الحالة بعد دخول السلطة إلى ارض الوطن، م        
اهد كانت أقوى وأكثر تأثيرا في تحقيق القـضايا المطلبيـة إال أن الحركـة الطالبيـة تقـوم                   والمع

  ).1995ابوعمرو،(.بالنشاطات الثقافية والسياسية والتعبوية واألعمال التطوعية
  

  :المنظمات الطوعية .4.4.2.2

  

نية وفلسطينية  تنقسم المنظمات الطوعية العاملة في فلسطين إلى قسمين األولى منظمات طوعية وط           
بينما الثانية منظمات وهيئات أجنبية وهذه األخيرة ال تعتبر من مؤسسات المجتمع المـدني إال أنهـا      

  .تؤثر فيه
  

 والرعايـة   ، والزراعيـة  ، الفلسطينية فنـشطت فـي المجـاالت الـصحية         ةأما المنظمات التطوعي  
ت واعتمدت في مواردهـا     واالجتماعية ووصلت إلى شرائح من المجتمع خاصة في القرى والمخيما         

 بالتنافس الـشديد    ة اتسمت نشاطات المنظمات التطوعي    اعلى مصادر الدعم والتمويل الخارجي، كم     
مصطفى ألبرغـوثي انـه أصـبح لهـذه         .ويرى د ،  نتيجة ارتباط كل منها بتنظيم أو حزب سياسي       

 االحتالل من   المؤسسات ادوار مختلفة في ظل وجود السلطة الوطنية من جهة وفي ظل عدم انتهاء             
جهة أخرى وتتمثل هذه األدوار في مواصلة الدور الوطني المقاوم والدور التنموي والمساهمة فـي               

  .)1998ألبرغوثي؛ واخرون(.بناء مجتمع مدني ديمقراطي
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  : الجمعيات اإلرثية .5.4.2.2

  

ـ     ، لغوية ، أو ، أو عرقية  ،وتتكون من جمعيات قائمة على أسس دينية       ى قرابـة    أو عشائرية قائمة عل
 يدين الفـرد بـالوالء للتنظـيم        د في المجتمع الفلسطيني، فق    تكما إن هناك تداخال في الو الءا      . الدم

 هذه الجمعيات لعبت دورا هاما في ظـل خـصوصية الـشعب             نالسياسي وللعائلة في آن واحد، إ     
يـه  الفلسطيني فقد أسهمت في المحافظة على درجة مدنية المجتمع الفلسطيني في وقـت غابـت ف               

 العائالت والعشائر للعادات والتقاليد لحل      ةالسلطة الفعلية أو هياكلها أو أدواتها في المجتمع، ومراعا        
  .للخالفات والتجاوزات على حقوق اآلخرين

  
وتسعى هذه الجمعيات كغيرها من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في المجال العام مـن اجـل                

 تقديم الدعم   نتخابات عن طريق حشد األصوات و     للفوز في اال  انتزاع المكاسب إلفرادها ومساعدتهم     
إال أن هذه الجمعيات قد تكون من معيقات التحول الديمقراطي إذا طغت العالقة             .المادي أو المعنوي  

التقليدية في المجتمع من تسخير آلية ديمقراطية حديثة مثل االنتخابات لتحويـل زعامـات تقليديـة                
وجهاء ورؤساء العشائر إلى زعامات سياسية منتخبة فقد تشكل العـادات           عائلية أو عشائرية مثل ال    

والتقاليد االجتماعية والصراعات االثنية والطائفية عائقا أساسيا أمام نشوء مجتمع المدني تقوم علـى        
 عوامل معيقة أمام تطـور المجتمـع المـدني،           كما يمثل الفقر والتمييز    أساس حرية الفرد المستقل،   

 أن الجمعيات اإلرثية تكون من مؤسسات المجتمع المدني نظرا لروابطهـا األوليـة        من يرى  كوهنا
   ).2006موسوعة الشباب السياسية .(وطبقيتها الموروثة

  
لكن يرى الباحث أن هذه الجمعيات تكون من ضمن مؤسسات المجتمع المدني عند التزامها بمبادئ               

أن الحقيقة ملك للجميع وإتباع أسلوب الحوار مـع         هذا المجتمع وقبولها التعدد واالختالف، وإيمانها       
 تصبح مؤهلة للقيام بدور الوسيط بين الحكومة واألفراد في حدود ما يـسمح              ابقية الجماعات، فعنده  

  .به القانون
  

  :واقع ممارسة المؤسسات غير الحكومية في مجال التنمية في الوقت الراهن .5.2.2

  
خر القرن التاسع عشر بلعب دور هام في مجـاالت مختلفـة            تقوم المنظمات غير الحكومية منذ أوا     

 تعمل على لعب دورا     يتساعد على النهوض بالمستوى االقتصادي واالجتماعي للفئات المهمشة، فه        
هاما في نشر التعليم وتقديم خدمات صحية من خالل بناء المستشفيات وتقـديم العـالج والرعايـة                 

  .االجتماعية للفقراء
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سة المؤسسات غير الحكومية باختالف أماكن تواجدها من خالل مجموعة مـن            ويمكن توضيح ممار  
  .المحاور الرئيسية

 .العمل على تخفيف حدة الفقر من خالل إيجاد مصادر جديدة لألسر الفقيرة لزيادة دخولها •

 .المختلفةمقابلة االحتياجات اإلنسانية  •

 .دراسة البيئة واحتياجاتها كذلك حصر الموارد في المجتمع •

 .الحد من مشكلة األمية •

 .نشر الوعي الصحي منة خالل النشرات، والندوات، وورش العمل والتدريب •

 .فرص عمل للحد من مشكلة البطالةإيجاد   •

  
وكما هو معروف فإن الدولة سواء كانت نامية أو متقدمه ال تستطيع وحدها أن تتـولى مـسؤولية                  

ـ          الرعاية والتنمية االجتماعية حيث تعتبر المؤسسات       ن غير الحكومية شريك للدولة فـي العديـد م
القطاعات كالتعليم، والصحة، والرعاية االجتماعية وغيرها التي تسهم في التخفيف عـن الحكومـة              

  . وتساعد في الوقت ذاته على رفع المستوى االجتماعي واالقتصادي للمواطنين
عة عملها واألنشطة التي تقوم بها      أما بالنسبة للمنظمات األهلية الفلسطينية فيمكن تقسيمها حسب طبي        

  : إلى
  

الجمعيات الخيرية، وتضم المنظمات األهلية التي تعمل في مجال العمـل الخيـري بـشكله              •
  .التقليدي الذي يعتمد صيغة مانح وممنوح

 علـى تقـديم الخـدمات       امنظمات الخدمة والرعاية االجتماعية، وهي التي تركز نشاطاته         •
 واأليتـام   نماعية، وخدمات الرعاية للفئات الخاصة، كالمـسني      الصحية واالقتصادية واالجت  

 .والمعاقين

المنظمات التنموية، وهي نوع جديد من منظمات العمل األهلي بدأ يتناهى تدريجيا، ويهدف              •
إلى تحقيق التنمية في إطار المجتمع المحلى المحدد، وتعمل في مجاالت قطاعية متخصصة             

  .مثل التعليم والصحة والتدريب
 

 في مجاالت مـن شـانها الـضغط         أي منظمات التأثير والرأي الفاعلة    المنظمات الدفاعية،    •
والتأثير في السياسات العامة مثل منظمات حقوق اإلنسان والدفاع عـن المـرأة وحقوقهـا               

 .ومنظمات حقوق المعاقين

األندية الشبابية والرياضية، والتي يغلـب علـى أنـشطتها الطـابع الرياضـي بأشـكاله                 •
 )ابوحالوة.(تلفةالمخ
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لقد ظهرت المؤسسات غير الحكومية كأحد أهم الفاعلين الرئيسيين في مجال التنمية إذ انه هناك نمو                
أو المجال فعلى سـبيل المثـال       كبير وغير مسبوق لهذه المؤسسات سواء من حيث العدد أو الحجم            

أن هنـاك مليـون منظمـة        منظمة غير حكومية في الواليات المتحدة األمريكية، كما          ان مليون هناك
-1995منظمة تشكلت في الفترة من      ،وفي أوروبا الشرقية هناك حوالي مئة مليون        قاعدية في الهند    

رة                 األمر 1988 ات الفقي  الذي يؤآد أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات غير الحكومية في مساعدة الفئ
  والمهمشة 

  
ذ بدايات القرن التاسع عشر حيث االهتمام فـي        وبالرغم من أن المنظمات غير الحكومية موجودة من       

 انه في الفترة األخيرة حصل تحوال محوريا ونقلة كمية          تلك الفترة بقضايا مثل مناهضة العبودية، إال      
 دفع العالم سالمون وهو احد علماء السياسة المهتمين         اوكيفية في واقع المنظمات غير الحكومية، مم      

ورة التنظيمية العالمية، وقد صـاحب ذلـك إعـادة لتعريـف دور             بهذه الظاهرة أن يطلق عليها الث     
 أنة أصبح ينظر إليها على أنها تمثل وتعتني بشكل          االمنظمات غير الحكومية في خطاب التنمية، كم      

   ).2005عدلي،( .كبير بالجماعات الفقيرة والمهمشة
  

نسبية عديدة تزيـد فـي      فمن وجهة نظر بعض الباحثين فإن المؤسسات غير الحكومية تتمتع بمزايا            
مستوى فعاليتها بشكل يفوق الدولة وذلك في عملية التنمية، حيث أنها تمتلك أساليب أكثر فعالية في                

 أن طريقة عملها تتسم بالمرونـة واالسـتجابة لالحتياجـات التنمويـة             كالوصول إلى الفقراء، وذل   
كما أن تكلفة ما    .المؤسسية الصارمة للمجتمعات المحلية خالفا للبيروقراطية حيث القوانين والقواعد        

 أن تعاملها مع    اتقوم بتقديمه من خدمات تكون منخفضة، كما أن قدرتها على جذب التمويل اكبر، كم             
  (Cross, J, 1997).الناس يكون بشكل مباشر من خالل تبني منهج يقوم على المشاركة

 
 

  :دور المؤسسات غير الحكومية في التنمية .6.2.2
  

العمل األهلي الفلسطيني أحد أهم القطاعات التي تعمل بـشكل فاعـل فـي المجتمـع                يعتبر قطاع   
الفلسطيني إضافة إلى القطاع الخاص والحكومة حيث يعمل هذا القطـاع علـى تنـشيط الحـراك                 
الديمقراطي داخل المجتمع والتي يعتبر أهم قنوات المشاركة الشعبية، حيث تعتبر المؤسسات األهلية             

ـ         التي تؤسس لكي تكـون الديمقراطيـة        البنية التحتية    ر يسينظامـاً للحيـاة، وكـذالك أسـلوبا لت
  .)2006سرحان، .(المجتمع
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قامت المؤسسات غير الحكومية في فلسطين منذ وجودها بإدوار مختلفة، حيث توافقت هـذه األدوار         
لبـات  مع المتطلبات التي مر ويمر بها الشعب الفلسطيني من النواحي المختلفة سـواء كانـت متط               

سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وذلك منذ سيطرة الدولة العثمانيـة علـى ثـروات األراضـي                 
وال يختلف الحـال فـي فتـرة االسـتعمار          . الفلسطينية سواء كانت هذه الثروات طبيعية أو بشرية       

ري في  البريطاني لفلسطين، وكذلك اإلسرائيلي أو أثناء التواجد األردني في الضفة الغربية أو المص            
إال أن قيام السلطة    . 1967قطاع غزة وصوالً إلى احتالل إسرائيل لبقية فلسطين بعد حرب حزيران            

الوطنية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، أوجد مرحلة جديدة ومختلفة أدت فيما أدت إليـة إلـى بلـورة                
ات مالمـح   مفاهيم جديدة ومضامين وادوار مختلفة للعمل األهلي، وهـي ادوار ومفـاهيم هامـة ذ              

، وكـذلك انـدالع انتفاضـة       ناك نوع من الحرية ولو بشكل بـسيط       وسمات خاصة، حيث أصبح ه    
، وتأثير هذه التطورات على مؤسسات العمل األهلي في الضفة الغربية وقطاع            2000األقصى عام   

غزة حيث انخرطت هذه المؤسسات وبشكل ملموس في مقاومة االحـتالل مـن خـالل فعاليـات                 
مر الذي اكسبها ثقة واحترام الجمهور الفلسطيني، وأضاف قيمه جديدة للعمل التنمـوي             االنتفاضة األ 

والمجتمعي التي تقوم به، وهي بذالك تشارك في الحفاظ على النسيج الـوطني الفلـسطيني فكانـت                 
 مـن خـالل الجمعيـات المـسيحية واإلسـالمية           1918الراعية له والحاضنة األساسية منذ عام       

  .)2002لدة، الشال.(المختلفة
  

 غير الحكومية في الصمود الوطني في وجه االحتالل اإلسرائيلي وعالقته           تدور المؤسسا  .7.2.2

  :في التنمية

  

 حيث أن هـذه     2000برزت قضية المنظمات األهلية بشكل واضح إثناء انتفاضة األقصى في عام            
مجتمـع الفلـسطيني قـام      االنتفاضة كان يتوقع حدوثها من قبل المنظمات وذلك على اعتبـار أن ال            

 من الممارسات اإلسرائيلية ولم تشكل االنتفاضة نشوزاً بـل جـاءت            هباالنتفاضة للتعبير عن سخط   
 ومؤسسات المجتمع المـدني   . ضمن السياق التاريخي للقضية الفلسطينية ونتاجاً للمعطيات السياسية       

  .لها دور في مقاومة االحتالل وتقديم الخدمات ألفراد المجتمع
  
   جاءت انتفاضة األقصى من وجهة نظر المؤسسات األهلية والمجتمع الفلسطيني بشكل عاملقد

نتيجة الممارسات اإلسرائيلية من استمرار في االستيطان واالنتهاكات اليومية وبسبب االعتـداءات            
  .المستمرة والخروقات للتعهدات التي تم االتفاق عليها في سياق معاهدة أوسلو
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 لحدوث االنتفاضة انه ومنذ األيـام األولـى         الحكومية الفلسطينية المؤسسات غير    ومن دالالت توقع  
 تم الحديث من قبل منظمات حقوق اإلنسان وعبر التقارير التي كانت تعد بـشكل               ةالندالع االنتفاض 

يومي إن هناك قتال متعمداً وإفراط في استخدام القوة حيث قفز هذا الموضوع من البعـد التحليلـي                  
 على الصعيد العالمي تم مخاطبة ماري روبنـسون المفـوض           ىي إلى البعد العملي، وحت    واإلخبار

ـ       2000السامي لحقوق اإلنسان في العام        م، وكذلك لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمـم المتحـدة، وت
دعوة العديد من منظمات حقوق اإلنسان الدولية للوقوف عن كثب على ما يـدور فـي األراضـي                  

يؤكد على أهمية الدور الذي لعبته المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية وإنها رفدت            الفلسطينية هذا   
العمل الوطني والحركة الوطنية ولو نظرنا من ناحية تاريخية نجد أن بروز الحركة الوطنية كانـت                

 وهي منظمات أهلية فلسطينية انبثقت منهـا    1918في إطار الجمعيات المسيحية واإلسالمية في عام        
   ).2002الشاللدة،.(ة الوطنيةالحرك

  
وفي اإلشارة إلى االتجاهات العامة لألدوار التي قامت بها المؤسسات غير الحكومية في المراحـل               
التاريخية المختلفة وعلى اختالف الحكومات التي سيطرت على األرض واإلنسان الفلسطيني ال بـد              

تمع مدني فلسطيني مـن الناحيـة       لحديث عن وجود مج   وجود صعوبة منهجية في ا    من اإلشارة إلى    
 إال أن هذا ال يمنـع       نالتاريخية وذلك بسبب التباين الواضح في أراء المفكرين والمثقفين الفلسطينيي         

 بأن التجربة الفلسطينية بها بعض االختالف والتميز عن التجـارب األخـرى سـواء           فمن االعترا 
بب ما مرت به فلسطين مـن سـيطرة         كانت إقليمية أو دولية ويأتي هذا االختالف بشكل خاص بس         

  .متعاقبة من قبل الدول التي احتلتها
  

وفي تعريفها لمفهوم المجتمع المدني تتجه بعض الدراسات واألبحاث إلى إعطاء مفهوم ضيق لهـذا               
التعريف على أساس أن المجتمع المدني ال يمكن أن ينمو ويزدهر ويتطـور إال بوجـود اسـتقالل                  

رغم أن هـذا     ال ينسجم أحيانا مع الخصوصية الفلسطينية بال       مأن هذا التقيي  سياسي ودولة وطنية إال     
لشامله بوجود الدولة الوطنية إال أنه ال يمكن اعتبار مثل هـذه الدولـة أساسـا       المفهوم يأخذ إبعاده ا   

يتضح عدم اعتبار وجود الدولة الوطنية شرطا مـن شـروط وجـود              .لنشوء ووجود مجتمع مدني   
  .ن خالل األدبيات التي تناولت هذا المجتمع بالبحث والتحليلالمجتمع المدني م

  
حيث يتبين من خالل هذه األدبيات تعريفات ال ترتبط حصرا بوجود الدولة الوطنية منهـا تعريـف                 

الذي يعتبر أن المجتمع المدني هو خليط من أشكال مختلفة من الروابط التي تـشمل               " محمد مصلح "
ت الخيرية والدينية وتشكيالت أخرى تتعامل مع بعضها البعض بـروح           النقابات والنوادي والجمعيا  
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من التسامح وذلك ليس فقط من اجل عالقة هذه المنظمات مع بعضها بل من اجل المواطنين جميعا                 
  . Muhammad )1993. (سواء كان ذلك في ظل وجود الدولة الوطنية أو عدمه

  
 مختلفة حول ذلك، فبينمـا       من عدمه فهناك آراء    ي فلسطيني أما فيما يتعلق بقضية وجود مجتمع مدن      

علي .لشقاقي على وجود هذا المجتمع بينما يتعارض ذلك مع د         خليل ا . زياد أبو عمرو و د    . ؤكد د ي
اعتباره المجتمع المدني الفلسطيني حقيقة واقعه ويعتبـر أن         " أبي عمرو "الجرباوي الذي يأخذ على     

  :هجيتين هماهذا الجزم يقود المؤلف إلى مغالطتين من
 تركيزه على عناصر المجتمع المدني وتجاهل مقومات هذا المجتمع في الوضع الفلـسطيني              :األولى

  .معرفا المقومات بالبيئة المدنية والثقافية السياسية المشاركة وعناصر الدولة الديمقراطية
ألحزاب والقوى لمفهوم المجتمع المدني يشمل ا  تتمثل في اعتماد تعريف توفيقي فضفاض     : والثانيـة 

  .)1993هالل، .(السياسية إضافة إلى الجمعيات الخيرية
  

يتضح من خالل ما تقدم أن هناك مفهومين للمجتمع المدني احدهما ال يربط وجود المجتمع المـدني                 
بضرورة وجود الدولة أما المفهوم الثاني يربط وجود المجتمع المدني بوجد بعـض أركـان نظـام                 

 والمؤسسات بمعنى وجود مفاهيم مدنية وحالة مدنية وتعتمد إلـى التفريـق        ديمقراطي وحكم القانون  
 والتفريق مـا    .والعائلية والجهوية والفئوية  وعدم الموائمة بين المجتمع الذي يتخذ العشائرية والقبلية         

. بين المجتمع المدني الذي يعتمد على الديمقراطية والنزاهة والمحاسبة وحكـم القـانون ويتفـق د               
 زيت مع فكرة وجود مجتمع مدني فلسطيني تحت سيطرة          رمان أستاذ الفلسفة في جامعة بي     جورج جق 

   ).1994جقمان،.(االحتالل ولكن بشيء من التحفظ
إن هناك تصاعدا في دور المؤسسات غير الحكومية في العقود القليلة الماضية سواء على الـصعيد                

  : العالمي أو اإلقليمي حيث يوجد متغيران
 االجتماعية وتحوالتها في الدول الرأسمالية وكذلك فـي الـوطن           لق بأوضاع دولة الرفاه   يتع: األول

  العربي 
  .  متعلق بالنظام العالمي وتحوالته:الثاني

  
  : االجتماعية وتحوالتهادولة الرفاه .8.2.2

  

 نشأة المنظمات غير الحكومية في الغرب منذ سنوات طويلة في صورتها األوليـة إال أن          بالرغم من 
وبتغير الظروف االجتماعية واالقتـصادية     . الخير واإلحسان كانت الصبغة التي تحكم عملها      فلسفة  
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في الغرب تغيرت الفلسفة الحاكمة لحركة هذه المنظمات، إال انه وبشكل عام يمكن القول أن ظهور                
  .المؤسسات غير الحكومية ارتبط بتعميم حقوق المواطنة في أوروبا وأمريكيا في القرن التاسع عشر

  
 اتجهت دول الغرب الرأسمالي إلى الدعوة إلى تـدخل          1929بعد األزمة االقتصادية العالمية عام      و

 وقد نشأ عن    ،الدولة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية من اجل إنقاذ النظام الرأسمالي من أزمته           
تقـديم الخـدمات     ةهذا التدخل ما أطلق علية دولة الرفاهة االجتماعية حيث تتحمل الدولة مـسؤولي            

األساسية وقد استمر هذا الوضع طيلة فترة االنتعاش االقتصادي التي أعقبت الحرب العالمية الثانية              
وحتى بداية السبعينيات حين بدأت أزمة النظام الرأسمالي وتجلت فـي ضـعف األداء االقتـصادي                

دولـة فـي الحيـاة      للدول الصناعية حيث ظهر تيار فكري نسب هذا الوضع إلى التوسع في دور ال             
 تلبـث   م دعمت الدول االشتراكية هذا التوجه وامتد األمر ليشمل البلدان النامية، ول           داالقتصادية، وق 

سياسات التنمية في الكثير من البلدان النامية أن تأخذ منذ الثمانينيات وخاصة في التـسعينيات بهـذا      
 تنفاق على خدمات الصحة، والخـدما     التوجه الجديد لتقليص دور الدولة في االقتصاد والحد من اإل         

  ).2000البيالوي،.(االجتماعية، والتعليم وغيرها
  
 فقـد أدت   . خاصة في البلدان الناميـة     ح بمقوالت خطاب التنمية   ترافق مع ما ذكر تحول آخر أطا      و

النتائج المتواضعة التي أحدثها العمل بهذا المفهوم والمتركز على دور مركزي للدولة فـي إحـداث                
حيث أن آثار هذه التنمية لم تصل إلى الفئات         .ية إلى إعادة النظر في المفاهيم الكالسيكية للتنمية         التنم

لذا بدأ الحديث عن تنميـة القـدرات البـشرية       ،ية ،ولم تتح لقوى اإلبداع أن تظهر      المهمشة والقاعد 
 حيـث   ،ساسـية وتشجيع المشاركة المجتمعية في التنمية والتركيز على إشباع حاجات المواطنين األ          

ظهر في هذا اإلطار مصطلحات مثل التمكين، المشاركة الشعبية، والتنمية المستدامة كمـا ظهـرت               
استراتيجيات تنموية جديدة اعتمدت في صياغتها وتنفيذها على فاعلين عديـدين مثـل المؤسـسات               

  ).1999ثابت،.( غير الحكوميةتالحكومية، والقطاع الخاص، والمنظما
 

  :العالمي وتحوالتهالنظام  .9.2.2

  

منذ عقد التسعينات تخطى مفهوم عمل المنظمات غير الحكومية عملية سد الفـراغ بـين األسـرة                 
والدولة لكن تطور إلى ضرورة قيام هذه المؤسسات إلى المشاركة في صنع السياسات جنـب إلـى                 

 علـى دور     السبب الرئيسي والوحيـد لالعتمـاد      ةلة الرفاه وجنب مع الحكومة، فليس فقط أزمة د      
  .المنظمات غير الحكومية في التنمية بل أيضا التغيرات الجذرية التي طرأت على النظام العالمي

  ).2002،معبد العظي(
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الحكومية بعـد اتفـاق     المضامين التنموية الجديدة في عمل المنظمات الفلسطينية غير          .10.2.2

  :أوسلو

  

غزة أدى بالمؤسسات األهلية إلى دراسة وتقييم       وطنية في الضفة الغربية وقطاع      السلطة  الإن وجود   
الوضع الجديد الناشئ ومحاولة وضع أهداف وخطط وبرامج وسياسات من شأنها تعزيز دور هـذه               

 الوضع الجديد من مهـام      المؤسسات وانتقالها إلى مرحلة أعلى من التنظيم بما ينسجم مع ما فرضه           
 الفلسطينية غير الحكومية وفي ظل االعتراف       علية قامت مجموعة من المؤسسات    ملقاة على عاتقها    

 موقف أولي يتضمن الخطوط     ةالعالمي المتنامي بدورها وقدرتها على إحداث تنمية مستدامة، بصياغ        
العريضة للمبادئ والسياسات وذلك لتنظيم عالقاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكان ذلـك فـي               

  :ع الخروج بورقة مبادئ تتضمن ما يلي حيث نتج عن هذا االجتما1993اجتماع أيلول 
حرية تكوين الجمعيات وعدم المساس بهذا الحق وان المجتمع لـن يكـون ديمقراطيـا إال                 •

 .باالعتراف بهذا الحق واحترامه

التأكيد على أهمية دور المؤسسات غير الحكوميـة فـي المجـاالت المجتمعيـة المختلفـة                 •
 .وباستقالليتها عن أجهزة السلطة ومؤسساتها

تحديد إطار العالقة ما بين المؤسسات غير الحكومية والسلطة الفلسطينية يتم باعتبار ومدى              •
 .احترام االستقاللية في عمل المنظمات

إن خصوصية التجربة التنموية الفلسطينية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عنـد إصـدار أي                •
مية والـسلطة الوطنيـة     قانون فلسطيني من شأنة تنظيم العالقة بين المؤسسات غير الحكو         

 .الفلسطينية

ضمان حق المؤسسات غير الحكومية في الحفاظ على عالقاتها القائمة أو إنـشاء عالقـات                •
شـبكة المنظمـات   .( دولية جديدة بما في ذلك مؤسسات تابعـة لمنظمـة األمـم المتحـدة             

  ).1996االهلية
 

  :لسلطة الوطنية الفلسطينيةالعمل األهلي ما بعد ا .11.2.2

  

المتتبع لدور المؤسسات غير الحكومية ال بد وان يلمس تراجعاً للدور السياسي لهذه المؤسـسات               إن  
طنية مثل مقاومـة االسـتيطان وفـضح        بالرغم من مساهمتها في العديد من الفعاليات واألنشطة الو        

  . المنتهكة لحق الشعب الفلسطينيممارسات االحتالل
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ع وحسب الباحثة ريما حمـامي إن المؤسـسات غيـر           وفي محاولة الوقوف على أسباب هذا التراج      
الحكومية في المرحلة بعد أوسلو اختلفت بنيوياً وأيديولوجياً كما كانت علية في أوائـل الثمانينيـات                
وشهدت تناقضات متزايدة داخلها مثل تحول الحركة الشعبية إلى مجتمع منظمات غيـر حكوميـة،               

  .تقلة ذاتياً وسياسياً وحرفياً مس إلى منظمات صفوه ة المنظمات التطوعيلتحو
  

  : بالدولةعاملة في مجال التنميةعالقة المؤسسات غير الحكومية المحلية ال .12.2.2

  

ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر مسألة المجتمع المدني وعالقة هذا المجتمع بالدولـة وحتـى                
مهما، ثم عـاد التـداول بهـا        النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ظلت هذه المسالة تمثل دورا            

 أن عادت للظهور مرة أخرى في الثلث األخير من القـرن العـشرين،              ىلالختفاء حوالي القرن، إل   
لتحتل وبشكل قوي مركز الصدارة في المناقشات السياسية واالجتماعية والثقافية وصوال إلى يومنـا              

  .الحالي
  

، ثـم وبـصورة أكثـر       )1691(العام  ، وجون لوك في     )1651(لقد حاول كل من هوبز في العام        
نضوجا حاول المفكر جاك روسو في القرن الثامن عشر، تفسير العالقة بين الدولة والمجتمع المدني               
وذلك باالعتماد على التاريخ السياسي للبشر على أساس ثنائية الحالة الطبيعيـة والحالـة المدنيـة،                

 هناك روابط سياسية تربط الفـرد والدولـة،         فالحالة األولى تمثل وضع البساطة، حيث انه ال توجد        
ولكنها تميزت بحرب الجميع ضد الجميع، وبذلك يكون االنتقال من المجتمع الطبيعي أو كما سماها               

الطبيعيـة،   في قلب الحالـة      ع المدني ناتج عن احتدام التعارض     الحالة الطبيعية إلى المجتم   ) روسو(
 يتم االتفاق بين أفـراد      انتها، وكنتيجة لهذا التعارض   حق الحياة وصي   في حق الملكية و    مثل التعارض 

المجتمع على االنتظام في دولة حيث يتنازل األفراد وفي ظل هذه الدولة عن حقهم في حماية الحياة                 
الخ إلى طرف ثالـث هـو حامـل الـسيادة سـواء كـان فـردا أو                  ...والملكية الخاصة والقانون    

  ).2005ابوسيف، .(هيئة
  

القول بأن المجتمع المدني هو عبارة عن تجمع من الناس خرج من الحالـة              يمكن  من خالل ما تقدم     
الطبيعية إلى الحالة المدنية حيث أن هذه الحالة المدنية يتمثل وجودها بوجود هيئة سياسـية قائمـة                 

 فإن المجتمع المدني منظم سياسياً بمعنى المجتمع الذي يكون مع الدولة إال             اعلى اتفاق تعاقدي، وبهذ   
 أصبح هـو الميـدان   ثنه في بداية القرن الثامن عشر قد ظهر نوع من التمايز بين المفهومين، حي           ا

  . مستقل عن الميدان السياسيل الثروة، وبشكجالذي يحصل فيه تقاسم العمل، وإنتا
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في بداية القرن التاسع عشر اكتسب هذا المفهوم وفي إطار الفكر الكالسيكي االغاثي مفهوماً مغايراً               
أصبح المجتمع المدني وانطالقاً من إطار هذا الفهم كياناً سابقاً للدولة يتشكل تـدريجياً بـانحالل                إذ  

  ).2004عليان،.(الجماعات القديمة إلى جماعات جديدة تتصل مع بعضها البعض بروابط جديدة
  

همـا   إال من خالل الدولـة حيـث أن        المجتمع المدني ال يمكن أن يتكون     أما المفكر هيغل فيقول أن      
يتشكالن من محصلة صراع وتكامل بينهما فهو يرى أن المجتمع المدني هو الفضاء ما بين الدولـة                 

  ).2005ابوسيف،.(والعائلة بمعنى انه البنى الوسيطة بين الفرد والدولة
  

  : عناصر تكوين المجتمع المدني 13.2.2

  

ز والعناصر التي ال يخرج     إن الباحث عن تعريف المجتمع المدني يجد أن هناك مجموعة من الركائ           
  .عنها أي تعريف إليضاح ما هو المجتمع المدني وهذه العناصر تتمحور حول

 وهي احد الركائز األساسية التي تمثل المؤسسات األهلية حيـث يقـوم             ةالمشاركة التطوعي  •
األشخاص بالعمل ضمن هذه المؤسسات والقيام باألعمال دون إكراه أو إجبار وهو األمـر              

 .ز المجتمع المدني عن غيره من التكوينات االجتماعية المفروضة أو المتوارثةالذي يمي

العنصر الثاني يقول بان المجتمع المدني منظم يختلف عن غيرة من المجتمعـات التقليديـة                •
بالمفهوم الكالسيكي وهي الفكرة التي تتمحور حول المؤسسية التي تطال كافة نواحي الحياة             

 .اسية أو اقتصادية أو اجتماعيةالحضارية سواء كانت سي

أما العنصر الثالث فهو استقاللية المؤسسات غير الحكومية عن الدولة مـن حيـث كونهـا                 •
 .تنظيمات اجتماعية تعمل ضمن عالقات من التماسك أو الصراع أو التنافس االجتماعي

لمواطنـة،  إن المجتمع المدني جزءاً من منظومة مفاهيمية تشمل عدة مفاهيم مثل الفردية، ا             •
 .المشاركةوحقوق اإلنسان، 

.  وإنما تخدم المجتمع لتحقيـق حيـاة أفـضل          تهدف إلى الكسب أو الربح      مؤسسات ال  أنه •
  .)2002الشاللدة، (

  
  :خصائص المجتمع الفلسطيني .14.2.2

  

مجموعة من التنظيمات المجتمعيـة مـن       "يرى الباحث جورج جقمان إن المجتمع الفلسطيني يمثل         
أي  ،، وشرائح اجتماعية   ووسائل إعالم  ، وأحزاب ، ونقابات ، ومجالس ، وهيئات ،اتمؤسسات وجمعي 
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جقمـان؛  (.ول الديمقراطي في المجتمع   مجموع التنظيمات المجتمعية التي لها مصلحة فعلية في التح        
  ).1995وآخرون

  
ـ              الـشروط الماديـة     اهناك نوعان من الشروط لقيام مجتمع مدني احدها مادية وأخرى معنوية، أم

تتعلق بتعدد المؤسسات والمنظمات والهيئات التي تعمل في ميادين مختلفة ومستقلة عـن حكومـة               ف
 المؤسسات تتسم بالتنوع لكنها     هالدولة مثل األحزاب السياسية والنقابات واالتحادات والجمعيات، وهذ       

ـ              سطيني فـي   تهدف إلى التوافق والتراضي بدالً من الصراع والتناحر وقد اقر القانون األساسي الفل
 حق المشاركة للفلسطينيين في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم الحق فـي تـشكيل               26المادة  

  .، واالتحادات واألنديةتاألحزاب السياسية واالنضمام إليها وحق تشكيل النقابات، والجمعيا
  

ي بدوره الـسياسي    وتعتبر الموارد سواء كانت مادية أو معنوية من أهم متطلبات قيام المجتمع المدن            
واالجتماعي وإذا كانت الموارد شحيحة فان المجتمع المدني يلجأ إلى المساعدات سواء الحكومية أو              

  .الخارجية
  

أما الشروط والخصائص المعنوية واألخالقية تتمثل في المبادئ والقيم التي تحكم عمـل مؤسـسات               
 الصفات التي ينبغي على مؤسسات       أهم نالمجتمع المدني بما يضمن تحقيق الهدف من وجودها، وم        

المجتمع المدني أخذها في عين االعتبار االستقالل والحرية بمعنى أن تكون هناك حـدود واضـحة                
لتدخل السلطة في المجتمع المدني تحترمها الدولة وتلتزم بها بحيث يتسع مجـال الحركـة المتـاح                 

  .للجماعات المختلفة
  

االختيار والتعبير حيث أن المجتمع المدني باألساس قائم علـى          أما الحرية تعني تمتع األفراد بحرية       
  2006) عليان،(. اإلرادة الحرة للفرد

  
  :من السمات العامة للمجتمع المدني الفلسطيني .15.2.2

  
  :وجود الحوار داخل المجتمع .1.15.2.2

  

لمختلفـة داخـل    امتاز المجتمع الفلسطيني بشكل عام بالتعددية وكان هناك تعايش بين التنظيمـات ا            
  . ما أطلق علية دائماً باإلجماع الوطنيومنظمة التحرير الفلسطيني، وه
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كما امتاز المجتمع الفلسطيني ومؤسساتة المدنية بأنه مجتمع نصف محافظ أي أنه يشعر بـضرورة               
التغير والخروج من الوضع الراهن كذلك الرغبة في الحفاظ على النمط القائم انسجاما مع منظومـة                

   .دات والتقاليدالعا
كما أن وجود المنافسة بين مؤسسات المجتمع المدني وبين السلطة مكن مؤسسات المجتمع المـدني               

 أن نـشوء    ث الدور الجوهري في عملية التحول الديمقراطي، حي       بفي الحد من تسلط السلطة، ولع     
ى وهي منظمة   مؤسسات المجتمع المدني قبل نشوء السلطة الوطنية وتحويل إحدى المؤسسات الكبر          

التحرير الفلسطينية التي كان من الممكن تصنيفها في السابق بين مؤسسات المجتمع المـدني إلـى                
  .سلطة وطنية سهل من عملية االنسجام وتقسم األدوار

  
  :تعميق مأسسة المجتمع المدني .2.15.2.2

  

شرات على هذا    فحص عدد من المؤ    نإن المجتمع المدني الفلسطيني مؤسس إلى درجة عالية، ويمك        
التأسيس مثل عدد مؤسسات المجتمع المدني حيث أن ازدياد عدد هذه المؤسسات يعكس الرغبة في                

ـ             فـي فلـسطين     دإحداث تغير واستخدام النشاط المجتمعي وسيلة للتأثير والتغير في المجتمع، توج
 12جامعيـة    كليـات    4 جامعة و  12 منظمة أهلية ونقابة واتحادا حرفيا باالضافه إلى وجود          1300

 جريدة ومجلة مختلفة وهذا يعني وجـود مؤسـسة          100ومعهد متوسط ومهني، وهناك ما يزيد عن        
   . شخص في المتوسط 2000واحدة من مؤسسات المجتمع المدني لكل ما يقارب 

  

  :حجم مؤسسات المجتمع المدني .3.15.2.2
  

لنظام الـسياسي يعـد مؤشـراً       شغال مؤسسات المجتمع المدني باألمور ذات العالقة بطبيعة ا        نإن ا 
ـ   مدني تتم في مقابلة أو مواجهة تمأ      ضرورياً وهاماً ألن عملية التمأسس بالمجتمع ال        اسس الدولة، كم

أن حجم المؤسسات يعتبر من مميزات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مثـل عـدد أعـضاء                
من % 53مع المدني الفلسطيني إن     هيئاتها القيادية أو ميزانياتها أو عدد موظفيها، ويالحظ في المجت         

  ).1999قسيس،(.المؤسسات فيها أربعة موظفين أو اقل
  

   :الشعور بالمواطنة .4.15.2.2

  

 غير المدنية وترسيخ عناصر     تإن من سمات المجتمع المدني تخليص المجتمع من مظاهر الو الءا          
لفلسطيني يـشعر بالموطنـة     الثقافة المدنية ثقافة وممارسة عن طريق المواطنة حيث بدأ المواطن ا          



 28

واالنتماء عن طريق ممارسة االنتخابات وحصولة على كافة حقوقه واللجوء إلـى القـضاء لفـض               
  . استقالل القضاء معيارا للديمقراطيةلالمنازعات، ويشك

  
كذلك المشاركة في الحياة    ،  أن المساواة تعتبر معيار هام للمدنية خاصة المساواة بين الرجل والمرأة          

  .ية والتي تعبر عن االهتمام السياسي والرغبة في التخلص من االحتالل اإلسرائيليالسياس
 كما أن اكتساب المعرفة والحصول على المعلومات يلعب دوراً هاماً في عملية التحول الديمقراطي              

 قيم التسامح وقبول اآلخرين واحترام الـرأي مـن ضـرورات            نوهو شرط من شروط المدنية، وا     
  .قراطيالتحول الديم

  
أن مؤسسات المجتمع المدني تعتبر بؤرة في إعداد قيادات سياسية جديدة، وينبغي ارتباط مؤسـسات         
المجتمع المدني بالجمهور حث ال يمكن إنجاز أي تحول باتجاه الديمقراطية إذا لم يساهم المـواطنين           

  .في صنع السياسات ويشاركوا في اتخاذ القرارات من خالل مؤسساتهم
  

  :حرية الصحافة ووسائل اإلعالم .5.15.2.2

  

تعتبر حرية الصحافة واإلعالم وحرية التعبير عن الرأي مؤشراً هاماً على وجود الديمقراطية فـي               
المجتمع الن اإلعالم الحر والمستقل هو جزءاً من المجتمع المدني بما يوفره من معلومـات وقـيم                 

 ويـساهم فـي تـشكيل رأي عـام مـدرك            ألفراد المجتمع ويساعد على غرس الثقافة الديمقراطية      
ـ      اإلعـالم فـي   نلضرورات تطوير المؤسسات، كما يعزز قيم الحرية و التسامح وقبول اآلخر، لك

 االوضع الفلسطيني يبين أن هناك عدداً كبيراً من الصحف والمجالت التابعة للسلطة الفلسطينية، كم             
 لوحظ إجـراءات    د المستوى الوطني، وق   أن هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني هي التي تثبت على        

من قبل السلطة ضد بعض الصحف ومحطات التلفزة المحلية في بداية نشؤها مما جعلهـا تفـرض                 
كما أن    أنة لم يسجل أية احتجاجات على قانون المطبوعات،        اعلى نفسها نوع من الرقابة الذاتية، كم      

  . التحول إلى الديمقراطية   إضعاف اإلعالم وقدرته فيتدني مستوى المهنية يعمل على
  

  :إفراز قيادات سياسية جديدة .6.15.2.2

  

لقد ساهمت مؤسسات المجتمع المدني في خلق قيادات سياسة بسبب قدرتها على جذب المـواطنين               
إلى عضويتها وتمكينهم من اكتشاف قدراتهم من خالل العمل الجماعي، وتـوفير سـبل الممارسـة                

 تقدم لهم الخبرة العملية للممارسة العملية وتحمـل         ا الموكلة إليهم، كم   تالقيادية من خالل المسؤوليا   
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المسؤولية وتؤكد الدراسات على أن العناصر النشطة في تلـك المؤسـسات والتـي تتـولى فيهـا                  
من %61 كان   مسؤوليات قيادية هي القاعدة األساسية التي يخرج منها قيادات المجتمع المحلية، فمثالً           

ـ     شريعي األول ينتمـون إلـى هيئـات قياديـة فـي اتحـاد جماهيريـة أو                 أعضاء المجلـس الت
  ).1997هالل،الشقاقي؛ واخرون.(نقابية

  
ـ               بعـض القيـادات     لإال أن هناك مشكله في هذه المؤسسات وهو االرتباط بشخص واحـد، وتحوي

المؤسسات التي تديرها إلى مؤسسات شخصية من خالل تجميع األتباع وعدم مأسـسة المؤسـسات               
  .ل الديمقراطي الذي يؤكد على دورية االنتخابات وشفافيتها بالشك

  
  :الحريات والحقوق السياسية .7.15.2.2

  

تمثـل فـي     بداية عهد السلطة مفصالً هامـاً        شكلت االعتقاالت السياسية للمعارضة الفلسطينية في     
 المفروضـة    إلى القيود  ةالتضييق على الحريات مما اضعف عملية المشاركة في الشأن العام، إضاف          

 ال يمكن تصور بناء مجتمع مدني في ظل القمع واالسـتبداد، الن             اعلى حرية الرأي والتعبير، وبهذ    
  .من شأن هذه الممارسات أن تشكل عقبه في التحول الديمقراطي

  

  :الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني .8.15.2.2

  

  :مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني منهاهناك مجموعة من العوامل تشكل نقاط قوة في 
انخراطها في عملية التحرير الوطني مما اكسبها حضوراً وثقة لدى الشارع الفلسطيني مما              •

مكنها من تعزيز عالقاتها مع المجتمع المحلي وتطـوير دورهـا فـي عمليـة التحويـل                 
 .الديمقراطي

يني وخاصـة فـي انتفاضـة       تبنيها برامج اإلغاثة الطارئ لسد احتياجات الشعب الفلـسط         •
 .األقصى

ة هذه المؤسسات على الصعيدين الوطني واالجتماعي مما زاد مـن           تالدور البارز الذي لعب     •
  .تقدير السلطة الفلسطينية لدورها األمر الذي انعكس ايجابياً على العالقة بينهما

 عمل مؤسـسات المجتمـع المـدني الفلـسطيني          اك بعض نقاط الضعف التي تشوه     لكن هن  •
  :وأبرزها

 زضعف التنسيق والتعاون بين تلك المؤسسات من جهة والسلطة الوطنية من جهة، وبـرو              •
 برامج إغاثية وتنموية بعيدة عن اولويـات        ذذلك في عدم االتفاق على سياسة تنموية، وتنفي       
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واحتياجات الشعب الفلسطيني مما قلل من فرص تطوير أرضية قانونيـة لعمليـة التنميـة               
 .راطيوالتحول الديمق

إن ممارسات االحتالل حدت من قدرة المؤسسات غير الحكوميـة مـن تنفيـذ مـشاريعها                 •
 . في كثير من األحيان الوصول إلى الفئات المهمشة والمحرومةتبفاعلية، وعطل

 إن اهتمامها بالديمقراطية لـم      بالرغم من االهتمام بعملية اإلصالح في السلطة الوطنية، إال         •
هو ما اثر على عملية التحويل الديمقراطي سلبياً، وربما طغـى           يكن بالمستوى المطلوب و   

على ذلك االهتمام بالشأن التحريري على حساب الديمقراطية وهذا الغياب للبعد الديمقراطي            
في تلك المؤسسات يبرز بشكل خاص في مجاالت الحكم الرشيد واإلدارة الكفؤه والتنميـة،              

. أو في الشتات   ) 1948( لداخلي أو في مناطق      العالقة مع المجتمع المحلي سواء ا      فوضع
 ).1994بويل،(

  

  : قياس مدى ديمقراطية مؤسسات المجتمع المدنيرمعايي .16.2.2
  

الداخلية في هذه المؤسسات تجعلها اكر مساهمة في التطـور الـديمقراطي             ممارسة الديمقراطية إن  
  .ية وذلك من ناحيتينللمجتمع كله وأكثر قدرة على إكساب أعضائها القيم الديمقراط

 لقواعـد   ابما تقدمة هذه المؤسسات من نموذج كمؤسسات مستقلة عـن الدولـة، وإرسـائه              •
 .الديمقراطية

  ).2003، يعبد الهاد.(نفسهادورها في تدريب المواطنين عملياً على قواعد الديمقراطية  •
مدني وقـدرتها علـى     أما المعايير التي يمكن من خاللها قياس مدى ديمقراطية مؤسسات المجتمع ال           

  : فهي والتنميةالمساهمة في بناء صرح الديمقراطية
  

  :مدى النمو في العضوية الفعالة .1.16.2.2
 

 مـشاركة   ىتحدد ديمقراطية أي مؤسسة بعوامل عدة منها اتساع العضوية النـشطة فيهـا، ومـد              
 توسعت هذه المؤسسات    ااألعضاء في نشاطاتها من ناحية التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم، فكلم         

  . انعكس ذلك ايجابياً على المجتمعاوزادت من عدد أعضائها الذين يتمتعون بثقافة ديمقراطية، كلم
  

 :مستوى المشاركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة .2.16.2.2

  
  مإن مستوى مشاركة األعضاء في اجتماعات الجمعية العمومية يشير إلى مستوى فاعليتها، ألنه
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اهمون من خالل االجتماعات في تحديد برامج العمل وأولويات النشاطات، ويتعلمون من خاللهـا            يس
كيفية مناقشة القضايا وإدارة الحوار وصـياغة القـرارات وهـي خبـرات ضـرورية لممارسـة                

 فهم يسهمون   اإلدارة وتوفر االجتماعات العمومية ومراقبة األداء ومحاسبة مجلس         االديمقراطية، كم 
ـ             بذلك ف   يمـارس   اي إعالء شأن قيم الشفافية والمحاسبة والنزاهة في الحياة الداخلية للمؤسـسة، كم

األعضاء من خالل حضور هذه االجتماعات االنتخاب وبذلك يكتسبون خبرة إدارة العملية االنتخابية             
لـى   هذه خطوة نحو دفع التطور الديمقراطي للمجتمع كله، واسـتناداً إ           دومن آليات ديمقراطية، وتع   

مـن إجمـالي    % 9.3 بلغ نسبة المؤسسات التي تعقـد اجتماعـات          د، فق 2001دراسة معهد ماس    
 وان نـسبة    %28المؤسسات في حين بلغت نسبة المؤسسات التي تعقد اجتماع واحـد فقـط هـي                

  ).2001ماس،%.(16.8 اجتماعين بلغت نسبتها حوالي المؤسسات التي يعقد 
  

  :جالس اإلدارةمعدالت التغير في عضوية م 3.16.2.2

  

 تعتبر مؤشر على فرصة تداول السلطة إمام اكبر عدد ممكن           ةإن معدالت التغير في العضوية القيادي     
 ةمن أعضائها للتدريب على القيادة، وبهذا توفر أعداد متزايدة من القيادات تنشط في مجاالت سياسي              

لممارسـة الديمقراطيـة فـي      مباشرة وتساهم في تعزيز الديمقراطية في المجتمع كمصلحة لتعزيز ا         
وقد بلغت نسبة المؤسسات التي تم اختيار مجلـس          ،المجاالت االجتماعية واالقتصادية في المجتمع    

ونسبة المؤسسات التي يتم فيها اختيار مجلس اإلدارة عـن          % 70.4إدارتها عن طريق االنتخابات     
  .وهذا ينطبق على المؤسسات الجديدة% 23.9طريق التعين 

  
  :آليات اتخاذ القرارات 4.16.2.2

  
 القرارات التي   نإن تعزيز الطابع الديمقراطي ألي مؤسسة يتم عن طريق توزيع السلطة داخلها، وإ            

تصدر من الهيئات القيادية وبطريقة ديمقراطية تضمن المشاركة وعدم احتكار السلطة في شـخص              
  .واحد أو فئة محدودة تنفرد بالقرار

  
  : والشفافية في عمل مؤسسات المجتمع المدنيالمسائلة والمحاسبة 5.16.2.2

  
 إن من أهم األسس إلقامة عالقة سليمة وسوية بين الدولة والمجتمع األهلي هو اعتماد مبدأ المسائلة               

والمحاسبة، فالدولة مسؤولة أمام مواطنيها ويجب اطالعهم على ما تقوم به مـن أعمـال وتقـديم                 
 األهلي هو اآلخر مسؤول أمام مرجعياته وأمام الدولة، حيث           أن المجتمع  االتقارير والبيانات لهم، كم   
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ال يمكن الحديث عن نظام شامل للمسائلة يطبق من طرف واحد إذ أن المحاسبة والمسائلة والشفافية                
  . تعتبر من أهم أساسيات الحكم السليم وأخالقيات المجتمع المدني، وهي أساس للديمقراطية الحقيقية

  
ن قبل منظمات المجتمع المدني والتي تتعلق بإعمالها وميزانياتها إلـى األسـس             إن تقديم التقارير م   

المرجعية لها والى الدولة ضمن إطار مهني متفق علية ال يعني المراقبة والتفتيش وإنما هي عمليـة                 
تستهدف معرفة مدى انسجام نشاطات المؤسسة مع ما وضعته لنفسها من خطط إدارية ومالية بمـا                

  ).2001،يعبد الهاد(. طار الصحيح لعملهايبقيها في اإل
  

  :حجم العمل التطوعي في إدارة المؤسسات غير الحكومية 6.16.2.2

  

 فـي تلـك المؤسـسات    تطـوع إن ازدياد حجم العاملين بأجر عن المتطوعين يشكل تناقصاً لمبدأ ال    
ماعيـة  ويحولها إلى مؤسسات خدماتية، كذلك فإن العمل التطوعي يساهم فـي خلـق الـروح الج               

بادئ التي تقوم   م التطوعي يعتبر من أهم ال     ل ويعبر عن االنتماء للمؤسسة والمجتمع، فالعم      ةالتطوعي
  .على أساسه المؤسسات غير الحكومية حيث أنها ال تهدف من عملها الربح المادي لألعضاء

  

  : المرأة في نشاط وإدارة المؤسسةمشاركة  7.16.2.2

  
مر الذي يحتم إتاحة الفرصة لها للمشاركة في مجـاالت العمـل            إن المرأة تشكل نصف المجتمع األ     

الوطني لما لذلك من اثر على التطور الديمقراطي الن إسهام المواطنين بشكل عام في حل مشاكلهم                
 أن ما يحول دون     بأنفسهم يعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية من خالل المشاركة بكافة أنواعها، إال           

شتى المجاالت هو النظرة التقليدية التي تميز بين الرجل والمرأة وال توافق            مشاركة أوسع للمرأة في     
إال أن   ،على منحها فرصة متساوية للمشاركة في الشأن العام وهو ما يتنافى مع مبادئ الديمقراطية             

هناك ظاهرة في المؤسسات النسوية أيضا وهي تربع بعض القيادات النسوية على رأس مؤسـساتها               
  ).1999سالم،.(لعدة سنوات

  
  :  مؤسسات المجتمع المدني والتمويل الخارجي.17.2.2

  

ينقسم الشارع الفلسطيني حول التمويل الخارجي للشعب الفلسطيني والسلطة بـشكل عـام وحـول               
 من يرى أن التمويل ال يتناقص مع        كالتمويل الخارجي لمؤسسات المجمع المدني بشكل خاص، فهنا       

بناء في ظل عدم وجود الموارد الوطنية، وهناك من يرى أن التمويل            التنمية وهو ضروري لعملية ال    
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" الخارجي يكرس الهيمنة والتبعية وتستفيد منه شريحة معينه وهي الشريحة التي سماها خليل نخلة               
  ".بسماسرة التنمية 

إن توجه مؤسسات المجتمع المدني إلى الدعم الخارجي نابع من محدودية التمويل الحكومي ونقـص    
تمويل الذاتي مما يدفع المؤسسات إلى زيادة اعتمادها على الدول المانحة، وبالتالي ضخ التمويـل               ال

لبرامج تتفق غالباً مع توجهاتها التنموية وهي توجهات قد تصطدم بتوجهات المؤسسة التـي تتلقـى                
  ).2001لداودة؛واخرون.(الدعم

  
لمقاومة ضد االحتالل قبل مجيء السلطة،      فبينما كانت معظم مؤسسات المجتمع المدني حاملة للواء ا        

 اآلن مطالبة بالتوقيع على مذكرة تنبذ العنف واإلرهاب وخاصة بعد أحداث الحادي عـشر               تأصبح
 في إطار ما يسمى بمكافحة اإلرهاب وذالك لضمان تلقي األموال األمـر الـذي أحـدث    أيلول من

  .انقساماً بين هذه المؤسسات بين مؤيد ومعارض
  

 أبرزها الديمقراطية وحقوق اإلنـسان       تحظى بالدعم تكون موجهة لمواضيع     لمشاريع التي إن معظم ا  
 مهمة للحالة الفلسطينية خاصة أن الديمقراطية من أهم متطلبات          والحكم الرشيد، وأن هذه المواضيع    

الحياة والممارسة السياسية، وعملية النضال الوطني ينبغي أن تبقـى مـصحوبة بعمليـة النـضال                
وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن ال تقع في أجندة          .راطي في كافة جوانب الحياة الفلسطينية     الديمق

اآلخرين، بل العمل ومن سلم األولويات واحتياجات المجتمع الفلسطيني وهي التي تحدد ماذا يأتي أو               
ريقة يصبح  ال وكيف ولماذا، وهل نقبل التمويل من هذه الجهة أم ال وكيف نقيم المانحين، وبهذه الط               

  .المجتمع المدني الفلسطيني صاحب قرار في عملية التحول الديمقراطي
  

اسـتطالع  ( وقد أشار استطالع للرأي العام قام به برنامج دراسات التنمية في جامعة بيـر زيـت                 
تعمـل   من المبحوثين اعتقدوا أن الدول المانحـة      % 62إلى عدد من النتائج منها أن نسبة         ) 17رقم

إلى أنها تعمل وفق حاجات الـشعب       % 14ا السياسية في تمويل الفلسطينيين بينما أشار        وفق أجندته 
  . رأى أنها تعمل وفق الحاجتين معا% 24الفلسطيني وأن 

  
من المبحوثين أن التمويل الخارجي يجب أن ينصب باتجـاه مؤسـسات المجتمـع              % 56وقد رأى   

 السلطة الفلسطينية، بينما رأى ما نسبته       أن التمويل يجب أن يذهب إلى     % 24المدني، في حين رأى     
  ).2004، تبير زي.(إلى أن التمويل يجب أن ينصب على القطاع الخاص% 20
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  : دوافع المانحين.1.17.2.2

  

هناك جدل قائم حول األسباب التي تؤدي إلى تقديم المانحين المساعدات للدول المتلقية وفـي هـذا                 
  .ثالث مقارباتنوضح السياق 

  
  ".نشر األفكار والتأثير بالمواقف التي يتبناها عدد كبير من المانحين "نص على األولى ت

المقاربة الثانية أن هناك مجموعة متعارضة من األهداف تلك المتعلقة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان             
وفض النزاعات أما الثالثة فتلك المتعلقة بالمصالح اإلستراتيجية والعـسكرية لنـصل أخيـرا إلـى                

  .الح االقتصادية واإلنسانية والتجاريةالمص
  

أما في الحالة الفلسطينية باإلضافة إلى ما تقدم من أسباب تقديم الدعم من الدول المانحة يظهر بشكل                 
، فإذا ما نظرنـا     صراعمصالح ال يانا تصل إلى ما يمكن تسميتها ب      جلي أن هناك مصالح تنافسية وأح     

 تقـوم بتغـذيتها الوكالـة األمريكيـة نـرى أن المـصالح              إلى برنامج بناء الديمقراطية كتلك التي     
سياسية تتشكل وبشكل أوسع على شكل اعتبارات تمويلية فبعثة الوكالة األمريكيـة ال تقـوم               _الجيو

تفاقية أوسلو فـي     وسبب هذا معارضة هذه األحزاب إل      بتقديم الدعم لألحزاب السياسية في فلسطين     
 تقدم الدعم ألحزاب سياسية في مناطق جغرافيه أخـرى مـن            الوقت ذاته نرى أن الوكالة األمريكية     

العالم، أن الكثير من أشكال الدعم المقدم ترتبط بأجندة المانحين وإمكانية تنفيذ هـذه األجنـدة فـي                  
المحافظـة علـى امـن      : األوروبي ومعظم الدول األوروبية هي     دالبلدان المتلقية للدعم كذلك اإلتحا    

 الدعم الفلسطيني لعملية السالم فنجد أن توزيع األموال على المـشاريع         ل، وكذلك اإلبقاء على   ياسرائ
التي تنفذها المؤسسات غير الحكومية غير متماثل فمثالً غـزة ال تحـصل إال علـى مـا نـسبته                    

كمـا إن   %) 81(من األموال بينما تحصل المؤسسات غير الحكومية في الضفة على الباقي            %)19(
السكان واالحتياجات الظاهرة سواء في الضفة الغربية أو فـي غـزة            التمويل ال يتناسب مع أعداد      

إجمالي التمويل في الضفة الغربية تحصل مدينة رام        %) 25 (ةفبينما تحصل مدينة القدس على نسب     
%) 4,8(ثـم نـابلس     %) 6(من إجمالي التمويل في الضفة تليها بيـت لحـم           %) 7(اهللا على نسبة    

ا في بيت لحم فالتمويل ال يتناسب مع عـدد الـسكان إذا مـا               أم%) 3,8(وجنين  %) 4,8(والخليل  
كمـا   نصيب الفرد عنه في كل المـدينتين،         قورنت بمدن اكبر مثل الخليل ونابلس فهناك زيادة في        

 ، وسلفيت على نسبة تمويل اقل بنسبة لعـدد سـكانها          ، وطوباس ، وقلقيلية ،تحصل كل من طولكرم   
 تباين واضح في توزيع التمويل ليس فقط بـين المراكـز            باالعتماد على ذلك يمكن القول أن هناك      

واألطراف وبين الحضر والريف بل أيضا بالنسبة لعدد السكان حيث يكون نـصيب المنـاطق ذات                
  ).2006حنفي،طبر.( نسبياًالتواجد السكاني ضئيال
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  :التمويل في المؤسسات غير الحكومية .2.17.2.2

  

 مـن عناصـر نجـاح المؤسـسة     المالية الناجحة أهم عنـصر   يعتبر التمويل باإلضافة إلى اإلدارة      
 يكفي الحصول على األموال وإنما يجب أن يترافق مع ذلك حسن اسـتخدام هـذه                ، فال واستمرارها

األموال من اجل تحقيق أهداف المؤسسة بالشكل المطلوب والفشل في اإلدارة المالية ال بد أن يؤدي                
 الفنية واإلدارية ولكي تضمن المؤسسة االستمرار فـي         إلى فشل المؤسسة بغض النظر عن الكفاءة      

 والعمل على استمراره حيث     ال بد من البحث عن مصادر للتمويل      البرامج والمشاريع التي تقوم بها      
يمكن للمؤسسة ومن خالل إقامة شبكة عالقات مع المانحين ومن عالقاتها العامة ضمان الحـصول               

.  كما ذكر سابقا أو الهبات أو التبرعات أو مصادر أخرى          على التمويل سواء كان مصدره المانحين     
فالمؤسسة الناجحة هي تلك التي توازن بين حجم النفقات الالزمة وحجم التمويل المتوقع الحـصول               

  .)1997قرشي، .(علية مقابل تلك النفقات
  

ل ما يتم    مساعدة الفئات الفقيرة والمهمشة من خال      ووبما أن أساس عمل المؤسسات غير الحكومية ه       
الحصول عليه من أموال من مصادر مختلفة وان هذه األموال ال تستخدم في نـشاطات اسـتثمارية                 

تمكن هذه المؤسسات من الحصول على مردود مادي يساعدها على االسـتمرار فـي              ) في الغالب (
تقديم المساعدات لجمهورها تصبح عملية البحث عن مصادر التمويل ضرورية مـن اجـل بقـاء                

  .ةالمؤسس
  

الحصول على التمويل تخضع لمجموعة من االعتبارات منها الظروف السياسية التي قـد             إن عملية   
 آخـر   ىتصبح تارة إحدى العوامل المساعدة في الحصول على التمويل أو المعيقة تارة أخرى، بمعن             

  األمور األخرى التي تخضع لهـا عمليـة تمويـل          نلمانحه، وم توافق مع أجندة المؤسسات ا    مدى ال 
المؤسسات غير الحكومية ما يتم رصده من قبل المؤسسات المانحة أثناء عملية التنفيذ ومدى التقيـد                

  ).1996العلي، .(بما يتم االتفاق عليه ومدى الثقة التي تتمتع بها المؤسسات األهلية عند المانحين
  

ل للمؤسـسات   ويمكن أن نميز بين مجموعة من المصادر التي يتم من خاللها الحصول على التموي             
 تعتبر من أهم المصادر التي تمول المؤسسات        ثالمنح والتبرعات النقدية والعينية، حي    : األهلية وهي 

األهلية في ظل سوء الوضع المالي للسلطة والتي أدى إلى تقليص دعمها للمؤسسات األهلية ونظرا               
صول على التبرعـات    لما لهذا الجانب من أهمية في الحصول على التمويل فقد أجازت السلطة الح            
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من الجمهور في المناسبات المختلفـة مثـل        ) 2000(لسنة  )1(للجمعيات األهلية وحسب القانون رقم    
  ).2000)1(قانون رقم.(المباريات الرياضية واالحتفاالت وغيرها

  
  :م هذه المنح والتبرعات إلىوتنقس
 .تبرعات محلية من داخل فلسطين، وقد تكون من أشخاص أو مؤسسات •

ت خارجية من خارج فلسطين أو من مؤسسات ذات تواجد في األراضي الفلـسطينية              تبرعا •
 مـن إجمـالي     47%وهي تشكل النسبة األكبر من بين مصادر التمويل حيث بلغت نـسبة             

  .إيرادات المنظمات األهلية
التمويل الذاتي وهو التمويل الذي تحصل علية المؤسسة من خالل ما تقوم به من نـشاطات                 •

يـة  ات ويعتبر المصدر الثاني من مصادر تمويل المؤسسة بعد المصادر الخارج          ذاتية وخدم 
مـن إيـرادات المؤسـسات      % 29 من التمويـل الـذاتي       وتبلغ نسبة ما يتم الحصول عليه     

 ).2000لداودة؛ واخرون.(األهلية

ومن مصادر التمويل للمؤسسات غير الحكومية ما تقدمه الحكومة من مساعدات وإعانـات              •
 ال يجب النظر إلى الحكومات فقـط كمـصدر تـشريع            ثفاءات الجمركية، حي  وكذلك اإلع 

الوقـائع  .(ورقابة وإنما يمكن النظر إليها كأحد أهم الداعمين للمؤسسات غيـر الحكوميـة              
  .)2000الفلسطينية،

 
ومن مصادر التمويل األخرى ما يقدمه المتطوعون للمؤسسات غير الحكومية حيث تـساعد              •

المتطوعون في سد بعض النفقات مثل دفع رواتـب بعـض العـاملين             األموال المقدمة من    
 في كثير من األحيان مـن درجـات علميـة           هخصوصا أن رواتبهم مرتفعة لما يتمتعون ب      

 يمثل المتطوعون مصدر شبة مجاني للموارد البشرية الالزمـة          ثوتخصصات مختلفة، حي  
  .)2002سان للبحوث واإلنماء،مركز بي(. إلدارة وتنفيذ مشاريع وبرامج المؤسسات األهلية

القروض من المصادر األخرى لتمويل المؤسسات غيـر الحكوميـة حيـث بـدأت هـذه                 •
المؤسسات تستخدم القرض كأحد مصادر التمويل وكان ذلك نتيجة أن بعـض المؤسـسات              
المانحة تحولت من سياسة التبرع إلى سياسة اإلقراض وقد بدأت بعض المؤسـسات غيـر               

ـ         الحكومية في فلسط    تقـوم بـدورها     ثين بالحصول على قروض مقابل فوائد بـسيطة حي
بإقراض مبالغ من اجل إقامة مشاريع صغيرة ذات عائد جيد مع ضمانات االلتزام بالتـسديد      

مـن رأس مـال     % 9 وآخرون أن ما نسبته      يوقد أظهرت دراسة للباحث عزت عبدا لهاد      
% 6ات غير ربحية مقابل     المشاريع الصغيرة في فلسطين هو عبارة عن قروض من منظم         

  .)2003، يعبد الهاد.(قروض يتم الحصول عليها من البنوك والمصارف
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  : اإلغاثة والتنمية.18.2.2

  
ظهر جدل بين مختلف المانحين وهيئة األمم المتحدة حول قضية اإلغاثة اإلنـسانية مقابـل العمـل                 

سريع مقابـل العمـل والتعـاون       التنموي بعيد المدى وبروز الجدل بين العمل االغاثي الطارئ وال         
التنموي بعيد المدى واقر بأهمية التنسيق بين ما تقوم به األعمال اإلغاثية اإلنسانية وما تقـوم بـه                  

  .األعمال التنموية بعيدة المدى وعالقتهما وبشكل مركزي في عملية التنمية
  

ى ومع بداية التسعينات    وسبب هذا الجدل يعود بشكل جزئي إلى تعديل مفهوم اإلغاثة األمر الذي أد            
فقد اقر أن مفهـوم     " وذلك في الملتقيات الدولية      صإلى دخول موضوع اإلغاثة مجال البحث والتمحي      

ومن خـالل   ". التحول الخطي من اإلغاثة للتنمية زائف، حيث أن النزاع عادة ما يتخذ شكال دوريا               
دا للعالقة بينهما، حيث أصبح العمل      هذا اإلقرار وجد الجدل بين التنمية واإلغاثة عاكسا مفهوما جدي         

ويذكر جونس أن هناك أربعة     . االغاثي في حال النزاع والطوارئ يتبلور ضمن إطار تنموي واسع         
  .أسباب تزيد في تعقيد التوافق بين الجدل بين اإلغاثة والتنمية في إطار القضايا الفنية

  
 والتنمية مما يصعب الرد الـسريع أو        هناك تمييز إداري صارم لدى المانحين بين موازنات اإلغاثة        

تنسيق كل نوع نوعي المساعدة أما في إطار القضايا المفهومية فان العاملون في مجال التنمية تكون                
األولوية لديهم  لألعمال والمبادرات بعيدة المدى من خالل التعاون مع الدولة وهذا ليس حال هيئات                

اجة لوجود تصور موحد بين المؤسسات التنموية واالغاثيـة    اإلغاثة اإلنسانية ، األمر الذي يبرز الح      
  .اإلنسانية 

  
جهـة  ن  أما اإلطارين الثالث والرابع يكمنان في صعوبة التنسيق بين المساعدة التنموية واإلنسانية م            

حنفي،طبـر،  .(والقضايا السياسية من حيث عدم رغبة المانحين في دعم النظام الـسياسي الحـاكم             
2006.(  

  
  :العالقة ما بين القطاع األهلي والحكومي .19.2.2

  
لحكومي أن هنـاك    تبين الدراسات التي تناولت موضوع العالقة ما بين المؤسسات األهلية والقطاع ا           

 على التنافس، على الدور والمجـال، وعلـى         ةيمثل الشكل األول العالقة القائم    شكلين من العالقة،    
 هو الصراع على التمويل فبينما كانت المؤسسات غير         تقديم الخدمات، وسبب هذا الشكل من العالقة      
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الحكومية المتلقي األول للمساعدات والمنح المالية العربية والدولية، وذات فعالية كبيرة فـي رسـم               
 هذا الدور بعد قيـام الـسلطة إلـى          صخطوط التنمية األساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقل        

  . وترسيمها متطلبا تنمويا ومدنيامستويات دنيا وأصبح تنظيم العالقة
  

أما الشكل الثاني للعالقة بين المؤسسات غير الحكومية والقطاع الحكومي فقد اخذ منحنـى شـراكة                
وتنسيق وفي اغلب األحيان كان هذا الشكل من العالقة يتم ما بين الحكومة والمؤسسات األهلية ذات                

د متزايد من األشخاص ومنها لجان اإلغاثة الطبية        التواجد الكبير والمؤثر والتي تقدم خدمات إلى عد       
  ).2001المالكي،وآخرون،.(والزراعية

  
  : التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع األهلي20.2.2

  
من خالل الكتابات المتوفرة حول عمل المؤسسات غير الحكومية تبين أن هناك عدد من التحـديات                

 فعدم وجود انظمه دقيقة للمعلومات عن واقع العمل في          ،عوالعقبات التي تواجه العمل في هذا القطا      
القطاع األهلي يجعل من الصعوبة االنطالق نحو مستقبل أفضل من حيث تحديد اولويـات العمـل                

 ومن المشاكل األخرى المتعلقة بعمل القطاع األهلي مشاكل ترتبط بالعالقـة            ،والكيفية التي ينفذ بها   
 ومن ابرز هذه المشاكل ما يتعلق منها بالرقابة والمتابعـة           ،كومةبين مؤسسات المجتمع المدني والح    

من الجانب الحكومي والتي تأخذ شكال بيروقراطيا مما يعيق العمل ويؤثر على استقاللية المنظمات              
 كما أن العالقة بين الطرفين تأخذ أشكالً تنافسية وليس تكاملية األمر الذي يثير تـوتراً فـي           ،األهلية

  ).2002نافعة، .(مناخ العمل
  

 والتي ال بد أن     ،إن هناك تشريعات من قبل الحكومة تتعلق بتأسيس وفعاليات ونشاط هذه المنظمات           
 كما أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار ال بد مـن               ،يتم تعديل البعض منها   

ن كما أن هناك مـشكالت ال  أن يتحقق وذالك من أجل االستفادة من هذه المنظمات وعملها في الميدا      
تتعلق بعمل منظمات المجتمع المدني مع الحكومة بل تتعلق بعمل المنظمات األهلية فيما بينها، منها               

  . فيما بينها والشراكةما يتعلق بتحقيق التنسيق بين هذه المنظمات ودعم التعاون
  

 إيجاد المتطوعين للقيام    ومن المشاكل األخرى التي تواجه عمل المؤسسات غير الحكومية هي عملية          
 فكانـت   ،بالعمال المختلفة حيث أن ثقافة العمل التطوعي لدى الجمهور قد تغيرت من حيث أهميتها             

هذه المشكلة غير موجودة قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية حيث كان ينشط المئات فـي مجـال                
 حيث كان ينظر إلـى      ،سطينيةالعمل التطوعي في المدن وكذلك على مستوى القرى والمخيمات الفل         
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العمل التطوعي كوسيلة من وسائل مقاومة االحتالل إال أن هذه النظرة تغيرت بعد قـدوم الـسلطة                 
حيث أصبح النظر إلى مثل هذه األعمال كواجبات يتوجب على السلطة القيام بها من خالل وزاراتها                

  .المختلفة
  

خاصة كبيربر احد المشاكل التي تعيق عملها بشكل        إن بقاء القيادات التاريخية في هذه المنظمات تعت       
 مما يخلق شعور باإلحباط لدى الشباب، كمـا أن مـشكلة            ،فيما يتعلق بمسألة التواصل بين األجيال     

التوازن في الخدمات المقدمة بين الريف والحضر ال بد من عالجها وتقديم الخـدمات بنـاء علـى                  
  .)2002نافعة، (. ي للمؤسسةاالحتياج وليس بناءاً على الموقع الجغراف

  
  :الرقابة على المؤسسات غير الحكومية 21.2.2

  

يعتبر عنصر الرقابة احد أهم العناصر الضرورية لنجاح أي عمل شانه في ذلـك شـأن المـساءلة                  
والتقويم المستمر وغيرها من العناصر التي يمكن من خاللها تحقيق أعلى نسبة من النجـاح حيـث                 

ة التأكد من أن ما تحصل عليه المؤسسات غير الحكومية من مصادر التمويل             يمكن من خالل الرقاب   
كما تمكن الرقابـة    . المختلفة يتم استخدامه من اجل الصالح العام ولمشاريع العمل التنموي االغاثي          

المؤسسات غير الحكومية وتساعدها في تطوير أنظمتها المالية واإلدارية األمر الذي ينعكس علـى              
ها وقدرتها في تحقيق أهدافها، كذلك تعتبر الرقابة احد الوسائل التي يمكن مـن خاللهـا                زيادة كفاءت 

المحافظة على أموال وممتلكات المؤسسة والتي تعتبر أمواال عامة وليس ملك للقائمين على عمـل               
هذه المؤسسات فمن شان هذه األموال تخفيف معاناة الجمهور إضافة إلى تعزيز الصمود في وجـه                

  ).2000، فعبد اللطي.(لاالحتال
  

  : أشكال المساعدات ودورها في التنمية.22.2.2

  

  : إن المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني اتخذت أشكاال مختلفة على النحو التالي
وهي التي يتم بموجبها تقديم المبالغ المالية من قبل الدول المانحة عن طريـق              : أموال نقدية  •

 يتم صرف هذه األموال على المشاريع المختلفة والتـي          ثيالبنك الدولي وبنوك أخرى، بح    
تساعد على إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية من خالل استخدام هذه األموال في المشاريع             

 .ذات الطابع التنموي أو االغاثي
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حيث تقدم هذه القروض من اجل إنشاء واستحداث بعض المشاريع التي لها عالقة             :القروض •
 مثلت هذه   دمية يكون لها اثر واضح على رفع مستوى معيشة السكان، وق          مباشرة بإحداث تن  

 .من مجمل المساعدات التي تقدمها الدول المانحة%15القروض نسبة

وتتمثل في سيارات اإلسعاف للمؤسسات التي تعمل في مجال الـصحة،           :  والمعدات جهزةاأل •
 . بعض االجهزه االلكترونية والمعدات الطبية األخرىكوكذل

وهذا النوع من المساعدات يتمثل في الخبراء والفنيـين لتقـديم           : عدات فنية واستشارية  مسا •
اإلرشاد والخبرات المختلفة ومن المساعدات الفنية ما لـه عالقـة بالديمقراطيـة وحقـوق               

 والتدريب المهني وإدارة المشاريع الصغيرة وكـذلك تمويـل الدراسـات            هاإلنسان والمرأ 
 تساعد على الكشف عن االحتياجات االجتماعية وخاصـة فـي           واألبحاث وخاصة تلك التي   

المناطق الريفية والمهمشة لما لذلك من دور في رفع مستوى وعي ومعيشة السكان في تلك               
المناطق وقد اعتمدت بعض المؤسسات على تنفيذ الندوات وورش العمل الهادفة إلى تطوير             

ــرأه    ــة والم ــل الديمقراطي ــضايا مث ــى ق ــع إل ــرة المجتم ــسان نظ ــوق اإلن وحق
 ).1999الجرباوي،.(وغيرها

  

  : الدول والمؤسسات المانحة.23.2.2
  

لقد ساهمت الدول والمؤسسات المانحة بشكل من األشكال في إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية من              
خالل األموال التي تقدمها لمساعدة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك المؤسـسات غيـر              

  .ومن ابرز الدول والمؤسسات المانحة. منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزةالحكومية ال
  

عن طريـق وكالـة غـوث    ي بمساعدة الفلسطينيين بدأ االتحاد األوروب :االتحاد األوروبي •
ويعد من اكبر المانحين في مجال تنمية المنـاطق         ) االنورواه(وتشغيل لالجئين الفلسطينيين    

وعات في قطاعات الصحة والبنية النحتية والثقافية وبنـاء         الفلسطينية حيث ركز على مشر    
    ).2000ماس،.(مؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية من أهم الدول المانحة حيـث           :الواليات المتحدة األمريكية   •
  .من إجمالي المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني%15ساهمت بنسبة

تركزت المساعدات اليابانية على مشاريع بناء المؤسسات والبنية التحتيـة وكـذلك            :اليابان •
 .شملت جوانب تنموية أخرى مثل الصحة والتعليم

حيث ساهم البنك الدولي في تقـديم المـساعدات          :)IBRD(البنك الدولي لإلنشاء والتعمير    •
اعدات للـضفة    دوالر كمس  مليون185 مؤتمر واشنطن تم تخصيص مبلغ       يللفلسطينيين، فف 
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الغربية وقطاع غزة وكانت هذه المساعدات على شكل قروض بدون فائدة ويبـدأ تـسديدها               
  ).1999اشتية، . ( وعلى مدى أربعين عاماتبعد فترة سماح مدتها عشر سنوا

وهناك من يتساءل عن سبب تحول البنك الدولي في فلسطين إلى عامل من عوامل التنمية لـصالح                 
 أن سياساتة المالية واالقتصادية كانت سببا في اندالع المظاهرات فـي الكثيـر        الفلسطينيين في حين  

  ).2007كرزم،.(من الدول التي تبنت هذه السياسات
، 2000-2003 مليون دوالر خالل الفتـرة     980قدمت الدول العربية حوالي      :لدول العربية ا •

ـ             مليـون   200دره  أي بعد اندالع انتفاضة األقصى وبعد إنشاء صندوق القدس برأسمال ق
 مليون دوالر، ولقد ساهمت هذه األموال فـي         800دوالر وصندوق األقصى برأسمال قدره      

مساعدة الفقراء خاصة بعد تشديد قوات االحتالل إلجراءاتهـا القمعيـة وحرمـان العمـال              
  ).2007كرزم، ( التوجه إلى العمل داخل إسرائيلالفلسطينيين من

.  
  :ي تلقت المساعداتالجهات الفلسطينية الت .24.2.2

  
-1994تشير التقديرات إلى أن المبالغ التي وصلت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفتـرة                

  : مليون دوالر أما الجهات التي تلقت المساعدات فهي6.6 تقدر بحوالي 2003
 . المساعداتعمن مجمو% 82.4السلطة الوطنية الفلسطينية    •

 . مجموع المساعداتمن% NGOS   8المنظمات األهلية  •

 . من مجموع المساعدات9.6وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين •

أما نـسبة   %.80وقد كانت نسبة الصرف الفعلي للمساعدات المقدمة للمنظمات األهلية بلغت حوالي            
  .)2003الزبيدي،(%.65الصرف الفعلي للمساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية لم تتجاوز

  
للقطاع الخاص فقد لوحظ غياب التمويل له وهو الذي يشكل المصدر الرئيسي لتمويـل              أما بالنسبة   

 يتوقف نجاح التنمية على قدرة السلطة في تعبئـة مـصادر القطـاع              االتنمية على المدى البعيد، كم    
 العلم أن قدرة هذا القطاع كبيرة إلستيعاب حجـم كبيـر مـن          عالخاص وزجها في عملية التنمية، م     

 أن معظم الوحدات اإلنتاجية في القطاع الخاص تعمل بأقـل مـن طاقتهـا               كالدولية، ذل المساعدات  
 ).1998عبداللة، .(الكاملة ال سيما أن هناك طاقة بشرية معطلة بسبب ارتفاع معدالت البطالة

  
  :معيقات التنمية .25.2.2

 علـى وضـع وتنفيـذ       لدى الفلسطينيين وقلة الخبرات الفنية القـادرة       التجربة التخطيطية  انعدامإن  
اإلستراتيجيات والخطط التنموية الشاملة على المستوى المحلي يؤثر بشكل كبير على السير بعجلـة              
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التنمية بما يلبي االحتياجات المختلفة فإذا أخذنا القطاع الزراعي على سبيل المثال نجـد أن هنـاك                 
لحاجـة إلـى الخبـراء      مجموعه من المعيقات كالحاجة إلى خطة شاملة تحدد األهـداف وكـذلك ا            

والمؤسسات القادرة والتي يمكنها أن تنفذ وتقوم الخطط التنموية وكذلك تجنيد الموارد التي تحتاجها              
 الحاجة إلى الخدمات التعليمية الزراعية الضرورية وذلـك         كلتنفيذ البرامج التنموية الزراعية، وكذل    

الحاجة إلى أنظمة وشبكات ري فعالـة،       لرفد القطاع الزراعي بالخبرات والكفاءات الالزمة وأيضا        
وشبكات مياه وطرق زراعية إضافة إلى خدمات تسويقية كالتغليف والتخزين، وكذلك الحاجة إلـى              

 أن التجزئة في الملكية تعيق استخدام اآلالت الزراعيـة          االمعدات واآلالت الستصالح األراضي، كم    
  ).1993شؤون تنموية، .(الحديثة

  
ـ            صحيوفيما يخص القطاع ال     صفإن عدم الموازنة في التوزيع الجغرافي للخـدمات الطبيـة ونق

األطباء المتخصصين والممرضات في المناطق الريفية وقلة التنسيق بين الطواقم الطبيـة العاملـة،              
والنقص في المؤسسات التعليمية والتدريبية وعدم وجود خطه لتنمية العمل فـي المجـال الـصحي                

  .ل في المجال الصحييعتبر كله من معيقات العم
وفيما يخص قطاع التعليم فإن النقص في عدد المدارس والمؤسسات التعليمية في المناطق الريفيـة               

 األوضاع االجتماعية واالقتصادية والحاجة إلى تنمية الموارد البشرية العاملة          عبشكل خاص، وتراج  
ـ                ـ  معيقـات التن   نفي التعليم مـن خـالل التـدريب والتأهيـل كلـه يعتبـر م  فـي قطـاع     ةمي

  ).1992الشامي،.(التعليم
  

  :  المعيقات التي تواجه عمل المؤسسات غير الحكومية في مجال التنمية.26.2.2

  

  :يمكن تقسيم المعيقات التي تواجه عمل المؤسسات غير الحكومية إلى قسمين رئيسيين
حيث تمثل هـذه     حتالليتمثل في المعيقات الخارجية، تتمثل المعيقات الخارجية في سياسة اال         : األول

السياسة عقبه كأداء في وجة أي تطور تنموي سواء كان على صـعيد اجتمـاعي أو اقتـصادي أو                   
سياسي وذلك من خالل ما يقوم به االحتالل من ممارسات تتمثل في اإلغـالق والفـصل القهـري                  

 أنحـاء   ألجزاء األراضي الفلسطينية سواء كان عن طريق الحواجز العسكرية المنتشرة فـي كافـة             
 عن طريق جدار الفصل العنصري األمر الذي يحد من قدرة المؤسـسات غيـر               والضفة الغربية، أ  

 يحد أيضا من قـدرة المؤسـسات        ك عند قيامها بتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة، وكذل       ةالحكومي
  ).2009مبروك،.(الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من تنفيذ برامجها ومشاريعها

  



 43

تمثل في المعيقات الداخلية والتي يمكن التعرف إليها من خالل أالزمة الماليـة فـي هـذه                 ي: الثاني
المنظمات ذلك العتمادها بشكل كبير على المساعدات الخارجية سواء كانت هذه المـساعدات مـن               
دول عربية أو أجنبية، األمر الذي يجعلها رهينة للتجاذبات السياسية المرتبطة بأجندة تلـك الـدول                

قطاع التمويل في حال اختلفت هذه األجندة عن أجندة السلطة الوطنية الفلـسطينية، هـذا األمـر                 وان
يستوجب وضع استراتيجية لهذه المؤسسات بحيث تركز على التنوع في مصادر التمويل األمر الذي              

يمكن  ال بد لهذه المؤسسات من إنشاء وإقامة المشاريع والتي           كيمكنها من االستمرار في عملها، كذل     
أن تكون مصدر تمويل ذاتي لهذه المؤسسات بحيث يمكنها على المدى البعيد من االسـتغناء ولـو                 

  .بشكل جزئي عن االعتماد على المصادر الخارجية وهنا تبرز أهمية التخطيط للمستقبل
  
 القصور في تعميم الثقافة الديمقراطية وممارساتها تعتبر أيـضا مـن المعيقـات التـي تواجـه                  نإ

سات غير الحكومية لما لهذا القصور من اثر على البيئة االجتماعية، وقد أثار استطالع للرأي               المؤس
 أن من مظاهر الفـساد      15/3/2007ائتالف من اجل النزاهة والمسائلة تم نشره بتاريخ         ) أمان(عن  

في المؤسسات غير الحكومية يأتي من داخل هذه المؤسسات حيث يتم تخصيص رواتـب مرتفعـة                
ين في هذه المؤسسات إضافة إلى استغالل األدوات والمواد الخاصـة بالمؤسـسات لـصالح               للعامل

  ).2005محمد،.(الشخصيات النافذة
  

 فيما يتعلق بـاألمور     وعدم وضوح من خالل ما تقدم يتبين أن هناك خلل يتمثل في غياب التخطيط،           
 الذي يؤثر علـى بنـاء       ر، األم المالية، وكذلك االفتقار إلى االستراتيجية والتفكير والعمل المشترك       

سياسة مشتركه يمكن من خاللها رفع المستوى المعيشي لألفراد وهو الذي يشكل اللبنة األساسية في               
  ).1993المالكي،.(أي عمل تنموي

  
ـ                 يمن المعيقات التي تواجة عمل المؤسسات غير الحكومية تمركز هذه المؤسـسات ببرامجهـا ف

 مهملة وغير مدرجة على سلم أعمال هذه        قدي إلى وجود مناط   مناطق دون األخرى األمر الذي يؤ     
 إلى هذه أالماكن علـى   لالمنظمات إما لبعدها أو لصعوبة الحصول على التراخيص الالزمة للوصو         

 أنشطة لهذه المؤسسات في تلك المناطق الفتقارها إلى الحد األدنـى            ذالرغم من الحاجة الماسة لتنفي    
عتماد على التمويل الخارجي أدى إلى إضعاف روح العمل التطوعي           إن اال  لمن الخدمات، وباإلجما  

في هذه المؤسسات وفرض عليها برامج ومشاريع تتفق مع ما يريده الممول وليس مـع مـا يلبـي                   
  ).2003القاروط، .(احتياجات هذه المؤسسات والجهات التي تقدم لها هذه المؤسسات خدماتها
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الذي يأتي من الدول العربية والدول المانحة األخرى آن هـذه           وتبقى المشكلة في التمويل الخارجي      
الدول تكون حريصة على التحكم بكيفية صرف هذه األموال دون االهتمام باالولويات الفلسطينية في              
البناء واإلعمار فالجهات الفلسطينية رسمية أو غير رسمية ال بدلها وان توافق علـى مـا تفرضـة                  

 تعمل الجهة الممولة على تمويل مشاريع استهالكية ال تجدي نفعا علـى              ما االجهات الممولة، فكثير  
 إلـى أن    ةالمدى البعيد وتأخذ طابع إغاثي مؤقت وليس لها أي دور في التنمية المـستدامة، إضـاف               

الكثير من األموال التي تأتي من الدول المانحة تصرف إلى الموظفين اإلداريـين التـابعين للجهـة                 
  .اتب وأجورالممولة على شكل رو

  
هم العوامل  وامل تعتبر من ا    معيقات تواجه تنمية المجتمع المحلي فإن هناك ع        نإضافة إلى ما ذكر م    

" القـيم "المعيقة للتنمية وهي تلك التي تتحدد أساسا في الجوانب االجتماعية من الثقافة بشكل خاص               
اولنا على سبيل المثال موضوع     حيث تعتبر القيم هي اإلطار المرجعي الذي يحتكم إليه الناس فإذا تن           

 اارتباط الناس باألرض بغض النظر عن طبيعة هذه األرض من وسهولتها أو وعورتهـا، وبعـده               
وقربها من أالماكن الحيوية لحياة اإلنسان نجد أن هذا االرتباط يحد مـن الهجـرة إلـى أالمـاكن                   

ملية التنمية من حيـث قبـول        أن المكانة االجتماعية تلعب دورا آخرا في إعاقة ع         االمستصلحة، كم 
وهنا تـصبح   تتعلق بالقيم السائدة في المجتمع،       الرفض هذه    ةعمل معين ورفض عمل آخر، وعملي     

المشكلة األساسية التي تواجة العاملين في مجال تنمية المجتمع سواء كان مؤسسات غير حكومية أو               
جتماعية التي تتعلق باالهتمامات    حكومية أو حتى العاملين في القطاع الخاص تكمن في نسق القيم اال           

هنا يصبح أهم تحـدي     ، و )1995خاطر،.(ومستوى التطلعات التي تسيطر على تفكير أبناء المجتمع       
تواجة العاملين في مجال التنمية االجتماعية هو محاولة تغيير نسق القيم فـي المجتمـع، ويظهـر                 

جتمع وبالتالي تخطيط برامج التنمية وفقا له        التالي هل علينا القبول بنسق القيم السائدة في الم         لالسؤا
؟ أم هل نبدأ بالتغيير المادي الذي قد يؤدي إلى تغيير نسق القيم وذلك عن طريق نمـاذج تنمويـة                    
تتناسب وظروف المجتمع المحلي؟ بعبارة أخرى تطويع البرامج والنماذج التنموية بما يتناسب مـع              

  ).1981عبدالعزيز،(نسق القيم 
  

تعلق بالحاجات االجتماعية التي ينبغي أن تشبع عن طريق التنمية االجتماعيـة فـيكن أن               أما فيما ي  
 أن كل نظام اجتمـاعي يقـوم        ثتوضح في الرجوع إلى النظم االجتماعية في المجتمع الواحد، حي         

  :أساسا حول إشباع حاجة أو مجموعة من الحاجات االجتماعية األساسية لإلنسان وهذه النظم هي
 .حيث يشبع هذا النظام حاجة اإلنسان إلى التملك واإلنتاج:قتصاديالنظام اال •

يشبع حاجة اإلنسان في استمرار العالقات الطيبة التي تقوم على المحبة :النظام األسري •
 .والتعاون
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يشبع حاجة اإلنسان إلى األمن والحماية وضمان الحقوق كحق الملكية : النظام السياسي •
 .والعمل والتعبير عن الرأي

يشبع حاجة اإلنسان إلى المعرفة واالندماج مع الجماعات التي يحيا :  التربويالنظام •
 .ضمن أطرها من خالل تفهم أساليب وأنظمة هذه الجماعات

يشبع حاجة اإلنسان إلى االستمتاع، وتفريغ هموم الحياة ومتاعبها إلى :النظام الترويحي •
 .شيء من الراحة والهدوء

اجة اإلنسان إلى االمتثال لما هو مرغوب لدى الجماعة التي يشبع ح: النظام األخالقي •
 .يعيش فيها

وهو النظام الذي يشبع حاجة اإلنسان إلى التكيف مع غيره من :نظام الرعاية االجتماعية •
األفراد ورغبته في أن يكون له دور ايجابي داخل الجماعة التي يعيش فيها ويعمل 

  ).1995خاطر،.(ضمنها
  

  :سابقة الدراسات ال.3.2
  

  :لي عرض ألهم الدراسات التي تناولت موضوع التنمية وفيما ي
  

  : الدراسات العربية.1.3.2

  

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية        " دراسة بعنوان    )2008(دراسة عدوي   
طي تناولت الدراسة دور منظمات المجتمع المدني فـي التحـول الـديمقرا           " في محافظة بيت لحم     

  .ومساندة الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله الوطني ضد االحتالل
وبينت الدراسة أن منظمات المجتمع المدني ال يجب أن يقتصر دورها علـى تقـديم المـساعدات                 
المتعلقة بالتنمية االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها من المساعدات التي تهدف إلى رفـع مـستوى                

ى االجتماعي و االقتصادي وإنما يجب أن تتعدى تلك المـساعدات إلـى             معيشة اإلفراد على المستو   
إحداث نوع من التنمية السياسية التي تعمل على توعية اإلفراد حـول مـا يـدور علـى الـساحة                    
الفلسطينية من إحداث سياسة ذات تأثير كبير على مستقبل حرية الشعب الفلسطيني ونيـل حقوقـه                

لة ودور التنمية السياسية للمجتمع الفلسطيني في تحقيق الديمقراطيـة          وإقامة دولته الفلسطينية المستق   
حيث يظهر دور منظمات المجتمع المدني في دعم وتعزيز مبادئ الديمقراطية وما تشمله من حرية               

 يتمكن أفراد الشعب الفلسطيني من المشاركة في صنع الـسياسات التـي             ثالتعبير عن الرأي، بحي   
قد كان من أهم ما أوصى به الباحث في دراسته ضرورة تفعيل آليـات              و. تحسن ظروفهم المعيشية  
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الرقابة القانونية، واإلدارية والمالية لتجسيد مبدأ الشفافية، والرقابة بما يخدم المصالح الوطنية للشعب             
  .الفلسطيني

  
مدى كفاءة استخدام مصادر األموال في مؤسسات األعمال        "بعنوان  ) 2005(دراسة جربوع وحلس    

صغيرة والتنظيمات االجتماعية غير الهادفة إلى تحقيق األرباح وتأثيرهـا علـى خطـة التنميـة                ال
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحقيق أهدافها، وذلك من خالل استخدام            ".االقتصادية  

االستبانة وكذلك المقابلة الشخصية من اجل الحصول على المعلومات من مجتمع الدراسـة، حيـث               
وقـد كـان   .SPSSقامت الدراسة بتحليل ومعالجة مخرجات االستبانة عن طريق الحزم اإلحصائية           

من أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة أن هناك ضعف في حسن استخدام األموال التي تحـصل                 
عليها، األمر الذي يؤدي عدم استخدام هذه األموال بالشكل األنسب من اجل تحقيق التنميـة سـواء                 

ت اقتصادية أو اجتماعية، وقد بينت الدراسة أهمية حسن اسـتخدام األمـوال فـي المؤسـسات                 كان
الصغيرة والتنظيمات االجتماعية األخرى في تنشيط العمل على إيجاد نوع من التنمية االجتماعيـة              
واالقتصادية من خالل ما تنفذه هذه المؤسسات من نشاطات تساعد العاملين فيها على الوصول إلى               

توى معيشي أفضل،  األمر الذي يظهر أن هناك حاجة ملحة للقيام بتـصميم بـرامج تدريبيـة                  مس
للعاملين في هذه المؤسسات، وبشكل أكثر خصوصية للعاملين في اإلدارة المالية، وذلك مـن اجـل                
رفع كفاءتهم بحيث تتناسب مع األعمال التي يقومون بها خصوصا أن بعض مؤهالت العاملين فـي                

 وخلصت الدراسة إلى انـه مـن اجـل          امالي ال تتناسب مع ما يقومون به من أعمال، كم         المجال ال 
تحقيق التنمية المنشودة وبالشكل المطلوب ال بد من أن يكون هناك تخصص وفصل بين األعمـال                

 يكون هناك تحديد لهذه األعمال لكي ال تتداخل         نالتي يقوم بها العاملون كل في مجال تخصصه، وأ        
رات المختلفة مع بعضها البعض فهناك أعمال إدارية وأخرى تنفيذية وتخطيط وغيرها،            أعمال اإلدا 

 ياألمر الذي ال يتيح المجال أمام بعض العاملين القيام بأكثر من عمل واحد داخل المؤسسة، والـذ                
 .يؤثر على جودة المخرج بسبب عدم القدرة على التعامل مع المدخل بالشكل األمثل

رجت بتوصية هامه وهي الدعوة إلى تعزيز نظام الرقابة األمر الذي يؤدي إلـى  كما وان الدراسة خ   
  .تعزيز وتقوية فعالية الهيكل التنظيمي لتلك المؤسسات

  
) NGOS(المنظمات غير الحكوميـة الفلـسطينية       "دراسة بعنوان    )2005(دراسة يوسف إبراهيم    

ير الحكومية في المناطق الفلـسطينية      تناولت الدراسة وجود المؤسسات غ    " دراسة جغرافية تنموية    "
وتوزيعها الجغرافي ودورها في تنمية القطاعات المختلفـة كقطـاع التعلـيم والـصحة والتنميـة                

 الباحـث   ناالجتماعية والزراعية والثقافية والمرأة وعالقة هذه التنمية بخطة التنمية الفلسطينية، وبي          
ن حيث توزيعها مع الواقع التنموي حيث أن هذه         أن المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية ال تتفق م       
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المؤسسات تتركز في أماكن أكثر من غيرها في حين أن بعض المناطق هي أحوج ما تكون لوجود                 
 بينت الدراسة أن هذه المؤسسات تتركز في المدن التي هي أقـرب إلـى               دمثل هذه المؤسسات، فق   

لح هذه المؤسسات وليس كما هـو مطلـوب         صنع القرار عن المناطق الريفية وذلك تماشيا مع مصا        
منها في عملية التنمية حيث أن المناطق الريفية والمهمشة تكون في معظم األحـوال أكثـر حاجـة                  
للمساعدات التي تقدمها هذه المؤسسات كونها بعيده عن أماكن النشاطات التنموية التي تقـوم بهـا                

نرى أنها مثال تتركز في مدينة غزه أكثـر         السلطة وان هناك عدم عدالة في توزيع هذه المؤسسات ف         
من بعض المخيمات كما أنها تتركز في مدينة رام اهللا أكثر من منـاطق شـمال وجنـوب الـضفة                    
الغربية، في حين أن هذه المخيمات ومناطق شمال وجنوب الـضفة الغربيـة أحـوج للنـشاطات                 

 عام أو التنميـة     لل التنمية بشك  والبرامج والمشاريع التي تنفذها هذه المؤسسات سواء كانت في مجا         
وقد بينت الدراسة أهمية التوزيـع العـادل للمؤسـسات غيـر            .االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها    

الحكومية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من اجل النهوض بالمناطق الفقيرة والمهمشة مـن               
ي هذه المناطق وصوال إلى وضـع       خالل تنفيذ برامج تساعد على رفع المستوى المعيشي لإلفراد ف         

  .اقتصادي واجتماعي أفضل
  

أسطورة التنمية في فلسطين، الـدعم الـسياسي والمراوغـة          " دراسة بعنوان  )2004(دراسة نخلة   
تناولت الدراسة التنمية في األراضي الفلسطينية من خالل التركيز على مؤسسة التعاون            " المستديمة  

ؤسسات الدعم الفلسطيني من خالل إنعاش االقتـصاد الفلـسطيني          الفلسطينية والتي تعتبر من أهم م     
بعيدا عن االحتالل اإلسرائيلي وتناولت أيضا دور االتحاد األوروبي كأحـد الـداعمين الرئيـسيين               

  .للفلسطينيين
وقد ركزت الدراسة على دور مؤسسة التعاون في إحداث التنمية في فلسطين بشكل عام وذلك كون                

ن على دور مؤسسة التعاون في المساعدة على إحـداث التنميـة كأحـد أهـم                الباحث من المطلعي  
المؤسسات الداعمة لالقتصاد الفلسطيني من خالل إنعاشه بعيدا عن سـلطة االحـتالل االسـرائيلي               
وبينت الدراسة بعض القضايا التي اتفقت فيها المؤسسة مع السلطة بما يخدم إفراد الشعب الفلسطيني               

  . بعض التناقض بين السلطة والمؤسسةوال يخلو األمر من
كما قام الباحث ببيان دور المساعدات المقدمة من االتحاد األوروبي وأن الهدف من هذه المساعدات               

 بين الباحث إن قسم     اهو محاولة الوصول إلى اقتصاد فلسطيني مستقل عن االقتصاد اإلسرائيلي، كم          
مسمى دعم جهود التنمية في فلسطين تذهب إلـى         كبير من األموال المقدمة للشعب الفلسطيني تحت        

كما بين الباحث إن الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنيـة الفلـسطينية              .العاملين في هذه المنظمات   
غير كافية من اجل إحداث تنمية شمولية في مناطق السلطة ويظهر ذلك من خالل ارتفاع معـدالت                 

  .البطالة وغيرها
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شكيل مجلس للتنمية الوطنية يقوم بعملية المراقبة لما يـتم الحـصول            وقد أوصى الكاتب بضرورة ت    
  .عليه من مساعدات خارجية وآليات إنفاقها

  
دور مؤسسات المجتمع المدني    "دراسة بعنوان  )2004(تدراسة مركز دراسات التنمية،جامعة بير زي     

 بهدف التعرف إلى ما     جاءت هذه الدراسة   حيث   ".في إعادة بناء المجتمع وتمكين اإلنسان الفلسطيني      
يعتقده المواطنين حول الدور الذي تقوم به المؤسسات غير الحكومية، والتعرف إلى مدى اسـتقاللية             

باإلضافة إلـى التعـرف إلـى درجـات         .هذه المنظمات في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية       
ى النشاطات  التي تقـوم      االختالف والتفاوت بين هذه المنظمات في ما يتعلق برؤيتها وأهدافها ومد          

  . ما يأتيةوقد كان من أهم نتائج هذه الدراس. بها هذه المنظمات ودورها في التنمية
  

أن العالقة ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني كان بها نوع من االرتيـاب   
يسها العمل من اجل احتـواء       ذلك االرتياب من قبل السلطة في محاوالتها ومنذ تأس         رالمتبادل، ويظه 

 المجتمع المدني حيث توجت هذه المحاوالت في مبادرة وزارة الداخلية الرامية إلى ضـم               تمؤسسا
جميع هذه المؤسسات إلى العمل تحت إشرافها ومبرر ذلك أن السلطة الوطنية الفلسطينية بـصفتها               

ولويـات التنمويـة االجتماعيـة      الحاكم لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني من حقها تحديد مـسالة األ          
 عزز موقف السلطة هذا أن هناك وجهات نظـر متفاوتـة عنـد              اواالقتصادية والثقافية وغيرها وم   

المواطنين حول الدور الذي تؤديه المؤسسات غير الحكومية خصوصا أن هناك تمويال ضخما يأتي              
نين أو على وجود مشاريع     لهذه المؤسسات دون أن يظهر اثر هذا التمويل بشكل واضح على المواط           

تنموية لها تأثير على إيجاد أي نوع من أنواع التنمية سواء اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها حيـث                  
أصبح هناك اعتقاد من قبل المواطنين أن الدافع وراء إنشاء عدد كبير من المؤسسات غير الحكومية                

 األموال على مصالح ضيقة ومحدودة      هو الحصول على التمويل بالدرجة األولى، ومن ثم إنفاق هذه         
  .وليس على برامج ومشاريع تنموية

  
وكان من أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة أن هناك عدد من المؤسسات الغيـر الحكوميـة                  

 عالقتها مع السلطة، كذلك أن بعض هذه المؤسسات لـديها تجربـه             صتتمتع باستقاللية في فيما يخ    
 من أن هناك عدد كبير من       م هو لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالرغ      مهنية ومؤسسية أعمق مما   

المؤسسات غير الحكومية تعتمد على التمويل الخارجي في تنفيذ برامجها ومشاريعها إال أن هنـاك               
مؤسسات أخرى تسعى ألن تكون بوضع يسمح لها باالستقاللية عن أجندات الممولين مـن خـالل                

  .ي للمساهمة الفاعلة في العمل التنمويتفعيل دور المجتمع المحل
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من أهم االقتراحات والتوصيات التي خرجت بها الدراسة هي أن تعمل هذه المؤسـسات بـشكل                أن  
تعاوني مع الجمهور وليس بشكل فوقي وان أساس العالقة مع الجمهور يجـب أن تكـون عالقـة                  

 آليات من اجل تفعيل وتحقيق      شراكة من اجل النهوض بالعملية التنموية والبحث بشكل مشترك عن         
هذه الشراكة كما يجب أن يكون هناك التزام من قبل المؤسسات غير الحكومية فيما يتعلق بفلـسفتها                 
ورؤيتها ومخرجات عملها، وهذا يأتي من خالل ايالء اهتمام للعاملين في هذه المؤسسات من اجـل                

ي ذلك بتعزيز القيمة الثقافية التـي مـن         الوصول إلى قناعة بالقضايا التي يعملون على تحقيقها ويأت        
شأنها إيجاد عالقة انتماء للعاملين في القطاع األهلي للقضايا التي يعملون على تحقيقها سـواء مـا                 
تعلق منها بحق المواطن في العيش بكرامه، أو ما يتطلبه العمل من ضرورة التنسيق والتشبيك بـين          

  .العمل على أساس من الشفافية مع الذات واآلخرينالمؤسسات للوصول إلى التنمية المستدامة، و
  

االقتـصاد  "دراسة بعنـوان     )2003بكدار(دراسة المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار       
تناولت الدراسة المساعدات الدولية المقدمـة للـشعب الفلـسطيني          " الفلسطيني في المرحلة االنتقالية   

ات على التنمية االقتصادية في فلسطين، وقد بينت الدراسة أن          للقطاعات المختلفة وأثر هذه المساعد    
الظروف السياسية السائدة في فلسطين وعدم وضوح الرؤيا المستقبلية لهذه السياسة هو أشبه بنكبـة               
جديدة في األراضي الفلسطينية حيث انه ليس هناك وضوح حول المرحلة الحالية أو المستقبلية مـن                

كما بينت الدراسة مدى      .ها على الحدود أو الموارد االقتصادية وغيرها      حيث سيطرة السلطة وسيادت   
تأثر االقتصاد الفلسطيني بالسياسة اإلسرائيلية التي ال زالت تتحكم وبشكل كبير باالقتصاد الفلسطيني             
وربطه بما يحقق المصالح أالقتصاديه اإلسرائيلية وليس الفلسطينية وبينت الدراسـة إن االقتـصاد              

ني يعتمد وبشكل كبير على المساعدات الخارجية والتي تكون في كثير من األحيان مرتبطـة             الفلسطي
بشكل أو بآخر بالوضع السياسي وما يفرضه المانحون من شروط من اجل تقديم التمويـل والتـي                 
تتعارض في كثير من األحيان أيضا مع المصالح أو الحاجة الفلسطينية الحقيقية من اجـل إحـداث                 

وقد بينت الدراسة ضرورة العمل على إيجاد أجندة للتنمية تتفق مع مصالح الشعب ولـيس                .التنمية
وقد أوصت الدراسة بـضرورة انفتـاح الـسوق          .مع مصالح السلطة أو منظمات المجتمع المدني      

الفلسطيني على األسواق الخارجية وذلك من اجل الحد من االعتماد على المساعدات الدولية وممـا               
  . ي إيجاد نوع من االستقاللية لالقتصاد الفلسطينييساعد أيضا ف

  
دور المنظمات األهليـة فـي بنـاء        " دراسة بعنوان     )2002(دراسة مركز بيسان للبحوث واإلنماء    

استخدمت الدراسة أسلوب المراجعة للمصادر المتعلقة بالموضوع وبقضايا المجتمع         ".المجتمع المدني 
مت أسلوب االستبانة للحصول على المعلومات من مجتمع        وذلك من اجل تحقيق أهدافها حيث استخد      

وكان من أهم الوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة، ضرورة العمل على االستمرار في              . الدراسة
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 االهتمام بالمناطق المهمشة في الريـف الفلـسطيني         ةتقديم الخدمات ذات الطابع التنموي، وضرور     
سة على أهمية وضرورة تطـوير القـدرة المؤسـساتية           وركزت الدرا  اوكذلك سكان المخيمات، كم   

والتنظيمية للمؤسسات المجتمع المدني وضرورة تنمية الموارد البشرية بالتدريب والتأهيـل حتـى             
تكون قادرة على االستجابة لما تتطلبة األوضاع الجديدة وخاصة االنتقال من العمل االغـاثي إلـى                

سة من خالل ما توصلت إليه من نتائج والمتعلقة بموضوع          كما اهتمت الدرا  .العمل التنموي المستدام  
التنسيق والتشبيك إلى ضرورة تعزيز هذه العملية وتعزيز التعاون والتشاور بين منظمات المجتمـع              
المدني سواء على صعيد السياسات التنموية والرؤى أو على صـعيد إدارة البـرامج والمـشاريع                

ت الدراسة أهمية إيجاد منتدى تنموي يضم القطاع العام والخاص           بين مالمشتركة التي تقوم بتنفيذها، ث    
والقطاع األهلي وذلك من اجل القيام بمناقشة جوهرية حول االحتياجات التنموية من خـالل رؤيـة                

  .مشتركة لهذه القطاعات بحيث تتفق وتنسجم مع األولويات التنموية للمجتمع الفلسطيني
  

عالقـة المنظمـات    "دراسة بعنوان    )2001(ادية الفلسطيني   دراسة معهد أبحاث السياسات االقتص    
من اجل تحقيـق أهـدافها      و".غير الحكومية الفلسطينية فيما بينها ومع السلطة الفلسطينية والممولين          

اعتمدت هذه الدراسة على مراجعة األدبيات المتعلقة بالدراسة وذلك من اجل معرفة ما تم الوصول               
نظمات المجتمع المدني وعالقتها مع السلطة والممولين وما هـو طـابع            إلية في مجال العالقة بين م     

هذا التعاون ومجاالته ومدى االستفادة من هذا التعاون في حال تم الوصول إلى توحيد للرؤيـا فـي              
تنفيذ األعمال والمشاريع وما هي الفائدة من هذا التعاون سواء للسلطة أو الممـولين أو لمنظمـات                 

ث استخدمت الدراسة أسلوب االستبانة كأداة لجمع المعلومات من مجتمع الدراسة           المجتمع المدني حي  
ومن أهم ما توصلت إلية هذه الدراسة من نتائج وعلى مستوى تعاون هذه المنظمات فيما بينها أنـة                  
هناك تعدد ألنماط العالقة فيما بين هذه المنظمات فالعالقة بين المنظمات الكبيرة تختلف عنها عندما               

 والشبكات  ت انه بالرغم من االنتساب لعضوية واالتحادا      اون العالقة مع منظمة اصغر حجما، كم      تك
والتي من المفروض أن تكون بناء على أرضية مشتركه وشروط معينة إال أن هـذا االنتـساب ال                  
يضع المنظمات المنتسبة في بوتقة التعامل بنوع من المساواة وان هناك دائما اثر للتعاون يفرضـه                
حجم المؤسسة وان االنتساب ال يعدو كونه تسجيال ضمن اتحاد أو شبكة وليس على سـبيل تعزيـز           
التعاون والشراكة والتنسيق وتوحيد الجهود ووضع خطط وبرامج تنموية وكأن هذه المنظمات تعمل             
 من اجل نفسها وليس من اجل الجمهور الذي تخدمه أما فيما يتعلق بعالقة المنظمات غير الحكومية               

 هذه العالقة والتعاون ليس إال شكليا وان هناك ضعف عام في مضامين العالقة مع               نمع السلطة، فإ  
  .السلطة الفلسطينية سواء ما تعلق منها بعملية التخطيط آو التمويل
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  :الدراسات االجنبية .2.3.2

  

تحـدث  شهادة الدكتوراه من جامعـة لفربـول، ت       دراسة علمية منشوره لنيل     ):Abid)1997دراسة  
الدراسة عن العقبات التنمية في الدول الناميـة،اجريت الدراسـة علـى التجمعـات ذات الـسمات                 
االجتماعية واالقتصادية المتشابهة في محافظة جنين، كنموذج لدراسة االحتياجات لهذه التجمعـات            

ى  وذلك من اجل رفع المـستو المتقاربة جغرافيا، من اجل وضع خطط تنموية لكل مجتمع على حدة       
االقتصادي لهذه المجتمعات من خالل العمل على تنفيذ مشاريع يكون لها عائد مادي علـى االمـر                 

  .الذي يساعد على رفع المستوى المعيشي لهذه المجتمعات
  

دراسة ماجستير من جامعة بير زيت تتحدث الدراسة عن بـروز دور      ): Snokrot) 2005 دراسة
في كافة مناحي الحياة، وخاصة على الصعيد االجتمـاعي         المؤسسات األهلية في المجتمع الفلسطيني      

واالقتصادي والخدمي، الى الحد الذي اثار اهتمام المؤسسات الدولية التي ابدت رغبتها في التعامـل               
مع نشاطات وبرامج هذه المؤسسات، تناولت الدراسة وضع هذه المؤسسات الـداخلي والخـارجي              

 وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، وابرزت       والجهات المانحة  وعالقتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية،   
الدراسة تعاطي هذه المؤسسات مع المفاهيم العصرية الجديدة ذات العالقة باحترام حقوق االنـسان،              

  .كالديمقراطية واحترام اآلخر
  

ـ   ): Smith )1999دراسة ة بعنوان التأثير االستثماري في التنمية االجتماعية الـشبابية مـن الناحي
السياسية والسلوك المدني لدى الشباب البالغين حيث عينت هذه الدراسة ببحث مدى تـأثير التعلـيم                
الوطني على عملية استثمار التنمية االجتماعية لدى الشباب ومدى تأثير ذلك في بناء وتطور الناحية               

عيـات التطوعيـة    السياسية والمدنية على الشباب الراشدين فدور األبوة في حياة الشباب ودور الجم           
 التنمية االجتماعية في تأثيرها على السلوك لـدى         إيجادوالمشاركة في العمل التطوعي كأساس في       

 التواصل الواسع مع اآلخرين في العالقات والمـشاركة الدينيـة           إن هذه الدراسة    هرتالشباب، وأظ 
لنـواحي المدنيـة    والمشاركة في عدة نشاطات منهجية لها دور كبير في حياة الشباب وفي تطور ا             

  .والسياسية وعملية االندماج المجتمعي
  

بعنوان دور المؤسسات غير الحكومية في تقوية المجتمع المدني ناقـشت           ) Frantz)1997دراسة  
هذه الدراسة  عملية تطوير التعلم والخبرة من خالل المنظمات الشبابية غير الحكومية في البرازيل               

مات تعتبر أداة عمل فاعلة للتحرك االجتماعي والتنمية خاصـة          وأظهرت هذه الدراسة أن هذه المنظ     
في المناطق الريفية حيث ينظر إلى هذه المؤسسات على أنها أداة حادة ومكثفة في المجتمع المـدني                 
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ومن هنا عرض الفرق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومن خالل الدراسة تحدثت عـن               
عضها البعض في المؤسسات غير الحكومية في البلدان المتطورة          مكملة لب  وإنهاعمل هذه المؤسسات    

تعمل من خالل مجموعات محلية متعددة وليست وحيدة وحيث أنها األداة لتطور هذه المجموعـات               
  . أساس لتطور الفذات واالستقاللية والتغلب على األنانيةباعتبارها

  
  :تعليق على الدراسات السابقة 4.2

  

بقة التي قام الباحث بطرحها مواضيع مختلفة حول التنمية بشكل عام، األمـر             تناولت الدراسات السا  
الذي يوضح اهتمام من قبل الباحثين في تناول موضوع التنمية كأحد أهم المواضيع التي تساعد في                
تحسين الظروف المعيشية للسكان، حيث تناولت هذه الدراسات المؤسسات غيـر الحكوميـة فـي               

 المتفحص لهذه المواضيع يقف على حقيقة أهمية كل منها فـي العمـل              ن، إ مواضيع تنموية مختلفة  
على إيجاد تنمية في مجال معين من مجاالت التنمية المختلفة، فتعزيز دور الجمهور في المـشاركة                
السياسية يعني وجود مساحة من الحرية والديمقراطية في تناول مختلف المواضيع المتعلقـة بحيـاة               

دور منظمات المجتمع المـدني     "في هذا السياق دراسة عدوي التي جاءت بعنوان         المواطنين، ومنها   
إال انه مما يؤخذ على هذه الدراسـة أنهـا لـم            " في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم       

تتعرض بشكل واضح إلى الكيفية التي تتم بها هذه المشاركة من قبل الجمهور وأثـر ذلـك علـى                   
  .خرىمجاالت التنمية األ

  
مدى استخدام مصادر األموال في     "أما الدراسة األخرى التي قام الباحث بعرضها فقد جاءت بعنوان           

مؤسسات األعمال الصغيرة والتنظيمات االجتماعية غير الهادفة إلى تحقيق األرباح وتأثيرها علـى             
 تحـصل عليهـا     أظهرت الدراسة أن هناك خلل في استخدام األموال التي        ". خطة التنمية االقتصادية  

مؤسسات األعمال الصغيرة وأن هذا الخلل يعكس ضعف في قدرة هذه المؤسسات على إيجاد تنمية               
اقتصادية، وقد قدم البحث توصية بضرورة تعزيز نظام الرقابة على عمل هذه المؤسـسات، إال أن                

  .الباحث لم يتقدم بتوصية تتعلق بتعزيز نظام المساءلة والمحاسبة في تلك المؤسسات
  

دراسة "المنظمات غير الحكومية الفلسطينية     "الدراسة األخرى التي قام الباحث بتناولها جاءت بعنوان       
تناولت هذه الدراسة التوزيع الجغرافي للمؤسسات غير الحكومية في قطاع غـزة            ". جغرافية تنموية 

لمدن علـى   وكذلك في الضفة الغربية، حيث بين الباحث أن هذه المؤسسات تتركز بشكل كبير في ا              
حساب الريف الفلسطيني التي هي أحوج إلى وجود مثل هذه المؤسسات، إال أن الباحث لـم يتقـدم                  
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بآلية أو اقتراحات من أجل العمل على توزيع هذه المؤسسات بشكل عادل من اجل المـساعدة فـي                  
  .تنمية المناطق المهمشة والفقيرة

  
اسطورة التنمية في فلسطين الدعم الـسياسي       "ان  أما الدراسة األخرى التي تناولها الباحث فهي بعنو       

بين كاتب الدراسة أهمية المساعدات المقدمة من الـدول المانحـة وبـشكل             ". والمراوغة المستديمة 
خاص من االتحاد األوروبي في دعم االقتصاد الفلسطيني للوصول به إلى اقتـصاد مـستقل عـن                 
االقتصاد االسرائيلي، بالرغم من ذلك قدم الباحث نقدا للدول المانحة يظهر من خالله أن قسم كبيـر                 
من األموال اآلتية من الدول المانحة تذهب إلى العاملين في هذه المنظمات بالرغم من أنهـا تـأتي                  

 الفلـسطينية   تحت مسمى دعم جهود التنمية في فلسطين، كما قدم الباحث نقدا أخرا للسلطة الوطنية             
يظهر أن السلطة لم تقم بالجهد الكافي للعمل على إيجاد تنمية شمولية حيث ساق الباحث دليال مـن                  

 خرج الباحث بتوصية بضرورة تشكيل مجلس للتنميـة الوطنيـة   دخالل ارتفاع معدالت البطالة، وق   
  .وضرورة متابعة إنفاق األموال المقدمة للشعب الفلسطيني من الدول المانحة

  
دور مؤسسات المجتمع المدني فـي      "أما الدراسة األخرى فقد النت لمركز دراسات بير زيت بعنوان         

تحدثت الدراسة عن مدى استقاللية المؤسسات غير       ". إعادة بناء المجتمع وتمكين اإلنسان الفلسطيني     
الف الحكومية في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية باإلضافة إلى التعرف إلى درجـات االخـت              

والتفاوت فيما يتعلق برؤية هذه المؤسسات ودورها في التنمية، وقد كان من أهم النتائج التي خرجت                
بها الدراسة أن عالقة المؤسسات غير الحكومية مع السلطة ليست عالقة تكاملية وإنما بها نوع مـن                 

قدا أخرا للمؤسسات   الريبة خاصة فيما يتعلق بمحاولة السلطة احتواء هذه المؤسسات، كما أن هناك ن            
غير الحكومية من قبل المواطنين وهو إن األموال المقدمة من قبـل المـانحين للمؤسـسات غيـر                  

وكان من أهم االقتراحات التي خرجت      واضح في تعزيز التنمية المستدامة،      الحكومية ليست لها اثر     
 آليات مـن اجـل      بها الدراسة هو أن تعمل المؤسسات غير الحكومية بشكل تعاوني وأن تبحث عن            

  .تفعيل دورها في التنمية
  

" بكدار"أما الدراسة األخرى التي تناولها الباحث فهي للمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار           
بينت الدراسة أهمية المساعدات المقدمة من      ". االقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية    "وهي بعنوان 

مية االقتصادية، كما تناولت الدراسة واقع حـال ارتبـاط االقتـصاد            الدول المانحة وأثرها على التن    
الفلسطيني بالسياسة اإلسرائيلية واثر ذلك على جهود التنمية، كما وضحت الدراسـة أن االقتـصاد               
الفلسطيني يعتمد على المساعدات الخارجية بشكل كبير األمر الـذي يجعلـه عرضـة للتجاذبـات                

ضرورة انفتاح االقتصاد الفلسطيني على األسواق الخارجيـة للحـد    أوصت الدراسة ب دالسياسية، وق 
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من االعتماد على المساعدات الخارجية لما لذلك من اثر على استقاللية االقتصاد الفلسطيني ودعـم               
  .الجهود الرامية إلى إيجاد تنمية بشكل مستقر ومستدام

  
دور المنظمات األهلية فـي     "عنوانأما الدراسة األخرى فهي دراسة مركز بيسان للبحوث واإلنماء ب         

أكدت الدراسة على أهمية العمل على تقديم الخدمات ذات الطبـع التنمـوي،             ". بناء المجتمع المدني  
واالهتمام بالمناطق الفقيرة والمهمشة كذلك أهمية تطوير القدرة المؤسسية والتنظيميـة لمؤسـسات             

 يمكن من خاللها االنتقال من العمل االغاثي إلى         المجتمع المدني، إال أنها لم تتطرق إلى الكيفية التي        
  .العمل التنموي في ظل الوضع السياسي الراهن

  
عالقـة المنظمـات    "أما الدراسة األخرى فهي لمعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني بعنوان         

ـ  ". غير الحكومية الفلسطينية فيما بينها ومع السلطة الفلسطينية والممولين         ة أن العالقـة    بينت الدراس
بين المنظمات غير الحكومية تعتمد بشكل كبير على حجم المؤسسة كما أن عالقتها مع الـسلطة ال                 
يعدو كونها عالقة شكلية، أما بالنسبة لعالقتها مع الممولين فقد بينت الدراسة أن هناك اعتمادا كبيرا                

دمات المقدمة للجمهـور مـن      لهذه المنظمات على التمويل الخارجي األمر الذي يؤثر على نوع الخ          
حيث كونها ذات أولوية تنموية أم ال وأن هذه الخدمات مرتبطة بما يراه الممول وليس بنـاء علـى                   
االحتياج التنموي، ولم تقم الدراسة بتقديم اقتراحات أو لما يجب أن تكون علية عالقة هذه المنظمات                

  . مع بعضها أو مع السلطة وكذلك مع الممولين
  

  :ستفادة من الدراسات السابقة اال.1.4.2
  

  استفاد الباحث من اإلطالع على الدراسات السابقة في األوجه اآلتية
وإثراءه بمجموعـة مـن الدراسـات ذات العالقـة           إضافة بعدا آخرا لإلطار النظري     •

 .بموضوع الدراسة

أصبح لدى الباحث فهما أكثر عمقا لطبيعة عمل المؤسسات غير الحكومية وما يمكن ان               •
 .قوم به من دور في مجاالت التنمية المختلفةت

 
اطلع الباحث على مناهج مختلفة للبحث العلمي وأساليب التحليل التي استخدمتها هذه الدراسات ومـا               

  .خرجت به من نتائج وتوصيات
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 : أوجه الشبه بين هذه الدراسة والدراسات السابقة .2.4.2

  
 .لت مواضيع حول التنميةأن كل من الدراسات السابقة والدراسة الحالية تناو •

بينت هذه الدراسة وكذلك الدراسات السابقة التي عمل الباحث على طرحها أن هنـاك                 •
 .اعتمادا كبيرا على الدول المانحة في تمويل عمليات التنمية

أن غالبية الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي وهو ذات المنهج الذي استخدمه             •
 .يةالباحث في الدراسة الحال

 .استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع المعلومات وكذلك معظم الدراسات السابقة •
 

  :أوجه االختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة .3.4.2

  

 وهو ما لم تتناوله أي مـن الدراسـات           قضايا تنموية مختلفة   الدراسة الحالية تناولت     •
 .السابقة

مال الضفة الغربية وهو لم يكن الي مـن         أن الحد المكاني لهذه لدراسة هو محافظات ش        •
 .الدراسات السابقة

 .اختالف الحد الزماني لهذه الدراسة عن الدراسات السابقة •

أن الدراسة الحالية عملت على تقديم مقترحات عملية لتفعيـل دور المؤسـسات غيـر                •
الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الـضفة الغربيـة ولـيس مجـرد               

 .ات عامةمقترح
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  الفصل الثالث
  

  

  منهجية وإجراءات الدراسة

  

   مقدمة.1.3
  

 أدوات الدراسـة، صـدق      كوكـذل وضيح منهجية الدراسة وإجراءاتها،   قام الباحث في هذا الفصل بت     
ة، مجتمع الدراسـة،     الدراسة، محددات الدراس   داألداة، ثبات أداة الدراسة، المعالجة اإلحصائية، حدو      

  .دراسةوخصائص عينة ال الدراسة،عينة
  
اتبع الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لهذه الدراسة الذي يقوم على التحليل الـدقيق واسـتخالص               و

كذلك اتبع الباحث أسلوب البحث المكتبي مـن اجـل تكـوين            التعميمات، والخروج باالستنتاجات، و   
لمراجع، ومن خالل زيارة المكتبـات    لى الكتب وا  ري للدراسة وذلك من خالل الرجوع ا      اإلطار النظ 

والمؤسسات ذات العالقة بموضوع الدراسة من اجل جمع المعلومات الالزمة لموضـوع الدراسـة              
والتعرف على الكيفية التي تعمل بها هذه المؤسسات في المجاالت المختلفة من اجل تحقيق التنميـة                

ر المؤسسات غير الحكوميـة فـي       االجتماعية والخروج بمقترحات وتوصيات تساعد على تفعيل دو       
التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية وهي المنطقة التي تمثـل الحـدود المكانيـة                

   .للدراسة
  

ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث ببناء استبانة ركزت مجاالتها على األسئلة المفتوحة والمغلقة مـن               
ر الحكومية في التنمية لتقديم مقترحات لتفعيل       اجل الخروج بتصور واقعي عن عمل المؤسسات غي       

  .في محافظات شمال الضفة الغربدور المؤسسات غير الحكومية في التنمية 
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  :إجراءات الدراسة .2.3

  

إن إجراءات الدراسة المختلفة ابتداء باألدبيات التي قام الباحث بمراجعتها، ومن ثـم تـصميم األداة                
  .)1.3( ستنتاجات والتوصيات يعرضها الشكلوصوال إلى نتائج الدراسة وانتهاء باال

  

 
  

  . منهجية الدراسة وأداتها ومراحل إعدادها: 1.3شكل
  

  : أدوات الدراسة.3.3
  

  كأداة لجمع المعلومات حيث تكونت االستبانة من خمسة أجزاء) 1.3(استخدم الباحث االستبانة ملحق
  .ت تناولت البيانات الديمغرافية عن المبحوثينيتكون من خمسة عبارا: األول
يتكون من ثمان وسبعين عباره ضمن أربعة أجزاء موزعة على سبعة محاور كما هو مبين               : الثاني

ويتكون سلم اإلجابات من خمس درجـات حـسب سـلم ليكـرت الخماسـي               )  1.3(في الجدول   
  ).، درجة ضعيفة جدادرجة كبيرة جدا، درجة كبيرة، درجة متوسطة، درجة ضعيفة:(وهي

  .يتكون من الموارد التي تسهم في تحقيق التنمية االجتماعية: الجزء الثالث
معيقات عمل المؤسسات غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شـمال            : الجزء الرابع 
  .الضفة الغربية
  .األسئلة المفتوحة:الجزء الخامس

 هج الدراسةمن

 إجراءات الدراسة

 إطار نظري ودراسات سابقة

 تحليل وعرض البيانات جمع المعلومات والبيانات

فحص الصدق 
والثبات

 مراجعة األدبيات

توزيع االستمارات 
وجمعها وفرزها

 أداة الدراسة
 SPSSإدخال البيانات إلى 

تحليل 
تكرارات،متوسطات،اختبارات،تباين (

جداول  (عرض البيانات 
 )EXEL,SPSS،،أشكال

 نتائج

 استنتاجات وتوصيات
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  .ئيسية على محاورها توزيع فقرات االستبانة الر:1.3جدول 

  
  عدد األسئلة  المحور

    الجزء األول
 6  أسئلة حول البيانات الديمغرافية للمبحوثين

    الجزء الثاني
الصحة، التعليم، الزراعـة،    (  مجاالت ياحتياجات التنمية االجتماعية ف   

  ).الخدمات االجتماعية، العناصر التنظيمية
55 

    الجزء الثالث
 14   تحقيق التنمية االجتماعيةالموارد التي تسهم في

    الجزء الرابع
 9  التحديات والمعيقات التي تواجه عمل المؤسسات غير الحكومية

    الجزء الخامس
 4  األسئلة المفتوحة

 88  المجموع

  
  : صدق أداة الدراسة.4.3

  
لحـق  من اجل التأكد من صدق األداة قام الباحث بعرضها على عدد من المختصين واألكـاديميين م   

حيث تم مراجعتها وتحكيمها، وقد كان القتراحاتهم ومالحظاتهم أثرا ايجابيـا فـي تحـسين               ) 2.3(
  .فقرات االستبانة ووضعها في صورتها النهائية

  
  : ثبات أداة الدراسة.5.3

  
من اجل التأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخدام طريقتين األولى احتساب معامل ارتباط بيرسـون                

   احتساب معامل كرومباخ الفا لالتساق الداخلي نتائج كالة، والثانيإعادة االختبار ولالختبار
  .على التوالي) 3.3(و) 2.3( االختبارين يلخصهما جدولي 

  
 وبمـستوى داللـة     0.853من الجدول يتبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون لكامل االستبانة جاءت            

وبـدالالت   ) 0.405 و   0.853(قيمة المعامل بـين   ولمحاور االستبانة تراوحت    ) 0.000(إحصائية  
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ة  ترفض فرضـي   0.05وهذا يبين أن جميع الدالالت اإلحصائية جاءت اقل من          ) 0.000(إحصائية  
 ثباتها على مستوى المحاور، ونتيجة لذلك اعتبرت االستبانة ثابتـة           عدم ثبات االستبانة كاملة، وعدم    
  وتم توزيعها على كامل المبحوثين

  
 كامل ارتباطلمصفوفة ) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون  :2.3جدول 

  . على حدةاالستبانة، وكل محور من محاور االستبانة
  

  قيمة ر  المحاور  الرقم

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

نشاطات المؤسسات غير الحكومية في مجال   1
  الصحة في محافظات شمال الضفة الغربية

0.853  0.000 

2 
النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في 

  مجال التعليم في محافظات شمال الضفة الغربية
0.764  0.000 

النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في   3
   في محافظات شمال الضفةالزراعةمجال 

0.731  0.000 

4  
النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في 

ات االجتماعية في محافظات شمال مجال الخدم
  الضفة

0.738  0.000 

5  
العناصر التنظيمية للمؤسسات غير الحكومية 

العاملة في التنمية االجتماعية في محافظات شمال 
  الضفة

0.530  0.000 

6  
الموارد التي تسهم في تحقيق التنمية االجتماعية في 

  محافظات شمال الضفة
0.507  0.000 

7  
قات التي تواجه عمل المؤسسات التحديات والمعي

غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات 
  :شمال الضفة الغربية 

0.405  0.000 

  0.000  0.853  الدرجة الكلية
  

 االستبانة بيرسون لكامل ارتباطيتضح من خالل نتائج الجدول الموضحة أعاله أن قيمة معامل 
 تراوحت قيمة المعامل االستبانة، ولمحاور )0.000(وبمستوى داللة إحصائية ) 0.853(جاءت 

وهذا يبين أن ). 0.000 و 0.000( وبدالالت إحصائية تراوحت بين )0.405 و 0.853(بين 
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 كاملة، االستبانةوعليه ترفض فرضية عدم ثبات 0.05 جميع الدالالت اإلحصائية جاءت أقل من 
 ثابتة وتم توزيعها على كامل االستبانةت وعدم ثباتها على مستوى المحاور، ونتيجة لذلك اعتبر

  .المبحوثين
  
  .لمحور االستبانةالتساق الداخلي ل  كرومباخ الفا نتائج اختبار:3.3جدول
  

  الرقم
  المحاور

  
  مباخ الفاوكر

نشاطات المؤسسات غير الحكومية في مجال الصحة في   1
  محافظات شمال الضفة الغربية

90.7%  

مؤسسات غير الحكومية في مجال النشاطات التي تقدمها ال  2
  التعليم في محافظات شمال الضفة الغربية

86.5%  

النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال   3
   في محافظات شمال الضفةالزراعة

91.0%  

4  
النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال 

  الخدمات االجتماعية في محافظات شمال الضفة
73.5%  

العناصر التنظيمية للمؤسسات غير الحكومية العاملة في   5
  التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة

65.5%  

الموارد التي تسهم في تحقيق التنمية االجتماعية في   6
  محافظات شمال الضفة

90.3%  

7  
التحديات والمعيقات التي تواجه عمل المؤسسات غير 

الجتماعية في محافظات شمال الحكومية في التنمية ا
  الضفة الغربية

84.8%  

  %94.8  الدرجة الكلية
  

مقترحات لتفعيل دور " للدراسة  درجة االتساق الداخلي للدرجة الكلية أن إلىتشير النتائج الموجودة 
 قد وصلت ل "المؤسسات غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية 

هي درجة مرتفعة جدا تدل على وجود اتساق داخلي مرتفع جدا لهذا تم توزيع و % 94.8
النشاطات  "على درجة اتساق داخلي للمحاور فكانت لمحورا أمااالستمارة على كامل المبحوثين ، 

وقد وصلت  "  في محافظات شمال الضفةالزراعةالتي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال 
نشاطات المؤسسات غير الحكومية في مجال الصحة في فعة جدا ، يليه وهي درجة مرت% 91.0

 الموارد التي تسهم وهي درجة مرتفعة جدا، يتبعه محور % 90.7محافظات شمال الضفة الغربية 
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وهي أيضا % 90.3بدرجة وصلت   " في تحقيق التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة
ات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال التعليم في النشاط" درجة مرتفعة حدا ثم محور 

"  وأيضا درجة مرتفعة جدا ،وكذلك محور % 86.5بدرجة بلغت  " محافظات شمال الضفة الغربية
التحديات والمعيقات التي تواجه عمل المؤسسات غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات 

 التي وهي درجة مرتفعة، تم محور النشاطات% 84.8بلغت  بدرجة  " شمال الضفة الغربية 
 حيث  "تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال الخدمات االجتماعية في محافظات شمال الضفة

العناصر التنظيمية للمؤسسات وأخيرا محور وهي أيضا درجة مرتفعة، % 73.5وصلت الدرجة 
% 58.8 بدرجة وصلت  في محافظات شمال الضفةغير الحكومية العاملة في التنمية االجتماعية

  .وهي درجة مقبولة
  

  : المعالجة اإلحصائية.6.3

  

بعد جمع بيانات الدراسة ومراجعتها وتدقيقها تم إدخالها إلى الحاسوب من اجل تحويل البيانات 
ي وقد اعتمد ف) spss(اللفظية إلى رقمية وذلك باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 الحسابية، النسب المئوية، واالنحرافات تكالتكرارات، المتوسطا( التحليل على اإلحصاء الوصفي 
وذلك لمعرفة الفرق في المتوسطات الحسابية للمتغيرات ذات ) t-testالمعيارية، واختبارات 

ت التي تحتوي على أكثر للمتغيرا) One Way ANOVA (المعيارين كالجنس، والتباين األحادي 
  .مكان السكنن متغير لم
  

  : حدود الدراسة.7.3

  

  :تتلخص حدود الدراسة فيما يأتي
نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، سـلفيت،      ( تمثلت في محافظات شمال الضفة الغربية       : حدود مكانية 

  ).طوباس
  

  2011. حتى أيار 2010امتدت الدراسة من حزيران : حدود زمنية
ـ           العاملين في المؤسسا  : حدود بشرية   ةت غير الحكومية في محافظات شمال الـضفة الغربيـة، عين

  فين الميدانيين، مدراء المؤسساتالموظفين اإلداريين، الموظفين الماليين الموظ(الدراسة
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  : محددات الدراسة.8.3

  
  تمثلت محددات الدراسة بمجموعة من المؤشرات المختلفة تم بحثها من خالل األسئلة التي تناولتها

وذلك من اجل التعرف على مستوى الخدمات واألنشطة التي تقوم بها المؤسـسات غيـر               االستبانة  
الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية، ومن ثم العمـل علـى تقـديم                 

  :مقترحات لتفعيل دور هذه المؤسسات في التنمية االجتماعية، وكانت المحددات كالتالي
  

ستشفيات، تنظيم دورات، توفير أجهزه طبية، تنظـيم أيـام عمـل            بناء م :(مجال الصحة  •
 ).، نشرات إرشادية، نشاطات صحية في المدارسةتطوعي

إنشاء مدارس، تنسيق مع السلطة، مراكز لـذوي االحتياجـات الخاصـة،            :(مجال التعليم  •
 ).توجيه الطالب للتعليم المهني

ز إرشاد زراعي، تشجير أراضي،     توفير اإلرشاد الزراعي، إنشاء مراك    : ( مجال الزراعة  •
 ).حفر آبار جمع، توفير بذور محسنه، توفير وسائل حديثة للزراعة

تقديم مساعدات لألسر المحتاجه، وضع برامج علمية للتنمية        : (مجال الخدمات االجتماعية   •
 ).االجتماعية، تنفيذ دورات تدريبية، إجراء البحوث

تعكس االحتياجات التنموية، التنسيق مع السلطة      توفير بيانات   : ( مجال التنمية االجتماعية   •
الوطنية، الكفاءات البشرية القادرة على التخطيط، اعتماد خطط تنموية، توفير بيانات عن            

 ).االحتياجات االجتماعية

  
  : مجتمع الدراسة .9.3

  

يتكون مجتمع الدراسة من المؤسسات غير الحكومية العاملة في محافظات شمال الـضفة الغربيـة               
 مؤسسة وذلك حسب قيود وسجالت وزارة الداخلية الفلسطينية وزارة الداخليـة            688والبالغ عددها   

  :الفلسطينية مرتبة حسب الجدول اآلتي 
  

  . مجتمع الدراسة موزع على المحافظات:أ-4.3جدول 
  

  عدد المؤسسات غير الحكومية  المحافظة

  247  نابلس

  178  جنين
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  .زع على المحافظات مجتمع الدراسة مو:ب-4.3جدول 

  
  125  طولكرم

  69  قلقيلية

  54  سلفيت

  15  طوباس

  688  المجموع

  

  : عينة الدراسة .10.3

  

 مـن   Stratified Sample) تم تطبيق الدراسة على عينـة طبقيـة  لكبر حجم مجتمع الدراسة سي
الـضفة   شـمال     محافظـات  في في مجاالت التنمية     العاملين  في المؤسسات غير الحكومية العاملة      

  . مبينة حسب الجدول اآلتي)%10 (الغربية بنسبة
  

  . عينة الدراسة موزعه على المحافظات:5.3جدول 
  

  نسبة توزيع عينة الدراسة  المحافظة

 25  نابلس

  18  جنين
 13  طولكرم

  7  قلقيلية
 5  سلفيت

 2  طوباس

 70  المجموع

  
  : خصائص عينة الدراسة11.3.

  

) 3.3(ها من خالل مجموعة من األسئلة التي تناولهـا الملحـق            إن خصائص المبحوثين تم توضيح    
الجنس، العمر، المؤهل العلمي، مكان السكن، المـسمى الـوظيفي، سـنوات            ( حيث تركزت حول  

  ).الخدمة
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  . 2.3أما فيما يتعلق بجنس المبحوثين فيظهر من خالل الشكل 

  

63%

37%

  
  

  . حسب متغير الجنس توزيع أفراد العينة:2.3شكل
  

ويعزو الباحـث سـبب     )37%( أعلى من نسبة اإلناث    )63 (%نجد من خالل الشكل أن نسبة الذكور      
  .ذلك إلى الثقافة االجتماعية للمجتمع الفلسطيني

  
  )  3.3( خالل الشكلنأما فيما يتعلق بعمر المبحوثين فيظهر م

  

20.00%
23.80%

38.50%

17.90%

25  من  اقل
سنة

25  من  أآثر
 سنة

35  من  أآثر
 سنة

45  من  أآثر
سنة

  
  

   العينة حسب متغير العمر توزيع أفراد )3.3( شكل
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 عـام بنـسبة   35 أن أعلى نسبة حصلت عليها الفئة العمريـة أكثـر    )3.3( نجد من خالل الشكل
عـام  25تليها الفئة العمرية اقل من      %) 23,8( عام بنسبة  25تليها الفئة العمرية أكثر من      %) 38,5(

  . مجموع المبحوثينمن) 17,7( عام بنسبة45تليها الفئة العمرية أكثر من %) 20( بنسبة
  

  )4.3(أما فيما يتعلق بالمؤهل العلمي للمبحوثين فيظهر من خالل الشكل
  

17.10%
18.60%

52.90%

11.40%

بآالوريوس متوسط دبلوم ثانوي عليا دراسات

 

  
  

  توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي) 4.3(شكل 
أن أعلى النسب حصل عليـه حملـة درجـة البكـالوريوس بنـسبة              ) 4.3(يظهر من خالل الشكل   

%) 17.1(ثم جاء بعدها التعليم الثانوي بنسبة       %) 18.6(دبلوم متوسط بنسبة    يليها درجة   %) 52.9(
  .%)11.4( وكانت أقل نسبة للدراسات العليا بنسبة

35.70% 42.90%

13.90%

7.90%

منطقة مخيم قرية مدينة 
سآنية
 اخري
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  توزيع أفراد العينة حسب مكان السكن)  5.3(شكل 
  

يليهـا  %) 42.9(نسبة  أن أعلى نسبة للمبحوثين هم من سكان القرى ب        ) 5.3(يظهر من خالل الشكل     
أما اقل نسبة فكانت في منـاطق       %) 13.9(ثم سكان المخيمات بنسبة     %) 35.7( سكان المدن بنسبة  

  %)7.9(سكنية أخرى بنسبة 
  )6.3(أما فيما يتعلق بالمسمى الوظيفي للمبحوثين فيظهر من خالل الشكل 

  

40.00%

14.30%

28.60%

17.10%

موظف
 إداري

موظف
 مالي 

موظف
 ميداني

مسوؤل
 مؤسسة

  
  .ب المسمى الوظيفيتوزيع أفراد العينة حس)  6.3(شكل 

  
أن أعلى نسبة للموظفين في المؤسسات غير الحكومية في محافظات ) 6.3(يظهر من خالل الشكل 

يليها نسبة الموظفين الميدانين بنسبة %) 40(شمال الضفة الغربية هم من اإلداريين بنسبة 
 الماليين وكانت أقل نسبة للموظفين%) 17.1(ومن ثم مسؤولين في المؤسسات بنسبة%) 28.6(

  %)14.3(وهي 
  

34.30% 30.00%
26.40%

9.30%

4  من  اقل
 سنوات

5 من  أآثر
 سنوات

من  أآثر
10 سنوات 

من  أآثر
15 سنة  

  
  .توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة)  7.3(شكل
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  الفصل الرابع

  
  عرض النتائج ومناقشتها

  
   مقدمة.1.4

  
 ستبانةا عباراتتحليل وذلك من خالل  بيانات الدراسة وفحص الفرضيات يتناول هذا الفصل نتائج تحليل

 مثل المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  اإلحصائية،المعادالتاالعتماد على مجموعة من الدراسة، ب
  . واإلجابة عليها لفحص تساؤالت الدراسة وفرضياتهاالمعيارية

 لتحديد درجة اآلتييشمل عرض النتائج إحصائياً، ومعالجتها وصفاً وتحليالً، وقد تم اعتماد المفتاح 
 نسب مئوية بناء على مقياس ليكرت فكانت إلى الحسابية ، وتم تحويلها الفقرات، من خالل المتوسطات

  . الجدولالدرجات كما هو مبين في
  .مفتاح تحديد درجات عبارات الدراسة بناء على مقياس ليكرت :  1.4جدول

  

  النسبة المؤوية  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

  %50  2.5اقل من   منخفضة جداً

  %59.9- 50 2.99-2.51  منخفضة

  %69.9- 60  3.5-3  متوسطة

  %79.9- 70  3.99-3.51  عالية

  %80   فأكثر4  عالية جداً
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  : تحليل نتائج االستبيان المتعلقة بمحاور الدراسة.2.4

  

  :فيما يلي عرض لنتائج االستبيان المتعلقة بمحاور الدراسة 
  

  :ضفة الغربية نشاطات المؤسسات غير الحكومية في مجال الصحة في محافظات شمال ال.1.2.4

  
في إطار إجابة الدراسة على النشاطات التي تقوم بها المؤسسات غير الحكومية في مجال الـصحة                

  :جاءت نتائج االستبيان كما يلي
  

  : نتائج االستبيان.1.1.2.4

  .تحليل نتائج االستبيان المتعلقة بالنشاطات التي تقوم بها المؤسسات غير الحكومية المجال الصحي
  

نشاطات المؤسسات غير الحكومية في مجال الصحة في محافظات شمال الضفة : أ- 2.4جدول 
  .الغربية
المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 

 الدرجة 

B6   تقوم المؤسسات غير
الحكومية بتوزيع نشرات 

إرشاد صحي على المواطنين 
في محافظات شمال الضفة 

  .الغربية 

  عالية  1.00  3.60

B4 نظم المؤسسات غير ت
الحكومية أيام عمل طوعية 
في محافظات شمال الضفة 

  الغربية 

  عالية  0.96  3.57

B5  تقوم المؤسسات غير
الحكومية بعقد دورات تثقيف 

  .صحي للمواطنين 

  عالية  0.95  3.55

B9  تنفذ المؤسسات غير الحكومية
نشاطات صحية في المدارس 

في محافظات شمال الضفة 
  .الغربية 

 متوسطة  0.97  3.47
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  نشاطات المؤسسات غير الحكومية في مجال الصحة في محافظات شمال الضفة: ب-2.4جدول 
B11   تتبادل المؤسسات غير

الحكومية خبراتها مع 
العاملين في وزارة الصحة 

  الفلسطينية 

متوسط  0.95  3.42
  ة

B10   تنسق المؤسسات غير
الحكومية نشاطاتها الصحية 

مع وزارة الصحة 
  . لسطينية الف

متوسط  1.02  3.42
  ة

B2   تقوم المؤسسات غير
الحكومية بتنظيم دورات 

تدريبية للعاملين في المجال 
  . الصحي

متوسط  0.83  3.40
  ة

B7  تسهم المؤسسات غير
الحكومية في تعزيز الصحة 

  . اإلنجابية عند المرأة 

متوسط  1.01  3.38
  ة

  

B8  توفر المؤسسات غير
ل الحكومية فرق طبية للعم

  .في الحاالت الطارئة 

متوسط  1.02  3.26
  ة

B14  توفر المؤسسات غير
الحكومية مراكز صحية 
  لتقديم الخدمات الطبية  

متوسط  0.91  3.26
  ة

B13  تهتم المؤسسات غير
الحكومية بتقديم خدمات 
طبية لذوي االحتياجات 

  الخاصة 

متوسط  0.97  3.17
  ة

B3   تساهم المؤسسات غير
ض الحكومية بتوفير بع

األجهزة الطبية الالزمة 
  للعيادات الصحية 

متوسط  0.91  3.05
  ة

B1   تسهم المؤسسات غير
الحكومية في بناء 

المستشفيات في محافظات 
  شمال الضفة الغربية 

منخفض  0.99  2.96
  ة
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شاطات المؤسسات غير الحكوميـة     لن بان الدرجة الكلية     )2.4(بشكل عام يتضح من بيانات الجدول       
  وبـانحراف    3.50 وصلت بمتوسط حـسابي       في محافظات شمال الضفة الغربية     في مجال الصحة  

 تقـوم   "والتي تنص علـى        )  6(  وهي درجة متوسطة ،  وجاءت أعلى فقرة رقم           0.64معياري  
المؤسسات غير الحكومية بتوزيع نشرات إرشاد صحي على المواطنين في محافظات شمال الضفة             

  .الغربية 
  
 ) 4(  وهي درجة عالية ، ثم الفقـرة رقـم           1.00  وانحراف معياري     3.60بمتوسط حسابي بلغ    " 

بمتوسـط   "  تقوم المؤسسات غير الحكومية بعقد دورات تثقيف صـحي للمـواطنين          " والتي تنص   
" الفقرة  تـنص    )  5(   وهي درجة عالية ،  يليه الفقرة   0.96  وانحراف معياري       3.57حسابي  

  3.55بمتوسـط حـسابي     " عقد دورات تثقيف صحي للمـواطنين       تقوم المؤسسات غير الحكومية ب    
   .، وهي أيضا درجة عالية0.95وانحراف معياري 

تسهم المؤسسات غيـر الحكوميـة فـي بنـاء          " والتي تنص    ) 1( في المقابل فان أدنى فقرة رقم       
 0.99  وانحراف معياري     2.96بمتوسط حسابي     " المستشفيات في محافظات شمال الضفة الغربية     

تساهم المؤسسات غير الحكومية بتوفير بعض      "  والتي تنص    )  3( وهي منخفضة ، ثم الفقرة رقم       
  0.91  وانحـراف معيـاري    3.05بمتوسط حـسابي   " األجهزة الطبية الالزمة للعيادات الصحية     

م تهتم المؤسسات غير الحكوميـة بتقـدي      " والتي تنص       )  13(  ثم الفقرة رقم     وهي درجة متوسطة    
 وهـي   0.97 وانحراف معياري    3.17بمتوسط حسابي   " خدمات طبية لذوي االحتياجات الخاصة      

  .درجة متوسطة
  

نالحظ من خالل تحليل إجابات المبحوثين على الفقرات المتعلقة بالنشاطات التي تقوم بها المؤسسات              
 بقيـام هـذه     غير الحكومية في المجال الصحي أن أعلى نسبة كانت للفقـرة الـسادسة والمتعلقـة              

 3.60المؤسسات بتوزيع نشرات إرشاد صحي على المـواطنين، وذلـك بمتوسـط حـسابي بلـغ           
ويرى الباحث ان هذا مؤشر جيد نحو خلق نوع مـن           .  وهي درجة عالية   1.00وانحراف معياري   

  .الثقافة الصحية عند المواطنين
  

ات غيـر الحكوميـة فـي بنـاء         بينما كانت اقل نسبة للفقرة األولى المتعلقة بمدى مساهمة المؤسس         
 وانحراف معياري   2.96مستشفيات في محافظات شمال الضفة الغربية، وذلك بمتوسط حسابي بلغ           

 ويرى الباحث بضرورة ايالء هذا المجال اهتمام اكبر مـن خـالل             . وهي مساهمة منخفضة   0.99
  .األخرىالتنسيق مع المؤسسات 
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  :ال التعليمنشاطات المؤسسات غير الحكومية في مج .2.2.4

  

 تحليل نتائج االستبيان المتعلقة بالنشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في .1.2.2.4

  :مجال التعليم في محافظات شمال الضفة الغربية
  

  .النشاطات التي تقوم بها المؤسسات غير الحكومية في مجال التعليم: 3.4جدول
  

المتوسط   الفقرة  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 لمعياريا

  درجةال

C8 تعقد المؤسسات غير الحكومية نشاطات
تدريبية لتوجيه الطلبة نحو التعليم المهني  

  متوسطة  1.09  3.30

C
3 

تساهم المؤسسات غير الحكومية في توفير 
 المرافق المساندة للتعليم في المدارس 

  متوسطة  0.88  3.24

C
1 

تساهم المؤسسات غير الحكومية في إنشاء 
طفال في محافظات شمال رياض األ

  .الضفة الغربية  

  متوسطة  0.89  3.20

C7  تشارك المؤسسات غير الحكومية وزارة 
التربية والتعليم في تنفيذ دورات تأهيليه 

  .  للمعلمين 

  متوسطة  1.00  3.12

   
C
5 

تقوم المؤسسات غير الحكومية بإنشاء 
مراكز تعليمية لذوي االحتياجات الخاصة 

 .ال الضفة الغربيةفي محافظات شم

  متوسطة  1.06  3.02

C
4 

تقوم المؤسسات غير الحكومية بتنفيذ 
 دورات تدريبية للمعلمين في محافظات

  .شمال الضفة الغربية

 منخفضة  0.82  2.99

C
2 

تتعاون المؤسسات غير الحكومية مع 
 وزارة التربية والتعليم في إنشاء المدارس 

 منخفضة  0.93  2.90

C
6 

غير الحكومية بإنشاء تقوم المؤسسات 
مراكز تعليمية لمحو األمية في محافظات 

 .شمال الضفة الغربية

 منخفضة  1.05  2.81

    0.70  3.07  الدرجة الكلية 
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المؤسـسات غيـر     التي تقدمها    شاطاتلنيستدل من النتائج الموجودة في الجدول بان الدرجة الكلية ل         
  3.07 وصـلت بمتوسـط حـسابي        ة الغربية  في محافظات شمال الضف    التعليمالحكومية في مجال    
  .هي درجة متوسطة)70.(وبانحراف معياري 

  
تعقد المؤسسات غير الحكومية نشاطات تدريبيـة        "والتي تنص على     ) 8( وجاءت أعلى فقرة رقم     

 وهـي   )1.09( وانحراف معياري    )3.30(بمتوسط حسابي بلغ    . " لتوجيه الطلبة نحو التعليم المهني    
تساهم المؤسسات غير الحكوميـة فـي تـوفير         " والتي تنص    ) 3( م الفقرة رقم    درجة متوسطة، ث  

  )0.88(معيـاري       وانحـراف     )3.24(بمتوسط حـسابي    "  المرافق المساندة للتعليم في المدارس      
  وهي درجة متوسطة 

  
تقوم المؤسسات غير الحكوميـة بإنـشاء مراكـز    "  والتي تنص) 1(في المقابل فان أدنى فقرة رقم    

  وانحـراف    )2.81(بمتوسـط حـسابي     " عليمية لمحو األمية في محافظات شمال الضفة الغربية         ت
  . وهي منخفضة)1.05(معياري 

  
تتعاون المؤسسات غير الحكومية مع وزارة التربية والتعلـيم فـي           " والتي تنص   ) 2(ثم الفقرة رقم    

   وهي درجة منخفضة  )0.93(  وانحراف معياري  )2.90(بمتوسط حسابي  " إنشاء المدارس 
  

نالحظ من خالل تحليل إجابات المبحوثين على النشاطات التي تقوم بها المؤسسات غير الحكوميـة               
في مجال التعليم ان اعلى نسبه كانت للفقرة الثامنة والتي تنص على ان المؤسسات غير الحكوميـة                 

 وانحراف )3.30(ط حسابي بلغ    تعقد نشاطات تدريبية لتوجيه الطلبة نحو التعليم المهني وذلك بمتوس         
   . وهي درجة متوسطة)1.09(معياري 

  
 توفير المرافـق المـساندة       الفقرة الثالثة والتي تنص على ان المؤسسات غير الحكومية تساهم في          

 وهـي درجـة     )0.88( وإنحراف معيـاري   )3.24(للتعليم في المدارس وذلك بمتوسط حسابي بلغ        
رقم واحد والتي تنص على ان المؤسسات غير الحكومية تقـوم           ، بينما جاءت الفقرة     متوسطة ايضا 

  وانحـراف معيـاري    2.81بإنشاء مراكز تعليمية لمحو االمية منخفضة، وذلك بمتوسط حسابي بلغ           
)1.05( .  
  

الفقرة الثانية والتي تنص على ان المؤسسات غير الحكومية تتعاون مع وزارة التربية والتعليم فـي                
   وهي درجة منخفضة )0.93( وانحراف معياري)2.90(متوسط حسابي بلغانشاء المدارس،وذلك ب
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 : نشاطات المؤسسات غير الحكومية في مجال الزراعة.3.2.4
 

 نتائج تحليل االستبيان المتعلقة بالنشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في .1.3.2.4

  :مجال الزراعة في محافظات شمال الضفة الغربية 
  

النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال الزراعة في محافظات شمال الضفة  :أ- 4.4جدول 

  :الغربية
  

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

  الدرجة

D1  تقوم المؤسسات غير الحكومية
بتوفير اإلرشادات الزراعية 

  . للمزارعين 

  عالية  0.85  3.87

D5 ير الحكومية في تسهم المؤسسات غ
حفر آبار لتجميع مياه األمطار لري 

  .المزروعات 

  عالية  0.94  3.62

D12  تنسق المؤسسات غير الحكومية
نشاطاتها الزراعية مع وزارة 

  الزراعة 

  عالية  1.01  3.53

D3  تقوم المؤسسات غير الحكومية
بتشجير األراضي المهددة 

  .بالمصادرة 

  عالية  0.93  3.51

D6 سات غير الحكومية تقوم المؤس
  بتوفير أنواع محسنة من البذور

  عالية  0.87  3.51

D2  تسهم المؤسسات غير الحكومية في
إنشاء مراكز لإلرشاد الزراعي في 

  .محافظات شمال الضفة الغربية

  متوسطة  0.77  3.50

D8   تنفذ المؤسسات غير الحكومية
برامج تسهم في تقديم خدمات 

  .زراعية للمزارعين

  متوسطة  0.87  3.49

D4  تعمل المؤسسات غير الحكومية
. على استصالح األراضي الزراعية

  متوسطة  0.97  3.46
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لنشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال الزراعة في محافظات شمال الضفة  :ب- 4.4جدول 

  :الغربية
  

D7   تقوم المؤسسات غير الحكومية بتقديم
   .مساعدات مختلفة لمربي المواشي

  متوسطة  0.88  3.39

D10  تقوم المؤسسات غير الحكومية بدعم
  المزارعين المتضررين  

  متوسطة  0.99  3.16

D9  تساعد المؤسسات غير الحكومية في
  . توفير الوسائل الزراعية الحديثة 

  متوسطة  1.01  3.12

D11  تقدم المؤسسات غير الحكومية 
 قروضا زراعية للمزارعين المحتاجين

  متوسطة  0.97  3.02

    0.65  3.44  الدرجة الكلية 

  
المؤسـسات غيـر     التي تقـدمها     شاطات  لنتظهر النتائج الموضحة في  الجدول بان الدرجة الكلية ل         

  3.44 وصلت بمتوسـط حـسابي       في محافظات شمال الضفة الغربية    الزراعة  الحكومية في مجال    
  . وهي درجة متوسطة 0.65وبانحراف معياري 

  
تقوم المؤسسات غير الحكومية بتوفير اإلرشـادات        "والتي تنص على      ) 1(ة رقم   وجاءت أعلى فقر  

 وهي درجة عالية    )0.85( وانحراف معياري    )3.87(بمتوسط حسابي بلغ     " .الزراعية للمزارعين     
تسهم المؤسسات غير الحكومية في حفـر آبـار لتجميـع ميـاه             " والتي تنص   ) 3(، ثم الفقرة رقم     

  وهي درجة عالية ) 0.92(  وانحراف معياري 3.62بمتوسط حسابي "  وعات األمطار لري المزر
  

تقدم المؤسسات غير الحكومية قروضا زراعيـة       " والتي تنص   ) 1(في المقابل فان أدنى فقرة رقم       
 وهي متوسـطة، ثـم      )0.97( وانحراف معياري    )3.02(بمتوسط حسابي   " للمزارعين المحتاجين   

  تساعد المؤسسات غير الحكومية في توفير الوسائل الزراعية الحديثة           "والتي تنص   ) 9(الفقرة رقم   
  .توسطة وهي درجة م)1.01(  وانحراف معياري )3.12(بمتوسط حسابي " 
  

نالحظ من خالل الجدول ان افضل نسبة جاءت لنشاط المؤسسات غير الحكومية المتعلقة بت قـديم                
وهـي  ) 0.85(وانحراف معياري   ) 3.87( بلغ   االرشاداتالزراعية للمزارعين وذلك بمتوسط حسابي    

درحة عالية ثم الفقرة الثالثة والمتعلقة بقيام المؤسسات غير الحكومية بحفـر آبـار لتجميـع ميـاه                  
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وهـي  ) 0.92( وانحراف معياري بلغ     )3.62(االمطار لري المزروعات وذلك بمتوسط حسابي بلغ      
بها المؤسسات غير الحكوميـة فـي مجـال         درجة عالية ايضا اما ادنى نسبة للنشاطات التي تقوم          

والمتعلقة بتقديم قروض زراعية للمزارعين حيث جاءت بمتوسط        ) 1(الزراعة فقد كانت للفقرة رقم      
المتعلقة بتـوفير   ) 9(وهي درجة متوسطة ثم الفقرة رقم       ) 0.97(وانحراف معياري ) 3.02(حسابي

  .توسطةوهي درجة م )1.01(عياري وانحراف م) 3.12(وسائل زراعية حديثة بمتوسط حسابي بلغ 
  

  : نشاطات المؤسسات غير الحكومية في مجال الخدمات االجتماعية.4.2.4

  
 نتائج تحليل االستبيان المتعلقة بالنشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية فـي             .1.4.2.4

  :مجال الخدمات االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية 

  
شاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال الخدمات االجتماعية فـي            الن .:أ-5.4جدول  

  :فظات شمال الضفة الغربيةمحا
  
  

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

E9  تسعى المؤسسات غير الحكومية لالستفادة
من تجارب اآلخرين في التنمية 

  االجتماعية 

  عالية  0.86  3.92

E8  قوم المؤسسات غير الحكومية بتنفيذ ت
دورات تدريبية للعاملين فيها في مجال 

  .الخدمة االجتماعية

  عالية  0.83  3.63

E10  تقوم المؤسسات غير الحكومية بإجراء
الدراسات والبحوث في مجال التنمية 

  .االجتماعية

  عالية  0.87  3.60

E1  تعمل المؤسسات غير الحكومية على
فل االجتماعي في تنظيم عملية التكا
  .المجتمع الفلسطيني

  عالية  0.80  3.52

E3  تقوم المؤسسات غير الحكومية بالتنسيق
مع الجمعيات الخيرية التي تعمل في 

  .المجال االجتماعي 

  متوسطة  0.84  3.42
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 النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال الخدمات االجتماعية في            :.ب-5.4جدول  
  :مال الضفة الغربيةمحافظات ش

  
E6   تعمل المؤسسات غير الحكومية على توجيه

المواطنين لالستفادة من الخدمات 
  .االجتماعية المتاحة 

  متوسطة  0.87  3.42

E11  تنفذ المؤسسات غير الحكومية برامج بعيدة
  عن خصوصية الواقع الفلسطيني

  متوسطة  1.14  3.39

E2  تقوم المؤسسات غير الحكومية بتقديم
لمساعدة لألسر المحتاجة في محافظات ا

  .  شمال الضفة الغربية 

  متوسطة  0.89  3.26

E7  تقدم المؤسسات غير الحكومية بعض
النشاطات الترويحية التي تنمي اإلبداع عند 

  . المواطنين

  متوسطة  0.96  3.15  

E4  تشارك المؤسسات غير الحكومية
المواطنين بوضع برامج علمية وتكنولوجية 

  ة االجتماعية للتنمي

  متوسطة  0.87  3.08

E5  ينحصر عمل المؤسسات غير الحكومية في
  .معالجة األزمات االجتماعية 

  منخفضة  0.93  2.93

    0.47  3.39  الدرجة الكلية 

  
المؤسـسات غيـر     التـي تقـدمها      شاطات  لنتؤكد البيانات الواردة في الجدول بان الدرجة الكلية ل        

 وصلت بمتوسط حسابي    في محافظات شمال الضفة الغربية     جتماعية الخدمات اال  الحكومية في مجال  
والتـي   ) 9( وجاءت أعلى فقرة رقم     ،   وهي درجة متوسطة     )0.47(  وبانحراف معياري     )3.39(

 .تسعى المؤسسات غير الحكومية لالستفادة من تجارب اآلخرين في التنمية االجتماعية           "تنص على     
 8(   وهي درجة عالية ،  ثم الفقرة رقـم     )0.86(راف معياري    وانح )3.92(بمتوسط حسابي بلغ    " 
تقوم المؤسسات غير الحكومية بتنفيذ دورات تدريبية للعاملين فيها في مجال الخدمة            " والتي تنص   ) 

  .  وهي درجة عالية )0.83(  وانحراف معياري 3.63بمتوسط حسابي ."  االجتماعية
ينحصر عمل المؤسسات غيـر الحكوميـة فـي         " ي تنص   والت) 5(في المقابل فان أدنى فقرة رقم       

 وهي منخفضة    )0.93( وانحراف معياري    )2.93(بمتوسط حسابي   . " معالجة األزمات االجتماعية    
تشارك المؤسسات غير الحكومية المواطنين بوضـع بـرامج         "  والتي تنص    )  4( ثم الفقرة رقم    
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 وهـي درجـة     )0.87( وانحـراف معيـاري      )3.08(بمتوسط حسابي   " علمية وتكنولوجية للتنمية    
  . توسطةم

 عليها الفقـرة    تمن خالل مراجعة النتائج التي حصلت عليها الفقرات يتبين لنا أن أعلى نسبة حصل             
والمتعلقة بمدى استفادة المؤسسات غير الحكومية مـن تجـارب اآلخـرين فـي التنميـة                ) 9(رقم

وهي درجة عالية ثم    ) 0.86(راف معياري   وانح) 3.92(االجتماعية حيث جاءت بمتوسط حسابي بلغ     
والمتعلقة بقيام المؤسسات غير الحكومية بتنفيذ دورات تدريبية للعاملين فيهـا فـي             ) 8(الفقرة رقم   

  .وهي درجة عالية ) 0.83(وانحراف معياري ) 3.63(مجال الخدمات االجتماعية بمتوسط حسابي 
ات التي تقوم بها المؤسسات غير الحكوميـة         نسبة للنشاط  أدنى إن 5.4.ونالحظ من خالل الجدول     

بأن عمل المؤسسات غير الحكومية ينحـصر       ) 5(في مجال الخدمات االجتماعية جاءت للفقرة رقم        
وهـي درجـة    ) 0.93(وانحراف معياري ) 2.93(في معالجة االزمات االجتماعية بمتوسط حسابي       

ات غير الحكومية المـواطنين بوضـع       والمتعلقة بمشاركة المؤسس  ) 4( تليها الفقرة رقم     ممنخفضة ث 
  .توسطةوهي درجة م) 0.87(وانحراف معياري ) 3.08(علمية وتكنولوجية للتنمية بمتوسط حسابي 

  

 محافظات   في  االجتماعية التنمية  العناصر التنظيمية للمؤسسات غير الحكومية العاملة في       .5.2.4

  :شمال الضفة الغربية

  

بيان فيما يخص العناصر التنظيمية للمؤسسات غيـر الحكوميـة          فيما يلي عرض لنتائج تحليل االست     
  .  في محافظات شمال الضفة الغربية االجتماعيةالعاملة في مجال التنمية

  
 نتائج تحليل االستبيان المتعلقة بالعناصر التنظيمية للمؤسسات غير الحكومية العاملـة            .1.5.2.4

    .لغربية في محافظات شمال الضفة ا االجتماعيةالتنمية في
  

في االجتماعية التنمية   العناصر التنظيمية للمؤسسات غير الحكومية العاملة في: أ–.6.4جدول 
  . محافظات شمال الضفة  الغربية

  
المتوسط   الفقرة  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

F6 لى خطط تعتمد المؤسسات غير الحكومية ع
  تنموية في تنفيذ برامجها 

  عالية  0.83  3.67

F1  توفر المؤسسات غير الحكومية قاعدة 
  بيانات تعكس االحتياجات التنموية 

  عالية  1.00  3.55
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 العناصر التنظيمية للمؤسسات غير الحكومية العاملة في التنمية االجتماعية في : ب–.6.4جدول 
  . محافظات شمال الضفة  الغربية

  
F5  يوجد لدى المؤسسات غير الحكومية كفاءات

  شرية قادرة على التخطيط االستراتيجي ب
  عالية  0.82  3.52

F2  يوجد تعاون بين المؤسسات غير الحكومية 
  .العاملة في محافظات شمال الضفة الغربية 

  متوسطة  0.86  3.48

F8     يوجد إحصائيات لدى المؤسسات غير
الحكومية توضح االحتياجات االجتماعية في 

  .فة الغربيةمحافظات شمال الض

  متوسطة  0.76  3.42

F3  تعتمد المؤسسات غير الحكومية التنسيق مع
السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق التنمية 

  .االجتماعية 

  متوسطة  0.94  3.39

F10  تجري المؤسسات غير الحكومية انتخابات
  دورية الختيار الهيئة اإلدارية

  متوسطة  1.10  3.36

F4 ر الحكومية تمويال يتوفر لدى المؤسسات غي
  منتظما لتنفيذ البرامج والمشاريع  

  منخفضة  0.95  2.80

F9  ترى المؤسسات غير الحكومية أن ممارسات
  . ةاالحتالل تعيق تنفيذ البرامج االجتماعي

منخفضة   0.96  2.12
  جدا

F7  تعتقد المؤسسات غير الحكومية أن التمويل
الخارجي مرتبط بأجندات الدول والهيئات 

  نحة الما

منخفضة   1.00  2.10
  جدا

    0.42  3.14  الدرجة الكلية 

  
نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول بان الدرجة الكلية للعناصر التنظيمية للمؤسسات غيـر   

وصلت بمتوسط حسابي     الحكومية العاملة في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية         
  . وهي درجة متوسطة )0.42( وبانحراف معياري )3.14(

  
تعتمد المؤسسات غير الحكومية على خطط تنموية        "والتي تنص على      ) 6(وجاءت أعلى فقرة رقم     

ثـم    وهي درجة عاليـة       0.83 معياري     وانحراف  3.67بمتوسط حسابي بلغ    " في تنفيذ برامجها    
ت تعكـس االحتياجـات     توفر المؤسسات غير الحكومية قاعدة بيانـا      " والتي تنص   ) 1(الفقرة رقم   
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  وانحـراف معيـاري      )3.63(بمتوسـط حـسابي     .."  التنموية في محافظات شمال الضفة الغربية     
  .  وهي درجة عالية )1.00(
  

على تعتقد المؤسسات غير الحكومية أن التمويل       " والتي تنص    ) 7( في المقابل فان أدنى فقرة رقم       
 وانحـراف معيـاري     )2.10(بمتوسط حسابي   . " ةالخارجي مرتبط بأجندات الدول والهيئات المانح     

  . وهي منخفضة  جدا )1.00(
  

ترى المؤسسات غير الحكومية أن ممارسات االحتالل تعيق تنفيـذ          "  والتي تنص    ) 9( الفقرة رقم   
   وهي درجة منخفضة جدا )0.96(  وانحراف معياري  2.12بمتوسط حسابي  " ةالبرامج االجتماعي

  
 والمتعلقة بإعتماد المؤسسات غير الحكومية      6 ان اعلى فقرة هي رقم       6.4ول  يالحظ من خالل الجد   

وهـي  ) 0.83(وانحراف معياري ) 3.67(على خطط تنموية في تنفيذ برامجها وذلك بمتوسط حسابي        
   .درجة عالية

  
والمتعلقة بتوفير بيانات تعكس االحتياجات التنموية في محافظات شمال الـضفة           ) 1(تليها الفقرة رقم  

) 1.00(وانحراف معيـاري    ) 3.63(لغربية لدى المؤسسات غير الحكومية وذلك بمتوسط حسابي         ا
  .وهي درجة عالية

  
والمتعلقة بإعتماد المؤسسات غير الحكومية بأن اتمويل الخارجي مرتبط         ) 7( فقرة فهي رقم   أدنى أما

وهـي  ) 1.00(ي  وانحراف معيار ) 2.10(بأجندات الدول والهيئات المانحة وذلك بمتوسط حسابي        
   .درجة منخفضة جدا

  
والمتعلقة برؤية المؤسسات غير الحكومية بأن ممارسات االحتالل تعيق تنفيذ البرامج           ) 9(الفقرة رقم 

  . وهي درجة منخفضة جدا) 0.96(وانحراف معياري ) 2.12(االجتماعية بمتوسط حسابي 
  

  :ل الضفة الغربية الموارد التي تسهم في تحقيق التنمية في محافظات شما.6.2.4
  

 نتائج تحليل االستبيان المتعلقة بالموارد التي تسهم في تحقيق التنمية في محافظات شمال .1.6.2.4
  :الضفة الغربية
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  :الموارد التي تسهم في تحقيق التنمية في محافظات شمال الضفة الغربية :أ- 7.4جدول 
  

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  جةالدر

J1        توفير المـوارد البـشرية ذات
  الكفاءة العالية 

عالية   0.76  4.22
  جدا

J2        زيادة رغبـة المـواطنين فـي
ــة    ــق التنمي ــر وتحقي التغيي

  االجتماعية 

عالية   0.79  4.05
  جدا

J9   ــة ــسلطة الوطني ــشجيع ال ت
ــرامج   ــذ الب ــسطينية لتنفي الفل

  التنموية

  عالية  0.89  3.87

J12   ية فـي   مشاركة المرأة الفلسطين
مجاالت مختلفة تسهم في تحقيق     

  التنمية االجتماعية

  عالية  0.90  3.87

J7       زيادة رغبة الهيئـات المحليـة
والمؤسسات األهلية في تحقيـق     

  التنمية االجتماعية

  عالية  0.82  3.82

J3        زيادة الـوعي التنمـوي لـدى
  األسرة الفلسطينية 

  عالية  0.85  3.79

J11   ــة ــرامج األجنبي ــع الب تطوي
ساهمة في التنمية االجتماعية    للم
 .  

  عالية  0.99  3.79

J14      استثمار التكنولوجيا في تحقيـق
  التنمية االجتماعية 

  عالية  1.03  3.78

J13       توفر البنية التحتيـة المالئمـة
  لتحقيق التنمية االجتماعية

  عالية  0.92  3.69

J13     مشاركة الجامعات والمـدارس
  في تنظيم حمالت تطوعية 

  عالية  0.84  3.63

J4       توفير المتطوعين للعمـل فـي
  المجال التنموي 

  عالية  0.91  3.60

J6       توفير معلومات لـدى مراكـز
اإلحــصاء عــن االحتياجــات 

  التنموية 

  عالية  0.97  3.60
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  :الموارد التي تسهم في تحقيق التنمية في محافظات شمال الضفة الغربية :ب- 7.4جدول 
  

J8      زيادة استثمار مساهمات المجتمـع
المدني في تحقيق التنمية االجتماعية 

  عالية  0.91  3.55

J10        زيادة التعاون مع القطاع الخـاص
فــي تنفيــذ البــرامج والمــشاريع 

  التنموية 

  عالية  0.99  3.52

J5     توفير المساحات الزراعية الشاسعة
  لتنفيذ البرامج الزراعية 

 متوسطة  0.98  3.34

 
جدول بان الدرجة الكلية الموارد التي تسهم في تحقيق التنمية          نالحظ من خالل البيانات الواردة في ال      

 وبانحراف معياري   )3.74(وصلت بمتوسط حسابي      االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية     
  . وهي درجة عالية )0.59(
  

" توفير الموارد البـشرية ذات الكفـاءة العاليـة           "والتي تنص على      )  1(وجاءت أعلى فقرة رقم     
) 2( عالية جدا ،  ثم الفقرة رقم           وهي درجة   )0.76(  وانحراف معياري     4.22سط حسابي بلغ    بمتو

بمتوسـط حـسابي    ."  زيادة رغبة المواطنين في التغيير وتحقيق التنمية االجتماعيـة        " والتي تنص   
  .  وهي درجة عالية جدا )0.96(  وانحراف معياري )4.05(
  

توفير المساحات الزراعية الشاسعة لتنفيذ البرامج      " لتي تنص   وا) 5(في المقابل فان أدنى فقرة رقم       
 وهي متوسطة ، ثـم الفقـرة رقـم          )0.98( وانحراف معياري    )3.34(بمتوسط حسابي   " الزراعية  

" زيادة التعاون مع القطاع الخاص في تنفيـذ البـرامج والمـشاريع التنمويـة               " والتي تنص   ) 10(
  . وهي درجة عالية  )0.99(  وانحراف معياري)3.52(بمتوسط حسابي 

ةالمتعلقة بمدى توفر المـوارد البـشرية ذات        ) 1(يتضح من خالل الجدوالن اعلى فقرة جائت للرقم       
 وهي درجة عالية جدا ،      )0.76( وانحراف معياري  )4.22(الكفاءة العالية وذلك بمتوسط حسابي بلغ       

تغيير وتحقيق التنمية االجتماعية وذلـك      والمتعلقة بزيادة رغبة المواطنين في ال     ) 2(تليها الفقرة رقم  
  .وهي درجة عالية جدا ايضا) 0.96(وانحراف معياري) 4.05(بمتوسط حسابي 

والمتعلقة بتوفير المساحات الزراعية الشاسعة لتنفيذ البرامج الزراعية        ) 5(اما ادنى فقرة فكانت رقم      
وسطة ثم تليها الفقرة رقـم  وهي درجة مت ) 0.98(وانحراف معياري ) 3.34(، وذلك بمتوسط حسابي   

والمتعلقة بزيادة التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ البـرامج والمـشاريع التنمويـة بمتوسـط               ) 10(
  .وهي درجة عالية) 0.99(وانحراف معياري) 3.52(حسابي
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التحديات والمعيقات التي تواجه عمل المؤسسات غير الحكومية في التنمية االجتماعيـة             .7.2.4

  : شمال الضفة الغربيةفي محافظات

  

نتائج تحليل االستبيان المتعلقة بالتحديات والمعيقات التي تواجة عمل المؤسسات غيـر             .1.7.2.4
 .الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية

  

حافظـات   التحديات والمعيقات التي تواجه عمل المؤسسات غير الحكومية في التنمية االجتماعية في م             .8.4جدول  

  :شمال الضفة الغربية 
 

المتوسط   الفقرة  الرقم
الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

  الدرجة 

H1       الممارسات اإلسرائيلية التي تحد من نشاطات
المؤسسات غير الحكومية فـي محافظـات       

  . شمال الضفة الغربية

  عالية جدا  0.76  4.42

H3         جدار الفصل العنصري الذي يـشكل عائقـا
  لبرامج والمشاريع أمام تنفيذ ا

  عالية جدا  0.84  4.15

H2        نقص الدراسات التي تتنـاول االحتياجـات
  التنموية 

  اعالية جد  0.85  4.06

H4          ضعف التنـسيق بـين المؤسـسات غيـر
  .الحكومية

  عالية  0.85  3.90

H9       عدم استقاللية المؤسسات غير الحكومية الذي
يؤدي إلى إضـعاف دورهـا فـي التنميـة          

  االجتماعية

  عالية  1.01  3.89

H7      الترهل اإلداري والتنظيمي داخل المؤسسات
غير الحكومية الذي يضعف تنفيـذ البـرامج       

  .والنشاطات التنموية

  عالية  0.94  3.83

H8        التمويل المشروط لبعض المؤسـسات غيـر
  .الحكومية الذي يحد من نشاطاتها التنموية

  عالية  0.99  3.82

H5     المؤسسات  ضعف تعاون المجتمع المحلي مع 
  غير الحكومية العاملة 

  عالية  0.85  3.69

H6       ضعف إمكانيات الهيئات المحلية للمـشاركة
مع المؤسسات غير الحكوميـة فـي تنفيـذ         

  . المشاريع التنموية

  عالية  0.91  3.65

    0.60  3.93  الدرجة الكلية
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اجه عمل المؤسسات غير    يتبين من معطيات  الجدول بان الدرجة الكلية التحديات والمعيقات التي تو           

 )3.93(الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية وصلت بمتوسط حسابي             
  . وهي درجة عالية )0.60(وبانحراف معياري 

  
الممارسات اإلسرائيلية التي تحـد مـن نـشاطات          "والتي تنص على    ) 1(وجاءت أعلى فقرة رقم     

 )4.42(بمتوسـط حـسابي بلـغ       . " ال الضفة الغربية  افظات شم المؤسسات غير الحكومية في مح    
جدار الفصل  " والتي تنص    ) 3(  ثم الفقرة رقم      وهي درجة عالية جدا ،     )0.76(ياري  وانحراف مع 

." ي محافظات شـمال الـضفة الغربيـة       العنصري الذي يشكل عائقا أمام تنفيذ البرامج والمشاريع ف        
  وهي درجة عالية جدا  )0.82(ي  وانحراف معيار)4.15(بمتوسط حسابي 

  
ضعف إمكانيات الهيئات المحلية للمـشاركة      " والتي تنص على    ) 6(في المقابل فان أدنى فقرة رقم       

 وانحـراف   )3.65(بمتوسط حـسابي    .  " مع المؤسسات غير الحكومية في تنفيذ المشاريع التنموية       
  ضعف تعاون المجتمع المحلي مع       "والتي تنص   ) 5(وهي عالية ، ثم الفقرة رقم       ) 0.91(معياري  

 )3.69(بمتوسـط حـسابي     ." المؤسسات غير الحكومية العاملة في محافظات شمال الضفة الغربية        
  . وهي درجة عالية  )0.85(وانحراف 

والقائلة بأن الممارسات االسرائيلية تحـد      ) 1(نالحظ من خالل الجدول ان اعلى نسبة جاءت للفقرة          
 الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية وذلك بمتوسـط حـسابي      من نشاطات المؤسسات غير   

والمتعلقة بالمـدى   ) 3(وهي درجة عالية جدا، ثم الفقرة رقم      ) 0.76(وانحراف معياري   ) 4042(بلغ
الذي يشكلة جدار الفصل العنصري كعائق امام تنفيذ البرامج والمشاريع التنمويـة فـي محافظـات           

وهي درجة عاليـة    ) 0.82(وانحراف معياري ) 4.15(وسط حسابي   شمال الضفة الغربية وذلك بمت    
  .جدا
  
والمتعلقة بـضعف امكانيـات الهيئـات       ) 6( نسبة للمعيقات والتحديات فجائت للفقرة رقم        أدنى أما

المحلية للمشاركة مع المؤسسات غير الحكومية في تنفيذ المشاريع التنموية وذلك بمتوسط حـسابي              
  .وهي درجة عالية) 0.91(وانحراف معياري ) 3.65(
  

والمتعلقة بضعف تعاون المجتمع المحلي مع المؤسسات غير الحكومية العاملة في           ) 5(ثم الفقرة رقم  
وهي درجـة   ) 0.85(وانحراف معياري   ) 3.69(محافظات شمال الضفة الغربية ، بمتوسط حسابي        

  .عالية
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    . الدراسةجاالت الحسابية واالنحرافات المعيارية لم المتوسطات.9.4جدول 
  

المتوسط   المحاور  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير  3
في الزراعة الحكومية في مجال 

  محافظات شمال الضفة الغربية

  متوسطة  0.65  3.44

النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير  4
الحكومية في مجال الخدمات 

 فظات شمال الضفةاالجتماعية في محا

 متوسطة   0.47  3.39

نشاطات المؤسسات غير الحكومية في  1
مجال الصحة في محافظات شمال 

  الضفة الغربية

  متوسطة  0.64  3.35

النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير   2
الحكومية في مجال التعليم في 
  محافظات شمال الضفة الغربية

 متوسطة   0.70  3.07

 متوسطة   0.48  3.33  الدرجة الكلية
  

مقترحـات لتفعيـل دور     " تظهر النتائج الموجودة  في الجدول أعاله  بان الدرجـة الكليـة للدراسـة                

وصلت بمتوسط حـسابي      " التنمية في محافظات شمال الضفة الغربيـة       قضايا   المؤسسات غير الحكومية في   
جاء أعلى المجاالت   و وهي درجة متوسطة،     )%66.6( وبنسبة   )0.48( وبانحراف معياري    )3.33(

الزراعة النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال         " والذي  ينص على     )  3(، المجال رقم    

 وبنـسبة   )0.65( وانحراف معيـاري     )3.44(بمتوسط حسابي بلغ     " في محافظات شمال الضفة الغربية    
لنـشاطات التـي تقـدمها      ا" والـذي يـنص      ) 4(  ثم المجال رقم      وهي درجة متوسطة ،    )68.8%(

 )3.39( بمتوسط حسابي     "المؤسسات غير الحكومية في مجال الخدمات االجتماعية في محافظات شمال الضفة          
نـشاطات   " )1( درجة متوسطة ، يليه المجـال         وهي )%67.8( وبنسبة   )0.47(وانحراف معياري   

 )3.35(بمتوسط حـسابي    " يـة المؤسسات غير الحكومية في مجال الصحة في محافظات شمال الضفة الغرب        
النـشاطات التـي تقـدمها       " )2(يرا المجـال     وهي درجة متوسطة ، وأخ     )0.64(وانحراف معياري   

 فقد وصل المتوسط الحسابي      "المؤسسات غير الحكومية في مجال التعليم في محافظات شمال الضفة الغربيـة           
  .توسطة وهي درجة م) %61.4( وبنسبة )700.( وبانحراف معياري)3.07(
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   لمعيارية لمحاور الدراسة يبين الجدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا .10.4جدول رقم 
  

المتوسط   المحاور  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

العناصر التنظيمية للمؤسسات غير  5
الحكومية العاملة في التنمية االجتماعية في 

  محافظات شمال الضفة

  توسطةم  0.42  3.14

الموارد التي تسهم في تحقيق التنمية  6
  االجتماعية في محافظات شمال الضفة

  عالية   0.59  3.74

التحديات والمعيقات التي تواجه عمل  7
المؤسسات غير الحكومية في التنمية 

االجتماعية في محافظات شمال الضفة 
  :الغربية 

  عالية  0.60  3.93

  
  

التحديات والمعيقات التي تواجه عمـل المؤسـسات غيـر          " لكلية لمحور   تدل بيانات الجدول بان الدرجة ا     

 ف والخـرا  )3.93(وصلت بمتوسط حسابي    " الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية          

 الموارد التي تسهم في تحقيق التنمية االجتماعية في محافظات        "  وهي درجة عالية ، يليه محور        )0.60(معياري  

 وهي درجة عاليـة ، وأخيـرا        )0.59( وانحراف معياري    )3.74(بمتوسط حسابي   "  شمال الـضفة  
"  العناصر التنظيمية للمؤسسات غير الحكومية العاملة في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة            " محور  

  . وهي درجة متوسطة)0.42( وانحراف معياري )3.14(بمتوسط حسابي 
  

ص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول نشاطات المؤسـسات غيـر الحكوميـة              تأثير خصائ  .3.4

  . في مجال التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربيةلعاملةا

  
فيما يلي تفسير ألهم النتائج ذات العالقة بفحص النظريـات المرتبطـة بتـأثير خـصائص عينـة                  

 ذات داللة إحصائية فـي المتوسـطات الحـسابية          ال توجد فروق  "المبحوثين على إجاباتهم والقائلة     
إلجابات المبحوثين حول النشاطات التي تقوم بها المؤسسات غير الحكومية في التنمية االجتماعيـة              

: تعزى للمتغيـرات التاليـة  ) α  ≥ 0.05  (لضفة الغربية عند مستوى الداللة في محافظات شمال ا
  . المسمى الوظيفي، سنوات الخبرةالجنس، العمر، المؤهل العلمي، مكان السكن،
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مقترحـات لتفعيـل    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول           :.11.4جدول
  في محافظات شمال الضفة الغربيـة       التنمية    قضايا دور المؤسسات غير الحكومية في    

   تعزى للمتغيرات التالية )α =0.05(عند مستوى الداللة 
  

مستوى الداللة  F /  Tقيمة    المتغير
  اإلحصائية

  0.372 0.038  الجنس
  0.051  2.658  العمر

  0.046  2.744  المؤهل العلمي
  0.172  1.689  مكان السكن

  0.164  1.729  المسمى الوظيفي
  0.193  1.597  سنوات الخدمة

  
يفي ،  توضح المعطيات المبينة في الجدول أن كال من الجنس، العمر ، مكان السكن ، المسمى الوظ               

سنوات الخدمة ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى اقل من                 
لمؤهل العلمي فانـه يوجـد      لأما بالنسبة     ، و  المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت     يعزى لهذه  )0.05(

نـستطيع  وبـذلك    . )0.05( المتغير حيث أن مستوى الداللة اقل من       افروقات إحصائية  تعزى لهذ    
ومن اجل التعرف على مصادر الفروق فقد تم اسـتخراج اختبـار            ،   قد رفضت  ةالقول بان الفرضي  

ويتضح لنا بان الفروق جاءت لصالح حملة البكالوريوس بمتوسط حـسابي            ،شيفيه للمقارنات البعدية  
  .)3.18( على من مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط بمتوسط حسابي وصل .)3.44(وصل 

  
حث سبب ذلك إلى أن أعداد حملة درجة البكالوريوس تفوق أعداد ؤلئك الـذين يحملـون      ويعزو البا 

الدبلوم المتوسط األمر الذي يفسر الفرق لصالح حملة البكالوريوس على حملـة الـدبلوم المتوسـط                
،إضافة إلى أن درجة البكالوريوس أصبحت احد أهم المتطلبات عند البحث عن عمل األمـر الـذي                 

  .أعدادهميفسر ارتفاع 
  

نشاطات المؤسسات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول .12.4 جدول
 عند مستوى الداللة غير الحكومية في مجال الصحة في محافظات شمال الضفة الغربية

α =0.05 تعزى للمتغيرات التالية   
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مستوى الداللة  F /  Tقيمة    المتغير
  اإلحصائية

  0.086 0.594  الجنس 
  0.467  0.854  العمر 

  0.012  3.795  المؤهل العلمي 
  0.158  1.758  مكان السكن 

  0.038  2.892  المسمى الوظيفي 
  0.044  2.780  سنوات الخدمة 

  
أن كال من  الجنس ، العمر ، مكان السكن ،  لـيس لهـا    أعاله   في الجدول    تشير البيانات الموجودة  

 يعـزى لهـذه     0.05فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى اقل من         عالقة إحصائية أو ال يوجد      
، المـسمى الـوظيفي ، سـنوات        لمؤهل العلمي   لأما بالنسبة     و ،المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت   

 0.05 حيث أن مستوى الداللة اقل مـن         ات المتغير هفانه يوجد فروقات إحصائية  تعزى لهذ      الخدمة  
ومن اجل التعرف على مصادر الفروق فقـد تـم        رفضت  قد اتضيوبذلك نستطيع القول بان الفر    . 

  استخراج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية 
  

يتضح لنا بان الفروق جاءت لصالح  حملة البكـالوريوس بمتوسـط حـسابي              : المؤهل العلمي :أوال
 وعلـى مـن   )3.11( على من مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط بمتوسط حسابي وصل      )3.51(وصل  
   .)3.11(م العلمي ثانوي بنفس المتوسط الحسابي مؤهله

  
وجاءت الفروق لصالح من مسماهم الـوظيفي موظـف إداري بمتوسـط            : المسمى الوظيفي   : ثانيا

   .)3.05( على من مسماهم الوظيفي مسوؤل المؤسسة )3.51(حسابي 
  

 سـنوات   10سنوات الخدمة ويتبن بان الفروق جاءت لصالح من سنوات خدمتهم أكثر مـن              : ثالثا
 سنوات بمتوسط حسابي وصل     5 من    على من سنوات خدمتهم أكثر     )3.48(بمتوسط حسابي وصل    

)3.11(.   
  

يعزو الباحث الفرق في المسمى الوظيفي لصالح الموظفين اإلداريين إلى أن المؤسسات بحاجة إليهم              
ن عدد كبيـر    بأعداد اكبر من مسؤولين المؤسسات حيث يمكن لمسئول المؤسسة ان يكون مسئول ع            

  .من المسئولين اإلداريين وليس العكس
  اما بالنسبة لسنوات الخبرة فيعزو الباحث الفرق الحاصل لصالح من لديهم خبرة اكثر من عشر
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ـ                 ا يقلـل   سنوات على الذين لديهم خبرة اكثر من خمس سنوات الى ثبات الموظفين في العمـل مم
   .الحاجة الى موظفين الجدد

  
 الذي جاء لحملة لصالح حملة البكالوريوس على من مؤهلهم العلمي ثانوي او             يعزو الباحث الفرق  و

دبلوم متوسط ان حملة البكالوريوس مؤهلين للعمل بدرجة اكبر من هؤالء الذين مـؤهلهم العلمـي                
ثانوي، باالضافة الى توفر اعداد كبيرة من حملة البكالوريوس بانتظار وظائف مما يجعل التوجـه               

  . لة الثانوي وحملة الدبلوم المتوسط شيئ طبيعي ومنطقيلتوظيفهم بدل حم
  

النشاطات التي   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول            :13.4جدول رقم     
تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال التعليم في محافظات شـمال الـضفة             

   :ت التالية تعزى للمتغيرا)α =0.05(عند مستوى الداللة الغربية 
  

  
  المتغير

  
 F /  Tقيمة  

  
مستوى الداللة 
  اإلحصائية

  0.225 1.202  الجنس
  0.063  2.493  العمر

  0.117  2.003  المؤهل العلمي
  0.467  0.854  مكان السكن

  0.311  1.204  المسمى الوظيفي
  0.125  1.946  سنوات الخدمة

  
  

 العمر ، المؤهل العلمي ، مكـان الـسكن ،            في الجدول أن كال من  الجنس ،        تظهر النتائج المبينة  
المسمى الوظيفي ، سنوات الخدمة ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية                

  . يعزى لهذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت 0.05عند المستوى اقل من 
  

النشاطات التي  ين حول   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوث         :14.4جدول رقم   
تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال الزراعة فـي محافظـات شـمال             

   تعزى للمتغيرات التالية )α =0.05(عند مستوى الداللة الضفة الغربية 
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  المتغير

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  0.810 1.874  الجنس 
  0.186  1.626  العمر 

  0.855  0.259  المؤهل العلمي 
  0.041  2.818  مكان السكن 

  0.636  0.570  المسمى الوظيفي 
  0.092  2.188  سنوات الخدمة 

  
 العلمـي،  المؤهل   العمر، الجنس، أن كال من     14.4  في الجدول  يتضح من خالل النتائج الموضحة    

ئية  سنوات الخدمة ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحـصا              الوظيفي،المسمى  
  .قبلت يعزى لهذه المتغيرات وبذلك الفرضيات )0.05(عند المستوى اقل من 

 المتغير حيث أن مـستوى الداللـة        ا لهذ إحصائية تعزى  فانه يوجد فروقات     لمكان السكن أما بالنسبة   
ومن اجل التعرف على مصادر       ،  قد رفضت    ةوبذلك نستطيع القول بان الفرضي    . )0.05(اقل من   

  ستخراج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية الفروق فقد تم ا
على من يسكنوا فـي     ) 3.59(كنوا في القرى بمتوسط حسابي وصل       وجاءت الفروق لصالح من يس    
   .)3.24(المدن بمتوسط حسابي وصل 

يعزو الباحث الفرق في مكان السكن والحاصل لصالح سكان القرى إلى أن الكثير من سكان القرى                و
  . دن وهو األمر الذي ال يقوم به سكان المدنيتوجهون للعمل في الم

  
النشاطات التي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول            :15.4جدول رقم     

تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال الخدمات االجتماعية فـي محافظـات            
  ات التالية  تعزى للمتغير)α =0.05(عند مستوى الداللة شمال الضفة الغربية 

  
  

  المتغير
  

 F /  Tقيمة  
  

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

  0.301  0.631  الجنس
  0.038  2.879  العمر

  0.047  2.718  المؤهل العلمي
  0.215  1.507  مكان السكن

  0.560  0.689  المسمى الوظيفي
  0.411  0.965  سنوات الخدمة
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  الجنس ، مكان السكن ، المسمى الوظيفي          المعطيات المبينة في الجدول أن كال من       يستدل من خالل  

، سنوات الخدمة ما زال موجود ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند                  
للعمـر ،   أمـا بالنـسبة       . يعزى لهذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت        )0.05(المستوى اقل من    

 حيث أن مستوى الداللة اقل من       ات المتغير ههذلمؤهل العلمي فانه يوجد فروقات إحصائية  تعزى ل        ا
من اجل التعرف علـى مـصادر        ، و     قد رفضت    اتوبذلك نستطيع القول بان الفرضي     . )0.05(

أوال العمر وجاءت الفروق لصالح مـن        ،   الفروق فقد تم استخراج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية         
 سـنة بمتوسـط     45عمارهم أكثر مـن      على من أ   )3.51( سنة بمتوسط حسابي     25أعمارهم اقل   
 إلى قـدرتهم    25يعزو الباحث الفرق الحاصل لصالح من أعمارهم اقل من          ). 3.16(حسابي وصل   

 سنة، كما يعـزو الباحـث       45 بشكل اكبر من الذين تزيد أعمارهم عن          والتنقل على العمل والحركة  
غلبيته، األمر الذي يجعـل     السبب إلى أن العمل في المؤسسات غير الحكومية يكون عمل تطوعي بأ           

  . سنة يبحثون عن أعمال لها عائد مادي تماشيا مع مسؤولياتهم األسرية45من تزيد أعمارهم عن 
يتضح لنا بان الفروق جاءت لصالح من حملة البكالوريوس بمتوسط حـسابي            : ثانيا المؤهل العلمي    

   .)3.23( على من مؤهلهم دراسات عليا بمتوسط حسابي وصل )3.50(وصل 
يعزو الباحث ذلك الى ان الجامعات الفلسطينية تمنح درجة البكالوريوس في اغلب التخصصات في              
حين انها تمنح درجة الماجستير لعدد اقل من التخصصات، اضافة الى ان التكاليف المادية للحصول               
على درجة الماجستير تكون اعلى، كما يعزو الباحث ذلك ايضا الى ان معظـم الوظـائف يمكـن                  

  الحصول عليها بدرجة بكالوريوس
  

العناصـر  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحـوثين حـول              :16.4جدول رقم   
التنظيمية للمؤسسات غير الحكومية العاملة في التنمية االجتماعية في محافظـات           

   تعزى للمتغيرات التالية )α =0.05(عند مستوى الداللة  شمال الضفة الغربية
  

  
  المتغير

  
 F /  Tقيمة  

  
  مستوى الداللة اإلحصائية

  0.298  0.967  الجنس
  0.521  0.756  العمر

  0.054  2.605  المؤهل العلمي
  0.201  1.565  مكان السكن

  0.693  0.486  المسمى الوظيفي
  0.506  0.781  سنوات الخدمة
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مكان السكن، المسمى   ،  ي أن كال من  الجنس، العمر، المؤهل العلم         أعاله 16.4 الجدولتدل نتائج   
سنوات الخدمة ما زال موجود ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فـروق ذات داللـة                  ،الوظيفي

   يعزى لهذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت )0.05(إحصائية عند المستوى اقل من 
  
موارد التـي  الال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول   :17.4ل رقم     وجد

 عنـد   تسهم في تحقيق التنمية االجتماعية في محافظات شمال الـضفة الغربيـة           
   تعزى للمتغيرات التالية )α =0.05(مستوى الداللة 

  
  

  المتغير
  

 F /  T  قيمة  
  

  مستوى الداللة اإلحصائية 

  0.454 0.751  الجنس 
  0.055  2.602  العمر 

  0.591  0.640  المؤهل العلمي 
  0.331  1.152  ن مكان السك

  0.900  0.195  المسمى الوظيفي 
  0.289  1.265  سنوات الخدمة 

  
 العمر ، المؤهل العلمي ، مكان السكن ، المسمى  الجنس ،أن كال من 17.4 الجدول بيانات تشير

الوظيفي ، سنوات الخدمة ما زال موجود ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة 
   يعزى لهذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت)0.05(لمستوى اقل من إحصائية عند ا

  
التحـديات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحـوثين حـول              :18.4جدول رقم   

والمعيقات التي تواجه عمل المؤسسات غير الحكومية في التنمية االجتماعية فـي            
 تعزى للمتغيرات   )α =0.05(لة   عند مستوى الدال   محافظات شمال الضفة الغربية   

  التالية 
  مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة    المتغير

  0.097 0.799  الجنس 
  0.292  1.257  العمر 

  0.330  1.153  المؤهل العلمي 
  0.025  3.228  مكان السكن 

  0.072  2.387  المسمى الوظيفي 
  0.547  0.712  سنوات الخدمة 
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 المسمى العلمي، المؤهل العمر، من الجنس،أن كال  18.4في الجدول توضح المعطيات المبينة 

 سنوات الخدمة ما زال موجود ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة الوظيفي،
بالنسبة أما ، و يعزى لهذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت0.05إحصائية عند المستوى اقل من 

 0.05 المتغير حيث أن مستوى الداللة اقل من ا لهذإحصائية تعزى تافروق فانه يوجد لمكان السكن
ومن اجل التعرف على مصادر الفروق فقد تم ،  قد رفضتةوبذلك نستطيع القول بان الفرضي. 

وجاءت الفروق لصالح من يسكنوا في القرى بمتوسط ،  اختبار شيفيه للمقارنات البعديةاستخراج
   .3.44 في مناطق سكنية أخرى بمتوسط حسابي وصل  على من يسكنوا4.03حسابي وصل 

  
ويعزو الباحث ذلك إلى أن عدد سكان القرى اكبر منه في المناطق السكنية األخرى وهي المناطق 

الزراعية ومناطق تربية الماشية وهي غالبا ما تكون مناطق بعيدة يصعب االنتقال منها واليها األمر 
  .الذي يفسر الفرق لصالح سكان القرى

  
   نتائج تحليل األسئلة المفتوحة.4.4

  فيما يلي يعرض الباحث نتائج اجابات المبحوثين على االسئلة المفتوحة
  

  :السؤال االول .1.4.4
  

   في محافظات شمال الضفة الغربيةور مؤسستكم في التنميةما هو تقييمكم لد
  

24.3

44.3

24.3

5.7

1.4

ممتاز جيد جدا جيد  مقبول ضعيف
  

  
  .ى السؤال االول نتائج اجابة المبحوثين عل1.4شكل 
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نالحظ من خالل اإلجابة على السؤال األول والمتعلق بتقييم المبحـوثين لـدور المؤسـسات غيـر                 
الحكومية في التنمية أن هناك مؤسسات لها دور كبير في التنمية بينما هنـاك مؤسـسات دورهـا                  

ا بحاجة  ضعيف وغير فعال األمر الذي يوضح أن هناك تفاوت في عمل هذه المؤسسات وأن بعضه              
لتفعيل دورها في التنمية من خالل الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحـات لتحقيـق هـذا                

  .الغرض
  

  :السؤال الثاني 2.4.4
  

  التنموية في محافظـات    واألنشطةما المعيقات التي تواجة مؤسستكم لدى تنفيذها للبرامج والمشاريع          
   شمال الضفة الغربية؟

  

35.7

21.4
14.3

10.7

7.1
5.05.7

قصور التمويل
االحتالل
منافسة السلطة للمؤسسات الغير حكومية على مصادر التمويل الخارجي
نقص الدراسات المتعلقة باالحتياجات التنموية في محافظات شما الضفة
االفتقار الى الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالتنمية االجتماعية
عدم تعاون المجتمع المحلي عند تنفيذ المشاريع التنموية خاصة فيما يتعلق بالعمل النسوي
 التناقص المستمر في عدد المتطوعين 

  . نتائج اجابة المبحوثين على السؤال الثاني2.4شكل
  
 عن السؤال الثاني والمتعلق بالمعيقات التي تواجه عمل المؤسسات غيـر            باإلجابة فيما يتعلق    أما

 قـصور   أن األكبـر  التنموية فقد ذكر العدد      واألنشطةالحكومية لدى تنفيذها للبرامج والمشاريع      
 االحتالل هو   أن الذي ذكر    أمامن المبحوثين   ) 35.7(وذلك بنسبة   التمويل هو اكبر هذه المعيقات      

 التمويـل للمؤسـسات     ثم تال ذلك منافسة السلطة على مصادر      ) 21.4(معيق التنمية فكان بنسبة     
أما المعيق الرابع فيتعلـق بـنقص       ) 14.3(غير الحكومية على مصادر التمويل الخارجي بنسبة        

ثم تال ذلك االفتقار إلى الكـوادر البـشرية         ) 10.7(تنمية بنسبة   الدراسات المتعلقة باالحتياجات ال   
المؤهلة والمدربة لتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالتنمية ، ثم عزى المبحوثين المعيقات بنسبة             
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وكان العائق التالي هو التناقص بعدد المتطوعين بنـسبة         . إلى عدم تعاون المجتمع المحلى    ) 5.7(
)5.0.(  
  

50

21.4

14.3

9.3
5

العمل على ايجاد مصادر ثابتة للتمويل
اعداد الخطط والدراسات واالبحاث حول االحتياجات التنموية
التنسق مع المؤسسات الغير جكومية واالخرى لتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالتنمية االجتماعية
الرجوع الى المجتمع المحلي لتحديد االحتياجات التنموية ذات االولوية 
تعريف المواطنين باهمية التنمية االجتماعية في رفع مستوى المعيشة عند افراد المجتمع

  
  
  

  . نتائج اجابة المبحوثين على السؤال الثالث3.4شكل
  

أما بالنسبة إلجابة المبحوثين عن السؤال الثالث والمتعلقة بالوسائل الكفيلة بتفعيل دور المؤسسات 
غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية فكانت اإلجابة بأن أهم 

  .%)50( ة هي إيجاد مصادر ثابتة للتمويل بنسبةوسيل
  

 وهذا يتفق مع اإلجابة في السؤال الثاني بأن قصور التمويل يشكل أهم عائق في عمل المؤسسات 
غير الحكومية أما الوسيلة الثانية الكفيلة بتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في التنمية االجتماعية 

  .)21.4(اسات والبحوث حول االحتياجات التنموية بنسبة فهي متعلقة بإعداد الخطط والدر
  

 أما الوسيلة األخرى فهي متعلقة بالتنسيق مع مؤسسات غير الحكومية أخرى لتنفيذ البرامج 
ثم جاء الرجوع إلى المجتمع المحلي لتحديد االحتياجات التنموية ذات ) 14.3(والمشاريع بنسبة 
 الوسائل أهمية هي تعريف المواطنين بأهمية التنمية وكانت اقل هذه) 9.3(األولوية بنسبة 

  %).5(االجتماعية في رفع مستوى المعيشة عند األفراد بنسبة 
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  السؤال الرابع .4.4.4

  
  ؟في محافظات شمال الضفة الغربيةة مؤسستكم في التنمية برأيكم ما السبل الكفيلة لالرتقاء بمساهم

25

21.4

16.4

14.3

12.1

10.7

ة التنسق مع السلطة الوطنية الفلسطينية عند تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بالتنمية االجتماعي

التخطيط االستراتيجي لعمل المؤسسة 

ي  ة ف اعتماد المسائلة والمحاسبة والتققييم المستمر للعمل والعاملين في المؤسسات الغير حكومية العاملة في التنمية االجتماعي
محافظات شمال الضفة الغربية   
مال الضفة  ستقطاب الخبراء والمتخصصين للعمل في المؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية االجتماعية في محافظات ش
الغربية 
اجراء االنتخابات الدورية العضاء الهيئات االدارية  

التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في المؤسسات غير الحكومية في محافظات شمال الضفة

  
  

  . نتائج اجابة المبحوثين على السؤال الرابع4.4شكل
  

ت غير الحكومية أما فيما يتعلق بالسؤال الرابع والمتعلق بالسبل الكفيلة لالرتقاء بمساهمة المؤسسا
 في محافظات شمال الضفة الغربية ؟ فكانت اإلجابة األولى متعلقة بالتنسيق مع السلطة في التنمية

ثم التخطيط االستراتيجي بنسبة %) 25( بنسبة خاصة بالتنميةشاريع العند تنفيذ البرامج والم
 ثم اعتماد أسلوب المسائلة والمحاسبة والتقييم المستمر للعمل والعاملين في المؤسسات  )21.4(

تليها استقطاب ) 16.4( في محافظات شمال الضفة الغربية بنسبة ية العاملة في التنميةغير الحكوم
 في محافظات عاملة في مجال التنمية في المؤسسات غير الحكومية الالخبراء والمتخصصين للعمل
 ثم إجراء االنتخابات الدورية ألعضاء الهيئات اإلدارية بنسبة )14.3(شمال الضفة الغربية بنسبة 

وكانت آخر هذه السبل هو التدريب المستمر للعاملين في المؤسسات غير الحكومية في ) 12.4(
   ).0.7(ربية بنسبة محافظات شمال الضفة الغ
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  الفصل الخامس

  
  االستنتاجات والمقترحات

  
يتناول هذا القسم من الدراسة النتائج الرئيسية للبحث التي توصل إليها الباحث بعد إتمام مراحل 

  .الدراسة وعرض توصيات واقتراحات إلى المهتمين بموضوع الدراسة
  

  : االستنتاجات.1.5

  
ومية العاملة في مجال التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة إن المؤسسات غير الحك

الغربية بحاجة إلى زيادة االهتمام في بعض النشاطات التي تقوم بها والتي تسهم في تحقيق التنمية ، 
هذه المؤسسات نرى أن هناك حاجة إلى تعزيز عملها في بها  نظرنا إلى المجاالت التي تعمل افإذ
  .عض المجاالتب

المجال الصحي، وهو احد المجاالت الهامة في عمل هذه المؤسسات حيث نرى أن  •
بر ك هذا المجال قدر اءمساهمتها في بناء المستشفيات منخفضة األمر الذي يتطلب إعطا

 .من االهتمام

أما المجال اآلخر الذي بحاجة إلى تعزيز وزيادة العمل به فهو مجال التعليم، حيث أن  •
إنشاء بما يخص ات في احد النواحي الهامة جاءت مساهمة منخفضة مساهمة هذه المؤسس

مراكز لمحو األمية كذلك التعاون مع وزارة التربية والتعليم وهي الجهة الحكومية التي 
 .تشرف على التعليم هو تعاون متدن وبحاجة إلى تفعيل

علق أما المجال اآلخر وهو من أهم المجاالت وهو المجال الزراعي وخاصة بما يت •
بالمناطق الريفية التي تعتبر احد األسس الرئيسية في التنمية فهي بحاجة إلى زيادة في 

 .االهتمام حيث أن المجتمع الفلسطيني مجتمع زراعي بأغلبيتة الريفية

أما فيما يتعلق بمجال الخدمات االجتماعية فهناك حاجة إلى مشاركة المواطنين لوضع  •
 . والتي تكون من واقع االحتياجات التنمويةبرامج علمية وتكنولوجية للتنمية
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التمويل الخارجي وإرتباطة باالجندات السياسية وممارسات االحتالل لهما دور كبير في  •
 .عدم استقرار العمل التنموي وبناء خطط تنموية مستقبلية

هناك حاجة إلى تعزيز ثقافة التنمية عند المواطنين مما يساعد على النهوض بالفئات  •
 .ة والمهمشةالفقير

 
  : التوصيات.2.5

  

ضرورة ايالء اهتمام اكبر للنواحي المختلفة والتي تساعد على االرتقاء بعمل  •
 . المختلفةالمؤسسات غير الحكومية في مجاالت التنمية

ضرورة العمل على إيجاد آليات تساعد المؤسسات غير الحكومية على االرتقاء  •
 .اع السياسية واألجندات الخارجيةبمستوى عملها بحيث ال تكون رهينة لألوض

 .التنسيق مع السلطة الوطنية والقطاع الخاص عند البدء بتنفيذ األعمال التنموية •

 .القيام بمشاريع ذات طابع إنمائي مستدام وليس إغاثي طارئ •

الرجوع إلى المواطنين عند التخطيط للقيام باألعمال التنموية وتلمس احتياجاتهم  •
 .ة المختلفةفي المجاالت التنموي

ضرورة العمل على وضع الخطط التنموية على المدى القريب والبعيد وتكوين  •
 .يات التنمويةورؤية واضحة لألول

 .اعتماد مبدأ الديمقراطية واالنتخابات الدورية في المؤسسات غير الحكومية •

التنسيق بين المؤسسات غير الحكومية والقيام بإجراء مسوحات ودراسات على  •
 .ة وتحديد االحتياجات األساسيةأسس علمي

العمل على االستفادة من الجهات الممولة بحيث ال يتعارض ذلك مع أهداف  •
 .المؤسسة ونشاطها

ضرورة أن تكون العالقة بين المؤسسات غير الحكومية والسلطة الوطنية  •
الفلسطينية قائمة على مبدأ المشاركة وليس التنافس خاصة فيما يتعلق بالمشاريع 

 .امج التنموية وذلك في إطار واضح للمسائلة والمحاسبةوالبر

  
  : المقترحات في ضوء الدراسة.3.5

أن تتعاون المؤسسات غير الحكومية مع السلطة الوطنية والقطاع الخاص في وضع  •
استراتيجية وطنية للتنمية من اجل تحسين األداء في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمات 

 .المساندة لها
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ل المؤسسات غير الحكومية من الصبغة الخيرية والرعائية إلى دور أشمل كاالنتقال أن تنتق •
إلى العمل الممأسس في التنمية والقائم على التخطيط االستراتيجي لتحقيق أهداف التنمية كما 

 .يؤدي إلى تأهيل الفئات المستهدفة وبناء قدراتها وتمكينها من االستقرار االجتماعي والنفسي

الدراسات والبحوث للكشف عن األولويات التنموية والعمل على هذه األولويات القيام ب •
 .وإبالءها االهتمام األكبر

العمل على تخصيص جزء من األموال لتدريب العاملين في المؤسسات غير الحكومية على  •
ن المهارات اإلدارية والمحاسبية لتسيير البرامج والمشاريع مما يزيد من استغالل األموال ضم

 .عمل مدروس وممنهج

أن تعمل المؤسسات غير الحكومية ضمن رؤية عامه للتنمية بحيث ال يقتصر دورها على  •
 .توزيع المساعدات ذات األثر المحدود على التنمية االجتماعية

أن تحدد المؤسسات غير الحكومية أهدافها بدقة مع مراعاة مكان وزمان تنفيذ األعمال  •
 .ومتابعتها

قطاع الخاص والسلطة الوطنية من اجل الوصول إلى التنمية المنشودة بحيث التنسيق مع ال •
يكون العمل فيما بين هذه الجهات قائم على أساس التكامل وليس التنافس األمر الذي يعود 

 .بالفائدة على الفئات المحرومة والمهمشة

يمي والدولي االنتقال من التنسيق على المستوى المحلي إلى التنسيق على المستوى اإلقل •
 تجارب وخبرات اآلخرين في مجال العمل التنموي وبشكل خاص في المجال نلالستفادة م
 .االجتماعي

أن تعمل المؤسسات غير الحكومية على تعزيز قدرتها الذاتية من خالل االعتماد على  •
  مما يساعد في بلورة استراتيجية طويلة األمد للعملةالمصادر البشرية والطبيعية المتاح

 .التنموي

أن تنسق المؤسسات غير الحكومية فيما بينها من اجل العمل على ايجاد إطار مرجعي لعمل  •
 والمشاريع التنموية األمر الذي جهذه المؤسسات بحيث يتم الرجوع إليه عند البدء بتنفيذ البرام
 .ينظم عملها ويزيد من فرص تحقيق التنمية االجتماعية وغيرها

 .ية في التنمية وتطبيقها فلسطينيادراسة التجارب العالم •

 عملها التنموي والعمل على يأن تتبنى المؤسسات غير الحكومية األولويات الفلسطينية ف •
 .تنفيذها وأن ال يكون هذا العمل من خالل رؤية وأجندات الدول المانحة

درة على تعزيز مشاركة المجتمع في تحديد األولويات واالستفادة من الطاقات الفلسطينية القا •
 .التخطيط للعمل التنموي
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أن تركز المؤسسات غير الحكومية على االستفادة من األموال المقدمة من الدول المانحة في  •
 .المجاالت البنيوية والتنموية ذات الطابع المستدام

أن يكون هناك نظام رقابه تخضع له المؤسسات غير الحكومية وذلك بإخضاع مصادر الدعم  •
 .للمسائلة

 صيغة تكاملية لدفع العمل التنموي،وإعادة االعتبار للقيم الثقافية واألعمال التطوعية إيجاد •
 .والعون المحلي

أن تعمل على دراسة المشاريع اإلنتاجية وربطها ببعضها لزيادة فرص نجاحها والعمل على  •
 .تأسيس مشاريع متممه لبعضها وريادية وغير تقليدية

لى إقامة المشاريع المدرة للدخل والتي تساعد على أن تعمل المؤسسات غير الحكومية ع •
 .االستمرار في العمل دون الخضوع لضغوط الدول المانحة

أن تقوم المؤسسات غير الحكومية بعقد لقاءات مشتركة لوضع سياسة تنموية شاملة مما يوفر  •
 .الكثير من الوقت والمال والجهد في مقابل العمل األحادي

حكومية الصالح التنموي العام وليس الحزبي أو الؤسسات غير أن تكون مرجعية عمل الم •
 .الفئوي األمر الذي يساعد على النهوض بكافة أطياف المجتمع دون تحيز أو تمييز

العمل على إيجاد مظلة موحدة للعمل التنموي يجمع ما بين المؤسسات غير الحكومية والسلطة  •
 .الوطنية والقطاع الخاص لتحديد اولويات التنمية
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  :المراجع

  

  المراجع العربية
  

 .مجلة رؤية،الهيئة العامة لالستعالمات،العدد السادس،غزة): 2001(.أ ابراش، •

دار .دروس في المؤسسات االجتماعية والسياسية في الدولة الحديثة) 1995.(إبراهيم، ع •
 .الفكر اللبناني، بيروت

 قراءة تأصيلية مع إحالة للواقع الفلسطيني المجتمع المدني والدولة): 2005.(أبو سيف، ع •
 .دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان،األردن

المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين، رام اهللا ، الطبعة ): 1995.(زأبو عمر، •
 .مواطن المؤسسة الفلسطينية،رام اهللا. األولى

 .الية، القدس، الطبعة األولىاالقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتق): 1999.(اشتيه،أ •

 .ورقة عمل مقدمة في التنظيمات األهلية العربية في مؤتمر ،القاهرة): 1989(الباز، ش  •

الحقبة الراهنة والتغيير في دور المنظمات األهلية في ): 1998.(البرغوثي، م وآخرون •
 .فلسطين ،رام اهللا ،مواطن

عاصر منذ اية احلرب العاملية الثانية إىل اية النظام االقتصادي الدويل امل:)2000.(،حيالببالو •
 .، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت257احلرب الباردة، سلسلة عامل املعرفة 

 .ن الصفاء للنشر والتوزيع، عمارمبادئ التمويل، الطبعة األولى، دا): 2002.( الحاج، ط •
  .ل الديمقراطي في العالم العربيالمجتمع المدني واالنتقا:2006). ( السيد، م •
 .شؤون تنموية، المجلد الثالث، العدد الثالث، أيلول): 1993.(الشامي،م •

 . فلسطين-مؤتمر البناء الديمقراطي المقاوم ،رام اهللا) 2002.(الشاللدة، م •

ورقة عمل تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الصمود،مؤتمر ):2002(الشاللده، م( •
 .راطي المقاوم رام اهللالبناء الديمق

الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة، أعمال المؤتمر العربي ): 1997.(الصايغ، ي •
 .الثالث للجمعية العربية للبحوث االقتصادية، مركز دراسات الوحدة العربية، ، بيروت

 .إدارة الموارد البشرية ،الطبعة األولى): 2008. (الصباغ،ز •

 . الموارد البشرية والمالية في المنظمات الخيريةتنمية):1996.(العلي،س •

اثر المعوقات الذاتية والبيئة على دور ورؤية المنظمات غير األهلية ): 2003.(القاروط،ر •
 العاملة
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دراسة لتجربة التخطيط اإلقليمي في (التخطيط للتنمية االجتماعية ): 1997.(م الكردي، •
  . 1997  المعارف، مصر،ر، دا)أسوان

  
مركز البحوث والدراسات الفلسطينية .المعارضة الوطنية تحليل البدائل ): 1993.(ي،مالمالك •

 . ،نابلس
 
تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة ): 2001. (المالكي، م،وآخرون •

الطبعة األولى ،رام اهللا ، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية .الغربية وقطاع غزة
 ) .ماس(

  
التنمية السكانية واالقتصاد في الوطن العربي، الطبعة االولى، دار ): 2007.(الهيتي،ص •

  .عمان،االردن. المناهج للنشر والتوزيع
النزاهة والشفافية في المنظمات غير الحكومية ): 2008. ( الفلسطينيةثأمان، معهد أألبحا •

  .الفلسطينية
 ).17( استطالع رقم ، جامعة بير زيت،):2004(برنامج دراسات التنمية، •

المؤتمر الفلسطيني االول حول الديمقراطية،نحو مجتمع ) 1994.(بويل،ك •
 .  ديمقراطي،بانوراما،القدس

تقديم لدليل المؤسسات النسوية الفلسطينية ،مركز بيسان للبحوث ): 1993.(تراكي،ل •
 . واإلنماء

 غزة ، رام اهللا ،معهد تعداد المنظمات غير حكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع •
، إعداد ياسر شلبي عزت عبد ) 2001 (أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس 
 .13/12/2001فلسطين،- الهادي، مركز بيسان للبحوث واالنماء،رام اهللا

 
في عزت عبد الهادي وآخرون، الجماهير والسلطة بين الخطاب ): 1994(تماري، س  •

  الديمقراطي
 الدور السياسي والثقافي للقطاع األهلي، القاهرة، مرآز بحوث ودراسات ):1999.(ثابت،أ •

 .الدول النامية
 .بناء المجتمع المدني والسلطة،جامعة بير زيت). 1994.(جقمان،ج •

 .أوراق نقدية : الديمقراطية الفلسطينية " موسى البديري وآخرون "في ) 1995.(جقمان، ج •

الديمقراطية الفلسطينية، مواطن المؤسسة " خرونموسى البديري وآ"في): 1995.(جقمان،ج  •
 .الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام اهللا
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االتحاد األوروبي والدروس المستفادة عربياً، مركز دراسات الوحدة ): 2002.(حسن،ن •

 . العربية 

 بروز النخبة الفلسطينية المعولمة ، والمنظمات غير الحكومية  .)2006(طبر. حنفي،س •
 .ةالمحلي

 .تنمية المجتمع المحلي ،المكتب الجامعي القاهرة):1995.(خاطر،م •

الشباب والمؤسسات واألطر والمشاريع والنوادي الشبابية تقرير ) 2006(.رحال، ع •
  . منتدى شارك الشبابي الفلسطيني33/6 رياضي،

 
دليل تدريب مدربين حول قضايا الديمقراطية والتثقيف ): 1999.(سالم، و •

 . اما،رام اهللالمدني،بانور

المنظمات المجتمعية التوعية والسلطة الوطنية الفلسطينية ، منتدى أبحاث ):2000.(سالم،و •
 .السياسات االجتماعية واالقتصادية في فلسطين ،ماس ،رام اهللا

حدود تدخل مؤسسات العمل األهلي في العملية االنتخابية ): 2006. (سرحان، ر •
 .  ةاالنتخابات التشريعية الفلسطيني(

النقابات العمالية الفلسطينية وإعادة البناء الوطني ،نابلس مركز البحوث ): 1993.(سعد، ش •
 .والدراسات الفلسطينية

  . والمشاركة الديمقراطيةاإلنسانمركز حقوق ): 2007(شمس، •
  .علم االجتماع الحضري،الطبعة الثالثة ،مكتبة القاهرة الحديثة):1961.(شوقي،ع •
وبات والمعونات، دراسة في عملية إعاقة التنمية، مجلة السياسة العق): 2000.(عارف،ن •

   .الدولية

العوامل المتحكمة في التنمية االجتماعية ،معهد التخطيط القومي ):1981.(عبد العزيز،س •
 . ،القاهرة،

العولمة والمنظمات غير الحكومية في نجوى سمك والسيد صدقي ): 2002.(عبد العظيم،ز •
 غير الحكومية في ظل العولمة، الخبرتان المصرية واليابانية، جامعة عابدين دور المنظمات

 .القاهرة، مركز الدراسات اآلسيوية
الهيئات المحلية ودرها في التنمية المالية واإلدارية ):2007.(، حرعبدا لقاد •

  .فلسطين.القدس.والقانونية
- لجامعية االزاريطهالمكتبه ا.ادارة وتنمية المؤسسات االجتماعية .)2000(أعبد اللطيف، •

 . االسكندرية
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تمويل التنمية في فلسطين، برنامج دراسات التنمية، وزارة التخطيط، ): 1998.(عبداهللا،س •
  .العدد الثاني

المنظمات األهلية الفلسطينية وإدارة االنتقال من اإلغاثة إلى التنمية، ): 1997.(عبد الهادي، ع •
 .مجلة شؤون تنموية

مدخل إلى التنمية في فلسطين ،الماضي الحاضر، المستقبل، دور ): 1997.(عبد الهادي، ع.  •
 .المنظمات األهلية الفلسطينية في التنمية وبناء المجتمع المدني، جامعة بير زيت ، رام اهللا

واخرون،دور المنظمات االهلية الفلسطينية في دعم وتطوير المشاريع ): 2002.(عبدالهادي،ع •
 . واالنماء، رام اهللا، فلسطينالصغيرة ،مركز بيسان للبحوث 

دور المنظمات االهلية الفلسطينية في المرحلة الراهنة ، رام اهللا ، ): 2003.(عبدالهادي،ع •
 .مؤسسة الملتقى المدني

رؤية أوسع لدور المنظمات األهلية الفلسطينية في عملية التنمية، ): 2004(.عبدالهادي، ع •
 . اء،رام اهللا،فلسطين،مركز بيسان للبحوث واإلنم" ورقة مفاهيم"
 
  . التنمية الشاملة مفاهيم ونماذج، مؤسسة دار العلماء، اربد): 1997(.عثامنة، ص •
مبادئ االرشاد الزراعي، جامعة الموصل، كلية ): 1987.(عثمان، س، عبد المرسي،خ •

 .الزراعة والغابات، قسم االرشاد الزراعي

 . وطن العربي نموذجاًآليات بناء المجتمع المدني ، ال):  2004(عليان،أ  •

 .آليات بناء مؤسسات المجتمع المدني): 2006.(عليان،أ •

 .22chose \list\org.mowaten.www\3\200 ):2000(غزال، •

ستقبل ة والخارجية ، المبناء المجتمع العربي ،دور العوامل الداخلي): 1993. (غليون،ب •
 العربي  

 .واقع أندية الشباب في قرى بني زيد رام اهللا ): 2003.(فرحات، ر •

المؤتمر الثاني .تنمية الموارد لتمويل مشروعات المنظمات األهلية العربية): 1997.(فريد،ق •
 .للمنظمات األهلية العربية،القاهرة

 . ، الوقائع الفلسطينيةبشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية) 2000(لسنة) 1(قانون رقم •

ورقة نقدية مع تجربة التنمية الفلسطينيه،مشروع الدراسات الفلسطينيه ): 1999.(الجرباوي،ع •
 .،مركز الهندسة والتخطيط ،رام اهللا

) 33(بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية، ماده رقم ) 2000( لسنة) 1(قانون رقم  •
 .الوقائع الفلسطينية
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) 33(بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية، ماده رقم ) 2000( سنةل) 1(قانون رقم  •
 .الوقائع الفلسطينية، العدد الثاني والثالثون

. بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية، الوقـائع الفلـسطينية        ) 2000(لسنة) 1(قانون رقم  •
 ).15(العدد الثاني والثالثون ماده رقم

مقراطي ومدينة المجتمع المدني في فلـسطين ،سلـسة اوراق          التحول الدي ): 1999.(قسيس،م •
 .التحول الديمقراطي ،نابلس ، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية

المـؤتمر  .تنمية الموارد لتمويل مشروعات المنظمات األهليـة العربيـة        ): 1997.(قرشي،ف •
 .الثاني للمنظمات األهلية العربية،القاهرة

  .عتماد على الذات ،مركز العمل التنموي ،رام اهللا،التنمية باال)2007(كرزم،ج  •
وآخرون،عالقات المنظمات غير الحكومية فيمـا بينهـا وبـين الـسلطة            ): 2000.(لداوده،ح •

 ).ماس(الوطنية الفلسطينية والممولين، معهد أبحاث السياسات االقتصادية 

يمـا بينهـا ومـع      وآخرون ،عالقة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ف      ): 2001.(لداوده،ح •
 .السلطة الوطنية الفلسطينية والممولين ، رام اهللا، ماس

عرض ومراجعة لدراسة تنموية، تقييم فعالية برامج منظمات المجتمـع          ):  2009.(مبروك،ط •
 .  المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب في محافظة طولكرم، جامعة القدس فلسطين

ل الوالء العضوي ،بنوراما المركز الفلـسطيني لتعمـيم         الوالء المدني مقاب  ) 2005(محمد،ج، •
 .الديمقراطية وتنمية المجتمع ،رام اهللا

عالقـة فلـسطين باالتحـاد      ): 2000"(مـاس "معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية       •
 .األوروبي، اإلطار المالي والعالقة المستقبلية

 ).2006(موسوعة الشباب السياسية •

 هلية غير الحكومية في ظل اتفاق اعالن المبادئ الفلسطيني االسرائيليموقف المؤسسات األ •

  .الوثائق الصدرة عن شبكة المنظمات االهلية الفلسطينية(1993):
النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو،دراسة تحليليـة نقدية،المؤسـسة         ): 1993.(هالل ،ج  •

 .الفلسطينية لدراسات الديمقراطية ، الطبعه االولى رام اهللا

البنيـة  : المجلس التـشريعي الفلـسطيني      " خليل ألشقاقي وآخرون  "في  ): 1997.(هالل،ج •
 .السياسية واالجتماعية ،نابلس ، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية 

دور منظمات المجتمع االمدني فـي صـنع سياسـة الرفـاه، المركـز              ): 2005.(هويدا،ع •
 .www.globalpolicy.org/ngos/99role.htmالسويدي، االسكندرية 
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  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا

  بناء المؤسسات/ معهد التنمية المستدامة 

  

  

  ادة العاملين في المؤسسات غير الحكومية  الس
  تحية طيبة وبعد ؛؛؛

  :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
  
   

 التنمية في محافظات شمال الضفة  قضايامقترحات لتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في

  الغربية

  

. بناء المؤسسات /ةوذلك كمتطلب لنيل درجة الماجستير من جامعة القدس، برنامج التنمية المستدام
أرجو التفضل بتعبئة االستبانة التي تم إعدادها لهذا الغرض، راجيا تحري الصدق والموضوعية في 

  .اإلجابة،علماً بأن اإلجابات ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
  
  

  
   لكم حسن تعاونكمشاكرين

  

  

  

  مصطفى أحمد حسن: الباحث 

  لناصر مكي عبد ا. د: إشراف 
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  معلومات الشخصية : الجزء األول
  : الرجاء وضع رقم اإلجابة المناسبة والتي تنطبق عليك في المربع مقابل كل عبارة من العبارات التالية 

  
A1    أنثى. 2ذكر                                 . 1  الجنس  

  
A2   سنة25أكثر من . 2 سنة فأقل                25. 1  العمر   

   سنة45أكثر من . 4 سنة             35أكثر من . 3
A3   دبلوم متوسط. 2ثانوي                                . 1  المؤهل العلمي  

  دراسات عليا. 4بكالوريوس                          . 3
A4   قرية. 2مدينة                                 .1  مكان السكن  

  منطقة سكنية أخرى. 4                             مخيم   . 3
A5   موظف مالي. 2موظف إداري                         .1  المسمى الوظيفي  

  مسؤول المؤسسة . 4موظف ميداني                      . 3
A6   سنوات5أكثر من. 2 سنوات                    4أقل من .1  سنوات الخدمة   

   سنة15أكثر من . 4 سنوات                 10ن أكثر م. 3

  
  

  :الجزء الثاني 
نشاطات المؤسسات غير الحكومية في مجال الصحة في محافظات شمال الضفة : المحور األول

  الغربية
  : في المكان المناسب) (أرجو وضع 

درجة   الفقرة  الرقم

كبيرة 

  جدا

درجة 

  كبيرة 

درجة 

  متوسطة

درجة 

 ضعيفة 

درجة 

 فةضعي

  جدا

تمثل الفقرات اآلتية النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال الصحة في محافظات شمال الضفة 

  :الغربية  
B1   تسهم المؤسسات غير الحكومية في بناء

المستشفيات في محافظات شمال الضفة 
  .الغربية 

          

B2   تقوم المؤسسات غير الحكومية بتنظيم
 للعاملين في المجال دورات تدريبية

  . الصحي

          

B3   تساهم المؤسسات غير الحكومية بتوفير
بعض األجهزة الطبية الالزمة للعيادات 
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  الصحية 
B4  تنظم المؤسسات غير الحكومية أيام عمل

 طوعية في محافظات شمال الضفة الغربية 
          

B5  تقوم المؤسسات غير الحكومية بعقد
  .لمواطنين دورات تثقيف صحي ل

          

B6  تقوم المؤسسات غير الحكومية بتوزيع
نشرات إرشاد صحي على المواطنين في 

  .محافظات شمال الضفة الغربية 

          

B7  تسهم المؤسسات غير الحكومية في تعزيز
  . الصحة اإلنجابية عند المرأة 

          

B8  توفر المؤسسات غير الحكومية فرق طبية
  .ارئة للعمل في الحاالت الط

          

B9  تنفذ المؤسسات غير الحكومية نشاطات
صحية في المدارس في محافظات شمال 

  .الضفة الغربية 

          

B10        تنسق المؤسسات غير الحكومية نشاطاتها
  . الصحية مع وزارة الصحة الفلسطينية 

          

B11  تتبادل المؤسسات غير الحكومية خبراتها
صحة الفلسطينية مع العاملين في وزارة ال

.  

          

B12        تشارك المؤسسات غير الحكومية في حل
المشكالت الصحية الناجمة عن تلوث البيئة 

  .في محافظات شمال الضفة الغربية 

          

B13      تهتم المؤسسات غير الحكومية بتقديم
  خدمات طبية لذوي االحتياجات الخاصة 

          

B14      حكومية مراكز توفر المؤسسات غير ال
  صحية لتقديم الخدمات الطبية  

          

  :المحور الثاني 

تمثل الفقرات اآلتية النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال التعليم في محافظات شمال الضفة 

  : الغربية 

C1     تساهم المؤسسات غير الحكومية في إنشاء
رياض األطفال في محافظات شمال الضفة 

  .لغربية  ا

          

C2       تتعاون المؤسسات غير الحكومية مع          
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  وزارة التربية والتعليم في إنشاء المدارس 
      C3  تساهم المؤسسات غير الحكومية في توفير

 المرافق المساندة للتعليم في المدارس 

          

C4  تقوم المؤسسات غير الحكومية بتنفيذ
 حافظاتدورات تدريبية للمعلمين في م

  .شمال الضفة الغربية 

          

   C5  تقوم المؤسسات غير الحكومية بإنشاء
مراكز تعليمية لذوي االحتياجات الخاصة 

 .في محافظات شمال الضفة الغربية 

          

   C6  تقوم المؤسسات غير الحكومية بإنشاء
مراكز تعليمية لمحو األمية في محافظات 

 .شمال الضفة الغربية  

          

C7  تشارك المؤسسات غير الحكومية وزارة 
التربية والتعليم في تنفيذ دورات تأهيلية 

  .  للمعلمين 

          

C8  تعقد المؤسسات غير الحكومية نشاطات
تدريبية لتوجيه الطلبة نحو التعليم المهني  

 .  

          

  :المحور الثالث

ومية في مجال الزراعة في محافظات شمال الضفة تمثل الفقرات اآلتية النشاطات التي تقدمها المؤسسات غير الحك  

  :الغربية 
D1  تقوم المؤسسات غير الحكومية بتوفير

  . اإلرشادات الزراعية للمزارعين 
          

D2  تسهم المؤسسات غير الحكومية في إنشاء
مراكز لإلرشاد الزراعي في محافظات 

  .شمال الضفة الغربية

          

D3 بتشجير تقوم المؤسسات غير الحكومية 
  .األراضي المهددة بالمصادرة 

          

D4  تعمل المؤسسات غير الحكومية على
استصالح األراضي الزراعية في 
  . محافظات شمال الضفة الغربية

          

D5  تسهم المؤسسات غير الحكومية في حفر
آبار لتجميع مياه األمطار لري 

  .المزروعات 

          

D6 فير تقوم المؤسسات غير الحكومية بتو          
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  أنواع محسنة من البذور
D7   تقوم المؤسسات غير الحكومية بتقديم

  .مساعدات مختلفة لمربي المواشي 
          

D8   تنفذ المؤسسات غير الحكومية برامج تسهم
  .في تقديم خدمات زراعية للمزارعين

          

D9  تساعد المؤسسات غير الحكومية في توفير
  . الوسائل الزراعية الحديثة 

          

D10  تقوم المؤسسات غير الحكومية بدعم
  المزارعين المتضررين  

          

D11  تقدم المؤسسات غير الحكومية قروضا 
  زراعية للمزارعين المحتاجين

          

D12  تنسق المؤسسات غير الحكومية نشاطاتها
  الزراعية مع وزارة الزراعة 

          

  :المحور الرابع

التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية في مجال الخدمات االجتماعية في محافظات تمثل الفقرات اآلتية النشاطات 

  :شمال الضفة الغربية 

E1  تعمل المؤسسات غير الحكومية على تنظيم
عملية التكافل االجتماعي في المجتمع 

  .الفلسطيني

          

E2  تقوم المؤسسات غير الحكومية بتقديم
ت المساعدة لألسر المحتاجة في محافظا

  .  شمال الضفة الغربية 

          

E3  تقوم المؤسسات غير الحكومية بالتنسيق
مع الجمعيات الخيرية التي تعمل في 

  .المجال االجتماعي 

          

E4  تشارك المؤسسات غير الحكومية
المواطنين بوضع برامج علمية وتكنولوجية 

  للتنمية االجتماعية 

          

E5 ة ينحصر عمل المؤسسات غير الحكومي
  .في معالجة األزمات االجتماعية 

          

E6   تعمل المؤسسات غير الحكومية على
توجيه المواطنين لالستفادة من الخدمات 

  .االجتماعية المتاحة 

          

E7  تقدم المؤسسات غير الحكومية بعض          
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النشاطات الترويحية التي تنمي اإلبداع عند 
  . المواطنين

E8  مية بتنفيذ تقوم المؤسسات غير الحكو
دورات تدريبية للعاملين فيها في مجال 

  .الخدمة االجتماعية

          

E9  تسعى المؤسسات غير الحكومية لالستفادة
من تجارب اآلخرين في التنمية االجتماعية 

          

E10  تقوم المؤسسات غير الحكومية بإجراء
الدراسات والبحوث في مجال التنمية 

  .االجتماعية

          

E11  المؤسسات غير الحكومية برامج بعيدة تنفذ
  عن خصوصية الواقع الفلسطيني

          

  :المحور الخامس

تمثل الفقرات اآلتية العناصر التنظيمية للمؤسسات غير الحكومية العاملة في التنمية االجتماعية في محافظات 

   :شمال الضفة الغربية

F1  توفر المؤسسات غير الحكومية قاعدة 
حتياجات التنموية في بيانات تعكس اال

  .محافظات شمال الضفة الغربية

          

F2  يوجد تعاون بين المؤسسات غير 
الحكومية العاملة في محافظات شمال 

  .الضفة الغربية 

          

F3  تعتمد المؤسسات غير الحكومية التنسيق
مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق 

  .التنمية االجتماعية 

          

F4  المؤسسات غير الحكومية يتوفر لدى 
  تمويال منتظما لتنفيذ البرامج والمشاريع  

          

F5  يوجد لدى المؤسسات غير الحكومية
كفاءات بشرية قادرة على التخطيط 

  االستراتيجي 

          

F6  تعتمد المؤسسات غير الحكومية على
  .خطط تنموية في تنفيذ برامجها 

          

F7  أن التمويل تعتقد المؤسسات غير الحكومية
الخارجي مرتبط بأجندات الدول والهيئات 

  المانحة 
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F8          يوجد إحصائيات لدى المؤسسات غير
الحكومية توضح االحتياجات االجتماعية 

  .في محافظات شمال الضفة الغربية

          

F9  ترى المؤسسات غير الحكومية أن
ج ممارسات االحتالل تعيق تنفيذ البرام

  . ةاالجتماعي

          

F10  تجري المؤسسات غير الحكومية انتخابات
  دورية الختيار الهيئة اإلدارية

          

  
  
  

  :الموارد التي تسهم في تحقيق التنمية االجتماعية  : الجزء الثالث

  : في المكان المناسب) (أرجو وضع 

  :على موارد التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية تعمل 
          

تمثل الفقرات اآلتية الموارد التي تسهم   الرقم  المورد متوفر بدرجة

في تحقيق التنمية االجتماعية في 

  ضعيفة جدا  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا  محافظات شمال الضفة الغربية

J1  توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية          
J2    ي التغيير وتحقيق   زيادة رغبة المواطنين ف

  التنمية االجتماعية 
          

J3          زيادة الـوعي التنمـوي لـدى األسـرة
  الفلسطينية 

          

J4         توفير المتطوعين للعمـل فـي المجـال
  التنموي 

          

J5      توفير المساحات الزراعية الشاسعة لتنفيذ
  البرامج الزراعية 

          

J6       توفير معلومات لدى مراكز اإلحصاء عن
  جات التنموية االحتيا

          

J7      زيادة رغبة الهيئات المحلية والمؤسسات
  األهلية في تحقيق التنمية االجتماعية

          

J8      زيادة استثمار مساهمات المجتمع المدني
  في تحقيق التنمية االجتماعية 

          

J9        تشجيع السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيـذ
  البرامج التنموية
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J10  اون مع القطاع الخاص في تنفيذ      زيادة التع
  البرامج والمشاريع التنموية 

          

J11        تطويع البرامج األجنبية للمـساهمة فـي
  . التنمية االجتماعية 

          

J12       مشاركة المرأة الفلسطينية في مجـاالت
 مختلفة تسهم في تحقيق التنمية االجتماعية

          

J13       مشاركة الجامعات والمدارس في تنظـيم
  ت تطوعية حمال

          

J13       توفر البنية التحتية المالئمة لتحقيق التنمية
  االجتماعية

          

J14        استثمار التكنولوجيا في تحقيـق التنميـة
  االجتماعية 

          

  
  

التحديات والمعيقات التي تواجه عمل المؤسسات غير الحكومية في التنمية  : الجزء الرابع

  :ة الغربية االجتماعية في محافظات شمال الضف

  : في المكان المناسب) (أرجو وضع 

            
تعتبر الفقرات اآلتية من معيقات عمل   الرقم  المعيق موجود بدرجة

المؤسسات غير الحكومية في التنمية 

االجتماعية في محافظات شمال الضفة 

  الغربية

ــرة  كبي

  جدا

  ضعيفة جدا  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

H1  ة التـي تحـد مـن       الممارسات اإلسرائيلي
نشاطات المؤسسات غير الحكوميـة فـي       

  . محافظات شمال الضفة الغربية

          

H2       نقص الدراسات التي تتناول االحتياجـات
التنموية في محافظات شمال الضفة الغربية 

          

H3        جدار الفصل العنصري الذي يشكل عائقـا
أمام تنفيذ البرامج والمشاريع في محافظات      

  . لغربيةشمال الضفة ا

          

H4          ضعف التنـسيق بـين المؤسـسات غيـر
الحكومية العاملة فـي محافظـات شـمال        

  .الضفة الغربية

          

H5          ضعف تعـاون المجتمـع المحلـي مـع          
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المؤسسات غير الحكوميـة العاملـة فـي        
  .محافظات شمال الضفة الغربية

H6      ضعف إمكانيات الهيئات المحلية للمشاركة
الحكومية فـي تنفيـذ     مع المؤسسات غير    

  . المشاريع التنموية

          

H7    ــل ــي داخ ــل اإلداري والتنظيم التره
المؤسسات غير الحكومية الـذي يـضعف       

  .تنفيذ البرامج والنشاطات التنموية

          

H8       التمويل المشروط لبعض المؤسسات غيـر
  .الحكومية الذي يحد من نشاطاتها التنموية

          

H9   ت غير الحكوميـة    عدم استقاللية المؤسسا
الذي يؤدي إلى إضعاف دورها في التنمية       

  االجتماعية

          

  
  

  

  :يرجى اإلجابة عن األسئلة اآلتية
  

  ما هو تقييمكم لدور مؤسستكم في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية؟          .1

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

ما المعيقات واإلشكاليات التي تواجه مؤسستكم لدى تنفيذها للبرامج والمشاريع واألنشطة التنموية في . 2

محافظات شمال الضفة الغربية ؟ 

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

  برأيكم ما الوسائل الكفيلة بتفعيل دور مؤسستكم في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية؟.3

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

حافظات شمال الضفة الرتقاء بمساهمة مؤسستكم في التنمية االجتماعية في مبرأيكم ما السبل الكفيلة ل.4

الغربية 

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

  

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  
  مصطفى أحمد حسن: حث البا
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