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 داءـاإله
 

 والعزيمة واإلصرار... إلى والدى أطال اهللإلى من علمني أنَّ األعمال الكبيرة، ال تتم إال بالصبر 
 عمره، وألبسه ثياب الصحة والعافية ...

 إلى من كان دعاؤها سّر نجاحى، وحنانها بلسم جراحي، إلى أغلى األحباب أمي الحبيبة...
 بكل الحب إلى رفيقة دربى ... إلى من سارت معى إلى الحلم... زوجتي الغالية ...

 سلمى... ىوابنت ني، وبسمة الحاضر، وأمل المستقبل ابني عكرمة..إلي فرحة عمري، وقرة عي
 وأخواتى ... تقديرًا واعتزازاً  انىخو إإلى 

 إلى من عرفت كيف أجدهم، وعلمونى أال أضيعهم ... أصدقـائي.
 الي التاريخ ... إلى الحكايات ... إلى أصحاب البدايات... إلى األحرار ...

 الواقع ... وأضاءوا الشموع في عتمة السجن... إلى من رفضوا اإلستسالم لألمر
 إلى أسرانا البواسل ...

 إلى من يذوبون كالشموع، لينيروا طريقنا بالعلم والمعرفة، أساتذتى األفاضل....
 إلى من أحبونى، ودعمونى، ووقفوا بجانبي دومًا، أهلي وعائلتي ... إلى وطني فلسطين.

 وثمرة جهدي سائاًل العلي القدير أن ينفع به، وأن أتقدم اليكم بهذا العمل المتواضع ...
 يجعله خالصًا لوجهه الكريم ...

 
 ىمصطف عارف الرحمن عبد كمال

 
 
 



  

 أ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلقرار:
 

القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة ابحاثى الخاصة  أقر أنا معد هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة
بإستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأّن هذه الرسالة أو أى جزء منها لم يقدم لنيل درجة عليا ألى جامعة 

 أو معهد أخر.
 
 
 

 .............. التوقيع: ...................
 

 ىاإلسم: كمال عبد الرحمن عارف مصطف
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 شكر وتقدير
 قال تعالى:

 "َفاْذُكرونى َأْذُكرُكم واشُكروا لي واَلَ َتْكُفرون"
 (056)البقرة، 

الحمـد هلل الـذي هـدانا لهـذا، ومـا كنـا لنهتــدى، لـوال أن هـدانا اهلل، والصـالة والسـالم علـى الحبيـب المصــطفى 
محمد بن عبد اهلل، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد: امتثااًل لقول اهلل تعالى 

لــى القــدير، الــذي أمــدني برعايتــه وتوفيقــه ( فــإننى بدايــة أشــكر اهلل الع7)إبــراهيم،  "لــئن شــكرتم ألزيــدنكم"
إلتمام هذة الرسالة، وانطالقـا مـن قـول الرسـول الكـريم محمـد صـلى اهلل عليـة وسـلم "مـن ال يشـكر النـاس ال 

 يشكر اهلل" فإننى أتوجه بالشكر والعرفان إلى:
رشـاد طيلـة ، المشـرف علـى هـذه الرسـالة، لمـا قدمـه إلـّى مـن توجيـعبد الناصـر سـروراألستاذ الـدكتور/  ه وا 

 فترة إعداد هذه الرسالة، والذي كان لمساهمته الدور البارز فى إخراج هذه الرسالة إلى النور.
داخلى، والشكر موصـول ، على تشريفه لي كمناقش حسن السعدوني/ ا أتقدم بعظيم الشكر إلى الدكتوركم

توجيهاتهما السديدة ونصـائحهما ، على تشريفه لي كمناقش خارجي، وعلى عالء الدين السيد/ إلى الدكتور
 العلمية التى أثرت الرسالة.

لى عمادة الدراسات العليـا وأعضـاء   وشكري موصول إلى ذلك الصرح األكاديمى الشامخ جامعة القدس، وا 
 الهيئة التدريسية الموقرة.

لـــى مـــن كمـــا أتقـــدم بخـــالا الشـــكر والتقـــدير إلـــى جميـــع العـــاملين فـــى جمعيـــة النـــور الخيريـــة، لمـــا قـــدموه 
الذين تسهيالت كان لها بالغ األثر فى إنجاح هذة الرسالة، وال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى جميع األساتذة 

 ، وكان إلرشاداتهم كل النفع والفائدة.ساهموا فى تحكيم االستبانة
كــل مــن ووفــاًء وتقــديرًا للــذين ال يتســع المقــام إلــى ذكــر أســمائهم، يطيــب لــي أن أقــدم شــكري وامتنــاني إلــى 

عـــــاون وســــــاهم فــــــى إخــــــراج هــــــذا العمــــــل المتواضــــــع منــــــذ كــــــان فكــــــرة، حتــــــى رأى النــــــور واقعــــــًا وحقيقــــــة،                            
 فلهم منى كل الشكر والتقدير واالحترام.

 وأخيرًا فإّن ما جاء فى هذه الدراسة من صواب فهو بتوفيق من اهلل وما جاء بها من خطأ فهو مني.
 ال باهلل عليه توكلُت هو نعم المولى ونعم النصير""وما توفيقى إ

 مصطفى عبد الرحمن عارف كمال الباحث 
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 المصطلحات:
 

 فى القرارات اتخاذ كيفية تحدد التى السوق وممارسات القواعد، يتضمن واسع تعبير الحوكمة:
 مديرو لها يخضع التى المساءلة ومدى فيها، القرار اتخاذ عملية تحكم التى والشفافية المنشآت،
 والحماية للمستثمرين، عنها يفصحوا أن يجب التى والمعلومات وموظفوها، المنشآت تلك ورؤساء
 (.6117 درويش،)المساهمين لصغار المقدمة

 
 والرقابة المؤسسات، إدارة بموجبها يتم التى واالجراءات القواعد مجموعة :األهلية المؤسسات حوكمة
 العليا والسلطة والمستفيدين، التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة مجلس بين العالقة تنظيم طريق عن عليها
 المؤسسة، إدارة فيه يتم الذى باألسلوب المؤسسات حوكمة تهتم وعليه، العمومية الهيئة وهي أال فيها،

 مصالح يخدم بما المؤسسة، وأهداف ياساتس وضع على  اإلدارة مجلس قدرة وفحا عليها والرقابة
 (.6102 الرجوب،)العالقة ذوى األفراد

 
قدرات وخصائا المؤسسة فى تطوير، وتنسيق، ودمج الموارد المتاحة، إلنشاء هي  قدرات المؤسسات:

 (.Chen& Chang,2010مصدر للتميز)
 

 أهداف وتطويرها لتحقيق استخدامها يتم االستراتيجية الكفاءات من متكاملة مجموعة التنظيمية: القدرات
 من تحسين يمكنها الذى بالشكل والخارجية الداخلية، الكفاءات بناء على المنظمة "قدرة أّنها: المنظمة، أو

 (.6102البيئية)بركات،  للتغيرات السريعة االستجابة على القدرة وزيادة الفعالية،
 

موجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاا، شخصية اعتبارية معنوية، تنشأ ب المؤسسات األهلية:
أو  لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام، دون استهداف الربح المالى بهدف اقتسامه بين األعضاء،

 (.6111 )الوقائع الفلسطينية،لتحقيق منفعة شخصية
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 الملخص:
  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير تطبيق معايير الحوكمة على تنمية قدرات جمعية 
كأداة لجمع البيانات،  التحليلي، معتمدًا على االستبانةالنور الخيرية، واستخدم الباحث المنهج الوصفى 

على جميع أسلوب الحصر الشامل فى جمع البيانات، وقام بتوزيع االستبانات كما تم استخدام 
( استبانة صالحة 21( استبانة منها )29الموظفين والموظفات فى جمعية النور الخيرية، وتم استرداد )

 %( من االستبانات المستردة.22.2%( من مجتمع الدراسة، و )21للتحليل بنسبة بلغت )
 

توافر أبعاد الحوكمة )موضوع الدراسة( فى جمعية النور وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 
%(، وتوفرت أبعاد تنمية القدرات موضوع 72.61الخيرية فى قطاع غزة بدرجة كبيرة، بوزن نسبي )

%(، كما خلصت 75.11الدراسة فى المؤسسات األهلية فى قطاع غزة بدرجة كبيرة وبوزن نسبي )
إحصائية بين أبعاد الحوكمة، وتنمية قدرات المؤسسات  وجود عالقة قوية ذات داللةالدراسة إلى 

تتأثر تنمية قدرات المؤسسات األهلية فى (، كما 1.209األهلية فى قطاع غزة بدرجة ارتباط بلغت )
قطاع غزة المتمثلة بالمتغير التابع بصورة جوهرية، وذات داللة إحصائية بكل من المتغيرات 

الشفافية، المساءلة، اتّباع القواعد القانونية، المعاملة العادلة ، االفصاح و وليات مجلس اإلدارة)مسؤ 
 والمتساوية، الفعالية والكفاءة(.

 
تطوير األنظمة الداخلية فى المؤسسات األهلية بما يضمن تطبيق معايير الحوكمة بوأوصت الدراسة: 

حوكمة لإلشراف اإلستعانة بجهات متخصصة وخبراء فى مجال الو فى مختلف مراحل إدارة المؤسسة،
على تطبيق وتقييم معايير الحوكمة فى المؤسسة، كما أوصت الدراسة باالّطالع على تجارب 
المؤسسات األهلية األخرى سواء المحلية، العربية، الدولية فى مجال تطبيق معايير الحوكمة، ومحاولة 

ق احتياجاتهم الالزمة لضمان االستفادة منها، وتطوير برامج تدريبية للعاملين فى المؤسسات األهلية وف
 نجاح تطبيق معايير الحوكمة فى المؤسسة.
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Abstract 

This study aimed to identify the extent to which the application of governance standards 

affected the development of the capacity of Al-Noor Charitable Society. The researcher used 

the analytical descriptive method based on the questionnaire as a data collection tool. The 

questionnaire was distributed to all employees and employees of Al-Noor Charitable Society. 

93 of them were retrieved, 80 of which were valid for analysis by 80% of the study population, 

86.6% Of the recovered questionnaires. 

The study found a number of results, the most important of which are: The availability of the 

dimensions of governance studied in the civil institutions in the Gaza Strip to a great extent, 

with a relative weight (76.40%). The dimensions of capacity development studied in private 

institutions in the Gaza Strip are very high, with a relative weight of 75.00%. The study also 

found a strong statistical significance between the dimensions of governance and the 

development of the capacities of NGOs in the Gaza Strip with a correlation of (0.813). The 

development of the capacity of NGOs in the Gaza Strip, represented by the dependent variable, 

is also significantly influenced by the variables (the responsibilities of the board of directors - 

disclosure and transparency - accountability - following the legal rules - fair and equal 

treatment - effectiveness and efficiency). 

The study recommended are: the development of internal regulations in the civil institutions to 

ensure the implementation of the standards of governance in various stages of the management 

of the institution. And the use of specialized bodies and experts in the field of governance to 

oversee the implementation and evaluation of the standards of governance in the institution. 

The study also recommended reviewing the experiences of other local, Arab or international 

NGOs in applying the standards of governance and trying to benefit from them and developing 

training programs for employees in private institutions according to their needs To ensure the 

successful implementation of corporate governance standards. 
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 :الفصل األول
 
 
 

 خلفية الدراسة
 

 مقدمة 0.0
 

خاصة بعد سلسلة األزمات  ،السنوات األخيرةفى أهمية بالغة بحظي موضوع الحوكمة 
الدول المتقدمة، نتيجة الفتقار إداراتها فى الكثير من المنظمات  تعرضت لهاالتى المالية المختلفة 

أهم المواضيع أصبح موضوع الحوكمة من لذا  ،الرقابة واإلشراففى إلى الممارسة السليمة 
رًا مهمًا لتعزيز النجاح يشكل عنص صار وأصبح ،قتصاديات دول العالمالمطروحة على صعيد ا

فى أي منظمة فى مسألة تطبيق مبادىء الحوكمة  صالح االقتصادي والتنظيمي، وصارتواإل
من  كونها أصبحتالحوكمة  بتطبيقزاد االهتمام  لذلكنتيجة و  الوقت الراهن ضرورة ملزمة لها،

 عليها الوحدات االقتصادية. تعتمدن أيجب التى الركائز األساسية 
 

بدورها التنموي،  باهتمام كبير على المستوى الدولي، اعترافاً األهلية ت المنظمات كما حظي
المؤتمرات الدولية فى ويجد هذا االهتمام ترجمته  ،مجال العالقات بين الدول والشعوبفى ودورها 

البرامج الدولية واإلقليمية فى إفراد بنود خاصة بها فى تشارك فيها هذه المنظمات، و التى واإلقليمية 
 تقارير التنمية البشرية.  :الدراسات والتقارير الدولية هذا االهتمام مثل حيث أظهرتالمختلفة، 
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ول المقام األفى ديثة نسبيًا، وتهدف وتعد عملية بناء القدرات المؤسسية من المفاهيم الح
حتياجات المجتمع، وتحقيق لى الوفاء با، وزيادة قدرتها عالمؤسسات األهلية أداء الى تدعيم وتعزيز

ؤسسية للمؤسسات يقتضي ، كما أن تطوير القدرات الممرارية واالستدامة لهذه المؤسساتاالست
 هى ،المهمة األساسية لإلدارة العليا ألنالعليا،  اإلدارة وخاصة  كافة األطراف المعنية بها مشاركة

توفير مجموعة من  اللالوصول إليها من خ ويتمق األهداف التى قامت من أجلها المؤسسة، يتحق
إلى  اإلدارة تائج التى تتطلع زمة وتنسيقها وتوجيهها، بما يجعلها قادرة على تحقيق النالموارد الال

 (.6102)هللو، تحقيقها
 

تشكل جزءا مهما من النسيج المجتمعي األهلية  المنظمات فإنّ  ،وعلى المستوى الفلسطيني
الفلسطينية األهلية نية التنظيمية له، كما تعد المؤسسات من مكونات البُ  اً رئيس الفلسطيني، ومكوناً 

تعزيز فى وتلعب دورًا  ،إدارة وتنمية المجتمع الفلسطينيفى تساهم التى من أكثر المؤسسات 
من خدمات  تعليمية، وصحية،  فلسطيني على أرضه من خالل ما تقدمهصمود الشعب ال

غاثية، وتنموية وغيرها من الخدمات)الدحدوح،   (.6106واجتماعية، وثقافية، وا 
 

التى ، و قطاع غزةفى وتعتبر جمعية النور الخيرية من أهم المؤسسات الخيرية العاملة 
لشهداء تحقيق العيش الكريم ألسر ا إلىالمؤسسة  سر الشهداء والجرحى واألسرى، وتسعىبأ ُتعنى

ى، وصواًل للرفاه الذين تعرضوا للضرر من االحتالل اإلسرائيل ،واألسري الفلسطينيين والجرحى
، وذلك من خالل تقديم الخدمات والبرامج االجتماعى دون تمييز لالنتماء السياسى واأليديولوجى

وضحايا  سرىوية ألسر الشهداء والجرحى واألاالجتماعية والصحية والتعليمية والتأهيلية والتنم
 (.6102)جمعية النور الخيري، واالعتداءات االسرائيلية الحروب

 
الباحث يحاول من خالل هذه الدراسة الكشف عن واقع تطبيق  ضوء ما سبق فإنّ فى 
تنمية فى قطاع غزة، ومدى تأثيرها فى لة المؤسسات الخيرية الفلسطينية العامفى الحوكمة 

سيتم دراسة جمعية سات من تأثير كبير على المجتمع، لهذه المؤسنظرًا لما و المؤسسات األهلية، 
 ومدى تطبيق الحوكمة على تنمية قدراتها.كمثال النور الخيرية 
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 مشكلة الدراسة 9.0
 

أوضحت العديد من التقارير وأوراق العمل التى قامت بإعدادها العديد من المؤسسات 
ير قطاع المنظمات االهلية الفلسطينية، التى نفذها كدراسة اإلطار االستراتيجية لتطو  ذات العالقة

، والتقرير 6106عام  AFDمركز تطوير المؤسسات األهلية بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية 
 فهوم الحوكمةم أنّ الذى أصدره االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(،  6107السنوي لعام 

بدأت  والتى ،خاصة الرائدة منهااألهلية هتمام المؤسسات كبيرًا من السنوات األخيرة حيزًا افى أخذ 
بهدف تعزيز  ،ولوائح عملها بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة ،بمراجعة قوانينها وأنظمتها الداخلية

 اإلدارة مبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة واإلفصاح والمكاشفة بين جميع األطراف سواء مجلس 
تقدمها هذه التى مستفيدين من الخدمات الالتنفيذية وأصحاب المصالح  اإلدارة مة أو أو الهيئة العا

 والمجتمع المحلي والحكومة بهيئاتها المختلفة. والمصارف،المؤسسات والموردين 
 

العمل بمبادئ سيما أن الدراسات التى تناولت هذا الموضوع الزالت محدودة، كما أن 
الكثير من الجهد بحيث يتم تعميم العمل  ىيحتاج إلمازال  األهليالحوكمة داخل قطاع العمل 

وكذلك مسائلة ومحاسبة  ،وااللتزام بها كأداة لضبط العمل داخل هذه المؤسسات ،بهذه المبادئ
تفعيل  إلىباإلضافة  ،إطار من العدالة والمساواة والنزاهة والشفافية والمشاركةفى ملتزمين الغير 

 ،األخرى الرسمية أو وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة دور الجهات الرقابية
 بما يخدم الصالح العام والنهوض بهذا القطاع.

 
ن التقرير ربع المجتمع الفلسطيني، فقد بيّ فى ظل االنتشار الكبير لتلك المؤسسات فى و 

، وتقرير االئتالف من أجل 6109 العامفى السنوي الثالث لديوان الرقابة المالية واالدارية الصادر 
األهلية المؤسسات فى حول المخالفات األكثر شيوعًا  6102النزاهة والشفافية )أمان( لعام 

 :أهمهابعض قدرات المؤسسات األهلية، فى هناك جوانب ضعف  أنّ  ،والمنظمات غير الحكومية
 

عدم وجود أنظمة مالية فى ل مثّ تَ وقد  ،مجال)الموارد المالية(فى قدرات الجمعيات فى قصور  -
 بعض تلك الجمعيات.فى ت اومتبعة لتنظيم اإلجراءات والعملي ةمعتمد

معتمد الرواتب ال وُسّلمافتقار بعض الجمعيات لوجود أنظمة إدارية داخلية، وهياكل تنظيمية،  -
 إنعكس على قدراتها التنظيمية.الذي و 
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أكد التقرير صعوبة استمرارية عمل  المجال االستراتيجي، حيثفى ضعف قدرات الجمعيات  -
 بعض الجمعيات نتيجة غياب الخطط المستقبلية، وتشتت األهداف االستراتيجية.

 
 فىاألهلية تواجه عمل المؤسسات  التىعلى ما سبق وفى ظل التحديات الكبيرة  بناءً 

 فى واستثمار محتواها لصالح تطوير نظام العمل ،قطاع غزة، وبغية مواجهة تلك التحديات
تنمية قدرات فى المؤسسات األهلية، عمد الباحث إلى دراسة أثر تطبيق معايير الحوكمة 

دعم وتطوير المؤسسات فى من الممكن أن يساهم و واالستفادة من نتائجها  ،هليةاألالمؤسسات 
المجتمع بشكل فى عملية التنمية فى وبما يضمن تفعيل دورها  ،وتحقيق أهدافها بكفاءة ،األهلية

 :ة مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالىيمكن صياغ وبالتالى ،عام
 ما مدى تأثير تطبيق معايير الحوكمة على تنمية قدرات جمعية النور الخيرية؟

 
 أسئلة الدراسة 1.0

 
 يتفرع من التساؤل الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية:

 ؟في تطبيق مبادىء الحوكمةجمعية النور الخيرية  ما مدى وعي االدارة العليا في .0
 قطاع غزة؟ توى قدرات جمعية النور الخيرية فىما مس .6
قطاع  مية قدرات جمعية النور الخيرية فىوتن ،هل توجد عالقة بين تطبيق معايير الحوكمة .9

 غزة؟
 قطاع غزة؟ مية قدرات جمعية النور الخيرية فىتن ما أثر تطبيق معايير الحوكمة فى .6
الدراسة تعزي للمتغيرات  ات استجابات المبحوثين حول موضوعمتوسطهل توجد فروق بين  .5

 الديمغرافية.
 
 الدراسة أهمية 4.0

 
فى موضوع تقييم مستوى االلتزام بمبادئ الحوكمة  ىتعتبر هذه الدراسة إضافة مهمة ف .0

 فلسطين.فى األهلية المؤسسات 
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. كما تنبع أهمية ،األهليةالمؤسسات فى الدراسة على أهمية تطبيق قواعد الحوكمة  تؤكد .6
فلسطين من االلتزام بتطبيق مبادئ فى األهلية الدراسة من خالل إمكانية استفادة المؤسسات 

 الحوكمة.
فى تنمية قدراته الشخصية والعلمية من خالل البحث المستمر فى تساعد الدراسة الباحث  .9

من األهلية المؤسسات فى مجال عمله الخاا فى كما تساعد الدراسة الباحث  ،موضوع الدراسة
 خالل تطوير قدراته اإلدارية.

دراستهم نظرًا لحداثة فى تناولها الباحثون التى موضوع الدراسة من المواضيع القليلة  إنّ  .6
 . ، وتحديدًا تطويرات القدرات المؤسسيةالموضوع

والمكتبة  ،تنبع أهمية الدراسة من خالل ما يمكن أن تضيف للمكتبة الفلسطينية بشكل خاا .5
 المؤسسات األهلية.فى العربية بشكل عام حول موضوع الحوكمة 

 
 

 أهداف الدراسة 5.0
 

 ،المؤسسات الخيريةفى التعرف على واقع تطبيق الحوكمة فى يتمثل الهدف الرئيس للدراسة 
 قطاع غزة.فى تنمية قدرات جمعية النور الخيرية  فىوأثرها 

 الفرعية التالية:ويتفرع من الهدف الرئيس األهداف 
 
 قطاع غزة.فى جمعية النور الخيرية فى التعرف على مدى تطبيق معايير الحوكمة  .0
 قطاع غزة.فى إظهار مستوى قدرات جمعية النور الخيرية  .6
 قطاع غزة.فى وتنمية قدرات جمعية النور الخيرية  ،اختبار العالقة بين تطبيق معايير الحوكمة .9
 قطاع غزة.فى تنمية قدرات جمعية النور الخيرية فى مة تحديد أثر تطبيق معايير الحوك .6
للمتغيرات  الدراسة تعزى ات استجابات المبحوثين حول موضوعالتعرف إلى الفروق بين متوسط .5

 الديمغرافية.
 
 متغيرات الدراسة 1.0

 المختلفة وهي:الحوكمة بـأبعادها  المتغير المستقل: .0
  اإلدارة مسؤوليات مجلس   . 
 والشفافية.فصاح اإل 
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 المساءلة. 
  ّباع القواعد القانونيةات. 
 .المعاملة العادلة والمتساوية 
 الفعالية والكفاءة. 

 
 :ا وهىبأبعاده درات المؤسسات األهلية.تنمية ق المتغير التابع: .6
  االستراتيجىالمجال. 
  التنظيمىالمجال. 
 .)مجال الموارد المؤسساتية )الموارد البشرية والمالية 
  العالقات العامة والتشبيك.مجال 

 
 ، سنوات الخدمة(.الوظيفى، المسمى العلمى، العمر، المؤهل النوع)المتغيرات الديموغرافية: .9
 

 
  .: نموذج يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة1.1شكل 
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 فرضيات الدراسة 1.0
 

 :الرئيسة األولىالفرضية 
  

 :بين أبعاد الحوكمة α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )
المعاملة  ،باع القواعد القانونيةات   ،المساءلة ،الفصاح والشفافية، اإلدارة )مسؤوليات مجلس 

 قطاع غزة.فى األهلية ( وتنمية قدرات المؤسسات الفعالية والكفاءة والمتساوية،العادلة 
 ة األولى الفرضيات الفرعية اآلتية:الفرضية الرئيس وينبثق من

 
بين مسؤوليات مجلس α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1

 قطاع غزة.فى األهلية وتنمية قدرات المؤسسات  اإلدارة 
 فصاح والشفافيةاإلبين α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

 قطاع غزة.فى األهلية وتنمية قدرات المؤسسات 
وتنمية قدرات  بين المساءلةα)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3

 قطاع غزة.فى األهلية المؤسسات 
 باع القواعد القانونية بين اتّ α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4

 قطاع غزة.فى األهلية مؤسسات وتنمية قدرات ال
بين المعاملة العادلة α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .5

 قطاع غزة.فى األهلية وتنمية قدرات المؤسسات   ،والمتساوية
بين الفعالية والكفاءة وتنمية α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .6

 قطاع غزة.فى األهلية قدرات المؤسسات 
 

 :الرئيسة الفرضية الثانية
 

)مسؤوليات  :ألبعاد الحوكمة α)  ≤ 1.15يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 ،المعاملة العادلة والمتساوية ،باع القواعد القانونيةاتّ  ،المساءلة، االفصاح والشفافية ،اإلدارةمجلس 

 قطاع غزة .فى األهلية الفعالية والكفاءة( على تنمية قدرات المؤسسات 
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 :الرئيسة الفرضية الثالثة
 
متوسط استجابات فى  α)  ≤ 1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

، العمر، المؤهل النوع) :حول أبعاد الحوكمة تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية ،المبحوثين
 (.ىالعلمي، سنوات الخدمة، المسمى الوظيف

 
 

  :الرئيسة الفرضية الرابعة
 

متوسط استجابات المبحوثين فى  )  ≤ 1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
، النوع) :قطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية التاليةفى األهلية حول تنمية قدرات المؤسسات 

 ، سنوات الخدمة(.ىالعمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيف
 

 حدود الدراسة 8.0
 

 .م6102-م6102 الحدود الزمانية:
 جمعية النور الخيرية. الحدود المكانية:
 محافظات قطاع غزة.فى النور الخيرية  جمعيةفى ن العاملو  الحدود البشرية:
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 الفصل الثاني:
 
 

 اإلطــــار النظري والدراسات السابقة
 

 تمهيد 0.9
 

قطاع غزة عدد من التحديات، والتى فرضت على تلك المؤسسات فى األهلية تواجه المؤسسات 
تطور تلك المؤسسات ودافعًا فى ضرورة استخدام الحوكمة، بحيث أصبح ذلك معيارًا هامًا 

 البيئة االجتماعية واالقتصادية داخل وخارج المؤسسة.فى كافة التحوالت  بهدف مواجهةللتنافسية، 
 

أو ما تسمي )حوكمة المؤسسات( باألسلوب الذى يتم فيه إدارة األهلية وتهتم حوكمة المؤسسات 
على وضع سياسات وأهداف المؤسسة  اإلدارةوالرقابة عليها وفحا قدرة مجلس األهلية المؤسسة 

 بما يخدم مصالح ذوى العالقة.
 

كما تشير الحوكمة الى مجموعة من األطر التنظيمية واإلدارية والقانونية والمالية التى تنظم 
والمساهمين وأصحاب المصالح كذلك يتضمن هذا المفهوم الهيكل الذى يتم  اإلدارة العالقة بين 

األهداف ونظم الرقابة على  كمن خالله وضع أهداف المؤسسة مع تحديد مسارات تحقيق تل
 األداء.
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على التأصيل النظري والمفاهيمي لكل من الحوكمة، سيتم التعرف  هذا الفصل ضوءفى و 
ؤسسات األهلية، ونبذة عن جمعية النور الخيرية، كما يستعرض وقدرات الماألهلية والمؤسسات 

 هذه الدراسة.فى الدراسات السابقة التى استخدمها الباحث 
 

 المبحث األول هي: ،تم تقسيم اإلطار النظري للدراسة الى خمسة مباحث رئيسية وبناًء عليه
هلية، كما يستعرض ، ويتناول المبحث الثاني قدرات المؤسسات األالحوكمة ويتناول موضوع

حين يستعرض المبحث الرابع نبذة عن جمعية فى المبحث الثالث مفهوم المؤسسات األهلية، 
 النور الخيرية، وأخير يتناول المبحث الخامس الدراسات السابقة.

 

 الحوكمة: المبحث األول 9.9
 

 :مقدمةال .0.9.9
 

التنفيذية ومجلس إدارتها  اإلدارة مجموعة العالقات التى تجمع بين فى تتمثل الحوكمة المؤسسية 
تحديد استراتيجية  هاعد اآللية التى يتم من خاللوأصحاب المصالح من جهة أخرى، إذ تُ  ،من جهة

 ومن ثم الوسائل المناسبة لتحقيق هذه األهداف. ،المؤسسة وأهدافها
 
تم من خاللها ياإلجراءات والعمليات التى عبر مفهوم الحوكمة بشكل عام عن مجموعة من ويُ 

توجيه المؤسسات والتحكم فيها، بحيث يتضمن اإلطار العام للحوكمة تحديد وتوزيع المسؤوليات 
ومساهمين وغيرهم من  ،ومدراء تنفيذيين ،من مجلس إدارة ،المؤسسةفى على مختلف األطراف 

رساء  جراءات صناعة القرار أصحاب المصلحة، إضافة إلى أنه يعمل على بلورة وا  فى قواعد وا 
 (.6105المؤسسة)صهيون، 

 
الرقابة على أداء المؤسسات، بما يحافظ على  مفهوملى تعزيز وتهدف قواعد وضوابط الحوكمة إ
والعمل  ،لتزام بأحكام القانونأهمية االهذه القواعد تؤكد على  المصالح والحقوق المالية، كما أنّ 

مع تكوين لجنة  ،اإلدارةن من محاسبة كّ ، ووجود هياكل إدارية تمّ ىعلى ضمان تدقيق األداء المال
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يدة التنفيذيين تكون لها مهام واختصاصات وصالحيات عد اإلدارة تدقيق من غير أعضاء مجلس 
 (.6105لتحقيق الرقابة)انشاصي، 

 
بموضوع الحوكمة من مفاهيم، ونشأة هذا المبحث كل ما يتعلق فى وقد استعرض الباحث 

، ومبادئها، وخصائصها، والمحددات األساسية التى يجب هاومزاياها، وأهداف ،تهاالحوكمة، وأهمي
العه على الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات مراعاتها لتطبيق الحوكمة، وذلك من خالل إطّ 

 ضوع الدراسة.تناولت مو  ىالعالقة، واألبحاث والدراسات السابقة الت
 

  :نشأة الحوكمة .9.9.9
 

لقاء الضوء على المشاكل الناشئة بين أعضاء  (Agent Theory)بعد ظهور نظرية الوكالة  وا 
للشركات و المساهمين نتيجة تعارض المصالح، أدى ذلك إلى االهتمام بضرورة  اإلدارة مجالس 

 اإلدارىو  المالىوالحد من التالعب  ،ولوائح تعمل على حماية مصالح المساهمين ،إيجاد قوانين
 م0272عام  (Janson & Alkling)مما دفع كل من  ،اإلدارة قد يقوم به أعضاء مجلس  الذى

براز أهميته ،إلى االهتمام بمفهوم حوكمة الشركات الحد من المشاكل الناشئة، نتيجة فى ودوره  ،وا 
 (.    6117تمثلها نظرية الوكالة)عبد العال، التى  اإلدارة الفصل بين الملكية و 

                        
أن تراكمت بعد  م0222ضح منذ مطلع عام او قد ظهر بشكل الحوكمة الحديث عن  إال أنّ 

من نتائج دراسات حول إخفاق شركات ومؤسسات عمالقة عديدة، ولقد ساهم حدوث  مجموعة
 إلىوغيرها  ،وأمريكيا الالتينية ،وروسيا ،لدول جنوب شرق آسيا ىاألزمات واالنهيار االقتصاد

كثير من دول  توجهتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة  كما. (6117االهتمام بالحوكمة)درويش، تزايد 
يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات التى  ،التحول إلى النظم االقتصادية الرأسمالية نحوالعالم 
وقد أدى اتساع حجم تلك  ،لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصادي ،الخاصة

عن مصادر  تبحث، وشرعت تلك المشروعات اإلدارة المشروعات إلى انفصال الملكية عن 
للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ما شهده 

س األموال عبر الحدود بشكل غير رؤو المالية، فتزايدت انتقاالت  ر لألسواقتحر العالم من 
إلى ضعف آليات الرقابة على  اإلدارة وانفصال الملكية عن  ،مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات

لى وقوع كثير من الشركات  ، ولعل من أبرزها أزمة متتالية أزمات ماليةفى تصرفات المديرين، وا 
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 العديد من دول وقد دفع ذلك م،6110عام فى الواليات المتحدة فى  (أنرون وورلد كوم) ،شركتي
 (.Fawzy, 2003) العالم لالهتمام بالحوكمة

 
 :مفهوم الحوكمة. 9.9.9

 

 مراحل تطور مفهوم الحوكمة: -0
 

بداية عام فى بدأ استخدامه  ، حيثاللغة العربيةفى يعتبر مصطلح الحوكمة حديث االستعمال 
( باللغة االنجليزية، Governanceالمحاوالت العديدة لترجمة مصطلح )م، وهو أحد 6111

، القرن الثالث عشرفى ( Kubernan( إلى اللغة اليونانية )Governanceويعود أصل كلمة )
اللغة الالتينية بكلمة فى ، ثم استعمل بعد ذلك قيادة الباخرة الحربية والذي كان يعنى

(Gubernare)    اللغة الفرنسية فى ، ثم ظهر بعد ذلك عنىابع عشر بنفس المبداية القرن الر فى
القرن فى صد به فن أو طريقة الحكم، ثم استعمل وكان يقُ  ،(Gouvernanceبمصطلح )

 (.6112()بو رقبة، Governance) اللغة االنجليزية بالمصطلح الحالىالسادس عشر ب
ع تغيير طريقة لفظها ونطقها، إال مما دفع بعض الدول الى استخدام نفس المصطلح االنجليزي م 
تعريف  أقّر مجمع اللغة العربية اعتماده هذا اللفظ )الحوكمة(، ويأتىم 6119عام  فى ه أنّ 

 (.6105الحوكمة لغة من حكم الشىء، أو أحكمه بمعنى منعه من الفساد)إنشاصي، 
 
 صطالحاا:مفهوم الحوكمة ا -6
 

 CORPORATE)لحراجت للمصط ُيعد مصطلح الحوكمة الترجمة المختصرة التى

GOVERNANCE) ، أسلوب : "رجمة العلمية لهذا المصطلح، والتى اتُفق عليها، فهىأما الت
 (.6117دة" )يوسف، الرشي اإلدارة ممارسة سلطات 

 
وجهة النظر  لح الحوكمة، بحيث يدل كل مصطلح علىولقد تعددت التعريفات التى تناولت مصط

 ومن أبرزها: ،يتبناهاالتى 
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والتحكم  ،النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات( وهو: "IFC)مؤسسة التمويل الدولية  تعريف
 (. Alamgir, 2007أعمالها")فى 
 
خالل إجراءات تستخدم بواسطة "عمليات تتم من أنها مدققين الداخليين األمريكي مجمع الرفها وعّ 

داراتها بواسطة  ،شراف على المخاطراإلأصحاب المصالح بتوفير  ممثلى ومراقبة  اإلدارة وا 
لى ابية لتجنب هذه المخاطر، مما يؤدى إوالتأكيد على كفاية الضوابط الرق ،مخاطر الشركة

أداء أنشطة  االعتبار أنّ بنجاز أهداف وخطط قّيمة للشركة، مع األخذ إفى المساهمة المباشرة 
 (.IIA, 2003عالية الوكالة")الشركة لتحقيق ففى الحوكمة تكون مسؤولية أصحاب المصالح 

 
فى تحدد كيفية اتخاذ القرارات  التىوممارسات السوق  ،ها: "تعبير واسع يتضمن القواعدبأنّ فت رّ وعُ 

يخضع لها مديرو التى ومدى المساءلة  ،تحكم عملية اتخاذ القرار فيها التىالمنشآت، والشفافية 
والحماية  ،يجب أن يفصحوا عنها للمستثمرين التىوالمعلومات  ،ورؤساء تلك المنشآت وموظفوها

 (.6117المساهمين")درويش، المقدمة لصغار 
 

ها: "نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات إلى مجموعة من القوانين والنظم بأنّ فت رّ عُ كما 
 عن طريق اختيار األساليب المناسبة ،األداءفى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز التى  ،والقرارات

فى تؤثر  التىوضبط العالقات بين األطراف األساسية  ،الة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسةوالفعّ 
 (.6112األداء")حسين، 

 
ومراقبتها على أعلى مستوى من  ،يتم من خالله توجيه أعمال المنظمة "النظام الذى بأنها:فت ُعرّ و 

 (.6117نزاهة والصراحة")عبد العال، والوفاء بالمعايير الالزمة للمسؤولية وال ،أجل تحقيق أهدافها
 

الحوكمة هي نظام للتوجيه والتحكم والرقابة على  أنّ  مفادها:التعريفات السابقة  أنّ  ويرى الباحث
بطريقة  ،أداة تمّكن إدارة المؤسسة من تحقيق أهدافها على المدى البعيد وهىنشاط المؤسسة، 

 المصالح. ىحقوق ذو  تحمى
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 الحوكمة ومزاياها:أهمية  .4.9.9
 

 :الحوكمة ومزاياها على النحو اآلتىيمكن استعراض أهمية 
 

ال  ىالذ ،لديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانونيا عنداكتسبت الحوكمة أهمية أكبر  .0
فضاًل عن ضعف نوعية المعلومات  ،الةوحل المنازعات بطريقة فعّ  ،يمكن معه إجراء تنفيذ العقود

 التى أدت إلى منع اإلشراف والرقابة، وعملت على انتشار الفساد وانعدام الثقة. 
خلق االحتياطات الالزمة ضد الفساد وسوء فى باع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات يساهم تّ ا  .6

، لإلصالح)يوسفالحياة االقتصادية، ومكافحة مقاومة المؤسسات فى ، مع تشجيع الشفافية اإلدارة
6117.) 

التحول إلى النظم االقتصادية  نحوكثير من دول العالم  توجهاالهتمام بالحوكمة نتيجة  جاء .9
 ،عتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدالت مرتفعةيُ التى  ،الرأسمالية

أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن  ، حيثىاالقتصادومتواصلة من النمو 
عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية،  تبحث، وشرعت تلك المشروعات اإلدارة 

  .(6117)درويش، فاتجهت إلى أسواق المال
س األموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، و رؤ  انتقالأدى إلى تزايد  ىألسواق المالية الذار تحر  .6

إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات ، اإلدارةودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن 
لى وقوع كثير من الشركات   أزمات مالية.فى المديرين، وا 

ن جذب نها ماألسواق بما يمكّ فى وتدعيم تنافسيتها  ،كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الشركة .5
قادرة على خلق فرا عمل جديدة،  جعلهاحتى تمصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو، 

إلى تحقيق الكفاءة  يؤدىمع الحرا على تدعيم استقرار أسواق المال واألجهزة المصرفية، مما 
 (.6117المطلوبة)درويش، والتنمية االقتصادية 

ر الجمعيات السيما ما يتعلق بتفعيل دو و عملية ضرورية لضمان تحقيق أهداف المؤسسة، إنها  .2
 اإلدارة على أداء مجلس  مسؤولياتهم، وحماية دورهم الرقابىطالع بالعامة للمساهمين لال

 هذه الشركات، بما يكفل حماية حقوق أصحاب المصالح.فى والمديرين التنفيذيين 
 
 :(6112)سامى، من النقاط حول أهمية الحوكمة على النحو التالي اً عدد أحد الباحثينوقد أورد   
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 ات التنظيمية.يمستو مختلف ال للعاملين في الشركات كافة فىتحقيق الحياد واالستقالل  .0
تمنع حدوث األخطاء، التى تقليل األخطاء إلى أدنى قدر ممكن، واالعتماد على الضوابط الوقائية  .6

 تكاليف حدوثها. ىومن ثم تفاد
 ضمان االستفادة من نظم الرقابة الداخلية. .9
، وضمان عدم تأثرهم بأي ضغوط من الخارجالتأكد من استقاللية وموضوعية وحيادية المراجعين  .6

 أطراف داخلية أخرى. ىمن مجلس إدارة الشركة، أو أ
 

، فالتطبيق الجيد من خالل الفوائد التى يمكن تحقيقها أهمية الحوكمة تأتى أنّ  ويرى الباحث
، كما أن تتمتع بثقة عالية لدى أصحاب العالقة لكىتحسين سمعة المؤسسة، فى للحوكمة يساهم 

مصداقية المانحين في الدعم المقدم لتلك المؤسسات يلعب دور هام في أهمية تطبيق الحوكمة في 
 . المؤسسات األهلية

 
 أهداف الحوكمة: .5.9.9

 
 (:6112العديد من األهداف ومن أهمها)مطير، تحقق حوكمة الشركات الجيدة 

 
 .، أو أخالقياً سياسياً  ًا كان فسادًا ماليًا أو محاسبيًا أومحاربة الفساد بكل صوره سواء .0
 والحد من هروب رؤوس األموال. ،جذب االستثمارات سواء األجنبية أو المحلية .6
 والدولي. المحلىطاعات المالية على المستوى تحقيق االستقرار والمصداقية للق .9
جــراءات المحاســبة والمراجعــة كافــة معــامالت وعمليــات الشــركات  فــىتــدعيم عنصــر الشــفافية  .6 وا 

 مرحلة. أىفى المالية بالشكل الذي ُيّمكن من ضبط عناصر الفساد 
علــــى بنــــاء اســــتراتيجية  اإلدارة تحســــين وتطــــوير إدارة الشــــركات ومســــاعدة المــــديرين ومجلــــس  .5

إلـى رفـع  ،بمـا يـؤدي ،وضمان اتخاذ قـرارات الـدمج أو السـيطرة بنـاءًا علـى أسـس سـليمة ،سليمة
 كفاءة األداء.

ـــىفـــى تحقيـــق إمكانيـــة المنافســـة  .2 ـــق حـــوافز للتطـــوير وتبن  األجـــل الطويـــل، وهـــذا يـــؤدى إلـــى خل
يـــة نتاجيـــة وزيـــادة القابلودة المنتجـــات، وتخفـــيض التكـــاليف االتكنولوجيـــا حديثـــة لزيـــادة درجـــة جـــ

تتعامــل فيهــا الشـركة، حتــى تــتمكن مـن الصــمود أمــام المنافســة  تسـويقية للســلع والخــدمات التـىال
 القوية للمنتجات األجنبية.
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وتعميـق دور سـوق المـال وزيـادة قدرتـه علـى تنميـة المـدخرات  ،االقتصـاد القـوميفى زيادة الثقة  .7
راتــه التنافســية مــن ورفـع معــدالت االســتثمار مــن ناحيــة، وتشــجيع نمــو القطــاع الخــاا ودعــم قد

 ناحية أخرى.
محاسـبة إدارة الشـركة أمـام مسـاهميها، مـع ضـمان وجـود فـى تساهم ضمان وجود هياكل إدارية  .2

وصـــواًل إلـــى قـــوائم ماليـــة ختاميـــة علـــى أســـاس  ،المراجعـــة المســـتقلة علـــى المـــديرين والمحاســـبين
 مبادئ محاسبية عالية الجودة.

ومدى االلتـزام بالقـانون واإلشـراف  ،دام أموال الشركةوحسن استخ ،ضمان مراجعة األداء المالي .2
 ضوء قواعد الحوكمة الرشيدة. فى على المسئولية االجتماعية للشركة 

تعميــق ثقافــة االلتــزام بالمبــادئ والمعــايير المتفــق عليهــا، وخلــق أنظمــة للرقابــة الذاتيــة ضــمن  .01
 به ومبادئه.المجتمع وآدافى إطار أخالقي نابع من العمل واألخالق السائدة 

 
 (:6117الحوكمة تستهدف تحقيق ما يلي)درويش، ويرى البعض أنّ 

 
 المصلحة المشتركة. ىالعدالة والشفافية والمعاملة النزيهة لجميع األطراف ذو   .0
 كانوا أقلية أو أغلبية وتعظيم عوائدهم. اً حماية حقوق المساهمين بصفة عامة سواء  .6
والمتاجرة بمصالح الشركة  ،منع استغالل السلطات المتاحة من تحقيق مكاسب غير مشروعة  .9

 والمساهمين وأصحاب المصالح.
 تشجيع تدفق األموال وجذب االستثمارات. .6

 
)الدوغجي،  منهاالحوكمة تهدف الى تحقيق مجموعة كبيرة من األهداف  ويرى آخرون أنّ 

6112:) 
 
 تعظيم أداء الشركات. .0
األنظمة الكفيلة بتجنب أو على األقل تقليل الغش وتضارب المصالح وجميع التصرفات وضع  .6

داريًا وأخالقيًا.  غير المقبولة ماديًا وا 
 وأعضاء مجلس إداراتها. ،وضع أنظمة الرقابة على إدارة الشركة .9
وفقًا لهياكل تحدد توزيع كل من الحقوق  ،وضع أنظمة يتم بموجبها القيام بإدارة الشركة .6

 .والمساهمين( اإلدارة المسؤوليات )مجلس و 
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، والتى تضمن وضع القواعد واإلجراءات الكفيلة والضرورية المتعلقة بسير العمل داخل الشركة .5
 أهداف الحوكمة للشركات.تحقيق 

 
الحوكمة تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة المؤسسة،  أنّ  ويرى الباحث

 ،وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال ،الحماية للمساهمينوبالتالي تحقيق 
يؤدى الى تنمية االستثمار وتشجيع ، مما والحد من استغالل السلطة فى غير المصلحة العامة

تاحة فرا عمل جديدة. ،تدفقه وتنمية المدخرات  وتعظيم الربحية وا 
 

 :مبادئ الحوكمة .1.9.9
 

 ،( بوضـــع هيكـــل متكامـــل لنظـــام الحوكمـــةOECDوالتنميـــة ) االقتصـــادىقامـــت منظمـــة التعـــاون 
، بمثابــة مرجعيــات لالســتعانة واالسترشــاد بهــا مجموعــة مــن المبــادىء التــى اعتبــرتمشــتماًل علــى 

 يمكن تلخيصها كما يلي: والتى
 
وكفاءة األسواق، وأن يكون متوافقـًا مـع  ،يشجع على شفافية :عال للحوكمةف   ضمان وجود أساس .0

حكــم القــانون، وأن يحــدد بوضــوح توزيــع المســئوليات بــين مختلــف الجهــات اإلشــرافية والتنظيميــة 
 (.Freeland, 2007والتنفيذية)

الشـركات حمايـة حقـوق فـى أن يكفـل إطـار أسـاليب ممارسـة الحوكمـة  : يجـبحقـوق المسـاهمين .6
حتـــى  ،المســـاهمون علـــى معرفـــة كاملـــة بمـــا يحـــدث داخـــل الشـــركةالمســـاهمين، ويجـــب أن يكـــون 

در  ،ومعرفـــة ،كاملـــة علـــى فهـــمالقـــدرة اللـــديهم  يصـــبح الخاصـــة بـــالقوائم الماليـــة  اك كافـــة النـــواحىوا 
 وعلى مصالحهم الخاصة. ،المتعلقة بالحفاظ على حقوقهم

ة والمســــاهمين األقليـــ ذلـــك المســـاواة بـــين مســـاهمىفــــى بمـــا  :المعاملـــة المتســـاوية للمســـاهمين .9
نفـــــس المعاملــــــة  -المنتمــــــون إلـــــى فئـــــة واحـــــدة-عامـــــل المســـــاهمون األجانـــــب، كمـــــا يجـــــب أن يُ 

 (.Freeland, 2007المتساوية)
: يجــب أن تتضــمن مبــادئ حوكمــة الشــركات تحديــد دور الحوكمــةفــى دور أصــحاا المصــالح  .6

 ،كما يحددها القانون ،ومستهلكين وغيرهم ،وموظفين ،ومقرضين ،أصحاب المصالح من موردين
تاحــة التعــويض عــن أى اواحتــرام الحقــوق القانونيــة ألصــحاب المصــالح  ،نتهــاك لتلــك الحقــوق، وا 

 وتشجيع التعاون الفعال بين الشركات وأصحاب المصالح.
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الوقــت المناســب عــن كافــة الموضــوعات فــى و  ،: ينبغــي اإلفصــاح الصــحيحاإلفصــاح والشــفافية .5
وتطور األداء وبيانات حقوق الملكية وكبار  ،ذلك المركز الماليفى بما  ،الهامة المتعلقة بالشركة

 المساهمين، وكذلك وجود مراجعة خارجية مستقلة بواسطة مراجع كفء ومستقل.
، اإلدارة : يجـب أن تتضـمن مبـادئ حوكمـة الشـركات مسـئوليات مجلـس اإلدارةمسئولية مجلـس  .2

 ،والحقوق والواجبات ،والمسئوليات ،صالحياتال ، من ناحيةتكون واضحة ومحددة ومعلنة بحيث
والمكافآت، ومن أهم مسئوليات المجلس مراجعة وتوجيه اسـتراتيجية  ،واألجور ،والبدالت ،والمزايا
دارة  ،، وخطــط النشــاط ومراجعــة األداءازنــات الســنوية واإلنفــاق الرأســمالىووضــع المو  ،الشــركة وا 

 .(Freeland, 2007والمالية للشركة)وضمان سالمة التقارير المحاسبية  ،المخاطر
 

نهـا غطـت أهـم الجوانـب األساسـية التـى ، إذ إمبادىء الحوكمة تتصـف بالشـمولية أنّ  ويرى الباحث
المؤسســة لــه فــى العمــل بهــذه المبــادىء  تحتاجهــا المؤسســة أو المنشــأة لالســتمرار والنجــاح، كمــا أنّ 

 وللمحافظة على حقوق أصحاب المصالح. ،نتائج إيجابية من حيث الرقابة على اإلدارات
 

 خصائص الحوكمة: .1.9.9
 

مجموعة  ، وهناكبسلوك الفئات المختلفة ذات الصلة ط مفهوم حوكمة الشركات بشكل أساسىيرتب
غرض من وراء تطبيق هذه السلوكيات حتى يتحقق الفى يجب أن تتوافر التى من الخصائا، 
)ريحاوي، أهمهام األساسية لحوكمة الشركات، الدعائهذه الخصائا تشكل هذا المفهوم. و 

6112:) 

 

تقديم صورة واضحة وحقيقية عن كل مايحدث، بما يضمن  أى (:Transparencyالشفافية ) .0
 ،إجراءات إدارة الشركة، كما تضمن اإلفصاح السليمفى والموضوعية  ،والنزاهة ،تحقيق الثقة

ن هذه الخاصية توصيل معلومات ؤمّ وقت المناسب عن الموضوعات المهمة، وتالفى و 
فصاحًا مالياً  ،محاسبية كل  لمعلومات صحيحة وواضحة وكاملة لدىتكون اوغير مالى، و  وا 

 األطراف ذات المصلحة.
يحدد نقاط السلطة  ،واضح : يقصد بها توفير هيكل تنظيمى(Responsibilityالمسؤولية ) .6

 القرارات عن مسؤوليتهم تجاه الشركة والمساهمين. سؤولية، ومحاسبة المسؤولين ومتخذىوالم
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الشركة أو فى القرارات  هي قاعدة تقضى بمحاسبة متخذى(: Accountabilityالمساءلة ) .9
يجاد آلية  ،عن نتائج قراراتهمفذون األعمال. الذين ين وأعمالهم تجاه الشركة والمساهمين، وا 
 لتحقيقها.

، والعدالة والشفافية ،قوائم والتقارير المالية بالوضوحيقصد به أن تتسم ال (:Clarityالوضوح ) .6
أن تتحرى الفهم العام  ("وعن طريق لجنة التدقيق) اإلدارة إعدادها، ولتحقيق ذلك على  عند

 للقوائم المالية.
تضارب المصالح، حيث تبدأ  : هي اآللية التى تقلل أو تلغى(Independenceالستقاللية ) .5

إلى تعيين مراجع خارجي مستقل وكفء ومؤهل،  ،مجالس وتعيين اللجانهذه اآللية من تشكيل ال
أن القوائم مهنية، ليقدم تأكيده أو مصادقته يقوم بممارسة عمله بما تقتضيه العناية واألصول ال

 وأداء الشركة. ية تمثل بصدق حقيقة المركز المالىالمال
 ، كما تأتى العدالة بمعنىبمعنى ضمان معاملة متساوية للمساهمين كافة (:Justiceالعدالة ) .2

وتمثيلهم أمام كبار  ،العملية االنتخابيةفى تجميع أصوات المساهمين الصغار ومن يمثلهم 
 الجمعية العمومية. مواالعالن عن أصواتهم مسموعة أما ،وبالتالي تحقيق مصالحهم ،المساهمين
تتمثل باآلتي )ابراهيم، تمتاز بعدة خصائا األهلية مة المنظمات حوك أنّ آخرون  بينما يرى
6115): 

 
 تعزيز وتفعيل أداء الشركات وتعظيم قيمتها السوقية. .0
 المساءلة المحاسبية إلدارات الشركات المختلفة. .6
 بين األنظمة الداخلية والخارجية ألعمال الشركات. ام على التفاعلالتأكيد الت .9
 بين إدارات الشركات واألطراف األخري.العالقات التعاقدية فى تحقيق التوازن  .6
 .ة للحد من الفساد المالى واإلدارىالعمل على توفير الضمانات الكافي .5
 أفضل ممارسة للسلطة ألى شركة.العمل على الوصول إلى  .2
 توفير الحماية المطلوبة ألموال المستثمرين والمقرضين من المخاطر التشغيلية والمالية. .7
 مظاهر سوء استخدام الموارد االنتاجية التى تتصف بالندرة النسبية. تجنب .2
 ولجنة التدقيق. اإلدارة رة تفعيل مسؤوليات كل من مجلس ضرو  .2

حداث نقلة  ،تغيير الدور التقليدي للتدقيق الداخلي .01 أنشطته من مجرد التأكيد على الحماية فى وا 
 ألي شركة. بالتنبوء بسلوك األداء المستقبلى الى المشاركة الفاعلة ،والدقة والكفاءة واإللتزام
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ولجنة  ،اإلدارة ذلك مجلس فى الشركة بما فى معرفة حقوق ومسؤوليات األطراف المختلفة  .00
 وأصحاب المصالح المختلفة. ،والمساهمين ،التدقيق

 
   :يجا مراعاتها لتطبيق مفهوم الحوكمةالتى المحددات األساسية  .8.9.9

 
االستفادة من مزايا تطبيق مفهوم الحوكمة، يجب أن تتوافر مجموعة من لكي تتمكن الشركة 

تضمن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة، ويوضح الشكل التى والعوامل األساسية  ،المحددات
 (:6112)سليمان،  ( هذه المحددات ، وتشتمل هذه المحددات والعوامل على مجموعتين0.6)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحددات األساسية لتطبيق مفهوم الحوكمة.  :0.9شكل 

 
 المحددات الخارجية:  .0

قد تختلف من  والتى ،البيئة أو المناخ الذي تعمل من خالله الشركات في:مثل هذه المحددات توت
 (:6112)سليمان،  باآلتى وتتمثلدولة إلى أخرى ، 

 

 فى المنظمات األهليةحوكمة الالمحددات األساسية لتطبيق مفهوم 

 المحددات الداخلية المحددات الخارجية

  .القوانين واللوائح -0

  .وجود نظام مالي جيد -6

 .الرقابية كفاءة الهيئات واألجهزة -9

 .دور المؤسسات غير الحكومية -6

  .القواعد المطبقة -0

  ى.الهيكل اإلدار  -6

  .السلطات والمسؤوليات -9
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 ،وقوانين سوق المال ،األسواق مثل: قوانين الشركاتفى تنظم العمل  التىالقوانين واللوائح  –أ 
 تعمل على منع االحتكار. والتى ،تنظم المنافسة التىالقوانين و والقوانين المتعلقة باإلفالس، 

 ،بحيث يضمن توفير التمويل الالزم للمشروعات بالشكل المناسب ،جيد مالىوجود نظام  –ب 
 يشجع على التوسع والمنافسة الدولية. الذى
إحكام الرقابة على بوذلك  ،هيئات سوق المال مثل:كفاءة الهيئات واألجهزة الرقابية  –ج 

 ،ت المناسبةوضع العقوباو  ،تنشرها التىالشركات، والتحقق من دقة وسالمة البيانات والمعلومات 
 حالة عدم التزام الشركات.فى لها  فعلىوالتطبيق ال

والمهنية  ،السلوكية بالنواحىضمان التزام أعضائها فى دور المؤسسات غير الحكومية  –د 
على سبيل وتتمثل هذه المؤسسات غير الحكومية  ،تضمن عمل األسواق بكفاءةالتى واألخالقية، و 

  .ونقابات المحامين ،والمراجعينجمعيات المحاسبين  المثال فى
 

 المحددات الداخلية:  .9
 

 ،سليم إدارىتتضمن وضع هيكل  والتى ،تطبق داخل الشركةالتى تشتمل على القواعد واألساليب 
داخل الشركة، وتوزيع السلطات والواجبات بين األطراف  المالىيوضح كيفية اتخاذ القرار 

 (.6112، سليمانالمعنية)
 

خارجية، تتأثر بمجموعة أخرى من  أمكانت داخلية أهذه المحددات سواء  أنّ  ويرى الباحث
 والوعىومستوى التعليم  ،بها السياسىى واالقتصادىوالنظام  ،العوامل المرتبطة بثقافة الدولة

نطاقه  فىضخامة تعمل  أشد اقتصادىلدى األفراد، فالحوكمة ليست سوى جزء من محيط  فيالثقا
 ،جميع الدولفى أنه ليس هناك نظام موحد للحوكمة يمكن أن يطبق  يعنى هذا الشركات، كما أنّ 

 ،هناك مبادئ عامة لحوكمة الشركات تطبيقه إلى الحصول على نفس النتائج، بل إنّ  ويؤدى
، ومنظمة التعاون الدولىوالبنك  النقد الدولى،صندوق  مثل: ،تصدرها هيئات دولية متخصصة

التى االقتصادي والتنمية، ولكن عند تطبيق هذه المبادئ يجب األخذ بعين االعتبار ثقافة الدولة 
 .وتعليمية ،وثقافية ،وقانونية ،واقتصادية ،وما يرتبط بها من نظم سياسيةسيطبق بها ذلك النظام، 

 
عادة  ،أن يتم مراجعتها بغىويننفس الوقت يجب أن تكون تلك المبادئ متطورة بطبيعتها، فى و  وا 

،  كما أن تعيشها الدولةالتى الظروف فى نتيجة حدوث تغيرات كبيرة  تقييمها من فترة إلى أخرى
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وعى النظام السياسي والقيادة العليا في قمة الهرم السياسي في الدولة بأهمية الحوكمة يضمن 
قطاع العام أو الخاا، أو القطاع تطبيق الحوكمة في المنظمات في كافة القطاعات سواًء كان ال

 .  األهلي
 

 حوكمة المؤسسات األهلية: .2.9.9
 

يتم  التىمجموعة القواعد واالجراءات " ها،أنّ  المؤسسات غير الربحيةفى يمكن تعريف الحوكمة 
 اإلدارة و  اإلدارة والرقابة عليها عن طريق تنظيم العالقة بين مجلس  ،دارة المؤسساتإبموجبها 
تهتم حوكمة  وعليهال وهي الهيئة العمومية، أ ،يهافوالسلطة العليا  ،والمستفيدين، التنفيذية

 اإلدارة والرقابة عليها وفحا قدرة مجلس  ،دارة المؤسسةإ فيهيتم  الذىالمؤسسات باألسلوب 
 (.6102العالقة)الرجوب،  ذوىفراد األبما يخدم مصالح  ،هداف المؤسسةوأعلى وضع سياسات 

 
 مبررات حوكمة المؤسسة األهلية: .01.9.9

 
 (:6106النقاط اآلتية )البشير، فى األهلية تكمن مبررات حوكمة المؤسسة 

 
 ،والمسؤولية ،والمساءلة ،والعدل ،دعائم القيم الديمقراطية ترسىاألهلية حوكمة المؤسسات  إنّ  .0

ة القانون ضد الفساد، وتعزز سياد ،المشاريع الخيرية، وتضمن نزاهة المعامالتفى والشفافية 
 وتمنع إساءة استخدام السلطة. ،والمصالح العامة ،الخاصة قتضع الحدود بين الحقو  ألنها

فيدة، ومجالس على تحديد العالقة بين األطراف الواهبة والمستاألهلية تقوم حوكمة المؤسسات  .6
ى المدى درجة ممكنة عل صىما يؤدي الى زيادة قيمة المشروع إلى أقب ، والمديريناإلدارة 

 تحسين أداء المشاريع الخيرية، وترشيد اتخاذ القرارات فيها.ب الطويل، وذلك عن
نفس الوقت رغبات أصحاب هذه فى جراءات تخدم مصالح المستفيدين، وتحترم إعداد حوافز وا   .9

 .ومصالح جميع المتعاملين فيها ،المؤسسات
 

 مميزات حوكمة المؤسسات األهلية: .00.9.9
 

 (:6106بعدة ميزات أهمها)البشير، األهلية تتمتع حوكمة المؤسسات 
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، وتحجب ظاهرة "سيطرة األفراد"، حيث تتوزع والمالى اإلدارة من أشكال الفساد  تمنع كثيراً  .0
 واللوائح العامة والخاصة. ،ظل القوانينفى المسؤوليات على األعضاء 

عداد صف ثان وصف ثالث من القيادات تساعد على بناء كوادر المؤسسات الخيرية،  .6 وا 
 المستقبلية.

برازه. ، وقياس العائد االقتصادىتعمل على تقويم عمل الجمعيات .9  وا 
وضمان االستمرارية بأسلوب  ،والرقابة على األداء ،وسبل تحقيقها ،تحديد األهداففى تساعد  .6

 والفئات المستهدفة. ،حتياجات وأولويات المجتمعاتاالعلى دراسة  وتعمل علمي
 ظل التخطيط االستراتيجى،فى وتفعيل مفهوم إدارة األزمة  ،اإلدارة تحد من العمل بأسلوب أزمة  .5

 والبعد عن التخبط والعشوائية.
وتضمن استمرار  ،زمات المالية واإلدارية، وتساعد على الخروج منها بأقل الخسائرتقلل من األ .2

 وبقاء المؤسسة.
القيادة التى و استخدام الموارد، فى والكفاءة والفاعلية  ،ى القيادة الرشيدةالوصول الفى تساعد  .7

والقابلية للمحاسبة عن المسؤولية تجاه  ،والشفافية ،والجديرة بالثقة واالحترام ،تتصف باألمانة
 المؤسسة والمتعاملين معها.

 

القيم األساسية لمفهوم  ، والمساءلة هىوالمسؤولية ،والشفافية ،العدل أيضًا أنّ  ويرى الباحث
حدثت  ضوء األزمات المالية التى أيضًا مبادئ أساسية للديمقراطية، وفى ، وهىحوكمة الشركات

وأضحى قضيةً  رئيسةً  بالنسبة إلى األعمال  ،مؤخراً  قفز مفهوم الحوكمة إلى صدارة األحداث
وقد أخذت مجتمعات  .العولمة بصورة متزايدةفى اقتصاٍد من االقتصاديات اآلخذة  أىفى 

عادة تعلُّم درس مفاده ،تعلُّمفى األعمال  عن وضع األنظمة  : أنَّه ال يوجد أيُّ بديل ُيغنىوا 
لكي ُتصبح تلك األعمال ذات قدرة على المستوى  ،موضع التنفيذ اإلدارة األساسية لألعمال و 

تحفيز األداء، و ، اطرحوكمة الجيدة تؤدى إلى تقليل المختجذب االستثمارات. فال ، ولكىالدولي
تحسين القدرة على تسويق المنتجات والخدمات، و ، إلى أسواق رأس المال تحسين فرا الوصولو 
 .زيادة الشفافية والقابلية للمحاسبة االجتماعية ، و تحسين القيادةو 
 

لكل  مثل سبيل التقدمي إذا ما تم إنجازه بشكل سليم فإنه التطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة نّ ًا فإأخير 
قدراً  مناسباً  من الضمان لتحقيق  من األفراد والمؤسسات والمجتمع ككل، ألن ذلك يضمن لألفراد

قوة وسالمة أداء المؤسسات، ومن ثم تدعيم  ربحية معقولة الستثماراتهم، كما تضمن تلك اآلليات
   . ه والمجتمعاتواالقتصادي واستقرار تقدم األسواق المالية
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 قدرات المؤسسات األهلية: المبحث الثاني 9.9
 

 مقدمة: .0.1.9
 

تتميز بها عن غيرها من  والتى ،تشير القدرات إلى مجموعة العمليات االستراتيجية لدى المنظمة
تتمتع بسمعة عالية لدى عمالئها،  التىموارد المنظمة  هىالقدرات  إلى أنّ  كما ويشارالمنظمات، 

)قدرات  :بصورة أفضل. وتقسم القدرات إلى ثالثة أقسامتتيح لها أداء نشاطاتها الداخلية التى و 
 .(6102)أبو ليفة،  األعمال، وقدرات المشروع، والقدرات التكنولوجية(

 
ويرجع االهتمام بالقدرات فى المنظمات المختلفة إلى ربط الباحثين بين القدرات، والنجاح 

العامة للمنظمة نتاج الخبرة والتعلم االستراتيجى، واألداء الفّعال، والمتميز والقدرة الجوهرية 
التنظيمى المتراكم فى المنظمة، والذي ينتج عنه المعارف، والمهارات المطلوبة إلنجاز األعمال 
فى المنظمة، والتى تؤدى إلى احترافية فعلية فى أداء نشاط المنظمة، أما القدرة الجوهرية الخاصة 

ت الداخلية، والتى تتصف بأّنها قدرة راسخة وثابتة فى فهى التنفيذ المبدع، واألداء الفائق للنشاطا
المنظمة، وليست عرضية أو طارئة، وهذا التنفيذ يضمن للمنظمة تحقيق التطور، والتنافسية فى 

 عملها.
 
كل نفس المجال حقيقة قائمة، وذلك بسبب المقدرات الجوهرية لفى عد اختالف أداء المنظمات ويُ 

بعض الشركات إلى امتالكها موارد فريدة، إال فى لألداء العالى  يسمنظمة، وقد يرجع السبب الرئ
ر حصول المؤسسة على زة تنافسية عالية، إذ يستلزم األمذلك ليس كافيًا للحصول على مي أنّ 

 (.Sidahmed, 2010الة)تمكنها من معالجة تلك الموارد بطريقة كفء وفعّ  ،قدرات عامة
 

االعتبار قدراتها الداخلية التى  البد للمؤسسة أن تأخذ بعينحكمة ومن أجل وضع استراتيجية مُ 
ن تعرف مواطن يجب على المؤسسة أ ستراتيجية، أى:وضع وتنفيذ هذه االفى ستعتمد عليها 

 (.Lindgren, 2010لتشخيا قدراتها االستراتيجية) ،ضعفها وقوتها من الداخل
 

يتعلق بموضوع قدرات المؤسسات  هذا المبحث كل مافى الباحث  على ما سبق يستعرض بناءً 
وقدرات  من مفاهيم، وتصنيفات قدرات المؤسسات، من قدرات بشرية، وقدرات تنظيمية،األهلية 
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العه على الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات طّ ا، وذلك من خالل مالية، وقدرات تكنولوجية
 تناولت موضوع الدراسة. التىالعالقة، واألبحاث والدراسات السابقة 

 
 :مفهوم قدرات المؤسسة .9.1.9

 
، وتعدد فلسفتهمنتيجة اختالف  خرإلى آتعددت مفاهيم قدرات المؤسسات، واختلفت من باحث 

 تهم لهذا المفهوم.اتخصصاتهم، وتنوع تجاربهم، واختالف األبعاد التى تناولتها دراس
 
ودمج  ،وتنسيق ،تطويرفى قدرات وخصائا المؤسسة "ها: أنّ يمكن تعريف قدرات المؤسسات و 

 (.Chen& Chang,2010)"إلنشاء مصدر للتميز ،الموارد المتاحة
  

تستعمل فيها التى مجموعة من المهارات والموارد، وامتالك المؤسسة الطريقة "ها: رف بأنّ كما تعّ 
 (.Bani- Hani& Faleh, 2009) "تلك الموارد لتحقيق نتائج معينة

  
مجال فى تمتلكها المؤسسة  التىالخبرات "ها: من منظور الخبرات التنظيمية بأنّ وتعرف القدرات 
إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من : "نهاشامل للقدرات إتعريف فى . و "إنجاز أعمالها

)أبو "وامتالكها ميزة تنافسية يصعب تقليدها ،مع إشباع المؤسسة احتياجات عمالئها ،األسواق
 (.6102ليفة، 

 
استراتيجيات  عما لديها منقدرات المؤسسة أنها: امتالك المؤسسة قدرات ناتجة  رف الباحثويعّ 
، مع لديها عمليات التعلم المستمر، واستثمار الخبرات والمعارف :مجاالت متعددة منهافى  رائدة

ية للتكيف مع التغييرات حدث التطورات التكنولوجأتمتلكها، واستخدام  التىتنمية القدرات البشرية 
 تحدث داخل وخارج المؤسسة. التى
 

 :أهمية بناء قدرات المؤسسة .1.1.9
 
 (: 6112)خواجة، ضوءفى كمن أهمية بناء قدرات المؤسسة ت
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 .كافة التطوراتتقدم المؤسسة لمواكبة فى الحاجة إلى االستمرار  .0
 المجتمع المحلي.فى يمكن تحقيقها  ،ورسالة ،وهوية ،وآليات ،بناء مؤسسة ذات نظم .6
 اكتساب المهارات والخبرات الالزمة لتحقيق رسالة المؤسسة. .9
المجتمع فى والمجتمع من جهة، ومع األطراف الفاعلة  ،بناء عالقات تبادلية بين المؤسسة .6

 .أخرىتخدمه المؤسسة من جهة  الذى
 .الموظفين الذى يحصل نتيجة الدوران الوظيفىفى تعويض النقا  .5

 
 :أهداف بناء قدرات المؤسسة .4.1.9

 
من عمليات التنمية للمؤسسة والمجتمع، فى  أداء فاعالً  إلى تحقيق بناء قدرات المؤسسةيهدف 

 (:6102)على، خالل ما يلي
 
عمليات فى ال والقيام بدور فعّ  ،المؤسسة من القيام بأدوارهم بنجاحفى تمكين العاملين  .0

والتعلم  موزيادة قدرتها على تقييم مجهوداته ،والتنفيذ من أجل تحقيق تنمية المؤسسة ،التصميم
 .ممن خبراته

عملية اتخاذ فى ال ودخولهم كطرف فعّ  ،ستفادة من تجارب المؤسسةإتاحة الفرصة للعاملين لال .6
 القرار.

 .اإلدارة عمليات فى تقوية دور المؤسسة وتنمية قدراتها  .9
 لكى تنفذ برامج بناء القدرات. ،عمليات التدريبى فتفعيل دور المؤسسة  .6
 

هدف إلى تنمية وتعزيز قدرة المؤسسة ل استراتيجى يعملية بناء القدرات هى تدخُّ  أنّ  ويرى الباحث
 ،ال تشير فقط الى اكتساب المهارات حسن قدراتها على حل المشكالت، فهىبإستمرار لكى ت

ومواردها ومقدراتها  ،إلى القدرة على االستفادة من مهارات المؤسسة البشرية ولكنها تشير
 والمؤسسية االستراتيجية. ،التنظيمية

 

 :ات بناء قدرات المؤسسةمستوي .5.1.9
 

على النحو يتم من خاللها بناء القدرات التى ات التدريجية مستوىال (وارسو)ف صنّ لقد 
 (:Warsaw, 2012)اآلتي
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المنظمة أو المؤسسة، فى ويكون من خالل العثور على سبل لدعم األفراد  :الفردىالمستوى  .0
دارة المعرفة(.  من خالل البناء القائم على المعرفة )إدارة الموارد البشرية وا 

الة دعم المؤسسات التى تقوم بتشكيل السياسات والهياكل التنظيمية الفعّ  :ىالمستوى المؤسس .6
ث فعالية حد  الة لدعم الجهات التى تُ مستوى النظام بإيجاد سبل فعّ تطوير و  الجيدة. اإلدارة و 

لتكون قادرة على أداء أدوارهم من  ،على النظام من البيئة الخارجية )مثل صانعي القرار(
 وتقييم السياسات. ،وتنفيذ ،تصميم

 .تفاعل المؤسسة مع المجتمع الخارجىنحو زيادة  السعى المجتمعي: مستوىال .9
 

 :مراحل عملية بناء القدرات المؤسسية .1.1.9
 
عملية بناء القدرات  ( أنّ INTOSAIت تجربة المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية )بينّ 

عملية هيكلية تضم خمس خطوات، وبناء على هذه فى يمكن أن تكون أكثر فعالية عندما تدمج 
ؤسسة القيام على الممباشرة عملية بناء القدرات، ف عند ترى (INTOSAI) الخطوات فإنّ 
 (:6107باآلتي)باوزير، 

 
مدى  . وماالمعوقات التى تواجهها، وما تريد إنجازه ، ما الذىتُقيم بموضوعية قدراتها الحالية .0

 وذلك من خالل التعرف على نقاط القوة والضعف. ،جودة عملها
حالة تمكنها فى والتحديات التى تواجهها، تصبح  ،بعد أن تتعرف المؤسسة على قدراتها الحالية .6

 ،على نقاط القوة ، بحيث تكون مناسبة لظروفها، وتبنىمن وضع استراتيجية لتطوير قدراتها
 وتعزز قدراتها المطلوبة.

كتحديد االعتبار بعض التدابير المساندة للتغيير، فى إخضاع االستراتيجية للتنفيذ مع األخذ  .9
من هذه العناصر يجب أن يتفاعل  تستطيع المؤسسة التحكم فيه وأىتغيير عناصر ال أى

 معها.
، وال تعتمد وتقوم بالتعديالت على الخطة عند اللزوم ،على المؤسسة أن تستفيد من تجاربها .6

 كلية على التعديالت، بل يجب أن تكون على استعداد لمعالجة المشاكل.
وقيادة لتحقيق مهامها، ويجب أن تخطط يجب أن تتوفر رؤية واضحة للمؤسسة وتخطيط جيد،  .5

 ة واالتصاالت والشؤون المالية بشكل جيد.يوتدير مواردها البشرية والمعرف
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 ،على المرحلة السابقة لها ناء القدرات تمر بعدة مراحل وكل منها مبنٍ عملية ب أنّ  ويرى الباحث
صورته فى ضرورة إيجاد مدخل منظم يتم من خالله بناء القدرات المؤسسية  األمر الذى يؤكد

 المتناسقة والمتكاملة.
 

 :أنواع قدرات المؤسسة .1.1.9
 

 :على النحو اآلتيمنظمة بشكل سليم  يمكن حصر القدرات ألى
 

 القدرات التنظيمية: .0
 

 العالقةفى  تؤثر التى العوامل أهم من عدتُ  التنظيمية القدرات أنّ  إلى الدراسات من العديد تشير
 يرىف التنظيمية، القدرات بشأن اآلراء تعددت ولقد ،المؤسسى واألداء ،تكنولوجيا المعلومات بين

 هابأنّ  رفهافعّ  ( للمؤسسة، Competencies Coreاألساسية )  الكفاءات عن تعبر هاأنّ  البعض
 ،المنظمة أهداف وتطويرها لتحقيق استخدامها يتم االستراتيجية الكفاءات من متكاملة مجموعة":
 من تحسين يمكنها الذى بالشكل والخارجية ،الداخلية الكفاءات بناء على المنظمة قدرة" :هاأنّ  أو

 .(6102)بركات، "البيئية للتغيرات السريعة االستجابة على القدرة وزيادة ،الفعالية
 

 :فها بأنهافعرّ  ،واالمكانيات المتاحة للمنظمة ،القدرات التنظيمية تعكس الموارد ويرى البعض أنّ 
 ،ن المنظمة من تحقيق أهدافهاتمكّ التى  ،والخصائا التنظيمية ،والموارد ،مجموعة العوامل"

 ( .Barman & Maclndoe , 2012)"والتفاعل مع البيئة المحيطة بها
 

ف القدرات التنظيمية أنها: ها أفضل الممارسات، فعرّ وتعامل آخرون مع القدرات التنظيمية على أنّ 
تمكنها  والتى ،والعمليات اإلدارية المميزة ،الهياكلو  ،وتطوير الخصائا ،قدرة المنظمة على خلق"

 (.6102)بركات، "والتفاعل مع متغيرات البيئة الداخلية والخارجية ،من التكيف
 

ها مجموعة من العوامل والموارد واالمكانيات التنظيمية بأنّ  :القدرات التنظيمية ف الباحثويعر  
وتطبيق أفضل الممارسات  ،تتكامل مع بعضها البعض لبناء الكفاءات االستراتيجية التىالمتميزة، 
 وتحقيق أهدافها بفعالية. ،كن المنظمة من تطوير أدائها المؤسسيمّ يُ  الذىبالشكل 
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 (:6102)بركات، وهىلى ثالث يمكن تصنيف القدرات التنظيمية إو 
 
 ،ونشر الرسالة ،وتطوير ،زمة إلعدادالآلالقدرات  وهى :(Managerial)القدرات اإلدارية  . أ

 االستراتيجية والرؤية االستراتيجية للمؤسسة، وتشجيع العاملين على تحقيقها، وتشمل الرؤية
 والعمليات الداخلية. ،ومرونة الهياكل ،قدرات العاملين على

تعكس الكفاءات األساسية للمنظمة، وتضم جميع هى و  :Technical))القدرات الفنية  . ب
خلق فى تمكن المنظمة من االستفادة من المدخالت  التىالقدرات والموارد العوامل التكنولوجية 

 وتطوير المنتجات والخدمات.
ويطلق عليها قدرات خلق القيمة  :(Output – based)القدرات المعتمدة على المخرجات  . ت

ن المنظمة من خلق تمكّ التى  ،عبارة عن مجموعة القدرات المادية وغير المادية وهىللعمالء، 
ويميز البعض بين ثالثة أنواع من  ،وتنوع الخدمات ،القيمة للعمالء، مثل: التوجه نحو الجودة

 (:Lages& Styles, 2009)هى التنظيميةالقدرات 
ن المنظمة من تطوير تمكّ  وهى :(Organizational Learning)قدرات التعليم التنظيمي  -

وااللتزام بالتعلم  ،األفكار وسلوك العاملين لتعزيز اإلبداع وتتضمن القيم المشتركةو  ،المعرفة
 واالبتكار.

 تعكس طبيعة التىمجموعة من الموارد غير الملموسة  وهى :Relationshipقدرات العالقات  -
 المعلومات.فى والمشاركة  ،التفاعالت بين األطراف ذات العالقة، وتتضمن االتصاالت

 التىوالقدرات الالزمة لتصميم وتطوير الخدمات  ،وتضم الموارد (Quality)قدرات الجودة  -
 وتتضمن تمكين العاملين، والتركيز على العمالء. ،احتياجات العمالء تلبى
 

 :البشرية(قدرات البشرية )الموارد ال .9
 

 ، وذلك لدورها الرئيسإدارة المؤسسات الحديثةفى تعتبر الموارد البشرية من أكثر األنشطة أهمية 
التطورات والمتغيرات المتالحقة على المستوى  تميز المؤسسات وزيادة فاعليتها، كما أنّ فى 

، إلى المؤسساتفى عتبارها أهم األصول موال بادت إلى التحول من التركيز على األأ ،العالمي
 نها من أهم وأعظم المدخالت لنجاح المؤسسة.التركيز على المعرفة أل
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ة لنجاح المنظمة، بل إحدى المقومات األساسي الموارد البشرية هى أنّ فى نه لم يعد هناك شك وأل
توافر قوى عاملة ذات كفاءة  نّ حيث إ ،لهذا النجاح ، واألساسىنها المحدد األوليمكن القول إ

 ،األداءفى والفاعلية  ،والتميز ،وتحقيق أهدافها التنظيمية ،المؤسسة بالقيام بأعباء العمل تدعم
 (.6105واستخدام اإلمكانيات المتاحة للمؤسسة بأكبر كفاءة ممكنة)خليل، 

 
دارة الموارد البشرية مفهوم علمىو   ،واسع لإلدارات البشرية المختصة بإدارة شئون الموظفين ا 

إدارة  كما أنّ  ،األنظمة اإلدارية للمنظماتفى ال عتبارها نظام مهم وفعّ ، بارهاوتطوي ،وتنميتها
 ،والتنظيمية ،واألسرية ،والمهارات االجتماعية ،إلى تنشيط األهداف ديثة تسعىالموارد البشرية الح

 (.6106واالنسانية )الحريري،  ،واإلدارية
 
ورقابة الوظائف  ،وتوجيه ،وتنظيم ،يتعلق بتخطيط ها: "ذلك النشاط الذىأنّ ف الموارد البشرية عرّ وتُ 

واالرتفاع بها لتحقيق األهداف الفردية  ،والمحافظة على قوة العمل ،الخاصة بتدبير وتنمية
 (.6106)عواد،  "والتنظيمية العامة

 
قدرات التى تحدد كيف وأين يتم صنع القرارات داخل ال" :هاأنّ ف قدرات الموارد البشرية عرّ وتُ 

والقيم التى يجب  ،والمعايير ،وتحدد الثقافة ،د السلوك الذى تكافئه المنظمةمة؟ وكذلك تحدالمنظ
 (.6106)القيسي، والطائي، "أن تتبعها المنظمة

 
ة، المهارات، يبمجموعة من القدرات )المعرف :قدرات الموارد البشرية ه يمكن تعريفأنّ  ويرى الباحث

 ،المنظمة، والتى تهدف إلى إضافة قيمة لهافى االتجاهات، والممارسة( والتى يتمتع بها األفراد 
تعد القاعدة األساسية لبناء قدرات األفراد حول  القدرة على مواجهة المنافسين، فهىزبائنها و لو 

 جال إدارة المنظمة.مفى ن من أدائهم مستقباًل سّ حَ إمكانية تحقيق األهداف بالشكل الذى يُ 
 
لمفهوم قدرات الموارد البشرية، ومن ثم قاموا  يمهدوننهاية القرن العشرين فى بدأ الباحثون  لقد

مة ضمن السيناريو لعصر إذ يتمتع بمكانة قيّ  محدد.ونطاق  ،ضمن مدة معينة بدراستها ومناقشتها
تنحدر فيه المعايير االجتماعية والقيم  أصبحتْ  الذىيتميز بعالم التقنية  والذىما بعد الحداثة، 

كان  التىيعتمدون على الموارد المادية  الماضىفى اإلنسانية واألخالقيات، وقد كان األفراد 
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أصبحت تستنزف بشكل سريع وهنا يدرك  وقدالوقت الحاضر، فى مردودها أعلى مما هو عليه 
 (.6105أهمية قدرات الموارد البشرية )فرعون وأخرون، 

 
من  ديحتاج إلى أن يتقن مهنته، وهذا اإلتقان يشمل عد ،لذا يمكن القول كي يكون الفرد ناجحاً 

فضال عن  ،تطبيق تلك المهارات علىوالقدرات  ،والمهارات ،ها للمعرفةالكفاءة بضممجاالت 
وممارساتها ضمن سياقات مختلفة، ومن هنا يمثل بناء القدرات مدخاًل منطقيًا لتطوير هذه  ،القيم

الكفاءات، لذلك تبرز الحاجة إلى إيجاد مدخاًل متكاماًل لبناء قدرات الموارد  البشرية )القيسي، 
الشركة  تمتلكها التىقدرات الموارد البشرية تعود إلى المهارات  لذا فإنّ  .(610: 6106والطائي، 

هذه المهارات تسير جنبًا إلى جنب مع عمل و مجال اإلنتاج، فى ومواقفها  ،تنسيق بين مواردهافى 
 .اليومىالمنظمة 

 
 القدرات المالية: .1
 

تمكنها من تعميق أنشطتها )كإنتاج  فهىالموارد المالية مهمة جدا بالنسبة للمؤسسات،  تعد
)كفتح قنوات توزيع جديدة(، ويتم ذلك كله بواسطة نطاق أكبر فى أو توسيعها  ،منتجات جديدة(
 (.6106والتنافسية )بوركوة، الة بمقدورها تحقيق األهداف المالية استثمارات فعّ 

 
مطالبة باالستناد إلى مؤشرات كمية وأخرى  فهىالمالية،  قدرتهاوحتى تتمكن المنظمة من تقويم 

 القدرةوتثير  ،ئج المالية المحصل عليهاللنتا وموضوعى ،نوعية؛ حتى يمكن تقديم تفسير واضح
إقامة فى ، موردين، زبائن(؛ حيث تتولد الرغبة لديهم مصارفالمالية الجيدة اهتمام المتعاملين )

مكانية التنافسىعالقات شراكة مثمرة مع المؤسسة، فتتمّكن هذه األخيرة من تعزيز موقعها  ، وا 
 (.6100المدى البعيد )سليمان، فى التطور 

 
مهم، ورفع مخزون هيبحثون عن رفع قيمة أسألنهم زا للمساهمين، د الموارد المالية محف  وتع

 ه مننقد يسبب ذلك مشكلة للمديرين جراء الضغط الذي قد يتلقو و المؤسسة من الموارد المالية، 
يحدث الصراع  ثمها، ومن نالمدير يدير المؤسسة والمساهمون يملكو  المساهمين، باعتبار أنّ 

يتفاهم الجانبان على صيغة تضمن للمساهم  وقدمما يؤثر على األداء العام للمؤسسة،  ،بينهما
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وكيفية مواجهة  ،التفكيرفى وتؤمن للمدير إمكانيات العمل المستديم؛ حتى يركز جهوده  ،القيمة
 (.6106 تغيرات البيئة )بوركوة،

 
 القدرات التكنولوجية: .4
 

دات التكنولوجية القادرة على توفير والمعّ  ،الوسائلفى تمثل القدرات التكنولوجية االستثمار الجيد 
والتطورات المختلفة نحو تحقيق ميزة  ،مواكبة التغييراتفى تفيد منظمات األعمال  التى ،معلوماتال

جاالت العمل مالتكنولوجيا معلومات متخصصة لوتوفر القدرات  ال ومتميز.وأداء فعّ  ،تنافسية
مختلف الوحدات فى اتخاذ قرارات مناسبة واستراتيجية تدعم األداء فى ، وتساعد كافة والقطاعات

وقادرة  ،رات التكنولوجية بيئة عمل فعالةالجيدة للقد اإلدارة ى الطويل تتيح الوظيفية، وعلى المد
 (.6102على توفير المعلومات التكنولوجية الحديثة المطلوبة)أبو ليفة، 

 
 اإلدارية: مفهوم نظم المعلومات -
 

 مع والمتفاعلة بعضها ،مجموعة من العناصر المتداخلة :هايمكن تعريف نظم المعلومات بأنّ 
تعمل على جمع البيانات والمعلومات، ومعالجتها، وتخزينها، وبثها، وتوزيعها،  والتى ،البعض

والسيطرة على المنظمة، إضافة إلى تحليل  ،والتأمين ،بغرض دعم صناعة القرارات، والتنسيق
 (.6115، والجنابيالمعقدة )قندلجي المشكالت، وتأمين المنظور المطلوب للموضوعات 

 
 بعضــها، واإلجــراءات المرتبطـة والبيانـات ،مجموعــة مـن األفــراد"هـا: ف نظـم المعلومــات بأنّ عــرّ كمـا تُ 

جميـــع مواقـــع وميـــادين العمـــل فـــى فـــنظم المعلومـــات موجـــودة  مـــع الـــبعض لتقـــديم معلومـــات مفيـــدة،
 (.6117)برهان، "موقع عمل بدون نظام معلومات إدارىوال يمكن تصور  اإلدارى

 
 أهمية نظم المعلومات للمنظمة: -
 

واسترجاع  ،ومعالجة ،وتصنيف ،آلية تسمح بجمع :نظرًا ألن نظام المعلومات هو عبارة عن
لكترونية حاليًا، إضافة إلى بناء سابقًا، وا  ملفات، بصورة يدوية أو ميكانيكية فى نة مخز معلومات 

نتاج معلومات جديدة من المعلومات السابقة النظام بعد معالجتها، ونظرًا فى والموجودة أصاًل  ،وا 
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نظم المعلومات المعاصرة، لذا فى لما توفره الحواسيب اإللكترونية من تسهيالت ال يمكن تجاوزها 
 هى:بناء نظام محوسب للمعلومات، أصبح أمرًا أساسيًا، ألسباب عدة فى  الجدىالتفكير  فإن

 (:6112)الرقب، 
 
 :وأوعيتها المختلفة، تكون أسرع بكثير عند  ،اإلجراءات التوثيقية المطلوبة للمعلومات إنّ  السرعة

 استرجاع المعلومات. عنداستخدام الحواسيب، وخاصة 
 :من النظم المحوسبة، نتيجة  أكثر النظم التقليدية اليدويةفى الخطأ فى احتماالت الوقوع  إنّ  الدقة

. أما الحاسوب فإن أداءه يكون اليدوىمجال العمل فى يصيب اإلنسان  الذى ،التعب واإلجهاد
 الدقائق األخيرة منها،فى  أمالدقائق األولى من عمله فى كان ذلك  اً بنفس القابلية والدقة، سواء

 بغض النظر عن وقت ومدة العمل وظروفه.
  :النظم المحوسبة، فى النظم التقليدية أكبر من الجهد المبذول فى الجهد البشري توفير الجهود

ومعالجتها  ،ومصادرها المختلفة ،كان ذلك على مستوى إجراءات التعامل مع المعلوماتأسواء 
لى مستوى استرجاع المعلومات ع أموالسيطرة عليها من اختصاصي التوثيق،  وتخزينها،
 واالستفادة منها من الباحثين والمستفيدين اآلخرين. ،والمصادر

  :نة بالطرق التقليدية محدودة، مهما كان حجم المخزّ حجم المعلومات والوثائق  نّ إكمية المعلومات
الحواسيب، ووسائط ات البشرية والمكانية، قياسًا باإلمكانات الكبيرة والمتنامية لذاكرة ياإلمكان
 والليزرية المساعدة. ،والتخزين اإللكترونية ،الحفظ

  النظم فى وأفضل  ،خيارات استرجاع المعلومات أوسع إنّ السترجاع: فى الخيارات المتاحة
 ،فباإلضافة إلى منافذ االسترجاع المعروفة كالمؤلف ،النظم التقليديةفى المحوسبة عما هو الحال 

االسترجاع بالمنطق فى ، فهنالك مرونة عالية المواصفاتورؤوس الموضوعات أو  ،والعنوان
والواصفات بعضها مع بعض وصواًل  ،( حيث تربط الموضوعاتBoolean Logicالبولياني )

 إلى أدق المعلومات.
 

 

 قدرات التخطيط الستراتيجي:  .5
 

 ،فر المعلومات، ضرورة تو االستراتيجيلبناء قدراتها على التخطيط األهلية تتطلب المنظمات    
ورة صياغة لك ضر ذك ، والمجتمع المحلى،من الجمعية ، واإلحصاءات الدقيقة عن كلوالبيانات

واالستعانة بالخبراء عند وضع وتصميم الخطة  ،المنظمة غير الحكومية لتحقيقها رسالة تسعى
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وضرورة  ،األهليةت المنظمة وخدما ،وتوافر الرؤية المستقبلية عن مشروعات ،االستراتيجية
التى وأن تراعي الخطط ، التخطيط للمنظمةفى واالتصاالت  ،االستفادة من تكنولوجيا المعلومات

وضرورة توفير وحدة داخلية  ،كال من الموارد المادية والموارد البشريةاألهلية تضعها المنظمة 
 (.6112مسئولة عن التخطيط االستراتيجي للمنظمة األهلية)خليل، 

 
 القدرات التصالية والمعلوماتية:  .1
 
استخدام فى تتمثل األهلية والمعلوماتية للمنظمة  ،المتطلبات الالزمة لبناء القدرة االتصالية إنّ 

وخدمات المنظمة غير  ،وأنشطة ،تعريف المجتمع بأهداففى والحديثة  ،عالم المتاحةوسائل اإل
نشاء  ،وتدفق المعلومات بين العاملين بالمنظمة ،بالتفاعلال يسمح واستخدام نظام فعّ  ،الحكومية وا 

 ،ن مسئواًل عن تنظيم عمليات االتصال باإلعالم الالزم للمنظمةو جهاز إعالمي داخل المنظمة ليك
مجال العمل فى نشاء قواعد للبيانات والمعلومات بها تحتاج الى إاألهلية المنظمات  كما أنّ 
وجيا مجال تكنولفى واالستعانة بالخبراء  ،عدات التكنولوجيةوالم ،وتوافر األجهزة األهلى

 (:6112المعلومات)خليل، 
 

   :العالقة بين الحوكمة وبناء القدرات 8.1.9
 

تعزيز مبادىء فى تمثل استراتيجية بناء القدرات المؤسسية إحدى المبادرات الممكنة التى تساهم 
 ،االعتبار ظروف عدم االستقرارفى المؤسسة على نحو مستدام، وهى تأخذ فى الحوكمة 

وتركز استراتيجية بناء القدرات على محاور أساسية  ،وانعكاساتها على أداء هذه المؤسسات
 (:6112منها)اإلسكو، 

 
إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مما يساعدها على  اإلدارة تعزيز إمكانية وصول  .0

تطبيق فى والمساءلة  ،على توفير شروط الشفافية ىوالرقابة، وبالتال ،والتدقيق ،اإلشراف
 ال سيما األنظمة المالية.األنظمة، 

فى تأمين الخدمات فى ستجابة الفورية ات كافة، واالستعداد لالمستوىعلى ال بناء القدرات المحلية .6
 ظل حاالت عدم االستقرار.
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وتطوير  ،تياجات المواطنينذلك القدرة على تقييم احفى تقوية القدرات واألنظمة اإلدارية، بما  .9
، وتشجيع ثقافة أنظمة األداء والجودة، وكذلك تقوية القدرة على التفاوض للتعامل مع الخالفات

 نتاج التوافق حول استراتيجيات التطوير.الحوار إل
لتسهيل تقديم الخدمات  ،واتخاذ القرارات غير المركزية ،إيجاد وتعزيز مؤسسات المشاركة .6

للغاية األهلية والمؤسسات  ،الحكومية للمواطنين، وبناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاا
 نفسها.

تطوير قدرة القطاع العام على الرقابة لالمالية والتدقيق الداخلي،  اإلدارة ترسيخ مفاهيم ومبادئ  .5
 فية والمساءلة.تعزيز الشفا، مع السياسات المالية موضوعاتفى الداخلية 

التنظيم والتنسيق والتخطيط االستراتيجي، بهدف تحسين القدرات فى تطوير المهارات األساسية  .2
 والقيادة أثناء األزمات. ،اإلدارة فى المؤسسية والفردية للمعنيين 

 
 دور بناء القدرات في ترسيخ مبادىء الحوكمة: .2.1.9

 
 منها: تقوم استراتيجية الحوكمة على مبادىء أساسية

 
 وضوح وشفافية تطبيق االنظمة المالية. .0
 تنظيم التدقيق والرقابة. .6
 اعتماد الالمركزية تسهياًل لخدمة المواطنين. .9
 تشجيع مشاركة المجتمع المحلي والحوار بين القطاعات المختلفة في الدولة. .6
 ترشيد تقديم الخدمات الحكومية. .5
 احترام مبادىء حقوق االنسان. .2
 ة البشرية على المستوى الوطني.دعم مبادرات التنمي .7

 
إال أن تطبيق مبادىء الحوكمة في المؤسسات المختلفة التى تعاني من االزمات وعدم االستقرار 
يواجه تحديات كبيرة. وبالرغم من أن األزمات والمضاعفات المترتبة عليها تختلف من بلد آلخر، إال 

 :(6106)بوركوة، أن هناك تحديات مشتركة يمكن تحديدها بما يلي
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تراخي قدرة الحكومة فيما يتعلق باالشراف والرقابة على أداء المؤسسات، وتنامي نفود سلطات  .0
األمر الواقع في المناطق المختلفة، مما يعيق الشفافية والمساءلة في تطبيق األنظمة والقوانين 

 ويشجع على الفساد اإلداري والمالي.
سياسية والفئوية وضعف التفاوض والحوار حول استراتيجيات صعوبة التوافق في ظل الخالفات ال .6

موحدة وقابلة للتطبيق لتطوير الهياكل التنظيمية المتقادمة للمؤسسات ونظمها االدارية والمالية 
جراءات عملها وتقديم الخدمات.  وا 

 شيوع نمط ادارة المؤسسات والدوائر الحكومية بمفهوم الطوارىء تحت ضغط األحداث المتقلبة .9
وضرورة االستجابة الفورية لهذه األحداث، وذلك بدل اإلدارة بمفهوم التخطيط ووضع المشاريع في 

 إطار أهداف طويلة األمد.
سيطرة مشاعر اإلحباط وضعف األمل في المستقبل، وهو مناخ سيكولوجي تنتج عنه مواقف  .6

في األداء والخدمة، والعناية المبالية تجاه أهمية التجديد في تكنولوجيا اإلدارة وتجاه قيم الجودة 
 بتطوير الموارد البشرية وتنمية مهاراتها.

 
 :استراتيجية بناء القدرات المؤسسية كأداة لتعزيز الحوكمة .01.1.9

 
ها المؤسسات، إال أنّ فى تعد استراتيجية بناء القدرات المؤسسية شرطًا ضروريًا إلرساء أسس الحوكمة 

المناخ الديمقراطي،  :افرة، أهمهاظفإرساء مبادىء الحوكمة يحتاج الى جملة مقومات مت ،غير كافية
هذه المقومات هي التى تختل  وبما أنّ  ،المساءلة العامةفى وااللتزامات بالقوانين، ومشاركة المواطنين 

ما يمكن  تفعيلفى تتعاظم أهمية بناء القدرات كأداة  لذا ظروف عدم االستقرار،فى بصورة أساسية 
التمييز بين مقاربتين  ىوينبغ ،مؤسسات البلدان غير المستقرةفى تفعيله من مبادئ الحوكمة 

 (:6112متكاملتين الستراتيجية بناء القدرات)اإلسكو، 
 

 مقاربة وقائية تقوم على تهيئة المؤسسات للعمل. .0
 مقاربة عالجية تقوم على تمكين هذه المؤسسات من العمل. .6
 
يتضمن مجموعة من العمليات المستمرة،  جيَا ومنظماً ه منبناء القدرات المؤسسية يعتبر مدخالً  إنّ 

حداث تغيير متعدد  التى تهدف إلى توفير البيئة التنظيمية الداعمة للتعلم والتطوير المستمر، وا 
الرتقاء افى ات )األفراد، الجماعات، التنظيم ككل( على نحو متكامل ومتناسق، بما يسهم مستويال
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من خالل استثمار قدرات األفراد )معارف ومهارات واتجاهات( بغرض  ،بالقدرات الذاتية للمؤسسة
بما يحقق األهداف المنشودة  ال للموارد المتاحة،الوصول الى مستوى االستخدام الكفء والفعّ 

   .طالع برسالة المؤسسة على نحو أكثر استدامة وفاعليةواال
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 المؤسسات األهلية: المبحث الثالث 6.9
 

 مقدمة: .0.4.9
 

والذي  ،القطاع العام ى:أى دولة إلى ثالثة قطاعات، وهفى  ىقتصاداالتنظيم اليمكن تقسيم 
شركات األعمال واألموال، فى يتمثل  ى، والقطاع الخاا والذووزاراتهاالحكومة فى يتمثل 

المؤسسات غير الحكومية وغير فى يتمثل  ىوالذ ،األهليةوالقطاع الثالث قطاع المؤسسات 
توجد بين القطاع العام والقطاع  ىوالفراغات الت ،سد الفجواتفى يكمن دورها وأهميتها و الربحية، 

 .(6102 نطاق عمل هذا القطاع )أبو الحسنى، ىالخاا، وهذه الفجوات ه
 

عجزت المنظمات الحكومية  ىنشئت المؤسسات غير الحكومية لحل ومواجهة المشكالت التأُ لقد 
المناطق ذات المشكالت االجتماعية واالقتصادية فى وخاصة تلك الموجودة  ،عالجها عن

ه من السهل عليها أن تتعامل فإنّ  ىالمجتمع المحلي، وبالتالفى المعقدة، وتنتشر هذه المؤسسات 
فى والمحتاجة  ،همشةمع مشكالت هذه المناطق بطرق سريعة ومباشرة، وتقديم خدماتها للفئات الم

 (.6109المجتمع)العشي، 
 
دعــم عمليــة التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة فــى األهليــة الــدور الهــام الــذي تؤديــه المؤسســات  إنّ 

وخاصــة خــالل الســنوات األخيــرة مــن القــرن العشــرين. فبينمــا بقيــت  ،"المســتدامة"، أعطاهــا اهتمامــاً 
م الرعايـــة يأعمـــال اإلغاثـــة واإلحســـان، وتقـــدفـــى  ىدورهـــا التقليـــد ىتـــؤداألهليـــة بعـــض المؤسســـات 

الحـــدود  ، نالحـــظ انطـــالق القســـم اآلخـــر منهـــا متجـــاوزاً ىاالجتماعيـــة الممكنـــة علـــى الصـــعيد المحلـــ
 أدواراً األهليـة وحاليـًا تلعـب المؤسسـات  ،المحلية والوطنية متجها صوب الساحات الدوليـة والعالميـة

نهـــا ذلـــك مـــن وقـــدراتها، وقـــد مكّ  ،ومصـــادر تمويلهـــا ،ووســـائل عملهـــا ،أهـــدافهافـــى يجابيـــة متنوعـــة إ
فـى وضـوح مسـاهمتها فـى  ر جلـىّ بـارز، ممـا كـان لـه أثـ الحصول على دعم شـعبى، واحتـرام دولـى

 (.6116)الهيتي، الميادين المختلفة
 

ـــة ـــراً  ،هـــذا مـــا دعـــا المنظمـــات الدولي ـــذ مســـاعداتفـــى  والـــدول المتقدمـــة أن تعتمـــد عليهـــا كثي  ،هاتنفي
تلـك الـدول، والهـدف مـن فـى الدول النامية، مما أدى إلى إكسابها قوة ونفـوذا فى وبرامجها التنموية 

وأقــل بيروقراطيــة مــن المنظمــات  ،يرجــع إلــى كونهــا أكثــر كفــاءةاألهليــة االعتمــاد علــى المؤسســات 
 (.6116الدول النامية)الهيتي، فى الحكومية 
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 :تطــورا ملحوظــا منــذ عقــود الثمانينيــات مــن حيــثاألهليــة فقــد شــهدت المؤسســات  فلســطينفــى أمــا 

التـى وقد ارتبط ذلك بطبيعة التحـوالت  نشطتها، والتشريعات الخاصة بها،أو تنوع قاعدة أ ،أعدادها
فـى  مهماً  لعبت دوراً  فلسطين. وقدفى  فيوالثقا ،واالجتماعي ،واالقتصادي ،شهدها البناء السياسي
شملت مجاالت الحياة الميدانيـة، فبعـد أن أكمـل  حتالل اإلسرائيلىظل االفى توفير خدمات واسعة 

ل يشــكتفــى بــدأ المجتمــع الفلســطيني  ،والضــفة الغربيــة ،االحــتالل ســيطرته علــى منــاطق قطــاع غــزة
أنحـاء فـى آليات الدفاع عن الوجود بشكل أكثر فعالية، فقـد اتسـعت خـدماتها التطوعيـة الجماهيريـة 

 (.6117الضفة وقطاع غزة. )حماد، 
 

 مفهوم المؤسسات األهلية: .9.4.9
 

وتقويــة مؤسســات التنميــة  ،البحــث عــن االســتقالليةنتيجــة  األهليــةتزايــد ظهــور المؤسســات  لقــد جــاء
ومؤسســـات القطـــاع الخـــاا  ،المســـتدامة والمجتمـــع المـــدني، ولتتحـــدى المؤسســـات الرســـمية للدولـــة

ال تكــون  هــى المنظمــات التــىاألهليــة فالمؤسســات ، المجتمــعفــى لخلــق التــوازن المطلــوب التجاريــة 
منظمـة تهـدف إلـى تحقيـق الـربح مثـل المنظمـات  وال هى جزءًا من الهيكل التنظيمي لجهاز الدولة،

منظمــات ال يســتفيد منهــا القــائمون علــى إدارتهــا مــن عائــد  بمعنــى أدق: وهــى القطــاع الخــاا،فــى 
وبرامجهــــا لخدمــــة هــــدف عــــام)الهيتي،  ،منفعــــة شخصــــية، بــــل نشــــاطاتها ، وبرامجهــــا أىأنشــــطتها
6116 .) 

 
وقـــد كـــان والغـــرض مـــن إنشـــائها،  ،عـــن غيرهـــا هـــي رســـالتهااألهليـــة أهـــم مـــا يميـــز المؤسســـات  إنّ 

 ،وجـدت للـدفاع عـن الـبالدفقـد الحكوميـة تحقيـق الـربح، أمـا  الغرض من إنشاء المنظمـات الخاصـة
والعمـل علـى تحقيـق  ،القـومي لتحقيـق األمـن والعدالـة بـين أفـراد المجتمـع وحماية مكتسباتها، وأمنها

المؤسســـات  أنّ  بيـــدالرفاهيـــة العامـــة للمجتمـــع بتحقيـــق النمـــو االقتصـــادي، والقضـــاء علـــى البطالـــة، 
: مجـــاالت متعـــددةفـــى ودعـــم بعـــض التوجهـــات  ،لتقـــديم بعـــض الخـــدمات -غالبـــا–وجـــدت األهليـــة 

واالجتماعيــة أو  ،بعــض المخــاطر البيئيــةمثــل: تنبيــه المجتمــع إلــى اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية 
تحمـــل  ىالتـــو واجتماعيـــة وغيرهـــا  ،وثقافيـــة ،وتربويـــة ،أو خـــدمات تعليميـــة ،تقـــديم الرعايـــة الصـــحية

 (.6116ورفاه المجتمع بصفة عامة)الهيتي،  ،الطابع العام ألهمية توفير األمن االجتماعي
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مكن أن هناك عدة مسميات يُ  من التعريفات يمكن القول أنّ ومن خالل االطالع على الكثير 
ينطبق عليها جميع التعريفات والخصائا، ومنها على سبيل  ألنهطلق على المنظمات األهلية، تُ 

حكومية وغيرها من المنظمات غير ال، المنظمات غير الربحية، ىمؤسسات العمل المجتمع :المثال
ح المنظمات غير الربحية، أو المنظمات التطوعية المسميات، فالبعض ُيطلق عليها مصطل

الدول العربية ُيطلق عليها فى الخيرية، و الخاصة، أو المنظمات الوسيطة، أو المنظمات 
 (.6106المؤسسات األهلية)زياد، 

 
الصادر عن السلطة الوطنية األهلية ( من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات 6رفت المادة رقم )وعّ 

 ،عتبارية معنويةاها:" شخصية ( الجمعيات أو الهيئات بأنّ 6111( لسنة )0تحت رقم ) الفلسطينية
لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح  ،تفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاااتنشأ بموجب 

أو لتحقيق منفعة شخصية"  ،بهدف اقتسامه بين األعضاء ىدون استهداف الربح المال ،العام
 (.6111 )الوقائع الفلسطينية،

 
وال  ،لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها ،أنها: "عبارة عن هيئات خاصةوُعرّفت 

رأس مال، بل تسعى لها وال تكون ملكًا ألحد من الناس، وليس  ىتهدف لتحقيق الربح الماد
فى ثقاأو ال ىأو االجتماع ىلتحقيق أغراض علمية أو اجتماعية أو ثقافية لالرتقاء بالمستوى العلم

 (.6112ألعضائها")درغام،  ىأو الرياض ىأو الدين
 
تتنوع أهدافها االقتصادية  التىأو المؤسسات  ،ها: "عبارة عن مجموعة من األشخااُعرفت أنّ  قد

فيها،  الموجودةيجب أن تكون مستقلة عن الدولة و أو االجتماعية أو الثقافية أو الصحية، 
ها تخرج من رحم نّ إ، حيث المالىلهدف منها تحقيق الربح وتستطيع أن تتخذ قرارتها، وال يكون ا

 (.6102 المجتمع" )العابد،فى المعاناة الموجودة 
 

لــيس هــدفها الــرئيس تحقيــق  ،أنشــئت لكــي تقــدم خــدمات قــد األهليــةالمؤسســات  نّ بــإ يمكــن القــول،
أنشئت من  الذىهذا هو الهدف األساسى و  ،لخدمة رسالتهاويجب أّن يوجه دخلها وأصولها ، الربح

منهــا إلــى أفــراد أو منظمــات ء ىال يــذهب أي شــيجــب أ حالــة حــل أو إنهــاء المؤسســةفــى أجلــه، و 
ســــبعة  (، المنظمــــة غيــــر الحكوميــــة بأنهــــا: "هيئــــة مؤلفــــة مــــن0222ف الــــراوي )قــــد ّعــــرّ خاصــــة. و 

 أو ،أو الثقافيــة ،تنظــيم مســاعيها لتقــديم الخــدمات االجتماعيــة أشــخاا فــأكثر، غرضــها األساســى
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 ىن تسـتهدف مـن نشـاطها أو عملهـا جنـدون أ ،للمـواطنين مـن الخـدمات نوع آخر ية أو أىالتعليم
المنظمـات غيـر  ُوصـفتواقتسامه أو تحقيق المنفعـة الشخصـية". ومـن ناحيـة أخـرى،  ىالربح الماد

الحكوميـــة بأنهـــا: "منظمـــات أو مؤسســـات اجتماعيـــة غيـــر ربحيـــة ال  صـــلة لهـــا بمؤسســـات الدولـــة 
، ومن يقوم بإنشاء هذه ىتستهدف الربح بشكل أساس ىالت ،الرسمية، أو بمؤسسات القطاع الخاا

ة المؤسســــات هــــم األفــــراد أو المجموعــــات، وتســــتمد هــــذه المنظمــــات قوتهــــا مــــن الحريــــات الطبيعيــــ
ســواء أكانــت ناحيــة مــدى الســماح أو التقييــد لهــا، آخــر مــن إلــى  تختلــف مــن مكــان ىوالتــ ،لإلنســان

لحمايـــة الحقـــوق السياســـية واالقتصـــادية، أو لحمايـــة  ىهـــذه المؤسســـات تســـعى إلقامـــة مجتمـــع مـــدن
والمعــوقين، أو لخدمــة أغــراض عامــة  ،واألطفــال ،والنســاء ،مجموعــة معينــة مــن النــاس كاألقليــات

 .(0227)مدني،ة والثقافة وحماية البيئة ومحاربة الفقر"كالصح
 

تحاد أو جمعية أو مؤسسة ا ضوء التعريفات السابقة، يمكن القول أن المؤسسات األهلية، هى:فى 
جــزءًا مــن  ىالمعنــ ىنفــس الوقــت ال تعتبــر بموجــب النظــام القــانونفــى أو هيئــة ال تســعى للــربح، و 
فـى تعمـل  ىعنـد اإلشـارة إلـى الهيئـات غيـر الحكوميـة التـيف هذا التعر القطاع الحكومي، ويستخدم 

 أنشطة تتعلق بالتنمية خارج إطار القطاع الخاا والعام.فى األنشطة االجتماعية أو 
 

هنـا  مجموعـة مـن الصـفات والمعـايير يجـا العتمـاد عليهـا عنـد  تأسيسا علـى مـا سـبق، فـ ن  
 : (6116)الهيتي، تحديد مفهوم المؤسسات األهلية، وتتمثل باآلتي

 

فهــو يســتبعد التجمعــات  ه ســمة الــدوام إلــى حــد مــا، وبالتــالىلــ اً رســمي أن يتــوافر للمؤسســة شــكالً  .0
 المؤقتة وغير المؤسسية. 

مؤسسة توزع أرباحها على  ىالتعريف يستبعد أ الربح، ومن هنا فإنّ  تحقيقالمؤسسة  أال تهدف .6
أن يتجــه إلــى تطــوير  ىالــربح وفقــا لهــذا المعيــار ينبغــ ، ألنّ اإلدارةمؤسســيها أو أعضــاء مجلــس 

 فاعلية المؤسسة. 
تحصـــل علـــى دعـــم أو  قـــدلكنهـــا و غيـــر مرتبطـــة بالحكومـــة، هيكليـــًا األهليـــة أن تكـــون المؤسســـة  .9

 مساندة من الحكومة )مالية أو فنية(. 
 مجالـــه أى التعريـــف يســـتبعد مـــن فـــإنّ  مـــن داخلهـــا، وبالتـــالى الذاتيـــة للمؤسســـة اإلدارة أن تنبـــع  .6

 أو من أية قوى خارجية عنها.  ،منظمة تدار من الحكومة
أنشــطتها، والتطــوع قــد فــى إدارة المؤسســة أو فــى قــدر مــن المشــاركة التطوعيــة، ســواء  أن يتــوفر .5

 . معاً  أو االثنين اإلدارة يرتبط بنشاط معين، أو قد يرتبط بمجلس 
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معـين لكنهـا قـد تنشـط سياسـيا، وهـذا  ال ترتبط أساسا بحزب ىأن تكون المؤسسة غير حزبية، أ .2
،، لكـن بـدون وتوجهها إلى المجتمـع ككـل أو بعـض قطاعاتـه ،يؤكد على فكرة استقاللية المؤسسة

 معين.  ارتباطها بكيان حزبى
 

 ،هـــداف واالهتمامـــاتاألمؤسســـات وجماعـــات متنوعـــة  :ىهـــاألهليـــة المؤسســـة  أنّ  ويـــرى الباحـــث
هـداف تجاريـة أولـيس لهـا  ،والتعـاون ىوتتسم بالعمل االنسـان ،عن الحكومات و جزئياً أ مستقلة كلياً 

الغالـب تكـون فئـات  وفـىتحـت لوائهـا  ىتنضـو التـى وضـاع الفئـات أتعمل لتحسين  ىوه ،و ربحيةأ
 محرومة ومهمشة.

 

 :أهمية المؤسسات األهلية .1.4.9
 

مختلف المجتمعات اإلنسانية المعاصرة، من خالل فى ااًل دورًا كبيرًا وفعّ األهلية تلعب المؤسسات 
يستفيد منها الماليين من التى جتماعية، االما تقدمه من الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية 

إحداث التغيير فى األهلية يتام، والمعاقين، والمسنين، كما تساهم المؤسسات والنساء، واألالفقراء 
أداء فى ها مراكز خدمية وعائية تسد الثغرات ضافة الى أنّ المجتمع، إفى  ىوالسياس ىجتماعاال

وبرامج  ،توفير العديد من أوجه الرعايةفى  رئيسالسياسات العامة)الحكومية(، كما أنها تقوم بدور 
 (.6117 المجتمع )أبو النصر،فى التنمية 

 

، وتلعب دورًا بارزًا الفلسطينىإدارة وتنمية المجتمع فى  رئيسي دوراألهلية كذلك ُيناط بالمؤسسات 
 ،على أرضه من خالل ما تقدمه من الخدمات التعليمية ىتعزيز بقاء الشعب الفلسطينفى 

 ،العملية التنمويةفى وتعتبر طرفًا محوريًا  وغيرها.والتنموية  ،واإلجتماعية ،واالغاثية ،والصحية
العديد من  ىكونها تغطو وطبيعتها  ،حجم ونوع مشاركتها خاللجتماعي، من اإلوجزءًا من النسيج 

 (.6112 الجوانب المهمة من احتياجات المجتمع )المشهراوي،
 

 :عملية التنميةفى األهلية أهمية المؤسسات  .4.4.9
 

 :(6116)فريز، ألسباب عديدة من أهمهااألهلية بالمؤسسات  برز اهتمام دول العالم المختلفة
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داخــل المجتمعــات المحليـة، وبــذلك تكــون  أكونهـا تعكــس حاجـة تنمويــة اجتماعيــة، عـادة مــا تنشـ .0
لفئــة معينــة أو مجموعــة أو شــريحة مــن  ،لحاجــات تنمويــة اجتماعيــة ىأو العفــو  ،الــرد الطبيعــي

 أو قضية اجتماعية. ىأو منطقة جغرافية أو مجموعة أو تيار سياس ،السكان
ة والرســمية نهــا متحــررة نســبيا مــن المحــددات الحكوميــرة علــى التحــرك بحريــة نســبية، حيــث إالقــد .6

 السياسية واإلدارية. ىمن نواح عديدة، بما فيها النواح
وطبيعتهــــا غيــــر الرســــمية وعنصــــر  ،التواصــــل واالتصــــال مــــع الفئــــات المســــتهدفة، تبعــــًا لبنيتهــــا .9

 فالمنظمات عادة ما تكون أقدر على الوصول والتواصل مع الفئات المستهدفة. .التطوعية
بـــر مـــن الفئـــات المســـتهدفة، تبعـــا للدرجـــة العاليـــة مـــن وتحـــوز علـــى ثقـــة أك ،كونهـــا أكثـــر تقـــبال .6

 بإيجابية أكبر.معهم  يتم التعامل صل مع الفئات المستهدفة، وبالتالىاالتصال والتوا
التحرك، لكونها فى عادة ما يكون للمنظمات غير الحكومية مرونة نسبية عالية  :مرونة الحركة .5

 ها الجهات الحكومية.من ىتعان ىأكثر تحررا من قيود البيروقراطية الت
 

 :(6119)الملحم، عوامل مترابطة هي ةأهميتها من ثالثاألهلية وتكتسا المؤسسات 
 
تصــور النــاس للقواعــد والمبــادئ والقــيم التقليديــة، واعتقــاداتهم الدينيــة ومخــزونهم  :العامــل األول .0

 والحكم الصالح، والمجتمع واألسرة والفرد.  ،والحرية ،الثقافي، ومعتقدات الديمقراطية
تحـــدد حريـــة التعبيـــر وحركـــة األفـــراد التـــى تطبقهـــا الدولـــة و التـــى يتمثـــل بـــالقوانين  :العامـــل الثـــاني.6

 يعمل فيه كل فرد بقصد تكوين شبكات وجمعيات.  ىالذ ىز القانونوالحيّ 
هو عملية بناء الثقة بين األفراد مـع مختلـف المجموعـات المنظمـة، وهـذا يّشـكل  :العامل الثالث .9

وتمــــارس  ،األســــاس الــــذي يقــــوم عليــــه تكــــوين الشــــبكات االجتماعيــــة ورأس المــــال االجتمــــاعي
جتماعية وسياسية مؤثرة اباتت تمثل قوة اقتصادية و  لقدالمنظمات غير الحكومية أدوارا مهمة، 

 المجتمع.فى 
 

 :أهداف المؤسسات األهلية .5.4.9
 
أحمد، محمود، مؤسسة تنشأ من أجل تحقيق هدف أو عدة أهداف معينة، من أبرزها ) ىأ إنّ 
 (:6112، الوقادو 
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 العمل على توفير فرا عمل، وتشجيع األسرة على اإلنتاج. .0
 رسم السياسة العامة لنشاط المؤسسات األهلية. .6
، من خالل تشبيك بين كافة المؤسسات األهليةتقديم الخدمات بين مختلف فى التنسيق  .9

 .المؤسسات
 القيام بحمالت مناصرة ودعم من أجل تغيير السياسات العامة بما يتالءم واحتياجات المجتمع. .6
 توافق عليها الدولة.األهلية وضع سياسات واضحة لتمويل المؤسسات  .5
 المادية والعينية لهم. المعوناتسر المحتاجة من خالل تقديم واألحماية ورعاية األفراد  .2
 تقديم الخدمات الصحية لألفراد المحتاجين من خالل برامج خاصة فيهم. .7

 
 :خصائص المؤسسات األهلية .1.4.9

 
 التىقطاع غزة، فى المؤسسات الدولية العاملة و  ،األهليةيمكن ذكر أهم خصائا المؤسسات 

كانت مؤسسات محلية أو مؤسسات دولية  اً والخصائا سواء ،ينطبق عليها جميع التعريفات
 (:6102ونورد فيما يلي أهم الخصائا)عنبر، 

 
لها، ولها حق تشريع اللوائح وتعديل  ىلكل مؤسسة فلسفة تستمد سياستها من النظام األساس  .0

 أكثر من المؤسسات الحكومية. ،ويسر ههذه اللوائح طالما استلزم األمر بسهول
تمويلها على ما تجمعه من تبرعات وهبات ووصايا، وعلى ى فتعتمد الجمعيات والمؤسسات  .6

تقوم بها، وقد  ىما تحصل عليه من اشتراكات األعضاء، باإلضافة إلى عوائد الخدمات الت
 تحصل على تمويل من جهات دولية.

تقوم المؤسسات والجمعيات على الجهود التطوعية لجماعة من األفراد المهتمين بالخدمة  .9
 تفرضه الدولة. ىوالقانون الذ ،إطار النظام العامفى دارتها تنظيمها وا  يتولون  ،العامة

أو غير مباشرة إلشباع  ،الجمعيات والمؤسسات تنظيمات رسمية تهتم بتقديم خدمات مباشرة .6
 إحتياجات المجتمع وتحقيق الرفاهية اإلجتماعية للمواطنين.

تعديل نظامها وقواعد العمل حيث تستطيع بالمؤسسات بالمرونة فى أسلوب العمل يمتاز  .5
 فيها.

، وأكثر قدرة على التجديد واالبتكار خدماتهافى تعد الجمعيات والمؤسسات أكثر انطالقًا  .2
 تقديم الخدمات.فى جراء التجارب لتطوير العمل، وكذلك السرعة والجودة وا  
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 :فلسطينفى األهلية أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات  .1.4.9
 

، ودورها ى، اعترافًا بدورها التنمو ىالدول مستوىهتمام كبير على البااألهلية لقد حظيت المؤسسات 
المؤتمرات الدولية فى مجال العالقات بين الدول والشعوب، ويجد هذا االهتمام ترجمته فى 
 البرامج الدوليةفى إفراد بنود خاصة بها فى قليمية التى تشارك فيها تلك المؤسسات، و واإل

 واالقليمية المختلفة.
 

مهمًا من النسيج المجتمعي  هذه المنظمات تشكل جزءا ، فإنّ ىالفلسطين مستوىوعلى ال
العملية التنموية فى ًا من مكونات البيئة التنظيمية له، وهى طرف مهم ى، ومكونًا رئيسالفلسطين

قانون المنظمات بإقرار  ،الفلسطينية، وقد تجاوزت هذه المنظمات النقاش حول شرعية عملها
الساحة الفلسطينية الى البحث فى م عملها، وانتقل النقاش والجمعيات الخيرية الذى ينظّ األهلية 

قيامها بدور  ،ومن هذه األدوار .المجاالت المختلفةفى وتعزيز دورها  ،تطوير هذه المنظماتفى 
شاعة روح المساءلة  ،مجال تعزيز الشفافيةفى نشط  الفلسطيني، وحتى تستطيع المجتمع فى وا 

بنائها وعملها، وهذا فى والشفافية  ،بدرجة كبيرة من النزاهة ىأدية دورها بكفاءة يفترض أن تتحلت
مجال فى ذلك تعزيز دورها كللمواطنين، وفى تأدية رسالتها، و تقديم خدماتها فى يعزز من دورها 

 الة.مساءلة الحكومة وتشكيل رقابة فعّ 
 

توفير فى دورًا مهمًا  الثمانينات والتسعينياتالفلسطينية خالل عقدي األهلية  ولقد لعبت المؤسسات
 ،والمرأة ،وحقوق اإلنسان ،واإلعالم ،والصحة ،التنمية :خدمات واسعة شملت مجاالت الحياة مثل

 ،ة قدمتها الجمعيات الخيريةيومراكز البحث والتدريب التنموي المهني، إضافة الى خدمات إغاث
 (.6110حتالل)ماس، التى خلفها اال كاة، لتواجه مشكالت الفقرولجان الز 

 
فى لتنظيم المواطنين من أجل المشاركة الفاعلة  اً تعبوي اً إطار األهلية بعض المؤسسات تعتبر كما 

العملية التنموية المعتمدة أساسا على البشر، كما يمكن اعتبارها بمثابة وسائط اجتماعية إلحداث 
 وتراجع دور الدولة. ،ظل سياسات الخصخصةفى  ىوالتحول الديمقراط ،التغيير

 
لوجودها  ،تعتبر التجسيد المعاصر لمفهوم المجتمع المدنياألهلية المؤسسات  نّ كما يمكن القول إ

وخارج اعتبارات السيطرة، ولكونها ُتّشكل على أساس المصلحة المشتركة،  ،خارج اعتبارات الربح
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تجسد الديمقراطية  وهيخاذ القرار فيها من خالل الحوار المباشر، كما ولعقالنية عملية ات
 المباشرة.

 
 ،الضفة الغربية وقطاع غزةفى  السنواتطيلة عشرات  الفلسطينيةاألهلية لقد عملت المؤسسات 

بمؤسساته الرسمية والشعبية، وقد تنوعت  ىوفقًا لدستور وقوانين تنظم عالقة المجتمع الفلسطين
قد شملت ، و (العمودي واألفقي) :ينيمستو على الاألهلية الخدمات التى قدمتها المؤسسات 

عملية البناء، ويمكن فى قطاعات اجتماعية أوسع نتيجة حرية حركتها واندفاعها للمساهمة 
والثقافة، وحقوق  ،البيئةمجال المحافظة على فى تلخيا العناوين العريضة لهذه الخدمات 

، وفى مجال المرأة والطفل)أبو علبة، ىالصح ة االقتصادية، والتدريب والتأهيلاإلنسان، والتنمي
6119.) 

 
 :فلسطينفى األهلية نشأة وتطور المؤسسات  .8.4.9

 
قـد ، و 0207فلسـطين قـد ظهـرت منـذ عـام فـى  ىهناك من يرى أن البوادر األولى لوجود عمل أهلـ

مقاومــة هجــرة اليهــود، فــى قــد لعبــت دورًا هامــًا األهليــة المنظمــات  أنّ  ،(6116الهــادي، ذكــر )عبــد
ـــىىومصـــادرة األراضـــ ـــذ انتهـــاء الحـــرب العالميـــة األول ـــداب  ،واحـــتالل فلســـطين ،، من عـــالن االنت وا 

العديـد مـن الجمعيـات  م(0262-0207)الفتـرة  خـاللوقـد نشـأت  م(0266)البريطاني عليها عـام 
كـــان محـــور نشـــاطها تقـــديم المســـاعدات اإلغاثيـــة واإلنســـانية للفلســـطينيين، وقـــد  ىتـــالفلســـطينية ال

تلك الفترة، فقد نشطت النقابـات العماليـة، كجمعيـة العمـال العـرب فى  ىتمايزت أشكال العمل األهل
ـــة،  ىواتحـــادات المـــرأة، واتحـــادات الطـــالب، والنـــواد م(0265)عـــام  الرياضـــية، والجمعيـــات الخيري
لمشـــروع  ىوالتصــد ،والوحــدة العربيــة ،علــى المطالبــة باالســتقالل ىعملهــا األهلــفــى  زترّكــ ىوالتــ

 فلسطين.فى تأسيس وطن قومي لليهود 
 

 فقـدم "إسـرائيل"، حـدوث النكبـة وقيـا العمـل األهلـي الفلسـطيني نتيجـة تراجـع أداء وفعاليـةسرعان ما 
رافقهـــا تشـــديد قبضـــة الدولـــة األردنيـــة  المجتمـــع الفلســـطينى،فـــى نشـــأت حالـــة مـــن اإلحبـــاط العـــام 

الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، أدت إلــى فــى والمصــرية علــى حريــة وحركــة المــواطنين الفلســطينيين 
تلــك الفتــرة لــم يــتم عمــل الكثيــر لتحســين فــى و  ،إضــعاف األحــزاب السياســية أو إلــى تالشــيها تقريبــا

 ،استخدام وسائل عنيفة نظامين، كما تمّ األوضاع االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين من هذين ال
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والرفـــــاه  ،والصـــــحة ،وشـــــؤون التعلـــــيم ،وقاســـــية إلحكـــــام الســـــيطرة علـــــى الشـــــؤون المدنيـــــة واألمنيـــــة
ز مضمونه على مقاومـة تركّ  م(0227-0262)الفترة  خاللفى العمل األهلي  االجتماعي، إال أنّ 

، وحـق العـودة محـور العمـل السياسـي ،نوقـد اعتبـرت قضـية الالجئـيكافة أشكال مشاريع التوطين، 
اهـــــتم بتقـــــديم الخـــــدمات العامـــــة والطارئـــــة لالجئـــــين  ى، الـــــذىالخيـــــر  ىإضــــافة إلـــــى العمـــــل اإلغـــــاث

االتحـاد  :وتنظيمـات شـعبية أبرزهـا ،ونقابـات ،تحـاداتاوقد شهدت هذه الفتـرة تأسـيس  ،الفلسطينيين
 (.6110واالتحاد العام للمرأة)أبراش، تحاد العام لعمال فلسطين، العام لطلبة فلسطين، واال

 
فيــــرى )محيســــن  م(0227)فتـــرة االحــــتالل اإلســـرائيلي للضــــفة الغربيــــة وقطـــاع غــــزة عـــام فــــى أمـــا 

 ،لسياسات االحتالل العنصرية التصدىفى هذا القطاع كانت له مساهمته الملحوظة  ( أنّ 6110،
والتنميـة تحـت ظـروف  ل البنـاءمجـافـى  كـان لـه دور مركـزىو  ،تجاه األرض واإلنسان والمؤسسـات

فـى ، قـد لعبـت دورا مركزيـا ى اخـتالف أنواعهـاالفلسطينية وعلاألهلية المنظمات  كما أنّ  االحتالل،
ــــة ال ــــى مــــن نســــيج االجتمــــاعي للمجتمــــع الفلســــطينىحماي هــــددت كيانــــه  التحــــديات والمخــــاطر الت

 (.6110ووجوده)محيسن، 
 

 السـبعينات بعـد أنخـالل فتـرة  وتنشيط العمل األهلى، وقد طرأ تطور هام على صعيد إعادة تنظيم
، وقـــد قامـــت بإنشـــاء ىبـــرزت منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية كممثـــل شـــرعي ووحيـــد للشـــعب الفلســـطين

الضــفة فــى وقامــت بــدعم إنشـاء لجــان العمــل التطـوعي  ،الخـارجفــى العديـد مــن االتحـادات الشــعبية 
ــــاســــتجابت بشــــكل خــــالّ التــــى و  ،الغربيــــة وقطــــاع غــــزة ــــة ق ل بعض االحتياجــــات واألولويــــات التنموي

ولكن بدون أن يكون لها رؤية تنموية شاملة. وخالل هذه الفترة لم تشهد نشـوء مؤسسـات  ،المختلفة
خاصـــة النقابـــات ل اســـتمرت المنظمـــات الموجـــودة تنمويـــة مهنيـــة تقـــدم خـــدمات نوعيـــة للمجتمـــع، بـــ

قال إلى العمل دون أن تتمكن من االنت ىلخيرية بالعمل ضمن اإلطار اإلغاثوالجمعيات ا ،العمالية
ساعدت على تكريس هذا التوجـه نظـرة فصـائل منظمـة  ضمن اإلطار التنموى، ومن األسباب التى

ــــر الفلســــطينية لموضــــوع التنميــــة، حيــــث اعتبــــرت محــــاوالت تنمويــــة تحــــت ظــــروف  أن أى التحري
قامـة الدولـة المسـتقلة التحريـراألولوية هي  أنّ و  ،ني تطبيعا مع االحتالل اإلسرائيلىاالحتالل تع ، وا 

 (.6110لتنمية)محيسن، وليس ا
 
خــروج  بعــد، خاصــة الفلســطينيةاألهليــة ريخ المنظمــات تــافــى مرحلــة متميــزة  عقــد الثمانينــات شــهدو 

ائل وجــود توجــه جديــد لــدى الفصــفــى ســاهم  م(0226)منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن لبنــان عــام 
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فـــى علـــى اعتبـــار الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة الحلقـــة المركزيـــة  الفلســـطينية، هـــذا التوجـــه ينطـــوى
وهيئـات جماهيريـة تسـتطيع  ،ولجـان ،النضال، مما أدى إلى تركيز هـذه الفصـائل علـى إنشـاء أطـر

من ناحية، وتقـديم خـدمات تنمويـة للجمهـور مـن ناحيـة أخـرى،  لسياسىمن خاللها ممارسة العمل ا
وعــدم إخضــاع التنميــة بشــكل  ،االهتمــام بــالمجتمع المــدنيوهكــذا عــاد إلــى الوجــود مــن جديــد فكــرة 

وخاصـة األطـر الجماهيريـة األهليـة مطلق للنظرة السياسية الضيقة، وبالتالي اتسم عمل المنظمات 
نفس الوقـت. فى مع االهتمام بالتنمية  ، والتأطير السياسى،هذه المرحلة بالتعبئة السياسيةفي منها 

واألطــر الجماهيريــة قــد  ،ظهــور العديــد مــن المؤسســات ويعتبــر أنّ ويتفــق "محيســن" مــع هــذا الطــرح 
وقــد  لتقــديم خــدمات مفتقــدة مــن جهــة أخــرى،ارتــبط بحاجــة ملموســة لتــأطير الجمــاهير مــن جهــة، و 

)عبد عام انـدالع االنتفاضـة الفلسـطينية ،م(0227)استمرت هذه االستراتيجيات والبرامج حتى عام 
 .(6116الهادي، 

 
بإمكانيـة نشـوء  م( ظهور اعتقـاد سياسـى0227)ولقد رافق اندالع االنتفاضة الفلسطينية نهاية عام 

دولة فلسطينية مستقلة، وبناًء على هذا االعتقاد فقد شهدت هذه الفترة وجود توجه جديد للمنظمـات 
هدت شــ إلــى جانــب عنصــر المقاومــة، وبالتــالىبرامجهــا فــى أضــافت عنصــر البنــاء  عنــدما األهليــة،

 ،هــدفت إلــى دعــم والمؤسســات المهنيــة المتخصصــة والتــى ،نشــوء عــدد ال يســتهان بــه مــن المراكــز
سناد  ،وتطوير المؤسسـات الجماهيريـة ذات العضـويات الواسـعة ،وتمكين عمليات البناء الجارية ،وا 

بحاث وخاصة اللجان الجماهيرية والجمعيات الخيرية والتعاونيات، وقد نشأت نتيجة لذلك مراكز األ
والطفولــة المبكــرة والتعلــيم والزراعــة. إن تجربــة  ،ومراكــز التــدريب واإلقــراض واإلعــالم ،المتخصصــة

المجتمع الفلسطيني طوال انتفاضته األولى هي تجربة متميـزة وتسـتحق الدراسـة ويرجـع تميزهـا إلـى 
مـن تأسـيس  ىالشـعب الفلسـطين المقـاوم والنشـط، حيـث تمّكـن المجتمـع المـدنىفى أنها تجربة رائدة 

ــيم والصــحة، وبعضــها  الجمعيــات واللجــان لتصــريف شــؤون الحيــاة اليوميــة، وبعضــها لمتابعــة التعل
 (.6119ألعمال اإلغاثة وقيادة النشاطات السياسة)شاهين، 

 
وقــدوم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بتزايــد أعــداد المنظمــات  ،اتســمت مرحلــة مــا بعــد االنتفاضــة وقــد

عمليـــة البنـــاء فـــى دورهـــا، لـــيس  حيـــث تنـــامى هـــذه المرحلـــة أهميـــة خاصـــة،األهليـــة، كمـــا اكتســـبت 
يهـتم بمجموعـة مـن القـيم  فىثقـا ، وتقديم منظور تنمـوىتحديد مضمون عملية البناءفى فحسب بل 

ــــــة االجتماعيــــــة ــــــذات ،وحقــــــوق اإلنســــــان ،والديمقراطيــــــة ،"كالعدال والمشــــــاركة  ،واالعتمــــــاد علــــــى ال
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شراك المرأة  ة واالستدامة حماية حقوق الفئات الضعيفة المهمشو  ،العملية التنمويةفى المجتمعية، وا 
 (.6110واالستناد إلى مبادئ ومقاربات التنمية البشرية المستدامة")محيسن،  ،والتكامل

 
هنـاك قضـية تشـغل الشـعوب كوميـة فيهـا، إطار الحديث عن التنمية ودور المنظمات غير الحفى و 

 ، وترشــيد إدارة مــوارد التنميــة،كقضــية دفــع جهــود التنميــة الشــاملة ،البلــدان الناميــةفــى والحكومــات 
دعــم فــى أجمعــت علــى حيويــة دور المنظمــات غيــر الحكوميــة التــى هنــاك الكثيــر مــن الدراســات و 
أن وجــــود ســــلطة وطنيــــة  اتفــــاق علــــى الحالــــة الفلســــطينية ثمــــةفــــى ســــتراتيجية التنميــــة الوطنيــــة. و ا

حيــــاة المجتمـــــع فــــى ّشــــكل تحــــواًل نوعيــــًا  ،وقطــــاع غــــزةفلســــطينية علــــى أراضــــى الضــــفة الغربيــــة 
أيضـــا  بـــل يســـتدعى قـــوي فحســـب، الفلســـطيني، وهـــذا التحـــول ال يســـتدعى فقـــط وجـــود قطـــاع أهلـــى

تطــوير دور هــذا القطــاع بمــا ينســجم والتطــورات السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة، كمــا يوجــب 
تمكنهـــــا مـــــن تحديـــــد رؤى  (الجديـــــدة-القديمـــــة)إجـــــراء مراجعـــــة ألدوارهـــــا األهليـــــة علـــــى المنظمـــــات 

وتؤسـس لالنتقـال مـن اإلغاثـة إلـى التنميـة ومـن  ،واستراتيجيات جديدة تنسجم مع هذا الواقع الجديـد
ــــديمقراطي )محيســــن،  ــــى المجتمــــع المــــدني ال ــــد الهــــادي، 66: م6110المجتمــــع الطبيعــــي إل ، وعب

6116.) 
 

يــر الحكوميــة وأهميتهــا وخصائصــها والتطــور مفهــوم المنظمــات غمــن  لــى مــا تــم عرضــه،إاســتنادًا 
المجتمــع الفلســطيني، ومــدى أهميــة الــدور الــذي فــى التــاريخي لهــا، والتطــرق لنشــأة هــذه المنظمــات 

مجتمعاتهــا، يتضــح مــدى فــى عمليــة التنميــة فــى أو المتوقــع منهــا أن تلعبــه  ،تلعبــه هــذه المنظمــات
هذا القطاع  إلى هذه المنظمات أو إلىجهود الباحثين من تخصصات شتى  الحاجة إلى أن تتوجه

بهـدف  ،وتحديد مواطن قوته وضعفه ،الثالث كما يسميه البعض، بغية التعرف عليه بصورة أفضل
 العمل على تطويره وفق أسس سليمة تتفق مع مصلحة ومتطلبات المجتمع ككل.

 
 قطاع غزة:فى األهلية تصنيف المؤسسات  .2.4.9

 
قطاع غزة، ولكن يوجد فى األهلية إلى إحصاء دقيق للمؤسسات  قد ال يتم التمكن من الوصول

وزارة الداخلية واألمن  :العديد من اإلحصائيات تختلف باختالف الجهات المصدرة لها، مثل
ووكالة الغوث، ووزارة الشئون االجتماعية وشبكة المنظمات  لإلحصاء، المركزىوالجهاز  ى،الوطن

ما بين  اإلحصاءاتح تعداد هذه المؤسسات وفقًا لبعض اه يترو نّ إوغيرهم، وعلى األغلب فاألهلية 
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إلى  قليل يصلولكن النشط منها عدد  م(6106)مؤسسة وذلك حتى عام  (0611)إلى  (711)
الصادر من مكتب المنسق الخاا  ،وذلك حسب دليل المنظمات غير الحكومية ،مؤسسة (626)

دد المؤسسات غير الحكومية النشطة هو أمر تقدير ع حال، إن على أيغزة. فى لألمم المتحدة 
. ها، ثم إعادة فتح بعضألسباب عديدةالفترات األخيرة فى صعب بسبب إغالق بعض المؤسسات 

 وتنموى، صحى،يوجد منها ما هو و تقدمها التى الخدمات فى وتتنوع مجاالت هذه المؤسسات 
 (.6106 وغيرها )البحيصي، ،ورعاية معاقين وأسرى، وزراعى، وطفولى، واجتماعى،

 

فى ومنظمات غير الحكومية  (العامة للشئون العامة اإلدارة )وحسب دائرة الدراسات واألبحاث 
والجمعيات األهلية عدد الهيئات  ىإجمال (م6102)مطلع عام فى  قد بلغغزة، فى وزارة الداخلية 

جمعية  (27)جمعية أهلية محلية وأجنبية منها،  (207)قطاع غزة فى الخيرية واألجنبية المسجلة 
محافظة فى محافظة غزة، وواحدة فى جمعية أجنبية  (25) :أجنبية مقسمين على النحو التالي

جمعية أهلية محلية وقد تم توزيعهم على  (291)محافظة خانيونس، وفى شمال غزة وواحدة 
 :التالىمحافظات غزة الخمسة على النحو 

 

 :قطاع غزةفى المحلية األهلية ل تعداد الجمعيات والمؤسسات : جدو0.9جدول 
 

 النسبة عدد المؤسسات المحافظة

 %02 091 شمال غزة
 %51 606 غزة
 %00 20 ىالوسط

 %09 006 خانيونس
 %01 29 رفح
 %011 291 ىاالجمال

 
 

 تواجه عمل المنظمات غير الحكومية:التى التحديات والصعوبات  .01.4.9
 

 الداخلي: ىعلى المستو أولا: 
 
ال يزال فعلى الرغم من اعتماد مدونة سلوك المؤسسات األهلية، . قضايا الحوكمة والستدامة: 0

اإلجراءات لدى المؤسسات فى و  ،الحكماالدارة، و ممارسات فى هناك قلق حول وجود ضعف 
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أهلية  وضبط جودة العمل من مؤسسات ،المراقبةفى ذلك، هناك ضعف  إلى باإلضافة ،األهلية
االستدامة المالية واالعتماد فى النقا  :هواألهلية أكبر نقطة ضعف لدى المؤسسات  كثيرة. إنّ 

 وبناء عليهُعرضة ألولويات وسياسات تمويل الجهات المانحة.  مما جعلها ،على التمويل األجنبي
بدال من التركيز على  ،معتمدة عليهانحو المشاريع األهلية المؤسسات  توجهمخاوف من  يوجد

تقول بأن االنتخابات الدورية ال التى هنالك جدال بخصوا الفكرة  كما أنّ  ،عملهافى البرامج 
 ،األهليةبسبب ضيق قاعدة بعض المؤسسات  ،األهليةتؤدي بالضرورة لقيادات جديدة للمؤسسات 

 (.6102 البعض اآلخر)عنبر،فى المحاباة والمحسوبية  من ووجود قدر
العمل فى ال تزال مشاكل المنافسة، واالزدواجية : قطاع المؤسسات األهلية وحدة فى . نقص 9

هناك تكامل  ذلك،إلى موجودة داخل قطاع المؤسسات األهلية. باإلضافة  ،وتشتيت الجهود
(، grassroot institutionsوالمؤسسات القاعدية ) ،الكبرىاألهلية ضعيف بين المؤسسات 

الوحدة بين فى ونقا  ،العالقة مع المجتمعفى  ىوهناك تراجع نسب ،الريفية المناطقفى خاصة 
مشترك. كما أّن الصبغة السياسية لبعض  متابعة توجه استراتيجيفى األهلية المؤسسات 
القطاعات  انطباعا لدى بعض ويعطى ،يمس بموضوعية القطاع األهلياألهلية المؤسسات 
لدى  ىالرأفى هناك أيضًا اختالف و أدوات لألحزاب السياسية.  هىاألهلية المؤسسات  األخرى أنّ 

الضفة الغربية وقطاع غزة حول عالقة الحكومة مع المؤسسات فى األهلية المؤسسات 
 (.6112األهلية)بدر،

أكثر من الالزم األهلية رّكزت المؤسسات التنمية القتصادية: و . تأثير ضعيف على السياسة 1
السياسات وصياغتها  الخدمات األساسية، بينما كان لها تأثير محدود على تشريععلى تقديم 

هذه المؤسسات ال تملك القدرة والجهود الكافية لتعزيز  أنّ  لىفضاًل ع ،وعلى سياسات التمويل
ومعالجة االختالالت االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن تشوهات السوق  ،االقتصادية التنمية

(market distortions). 
والقطاع العام األهلية هناك عالقة ضعيفة بين المؤسسات . تهميش المؤسسات األهلية: 4

الوقت نفسه)سونجو، ونجم، فى يبدو كأنه ال يعطيها ما تستحقه من اهتمام  ى، والذالفلسطينى
6106). 

 

 الخارجي: مستوىثانياا: على ال
 
والتدابير التقييدية المفروضة على الفلسطينيين  اإلسرائيلى،تؤدي سياسات االحتالل . الحتالل: 0

 فرضتكما  ،الضفة الغربية وقطاع غزةفى  االقتصاديةو إلى استمرار المعوقات االجتماعية 
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واتفاقات  6و  0االتفاقيات الُموّقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية )أوسلو 
أنشطة  تددوه من عمل المؤسسات األهلية. حجّمت ىيود التباريس االقتصادية( بعض الق

ال تعترف بالحقوق الفلسطينية الوطنية بإضعاف  ىالت ،التطبيع مع المؤسسات اإلسرائيلية
 (.6102المعارضة لالحتالل)عنبر، 

الضرائب المفروضة من  استمرار إنّ ال: . النقسام السياسي الداخلي وغياا نظام سياسي فع  9
 تطبيق قانونفى بعض ممارسات التعسف إلى الحكومة على المؤسسات األهلية، باإلضافة 

وهنالك ميول  ،، بالحد من فعالية هذه المؤسساتأدى إلى الحد وتنظيمهااألهلية المؤسسات 
 ،هليةاألوغزة، للسيطرة على المؤسسات  الضفة الغربيةفى متزايدة لدى كل من الحكومتين، 

تحكم التى وهنالك صراعات بين الُنظم القانونية المختلفة  المجتمع.فى ومحاولة تقويض دورها 
األهلية متضاربة تجاه المؤسسات  وجود سياساتمع الضفة الغربية وغزة. فى األهلية المؤسسات 

 (.6106متداخلة)سونجو، ونجم، بين عدة جهات ترخيا حكومية ذات صالحيات 
التوتر السياسي  بسببالفجوة االجتماعية فى اتساع  هناكاألنماط الجتماعية: فى . تغيرات 1

كما أدى  ،فلسطينفى االستقرار السياسي العام  عدم ومعالمتزايد بين األحزاب السياسية الُمتنافسة 
 مما أدى فصائلية غير ديمقراطية داخل المجتمع لى توجهاتإ ى/اإليديولوجىتزايد التعصب الفكر 

  (.6112)بدر،االجتماعىالنسيج  والى تفكك البشرىاألمن فى و  ،السالم الداخليفى إلى انخفاض 
َهش ويفتقر إلى االستدامة نظرًا  المحلىاالقتصاد  إنّ . األزمة المالية المحلية والعالمية: 4

 اً تصادياق اً ك نمطهنا كما أنّ  ،العتماده الكبير على التمويل الخارجي الذي ال يمكن التنبؤ به
أدى إلى خلق طلب ُمصطنع على السلع  ،قطاع غزةفى بالنخب السياسية  اً مرتبط اً ناشئ

إلى  أدىهذا و زيادة األسعار على حساب الفقراء والفئات المهمشة. إلى أدى بدوره  والخدمات، مما
وقد تسببت األزمة  .سبب إضعافًا لالقتصاد الرسمي مما ،وغير ُمنتج طفيلى،نمو قطاع اقتصادي 

والوفاء  ،يمر بها القطاع العام إلى تقويض قدرته على توفير الخدمات األساسيةالتى المالية 
تضرب  ىيمكن أن تؤثر األزمة االقتصادية العالمية الت ،بالتزاماته المالية للمؤسسات األهلية

ل المؤسسات فلسطين، وعلى عمفى اقتصاد البلدان المانحة على مستقبل تمويل التنمية 
 (.6106األهلية)سونجو، ونجم، 

تزيد متطلبات الدولية: األهلية . تأثير متطلبات المانحين والمنافسة القادمة من المؤسسات 5
جراءات التمويل المشروط، من الصعوبة و التمويل المرهقة،  تواجهها بعض المؤسسات  التىا 

عمل فى ومما يسبب التعقيد  .كما أنها تزيد عبء العمل ،الحصول على األموالفى األهلية 
زيادة  المنافسة بين الجهات المانحة لتقديم الدعم وفقًا ألولوياتها وسياساتها. إنّ األهلية المؤسسات 
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د بتهميش دور  ،تحديد األولوياتفى األهلية اشتراك المؤسسات الدولية  وتنفيذ البرامج ُيهد 
 (.6102أعمال التنمية ويربك أولوياتها)عنبر، فى لية األهالمؤسسات الفلسطينية 

خلق بيئة فى وتساهم طبيعة التمويل قصير المدى للمؤسسات األهلية، والقائم على مبدأ المشاريع 
الحفاظ على األهلية مما يجعل من الصعب على المؤسسات فى عمل ذات انعدام باألمن الوظي

 .أصحاب الخبرات والكفاءة منموظفيها 
 قللّ  ،المنظومة القيمية بين الفلسطينيينفى إّن التراجع : ىتراجع اهتمام المجتمع بالعمل التطوع .7

 ىالنظام التعليمكما أّن  الماضي نمو عمل المؤسسات األهلية.فى غّذت التى من ثقافة التطوع 
ونجو، ونجم، )سالتنموىال يزود الطالب بالقيم المناسبة، وال بالتوجهات والمهارات الالزمة للعمل 

6106.) 
 

من الصعوبات من أهمها االنقسام السياسي بين  اً تواجه كثير األهلية ويرى الباحث أن المؤسسات 
، وكذلك زيادة ىظل االستقطاب السياسفى األهلية قدرات المؤسسات  الذى انهكشطري الوطن، 
ترفضه كثير من مؤسسات القطاع،  والذىبالتوقيع على وثيقة االرهاب ” المشروط“نسبة التمويل 

يمر بها االقتصاد  ىوضاع االقتصادية الصعبة التاألوقلة ومحدودية التمويل المحلي بسبب 
، وعدم القدرة على وضع المفروض على قطاع غزة ى، وسياسة الحصار االسرائيلىالفلسطين

د على النفس من خالل استراتيجية الخروج من أزمة التمويل من خالل االكتفاء الذاتي واالعتما
القدرة على انتاج خدمات تعود بالنفع االقتصادي الذاتي، ومحدودية دور المنظمات األهلية في 

 التأثير في النظام السياسي الفلسطيني.
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 جمعية النور الخيرية: المبحث الرابع 5.9
 

 :مقدمة .0.5.9
 

والتى تأسست عام  ة،قطاع غز فى العاملة األهلية عد جمعية النور الخيرية من المؤسسات تُ 
بموجب قانون الجمعيات  ،الصادر من وزارة الداخلية (7190)تحت ترخيا رقم  م(6110)

 ىوه ،الوزارة المختصة بالعمل من ترخياو ، (6111)( لسنة 0الخيرية والهيئات الخيرية رقم )
 وزارة الشؤون االجتماعية.

 
ولها ذمة مالية مستقلة، ولها حق تملك  ،الخيرية بالشخصية االعتباريةوتتمتع جمعية النور 

 حدود تحقيق أهدافها، وكان من أبرزفى والتصرف فيها  ،وغير المنقولة ،األموال المنقولة
 الشيخ صالح شحادة. المؤسسين لها

 
غ عدد بمدينة غزة، وليس لها فروع أخري، ويبل الرئيساعتمدت جمعية النور الخيرية مقرها و 

عني بأسر تُ  وهى ،موظف وموظفة، وتتميز بنوعية النشاطات المقدمة للمستفيدين (011)موظفيها 
ويسد  ،هذه العائالت ويستر وأسرهم، وتقدم من الخدمات ما يخدم ىوالجرحالشهداء واألسري، 

بعض احتياجاتهم المادية والمعنوية، كما وتقدم لذويهم جملة من األنشطة والخدمات والدورات 
 (.6102والمخيمات الصيفية)جمعية النور الخيرية،  ،التوعوية والتربوية

 
 :رؤية الجمعية .9.5.9

  

 ىالذ ىنسانالخيرى واإل: التميز لريادة العمل عملها من خالل رؤية وهيفى تنطلق الجمعية 
 لتأصيل واإلبداع.وايجمع بين اإلنسانية 

 

 :رسالة الجمعية .1.5.9
  

فى سرى واأل)أسر الشهداء والجرحى  أكثر الفئات احتياجاً أوضاع لتحسين تسعى الجمعية 
من خالل تحويٌل جهود الخيٌريٌن ومساهماتهم إلى  ،سرهم( وتنميٌة مهاراتهم ودعم قدراتهمالسجون وأ
متكافل  تنموىوخدمات إغاثيٌة وتنمويٌة وتأهيلية وتدريٌبيٌة، للوصول إلى مجتمع  شاريعبرامج وم
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وجه التحديٌات ومحافظا على األخالق فى والوقوف  ،كريٌم قادر على الصمود على أرضه
 ه ووطنه.ودينته لعقيده وانتماءه قيم للمجتمعتحفظ التى اإلسالميٌة 

 
 أهداف الجمعية: .4.5.9

 

 الجمعية لتحقيق األهداف التالية:تهدف 
 

 االجتماعية والنفسية والصحية والمادية والثقافية للمعتقل. ىمتابعة النواح .0
وتقديم المساعدة الالزمة  ،المعتقلين من خالل زياراتهم الميدانية ىالعمل على التخفيف عن ذو  .6

 لهم.
 والمعتقلين. ىتعالج شؤون األسر  ىالتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية الت .9
 العمل على إعادة تكيف المعتقل مع المجتمع بعد تحرره. .6
 والحاالت االجتماعية. ،عاقات الدائمةى اإلوذو  ىمتابعة الجرح .5
 وتقديم المعونة الالزمة لهم. ،متابعة أسر الشهداء .2
 نسانية لألسر المحتاجة.تقديم المساعدات المالية والعينية واإل .7

 
 لجمعية النور الخيرية: ىالهيكل التنظيم .5.5.9

 

 ىيوضحها الشكل التال ،ات تنظيمية مختلفةمستوىيتكون الهيكل التنظيمي لجمعية النور من 
 (:6102)الشؤون اإلدارية والمالية لجمعية النور الخيرية، 
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 .الهيكل التنظيمي لجمعية النور :9.9شكل 
 

 :اإلدارةمجلس  .0
 

وأمين  ،وأمين السر ،ونائب الرئيس ،الرئيس وهممن سبعة أعضاء،  اإلدارةيتكون مجلس 
 بما يلي: اإلدارة ويختا مجلس  خرين.ة أعضاء آوثالث ،الصندوق

 
عداد اللوائح واألنظمة والتعليمات الالزمة. ،إدارة شؤون الجمعية - أ  وا 
 وانهاء خدماتهم وفقًا ألحكام القانون. ،تعيين الموظفين الالزمين للجمعية وتحديد اختصاصاتهم - ب
 وتحديد اختصاا كل منها. ،تكوين اللجان التى يراها الزمة لتحسين العمل - ت
 ومشروع الموازنة للسنة الجديدة. ،ب الختامي عن السنة المالية المنتهيةاسعداد الحإ - ث
 خطوط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية. ، وأىتقديم التقارير السنوية اإلدارية والمالية - ج
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وتنفيذ قراراتها طبقًا ألحكام  ،لجلسة عادية أو غير عادية لالجتماعدعوة الجمعية العمومية  - ح
 القانون.

مالحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو الجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق  متابعة أى - خ
 بنشاط الجمعية أو الهيئة والرد عليها.

 
 المدير العام: .9
 

تتمثل باإلشراف على جميع أعمال  يوجد مدير عام واحد للجمعية، محدد الصالحيات التى
 الجمعية.فى وعلى مدراء الدوائر واألقسام وجموع الموظفين، وتكون له المرجعية العامة  ،الجمعية

أقسام ويشرف رؤساء  (01)على  يشرفو ،مدراء دوائر ةالجمعية ثالثفى مدراء الدوائر: يوجد 
 (.م6109موظف)النظام الداخلي للجمعية،  (22)األقسام على 

 
 مجالت عمل جمعية النور الخيرية: .1.5.9

 
وتربوية لجميع  ،واجتماعية ،نسانيةعدة مجاالت، إفى قطاع غزة فى تعمل جمعية النور الخيرية 

 وهم:، والمستفيدة منها الفئات المكفولة
 

 فئة أسر الشهداء. .0
 وأسرهم. فئة الجرحى .6
 داخل السجون وأسرهم. فئة األسرى .9

 
ولو بالحد  ،ئات المكفولة لديهاالفرد من الف ما يحتاجهوتعمل جمعية النور الخيرية على توفير 

 عيش حياة كريمة.كي يل دنىاأل
)جمعية النور هي تى تقدمها للفئات المكفولة لديهامجاالت أعمال جمعية النور ال ومن ضمن
 :(6102الخيرية، 

 
 الكفاالت المالية البسيطة. .0
 الميدانيةالزيارات  .6
 وزوجاتهم. الشهداء وابناء االسرىبناء متابعة األيتام من أ .9
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 .للجرحى والدائم المرحلى تقديم العالج .6
 تركيب بعض األطراف الصناعية حسب المشاريع المقدمة لها. .5
 .(صيفية وشتوية)المخيمات الترفيهية والتربوية لكل الفئات  .2
 الندوات والدورات التربوية. .7
 ائية والتمويلية.تقديم الطرود الغذ .2
 تحفيظ القرآن الكريم. .2

 غاثية متنوعة.مشاريع إ .01
 .واحتياجاتهم داخل السجون األسرى متابعة .00

 
 البحث الجتماعي:و دائرة األنشطة  .1.5.9

 
 ،م مؤهلةالجمعية والتى لديها طواقفى من أهم الدوائر  ىدائرة األنشطة والبحث االجتماع إنّ 

 ،مهمتهم متابعة األسر واأليتام ،وموظفة اً موظف (21) ىوتقدر بحوال ،ومدربة ذات خبرة وكفاءة
نشطة الخاصة واالحتياجات المادية، وتنفيذ األ نسانية والتربويةاإلمن جميع النواحي  ىسر األسر وأُ 

وتكون ضمن سلسلة من العمليات المنظمة  ،الجمعية ىوالعامة التى تحتاجها األسر المكفولة لد
 :(6102)جمعية النور الخيرية، تتمثل باآلتي وفق أصول المهنة

 
حسب السياسة المالية  ،يتم تقديم عدد من الكفاالت المالية البسيطةالكفالت المالية البسيطة:  .0

 ،المعتمدة لدى الجمعية ضمن برنامجها االغاثي، ويقدم على دفعات منتظمة كل ثالثة أشهر
 .المصرفدفعة مالية يستلمها المستفيد عبر 

الباحثين والباحثات االجتماعيات ومدرب من  ،الجمعية طاقم مؤهل فىيعمل  الزيارات الميدانية: .9
بتعبئة االستمارات والنماذج الخاصة  ويقوممع الحاالت اإلنسانية كافة، التعامل  يستطيعون

الجمعية، وتقوم تلك الطواقم بتسجيل كافة العمليات فى حسب األسس العلمية والموضوعة  ،بذلك
والتغييرات التى تطرأ على األسر المكفولة من )زواج، ميالد، مناسبات مفرحة أو محزنة الى 

 غير ذلك( ومشاركتهم تلك األحداث.
أبناء الشهداء يتابع قسم البحث االجتماعي  متابعة األيتام من أبناء الشهداء وأبناء األسري: .1

 ،داخل سجون االحتالل معتقلوناؤهم بى الذين آأبناء األسر و  ،من النواحي التربوية والتعليمية
 كافة المجاالت التربوية والتعليمية. ىفويتم تقديم العون 
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من  الذين أصيبوا ىتقوم الجمعية بتقديم العالج للجرح :ىللجرح والدائم ىتقديم العالج المرحل .4
من خالل يتم تقديم العالج لهم االحتالل أو خالل العدوان اإلسرائيلى المتكرر على قطاع غزة، و 

 .العديد من األطراف األخرىمن خالل المشاريع الممولة من و  ،تحويلهم للعالج خارج فلسطين
تقوم الجمعية بعمل مشاريع  تركيا بعض األطراف الصناعية حسا المشاريع المقدمة لها: .5

الثنين معًا، لمن فقدوا أرجلهم أو أيديهم أو ا عالجية تقوم من خاللها بتركيب أطراف صناعية
 اإلضافة الى توفير األدوات المساعدة لهم.ب

تقوم الجمعية خالل فصل الصيف  :(صيفية وشتوية)المخيمات الترفيهية والتربوية لكل الفئات  .1
 ىيقوم قسم الجرح كما ة والتعليمية وغيرها،بإقامة عدة مخيمات صيفية منها التربوية والترفيهي

دمج الجرحي الذين أصيبوا وفقدوا المخيم  حيث يتم من خالل هذا ىسنو فى بعمل مخيم صي
 جراء االصابة. مما يعانونهللتخفيف ، ومحاولة مساعدتهم المجتمع فى أو أرجلهم  ،أيديهم

 بعقد دورات ،تقوم الجمعية من خالل برامج التدريب والتثقيف لديها الندوات والدورات التربوية: .1
الدين اإلسالمي السليم الذى يتوافق مع  والتربوي ،خالقيتربوية حتى تحافظ على السلوك األ

على التعامل مع تلك البرامج  الباحثون والمشرفون القادرونيشرف على تلك الدورات و ، الحنيف
 التدريبية.

 ،تقديم الطرود الغذائية مشاريع يتم من خاللهاهناك  تقديم الطرود الغذائية والمشاريع الغاثية: .8
 وغالبًا ما تكون موسمية. ،األسرة من السؤالتحفظ خاللها والتى من  ،غاثية عاجلةومشاريع إ

والتى تكون  ،تقوم الجمعية بعمل برامج من أجل تحفيظ القرآن الكريم تحفيظ القرآن الكريم: .2
 لبعض الفئات المكفولة ضمن برامج ممنهجة.

 ىاألسر  ىتقوم الجمعية بالتواصل مع ذو  متابعة األسري واحتياجاتهم داخل السجون: .01
 (الكانتينا)بنائهم داخل األسر من خالل تقديم وتقوم بمتابعة شؤون أ ،لدي الجمعيةالمكفولين 

 للدفاع عنهم. محاميهنوما يمكن تقديمه من  ،صرف لألسيرالتى تُ 
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 الدراسات السابقة :المبحث الخامس 2.9
 

 مقدمة: .0.1.9
 

قد تم و واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة،  ،والعربية ،من الدراسات المحلية اً تم عرض عدد
وأجنبية، وسيتم استعراضها  ،وعربية ،فلسطينيةدراسات  :تقسيم الدراسات واألدبيات السابقة الى

 على النحو التالي:
 

 الدراسات الفلسطينية: .9.1.9
 
األداء أثر آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات على  ( بعنوان:"م9108دراسة )اليازجي،  .0

 قطاع غزة".فى األهلية المؤسسات فى  ىالمؤسس
 ىليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات، على األداء المؤسسفت الدراسة إلى التعرف على أثر آهد
، ىالتحليل يفقطاع غزة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفى االجتماعية األهلية المؤسسات فى 
األهلية تم تصميم استبانة كأداة رئيسة للدراسة، وتم اختيار عينة عمدية من المؤسسات و 

 استبانة. (051)( مؤسسة وتوزيع عدد 21قطاع غزة وعددها )فى االجتماعية 
 

آلليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات  نتائج من أهمها: وجود أثر ايجابى وخلصت الدراسة الى
داء األفى %( من التغيرات الحادثة 79.9ما نسبته ) ن أنّ على األداء المؤسسي، حيث تبيّ 

قطاع غزة بكل من )العمليات الداخلية، واآلليات فى األهلية  المؤسساتترجع الى التزام  المؤسسى
، وكشفت ىلى عوامل أخر إنها ترجع إ( ف62.7والتى تساوي ) العالئقية(، أما النسبة المتبقية

 لمبادىء حوكمة تكنولوجيا المعلومات.األهلية المؤسسات  ىاهتمام وتبنعن مدى النتائج أيضًا 
 
المنظمات فى واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد  ( بعنوان:"م9104دراسة )الدحدوح،  .9

 محافظات غزة".فى الفلسطينية األهلية 
األهلية المنظمات فى هدفت الدراسة الى التعرف على واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد 

 ،ىالتحليل يفستخدام المنهج الوصاالغرض تم  هذا ولتحقيق ،محافظات غزةفى الفلسطينية 
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( منظمة، وبلغت عينة الدراسة 229بلغ مجتمع الدراسة ) وقدوتوزيع استبانة على عينة الدراسة 
 من مجتمع الدراسة. ( منظمة011)
 

فى وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: يتم تطبيق معايير الحكم الرشيد 
%(، وتبين أنه ال توجد فروق ذات 76.26قطاع غزة بنسبة )فى الفلسطينية األهلية المنظمات 

فى الفلسطينية األهلية المنظمات فى درجة تطبيق معايير الحكم الرشيد فى داللة إحصائية 
، عدد ىالوظيف ى، المسمى، العمر، المؤهل العلمالنوعتعزى للمتغيرات التالية: ) ،محافظات غزة

هناك صعوبات تواجه المنظمات  كما تبين أنّ  .سنوات الخدمة، نوع المنظمة، عدد العاملين(
%( من 29.96تطبيق معايير الحكم الرشيد بنسبة )لمحافظات غزة فى الفلسطينية األهلية 
مجال الحكم الرشيد، وخشية فى محدودية الموارد المالية، ضعف البرامج المتخصصة  :أبرزها

 بعض المنظمات من التغيير بشكل عام.
 
المنظمات غير فى ( بعنوان: "دور تطبيق مبادىء الحكم الرشيد م9109دراسة )الحلو،  .1

 تحقيق التنمية المستدامة".فى قطاع غزة فى الحكومية 
منظمة غير  (011)أكبر فى هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد 

فى تحقيق التنمية المستدامة فى وأثرها على مساهمة هذه المنظمات  ،قطاع غزةفى حكومية 
قام بمراجعة  فقد، التحليلى يفالمجتمع. وإلجراء هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الوص

والدراسات السابقة لتحديد مبادئ الحكم الرشيد، وتحديد معايير تحقيق التنمية  ،األدبيات النظرية
لس اة، وتم توزيعها على رؤساء مجكأداة رئيسالمستدامة، كما أعد الباحث استبانة لغرض البحث 

وقد تم استرداد  ،غزةقطاع فى ألكبر مائة منظمة غير حكومية  التنفيذ بينوالمدراء  اإلدارة 
 استبانة تم توزيعها. (611)استبانة من أصل  (065)
 
المنظمات غير فى وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: يتم تطبيق مبادئ الحكم الرشيد  

 ، حيث تقوم المنظمات غير الحكومية بتطبيق مبادئ(%77.77)قطاع غزة بنسبة فى الحكومية 
جماع، األنظمة الداخلية )حكم القانون(، الفاعلية والكفاءة، الرؤيا واة، اإل)المساءلة، العدل والمسا

نحو  ،عام لدى هذه المنظمات ىاالستراتيجية، الالمركزية، الشفافية( بنسب مقبولة تظهر وع
حصائية عند توجد عالقة طردية ذات داللة إو  يجابية للحكم الرشيد كأسلوب إدارى،اآلثار اإل
قطاع غزة فى المنظمات غير الحكومية فى الداللة بين تطبيق مبادئ الحكم الرشيد  مستوى
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تحقيق التنمية فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث ساهم تطبيق تلك المبادئ فى والمساهمة 
 المجتمع.فى االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 
قطاع فى الفلسطينية األهلية المنظمات فى الحوكمة  ( بعنوان:"م9118دراسة )األغا،  .4

 غزة".
األهلية المنظمات فى هدفت الدراسة الى التعرف على واقع تطبيق مبادىء الحكم الرشيد 

ركّزت و  ،مؤسسات أهلية 01قطاع غزة، وقد أجريت الدراسة الميدانية على فى الفلسطينية العاملة 
، اإلدارةومهام ومسؤوليات مجلس  )الجمعية العمومية للمؤسسة،:ة هيعلى قياس أربعة أبعاد رئيس

 المصارفالمؤسسة واإلفصاح عنها، والعالقة مع أصحاب المصالح )فى وشفافية المعلومات 
 والشركات الخاصة والموردين والجمهور(.

 
االنتخابات المباشرة هى الطريقة األكثر  أهمها: أنّ  منوخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

 اإلدارة مجالس فى الفلسطينية، والقرارات األهلية المؤسسات فى  اإلدارة تشكيل مجالس فى باعًا اتّ 
تعمل على تحقيق مصلحة  اإلدارة تتم بالتشاور والتصويت وليس قرارات فردية، ومجالس 

د فيها مدقق داخلي تحقيقًا جيو األهلية غالبية المؤسسات  أنّ و المؤسسات األهلية، فى الموظفين 
 الشفافية، كما يوجد بها نظام داخلي لمراقبة تطبيق قواعد السلوك المهني للموظفين. للنزاهة و 

 
 الدراسات العربية: .1.1.9

 
دعم وتطوير نظام فى ( بعنوان: مبادىء وآليات الحوكمة ودورها م9108دراسة )عبد الوهاا،  .0

 المحلية المصرية. اإلدارة 
وتطوير نظام  ،تفعيلفى هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على أهمية استثمار منهج الحوكمة 

وبما  ،بكفاءة وفعالية ى، بغية توجيه آليات التعامل مع المجتمع المحلىالمحلية المصر  اإلدارة 
، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل الرجوع الى المصادر يخدم المواطن

 .الت والتقارير ذات العالقة بموضوع الدراسةوالمقا
 

تطوير نظام فى  ىمنهج الحوكمة بشكل إيجابساهم وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 
ليات آالعمل بالمحليات، وذلك من خالل تدعيم مبدأ المساءلة اإلدارية، وزيادة الشفافية وتفعيل 

رفع كفاءة إيصال الخدمات العامة. وتتعدد دوافع  إلىالمساءلة وتمكين المواطنين، باإلضافة 
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واالهتمام  ،تحقيق التنمية الشاملةفى نابع من الرغبة وذلك المحليات فى تطبيق منهج الحوكمة 
، ىوالسياس ىجتماعاالستقرار وتدعيم حالة اال ،حتياجات المواطنينا ىتلب ىبتقديم الخدمات الت

وتدعيم المشاركة الشعبية، لما لذلك من إسهام وتعزيز لقدرة  ،وتحقيق التوازن بين الدولة والمجتمع
 تحقيق أداء أفضل.فى المحليات 

 

أثر تطبيق مبادىء الحوكمة عن المسؤولية  ( بعنوان:"م9101خرون، ميتاني، وآدراسة ) .9
 منظمات األعمال الخيرية: دراسة ميدانية مدينة إربد".فى الجتماعية 

على و منظمات األعمال الخيرية فى أثر تطبيق مبادئ الحوكمة  علىلى التعرف هدفت الدراسة إ
مدينة إربد، ولتحقيق أهداف الدراسة تم فى منظمات األعمال الخيرية فى المسؤولية االجتماعية 

منظمات فى وموظفة  اً ( موظف062، وتكونت عينة الدراسة من )التحليلى فيباع المنهج الوصتّ ا
 كأداة للدراسة. االستبانة ينة إربد، وتم استخدام مدفى األعمال الخيرية العاملة 

 

تطبيق مبادئ هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  لى نتائج من أهمها: أنّ وخلصت الدراسة إ
منظمات األعمال الخيرية. وقد فى المسؤولية االجتماعية و منظمات األعمال الخيرية فى الحوكمة 

فى ة ياألعمال الخيرية على أن تطبيق الحوكمة المؤسسقطاع منظمات فى اتفقت آراء العاملين 
هناك عالقة طردية بين  نّ في هذا القطاع، كما أ تعزيز الثقةفى له األثر الكبير  ىالقطاع الخير 

فى سمح بتعزيز وجود الحوكمة تس ىفعندما تتوفر األول ،المسؤولية االجتماعية وحوكمة المنظمات
 منظمات األعمال الخيرية.

 
المنظمات غير فى تفعيل الرقابة المالية  ( بعنوان:"م9101)عبد الغفار، وحماد، دراسة  .1

 الهادفة للربح من خالل تطبيق آليات الحوكمة : دراسة ميدانية".
 ىواإلدار  ىالجهات المسئولة إلي خطر الفساد المال جميعانتباه لى لفت هدفت الدراسة إ

فى وعلى المجتمع بشكل عام، ودور آليات حوكمة الشركات  ،بشكل خاااألهلية بالجمعيات 
رقم  الىالقانون الحفى ة الخلل الموجود وذلك لمواجه ،الحد منه من خالل تفعيل هذه اآلليات

اسة النظرية والدراسة الدر منهج البحث علي الجمع بين  اعتمد، كما م(6116)لسنة  (26)
 الميدانية.

 

وذات داللة  ،النتائج من أهمها: وجود عالقة ارتباط طرديةوتوصلت الدراسة إلى عدد من 
ح وآليات الحوكمة بالمنظمات للر فى قوة أو ضعف عناصر الرقابة المالية  ىإحصائية بين مد

حصائية بين متغير الرقابة وآليات الحوكمة لخارجية، ووجود عالقة ذات داللة إالداخلية وا
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جود عالقة بين متغير النظم المحاسبية والرقابية وو  ،وخصائا المنظمات غير الهادفة للربح
 وخصائا المنظمات غير الهادفة للربح. ،بالمنظمات غير الهادفة للربح

 

تفعيل مؤسسات فى ( بعنوان: "الحوكمة ودورها م9104دراسة )صالح، وابن عمارة،  .4
 األوقاف الجزائرية لتحقيق التنمية المستدامة".

والتنمية المستدامة،  ىمن الوقف اإلسالم المفاهيم المتعلقة بكلٍ هدفت هذه الدراسة إلى توضيح 
زيادة كفاءة أداء مؤسسات األوقاف، فى مبادئ وآليات الحوكمة  ى تقوم بهال الذوالدور الفعّ 

براز أهمية حوكمة مؤسسات وعلى  وتبيان أثر الوقف على االقتصاد المجتمع الجزائري، وا 
 يفها على االستدامة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصتحقيق قدرتفى االوقاف الجزائرية 

 تعرضت لموضوع الدراسة. ى، من خالل العودة إلى المراجع والبحوث التىالتحليل
 

ار األوقاف بأعلى درجات وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: ضرورة التزام نظّ 
بإصدار تقارير سنوية،  ، والمالى،واألداء االجتماعي ،والعمليات ،والبرامج ،اإلفصاح عن األنشطة

كونها أداة لتقييم فى مؤسسة الوقف فى تحقيق الحوكمة الفعالة فى حيث تكتسب الشفافية أهميتها 
عتماد كفاءات متخصصة، وهذا لضمان الجدية والفعالية اء المؤسسة ومتولى شؤون الوقف، واأد

الة، ها غير فعّ نّ د تسير بطريقة أقل ما يقال عنها إألمد بعي ظلت وقاف الجزائرية التىإدارة األفى 
 .اإلدارة مجال  فىبل عطلت ترقية األوقاف بما يتوافق والمعايير العلمية الحديثة 

 

( بعنوان: "الحكم الراشد لتحقيق التنمية المستدامة م9101دراسة )عياش، وابن مخلوف،  .5
 للتقييم من قبل النظراء".إفريقيا من منظور اآللية اإلفريقية فى 

تعزيز فى هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور اآللية اإلفريقية للتقييم من النظراء 
رساء قواعد الحكم الراشد  ات الحالية من ظل التطورات والرهانفى خاصة  ،الدول اإلفريقيةفى وا 

 .ىالتحليل في، واستخدمت الدراسة المنهج الوصأجل النهوض التنموى
 

الحكم الراشد هو الدعامة األساسية لبلوغ  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أنّ 
لذلك ربطته  ،قيام أسس وآليات الحكم الراشد تحقيق التنمية يستدعى التنمية المستدامة، كما أنّ 

الكثير من المنظمات الدولية بتوفير شروط الديمقراطية وحقوق اإلنسان، كما خلصت الدراسة إلى 
 تبنىفى لم يحمل عناصر جديدة للحكم الراشد، لكن موطن االختالف يكمن  التصور اإلفريقى أنّ 

 األفارقة أنفسهم إلطار الحكم الراشد وكيفية تجسيده.
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 بية:الدراسات األجن .4.1.9
 

( بعنوان: هل تؤثر حوكمة الشركات على اإلفصاح Mahmood, et., al.,2018دراسة ) .0
 عن الستدامة؟  

أثر حوكمة المنظمات على الكشف عن االستدامة االقتصادية فى لى البحث إهدفت الدراسة 
المتسلسلة اعتمد الباحث منهجية الطرق التفاضلية و  ،واالجتماعية والبيئية وللوصول الى النتائج

واإلفصاح عن االستدامة من بين  ،تم جمع البيانات المتعلقة بإدارة الشركات فقد ،التوضيحية
 م(6105إلى  م6106)بورصة باكستان خالل الفترة من فى شركة مدرجة  (011)أفضل 

وباإلضافة إلى البيانات الكمية، تم جمع بيانات نوعية من خالل المقابالت مع أعضاء مجلس 
االلتزام بمعايير  وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أنّ  مختلفة،لمنظمات  اإلدارة 

وخلصت هذه الدراسة  ،فصاح عن االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئيةاإلالحوكمة يعزز 
عن  األدبيات المتعلقة بإدارة وحوكمة الشركات واإلبالغفى وتجريبية  ،الى تقديم مساهمة معرفية

 البلدان النامية.فى االستدامة 
 
تؤثر على  التى( بعنوان: عوامل حوكمة الشركات Hasnan, et., al.,2016دراسة ) .9

 ماليزيا.فى المنظمات الخيرية  -التبرع: دراسة حالة
المنظمات الخيرية على  إلىالتبرع  فىتؤثر  التىعوامل الحوكمة  فى لى البحث إهدفت الدراسة 

، وأعضاء اإلدارة حجم مجلس  :عوامل للحوكمة  تتعلق بالتبرع وهي ةهناك خمس نّ أافتراض 
الذين لديهم صالت  اإلدارة الذين يتمتعون بمؤهالت مهنية، وأعضاء مجلس  اإلدارة مجلس 

لوصول لولقد استخدم الباحث المنهج التحليلي  .سياسية، وعدد االجتماعات  ومدى توفر الموقع
عوامل الحوكمة، وتكونت  :والمتغير المستقل هو ،التبرعات هو:كان المتغير التابع و الى النتائج 

كيالنتان وكوااللمبور وساراواك  -منظمة خيرية ،من خمس واليات مختلفة  (22)عينة البحث من 
لديها مجموعة كاملة من بيانات التقارير  نّ بأوسيالنغور وتيرينجانو وتميزت هذه المنظمات 

عوامل الحوكمة مثل أعضاء مجلس  أنوتوصلت الدراسة الى   ،(م6109-6101)السنوية من 
الروابط السياسية تؤثر  بشكل  ذوى اإلدارة وأعضاء مجلس  ،الذين لهم انتماءات مهنية اإلدارة 

يؤثر على قدرة  اإلدارة احتراف مجلس  نّ أتتلقاه المنظمات الخيرية، كما  الذىكبير على التبرع 
ذلك خبرات فى مطابقة كفاءات وقدرات المجلس بما  توليد الدخل، لذلك فإنّ المنظمات على 

 بدعم روابط سياسية تؤثر على أداء المنظمات الخيرية. اإلدارة ومهارات أعضاء مجلس 
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( بعنوان: تأثير الحوكمة غير الهادفة للربح على Harris, et., al.,2016دراسة ) .1
 التبرعات.

ما اذا كانت جودة تقارير الحوكمة تؤثر على قرارات الجهات المانحة، فيلى البحث إهدفت الدراسة 
  262وللوصول الى النتائج استخدم الباحث منهجية تحليل العوامل، وتكونت عينة الدراسة من 

 م(.6101إلى  م6112) خالل الفترةمؤسسة 
 
نوعية الحكم تؤثر على  اختبار إذا كانت ثانياً  ،يد سبعة أبعاد للحوكمة غير الربحيةدأواًل تم تح 

نموذج الطلب القياسي فى قرارات الجهات المانحة من خالل إدراج عوامل الحوكمة السبعة 
 للمانح.

 
التبرعات والمنح الحكومية  ترتبط بشكل  وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أنّ 

ذلك السياسات فى الحكم الرشيد، بما  فى تم استخدامها التى إيجابي مع ستة من العوامل السبعة 
الرسمية، وتضارب المصالح، ولجان التدقيق والمراجعة المستقلة ومراجعتها، واستقالل مجلس 

يمكن الوصول  ىواألطراف ذات الصلة، والمعلومات المالية الت ،اإلدارة وخصائا  ،اإلدارة 
ء والمنظمات غير الربحية، كما لمدراا علىكما خلصت الى أن هذه النتائج  لها آثار  ،إليها

عن سياسات الحوكمة للمنظمات غير الربحية بالنسبة للشركات  ىأوصت بأهمية  الكشف اإللزام
 المتداولة علنًا.

 
فى ( بعنوان: تقييم الحوكمة الذاتية وخلق القيمة Arshada, et., al.,2014دراسة ) .4

 المنظمات الغير ربحية.
والفعالية التنظيمية كمقياس لخلق  ،اإلدارة هدفت الدراسة إلى توضيح  العالقة بين تكوين مجلس 

هي:  اإلدارة لس ازت على أربعة أنواع من مجورك   ،المنظمات الخيرية غير الربحيةفى القيمة 
فى قية واألقلية العر  ،الصلة السياسية وذو  اإلدارة ، وأعضاء مجلس ومهنيته اإلدارة حجم مجلس 

عينة البحث من  تألفّ وتللوصول الى النتائج،  ىواستخدم الباحث المنهج التحليل ،المجالس
( ROSمن المنظمات الخيرية غير الهادفة للربح المسجلة لدى مسجل الجمعيات ) اً موظف (651)

البحث على تحليل محتوى التقارير السنوية المجتمعية  طوى منهجوقد ان م(6101)للسنة المالية 
واليات سيالنجور، واليات بيرسيكوتوان كوااللمبور، وترينجانو، وكالنتان، وصباح، وكيدا، فى 

 وبيراك، وجوهور.
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وأداء الشركة  ،اإلدارة العالقة بين معظم خصائا مجلس  أهمها: أنّ  نتائجوخلصت الدراسة إلى 
 اإلدارة فيما يتعلق بممارسة الحكم الرشيد، مما يقلل من فعالية أعضاء مجلس تفتقر إلى التوجيه 

تواجهها المنظمات غير الهادفة للربح، وخلصت الدراسة الى التى مواجهة التحديات المختلفة فى 
قياس ممارسة الحكم فى فهم العالقات بين خصائا المجلس المختلفة فى تقديم رؤى مفيدة 

 بيئة البلدان النامية.فى وأداء المنظمات غير الربحية  الذاتى،
 
 .المنظمات الخيريةفى ( بعنوان: أهمية ممارسات حوكمة الشركات Reddy, 2014دراسة ) .5

 نيوزيلندا.فى دراسة حالة الجمعيات الخيرية المسجلة 
قد اعتمدت  ،نيوزيلندافى ما إذا كانت المؤسسات الخيرية المسجلة فيهدفت الدراسة الى البحث 

تعتمدها الشركات التى تشبه الممارسات التى ممارسات حوكمة الشركات القائمة على المبدأ )و 
( وأثر ممارسات الحوكمة على أدائها المالي، المقاس بالكفاءة العالميةالبورصة فى المدرجة 

ة أسئلة مهمة والنسبة السريعة. حاولت الدراسة اإلجابة على أربع ،التقنية، والكفاءة التخصيصية
التى نيوزيلندا والسيطرة عليها؟  هل األموال فى هى: كيف تتم إدارة المؤسسات الخيرية المسجلة و 

التى ال؟ ما طبيعة حوكمة الشركات تم التبرع بها للجمعيات الخيرية المسجلة تستخدم بشكل فعّ 
نون المؤسسات الخيرية االلتزام بقا ومامدىنيوزيلندا؟؛ فى تمارسها المؤسسات الخيرية المسجلة 

واستخدم الباحث للوصول الى النتائج منهجية تحليل البيانات  للجمعيات الخيرية  م(؟6115)لعام 
 ،(OLS)المقدرة باستخدام انحدار المربعات الصغرى  م(6101-6112)المسجلة خالل الفترة 

والنسبة السريعة  ،خصيصيةوالكفاءة الت ،، كما تم استخدام الكفاءة التقنية(Tobit)وانحدار نموذج 
 كمتغيرات تابعة.

 
ه ال توجد متطلبات إبالغ للجمعيات الخيرية وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أنّ 
لإلبالغ عن معلومات مفصلة عن  م(6115)المسجلة بموجب قانون الجمعيات الخيرية لعام 

، لم تقم الجمعيات وبالتالى، اإلدارة، واجتماعات مجالس اإلدارة ، ولجان مجلس اإلدارةمجلس 
آلية حوكمة فى التنوع  الخيرية المسجلة باإلبالغ عن هذه المعلومات. وأظهرت نتائج الدراسة أنّ 

حجم  فإنّ  ذلك.نيوزيلندا ومع فى المنظمات الخيرية فى الشركات  للتخفيف من مشكلة الوكالة 
المنظمات الخيرية فى ار لديهم القدرة على زيادة تكاليف الوكالة والمانحين الكب ،المجلس الكبير

 نيوزيلندا.فى 
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 ( بعنوان: أثر تنفيذ الحكم الرشيد على األداء التنظيمي.Fadilah, 2014دراسة ) .1
دارة الجودة الشاملة على األداء التنظيمي  ،هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تنفيذ الرقابة الداخلية وا 

منظمة الطبقت دراسة الحالة على و أو بشكل متزامن  ،من خالل تطبيق الحوكمة الرشيدة جزئياً 
(LAZ zakat الخيرية ) للوصول الى النتائج،  يإندونيسيا، واستخدم الباحث المنهج التحليلفى

( باستخدام أقل SEMنمذجة المعادلة الهيكلية ) وكانت أداة تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل
 جزء مربع.

 
 ،للرقابة الداخلية ىوالجزئ ىالتنفيذ السلوك وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أنّ 

وتنفيذ إدارة الجودة الشاملة يؤثران بشكل كبير على تنفيذ الحكم الرشيد بشكل مباشر وغير مباشر، 
تطبيق الرقابة الداخلية وتطبيق إدارة الجودة الشاملة مطبقا على النحو  أنه إذا كان ىوهذا يعن
 ،جميع أنحاء إندونيسيا، فمن المحتمل أن يزداد تنفيذ الحكم الرشيدفى الخيرية  (LAZ)فى األمثل 

تنفيذ حوكمة رشيدة، بمعنى  وجود تأثير فى ألن تنفيذ الضوابط الداخلية يوفر مساهمة أكبر 
الى زيادة قيمة األداء  ىالرشيدة على األداء التنظيمي بشكل كبير مما يؤد لتطبيق الحوكمة

 التنظيمي .
 
 المنظمات غير الربحية.فى ( بعنوان: الستدامة المالية Sontag, et., al.,2014دراسة ) .1

ة المتعلقة باالستدامة المالية للمنظمات الخيرية غير الرئيسهدفت الدراسة الى استعراض التحديات 
والممارسات الواعدة للتغلب على هذه التحديات،  ،ة المستفادةالرئيسوالجمع بين الدروس  ،ربحيةال

وهو واحد من العديد من فروع جمعية  (بيرتون-هامتون)فرع شركة  وقد طبقت دراسة الحالة على
منطقة بيتسبيرغ الكبرى، واستخدم الباحث مراجعة فى المناطق الحضرية، فى الشبان المسيحية 

 ربحية.الالمنظمات غير فى لتقييم االستدامة المالية  ،األدبيات، حيث تم تصميم مراجعة األدبيات
 

ربحية ذات أهمية الاالستدامة للجمعيات غير  وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أنّ 
ية، برغم ربحالتوجد  فيها الجمعيات الخيرية غير  التىوالمجتمعات  ،والممولين ،لقادة المنظمات

 ،األخير ىظل االنكماش االقتصادفى هذه الجمعيات تواجه عددا من التحديات لالستدامة  أنّ 
بسبب الحاجة إلى االعتماد بشكل أكبر على مصادر التمويل الخارجية )المنح والعقود( مع 

إنشاء  وخلصت الدراسة إلى أنّ  ،واالجتماعية ،والثقافية ،مجموعة من المتطلبات االقتصادية
 نّ أيجب أن يكون عملية ديناميكية ومستمرة، كما  ،الجمعيات غير الربحيةفى االستدامة المالية 
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والدعم  ،على أساسها البرامج ىبنويُ  ،وضع خطة استراتيجية واضحة تحدد المهمة االجتماعية
ت  غير تتوافق بشكل وثيق مع المهمة قد تساعد الجمعيا التىوالشراكات التعاونية  ،المجتمعي

الحفاظ على االستدامة على المدى القصير فى المتمثل  التحدىربحية على التغلب على ال
 والطويل.

 
 التعقيا على الدراسات السابقة: .5.1.9

 
 ،واألجنبية، المتعلقة بمتغيرات الدراسة ،والعربية ،الفلسطينيةن خالل استعراض الدراسات السابقة م

فقد تم رصد عدد من نقاط التشابه واالختالف بين الدراسات السابقة وبين الدراسة الحالية، وهنا 
واالتفاق، وكذلك توضيح مدى استفادتها من  ،يحاول الباحث استعراض أوجه من االختالف

 الدراسات السابقة، وكذلك أوجه تميز هذه الدراسة عن بقية الدراسات السابقة.
 

فى األجنبية المتعلقة بالحوكمة العربية و  أجريت الكثير من الدراسات قد هأنّ  فقد الحظ الباحث
وهذا ناتج عن االهتمام بحوكمة المؤسسات، كما الحظ الباحث وجود اختالف  ،األهليةالمؤسسات 

( هدفت الى 6102نتائج تلك الدراسات تبعًا للهدف من تلك الدراسات فدراسة )عبد الوهاب، فى 
المحلية  اإلدارة وتطوير نظام  ،تفعيلفى لى أهمية استثمار منهج الحوكمة تسليط الضوء ع

( هدفت الى التعرف إلى أثر تطبيق مبادئ الحوكمة 6102خرون، آ، ودراسة )ميتاني، و ىالمصر 
مدينة فى منظمات األعمال الخيرية فى منظمات األعمال الخيرية على المسؤولية االجتماعية فى 

( هدفت إلى توضيح المفاهيم المتعلقة بكل من الوقف 6106وابن عمارة،  إربد، ودراسة )صالح،
زيادة كفاءة فى تقوم بها مبادئ وآليات الحوكمة  ىال الذاإلسالمي والتنمية المستدامة، والدور الفعّ 

 أداء مؤسسات األوقاف.
 

 أوجه التفاق والختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 
 الدراسة: فى من حيث المنهج المستخدم  -0
 
 ألنه ىالتحليل يفلمنهج الوصاستخدامها افى قد اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة ل

(، ودراسة 6102، ىلهذا النوع من الدراسات مثل، دراسة )اليازج األفضليعتبر هو المنهج 
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(، ودراسة )عبد الوهاب، 6112)األغا، (، ودراسة 6106(، ودراسة )الحلو، 6106)الدحدوح، 
(، ودراسة 6106(، ودراسة )صالح، وابن عمارة، 6102(، ودراسة )ميتاني، وآخرون، 6102

 (.6109)عياش، وابن مخلوف، 
 
 من حيث أداة الدراسة: -9
 
 ،االستبانة  ىالدراسات السابقة من حيث أداة البحث أال وه معظمالدراسة الحالية مع  قد اتفقتل

(، ودراسة 6106(، ودراسة )الحلو، 6106(، ودراسة )الدحدوح، 6102مثل دراسة )اليازجي، 
(. بينما اختلفت مع دراسة )عبد الوهاب، 6102(، ودراسة )ميتاني، وآخرون، 6112)األغا، 
بينما  (6109(، ودراسة )عياش، وابن مخلوف، 6106(، ودراسة )صالح، وابن عمارة، 6102

( التى استخدمت دراسات األدبيات، ودراسة  Sontag, et., al, 2014)اختلفت مع دراسة 
(Reddy, 2014( التى استخدمت أداة تحليل بيانات الجمعيات، ودراسة )Mohmood, 

 .( التى استخدمت المقابالت كأداة للدراسة2018
 
 من حيث مجتمع الدراسة: -1
 
المؤسسات فى استخدامها لعينة من موظفى قد اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة ل

(، 6106(، ودراسة )الحلو، 6106(، ودراسة )الدحدوح، 6102دراسة )اليازجي،  مثل ،األهلية
(. بينما اختلفت مع دراسة )عبد 6102(، ودراسة )ميتاني، وآخرون، 6112ودراسة )األغا، 

(، ودراسة )عياش، وابن مخلوف، 6106(، ودراسة )صالح، وابن عمارة، 6102الوهاب، 
6109.) 

 
 ات السابقة:أوجه الستفادة من الدراس

 
هذا فى من حيث موضوع الدراسة: جاءت هذه الدراسة مكملة للجهود السابقة التى بذلت  .0

 حلقة ضمن حلقات البحث العلمي التراكمي. ىالمجال وبدأت من حيث انتهى اآلخرون فه
التحليلي، وذلك على نهج فى من حيث المنهج: استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوص .6

 دراساته السابقة.فى اعتمدها الباحث الدراسات التى 
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تم االسترشاد بالدراسات السابقة عند وضع  ، واإلجراءات المناسبة: لقدتحديد المتغيرات .9
 متغيرات الدراسة.

وتحديد مجاالتها  ،بناء استبانة الدراسةفى من حيث األداة: االستفادة من الدراسات السابقة  .6
 وبنودها.

تحليل البيانات وتفسيرها، وذلك على نهج فى مستخدمة من حيث األساليب اإلحصائية ال .5
 جميع الدراسات السابقة التى اعتمدها الباحث.

من حيث النتائج والتوصيات: االستفادة مما قدمته الدراسات السابقة من توصيات ومقترحات  .2
 من خالل ربطها بالدراسة الحالية.

فى ها تعرضت لصعوبات نّ لقد أشارت بعض الدراسات السابقة بأ :من حيث المعوقات .7
سيتم االستفادة من خبرات وتجارب  ومن هذا المنطلقوجمع أداة الدراسة  ،وتوزيع ،تطبيق

  في:تجاوز تلك العقبات واالستفادة فى اآلخرين 
  .تحديد المشكلة -
  .تنمية الفروض -
 آلت اليها هذه الدراسة تفسيرًا علميًا.التى تفسير النتائج  -

 
 ة:الدراسة عن الدراسات السابقز هذه أما ما يمي  

 

 األهلية وأثرها على قدرات المؤسسات  ،الدراسة الحالية هدفت الى تطبيق معايير الحوكمة
 قطاع غزة.فى : لجمعية النور الخيرية ""دراسة حالة

  قطاع غزة. سكان البيئة التى يعيشهافى تتميز الدراسة بتطبيقها 
  خالفًا للدراسات التى طبقت على  ،قطاع غزة فىاألهلية تطبيق الدراسة على المؤسسات

التى تتناول تطبيق معايير  ،البيئة الفلسطينيةفى الدراسات  وهى تعتبر من أولبيئات مختلفة، 
قطاع فى : لجمعية النور الخيرية ""دراسة حالةاألهلية الحوكمة وأثرها على قدرات المؤسسات 
 .في المستقبل قطاع غزةفى األهلية غزة ، وهذا يعود بالنفع على المؤسسات 
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 .يوضح الفجوة البحثية :1-9الشكل رقم 
 

 
 

 الدراسة احلالية: :الفجوة البحثية :نتائج الدراسات السابقة

تناولت بعض الدراسات السابقة  -
الحوكمة، وركزت على عالقة الحوكمة 

، ىبجوانب مختلفة مثل األداء المؤسس
والتنمية المستدامة، المسؤولية االجتماعية، 

فصاح عن االستدامة، اإلالرقابة المالية، 
 األداء التنظيمي، االستدامة المالية.

 أثر توصلت بعض الدراسات إلى وجود 
 تكنولوجيا حوكمة آلليات يجابيإ

المؤسسى، بينما  األداء على المعلومات
 لى أن المنظماتى إخر خلصت دراسة أ

 مبادئ تقوم بتطبيق الحكومية غير
 جماع،اإل والمساواة، ،العدل المساءلة،)

 الفاعلية ،(القانون حكم) الداخلية األنظمة
 الالمركزية، االستراتيجية، الرؤيا والكفاءة،
 .مقبولة بنسب( الشفافية

 إلى أنّ  ىبينما توصلت دراسات أخر 
 تطويرفى  إيجابى الحكومة ساهمت بشكل

 خالل من وذلك بالمحليات، العمل نظام
 وزيادة اإلدارية، المساءلة مبدأ تدعيم

 وتمكين المساءلة لياتآ وتفعيل ،الشفافية
 المواطنين

قامت الدراسة الحالية بدارسة أثر  - -
 :تطبيق معايير الحوكمة بأبعاداها

 فصاحاإل – اإلدارة مجلس )مسؤوليات
 القواعد باعاتّ  -المساءلة - والشفافية
 العادلة المعاملة -القانونية

والكفاءة( على  الفعالية -والمتساوية
 قدرات المؤسسات األهلية.

 وذلك من خالل:
اختبار وتحليل العالقة بين أبعاد -

وقدرات جمعية النور  ،الحوكمة
 الخيرية .

فـــى  الحوكمـــة معـــايير تطبيـــق أثـــر-
 الخيريـة النـور جمعيـة قدرات تنمية

 غزة. فى قطاع

 بــــــــــين الفــــــــــروق علــــــــــى التعــــــــــرف-
 المبحــــوثين اســــتجابات متوســــطات

 تعـــــــزى الدراســـــــة موضـــــــوع حـــــــول
 .الديمغرافية للمتغيرات

 
 

 

فلسطينية أو ال قلة الدراسات-
جنبية على حد علم األعربية أو ال

 ،الباحث جمعت بين أبعاد الحوكمة
وأثرها على قدرات المؤسسات 

 األهلية.
اختالف مجال التطبيق لهذه -

الدراسات الدراسة عن بعض 
 السابقة.

 اختالف طبيعة وتنفيذ األبعاد-
المرتبطة بالحوكمة من بيئة عمل 

 ى.أخر إلى 
اختالف الدراسة الحالية عن -

بعض فى الدراسات السابقة 
 .مؤشرات قياس وتفسير الحوكمة

 

 .السابقة الدراسات تحليل ضوءفى  الباحث إعداد من: المصدر

 



  

73 
 

 خالصة الفصل:
 

تم تقسيم الفصل الى خمسة  فقداألهلية وقدرات المؤسسات  ،م هذا الفصل نبذة عن الحوكمةقدّ 
وخصائا  ،ومبادئها ،وأهدافها ،ونشأتها ،مفهوم الحوكمة :تناول المبحث األولمباحث، و 

الحوكمة، كما عرض المبحث المحددات األساسية التى يجب مراعاتها لتطبيق مفهوم الحوكمة 
 ومميزات حوكمة المؤسسات األهلية. ،وأخيرًا تناول المبحث حوكمة المؤسسات األهلية، ومبرراتها

 
سات، كما مفهوم قدرات المؤسسات األهلية، وأهمية بناء قدرات المؤس :تناول المبحث الثاني وقد

ات بناء قدرات المؤسسات األهلية، ومراحل يمستو تم استعراض أهداف بناء قدرات المؤسسة، و 
 ،وبناء القدرات الحوكمةعملية بناء القدرات، وأنواعها، وأخيرًا استعرض المبحث العالقة بين 

 واستراتيجية بناء القدرات المؤسسية كأداة لتعزيز الحوكمة.
 
من حيث المفهوم واألهمية، ودور األهلية تناول نبذة عن المؤسسات قد بحث الثالث فما الأمّ 

وأهدافها، األهلية عملية التنمية، ثم استعرض عناصر المؤسسات فى األهلية المؤسسات 
ونشأة  ،فلسطينفى األهلية وخصائصها، كما تناول المبحث أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات 

تناول التحديات والصعوبات التى تواجه عمل المنظمات  وأخيراً  ،األهليةوتطور المؤسسات 
 األهلية.

 
الرؤية والرسالة،  عرض خاللنبذة عن جمعية النور الخيرية، من  :بينما تناول المبحث الرابع

لجمعية النور الخيرية، ومجاالت عمل  ىوأهداف الجمعية، ثم تناول المبحث الهيكل التنظيم
 .ىتناول المبحث دائرة األنشطة والبحث االجتماعجمعية النور الخيرية، وأخيرا 

 
تم تقسيم الدراسات الى دراسات  بعد أنّ الدراسات السابقة،  الخامس: وأخيرًا تناول المبحث

فلسطينية، ودراسات عربية، ودراسات أجنبية، وأخيرًا تناول المبحث التعقيب على الدراسات 
 والفجوة البحثية للدراسة. ،السابقة
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 الفصل الثالث:
 
 

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
 

 مقدمة 0.1
 

جراءاتها تعدُّ  وعن  الدراسة،ًا يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من رئيس محوراً  ،منهجية الدراسة وا 
يتم  ىللتوصل إلى النتائج الت ، إلجراء التحليل اإلحصائىطريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة

تسعى إلى  ىتحقق األهداف الت ىوبالتال الدراسة،ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع فى تفسيرها 
 تحقيقها.

 
 ،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة الدراسة،وعينة  ،ومجتمع ،للمنهج المتبع تناول هذا الفصل وصفاً  وقد

 ىن وصفًا لإلجراءات التضمّ ، كما تومدى صدقها وثباتها وتطويرها،وكيفية بنائها  ،وطريقة إعدادها
 الدراسة،استخدمتها لجمع بيانات التى واألدوات  وتقنينها،تصميم أداة الدراسة فى قام بها الباحث 

وفيما  النتائج،تحليل البيانات واستخالا فى استخدمت التى الفصل بالمعالجات اإلحصائية  ىوينته
 وصف لهذه اإلجراءات. ىيل
 

 منهجية الدراسة  9.1
 

ـــاًء علـــى طبيعـــة الدراســـة  يففقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــ ،تســـعى لتحقيقهـــاالتـــى واألهـــداف  ،بن
ويعبــر  ،ً ويهــتم بوصــفها وصــفًا دقيقــا ،الواقــعفــى ، والــذي يعتمــد علــى دراســة الظــاهرة كمــا توجــد ىالتحليلــ
هـذا المـنهج عنـد جمـع المعلومـات المتعلقـة بالظـاهرة مـن أجـل استقصـاء  فـي، كما ال يكتكمًا وكيفاً عنها 
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 ىبنـوالتفسـير للوصـول إلـى اسـتنتاجات يُ  ،والـربط ،مظاهرها وعالقاتها المختلفـة، بـل يتعـداه إلـى التحليـل
 رصيد المعرفة عن الموضوع.يزيد بها لعليها التصور المقترح 

 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
 

واألجنبية ذات العالقة، والدوريات  ،لكتب والمراجع العربيةتجه الباحث لحيث ا المصادر الثانوية:. 0
فى والبحث والمطالعة  تناولت موضوع البحث.التى والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة 

 مواقع اإلنترنت المختلفة.
لجأ الباحث إلي جمع البيانات  ،لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث المصادر األولية:. 9

 كأداة رئيسة للبحث، صممت خصيصاً لهذا الغرض. االستبانة األولية من خالل 
 

 الدراسة وعينة مجتمع 1.1
 

( موظف 011وعددهم ) ،قطاع غزةفى جمعية النور الخيرية فى يتكون مجتمع الدراسة من العاملين 
 عينة قصدية ، حيث استخدم الباحثم(6102)الجمعية لعام فى حسب بيانات شئون الموظفين 

الموظفين والموظفات جمع البيانات، وقام بتوزيع االستبانات على جميع فى أسلوب الحصر الشامل ب
( استبانة صالح للتحليل بنسبة بلغت 21منها ) ( استبانه29)لخيرية، وتم استرداد جمعية النور افى 

 %( من االستبانات المستردة.22.2%( من مجتمع الدراسة، و )21)
 

 الستبانةخطوات بناء  4.1
 

وأثرها على قدرات المؤسسات  ،تطبيق معايير الحوكمة للكشف عنقام الباحث بإعداد أداة الدراسة 
 ."قطاع غزةفى "دراسة حالة: لجمعية النور الخيرية األهلية 

 :الستبانةلبناء  الخطوات التاليةبع الباحث وات   
 

فى واالستفادة منها  الدراسة،والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  ىطالع على األدب اإلدار اال -0
 وصياغة فقراتها. بناء االستبانة 

تحديد أبعاد فى استشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين اإلداريين  -6
 وفقراتها. االستبانة 

 .االستبانة شملتها التى ة تحديد المجاالت الرئيس -9
 تقع تحت كل مجال.التى تحديد الفقرات  -6
بداء المالحظات. االستبانة عرض  -5  على المشرف للنقاش وا 
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 وقد تكونت من محورين أساسيين. ،صورتها األوليةفى  االستبانة تم تصميم  -2
 ،واالدارية ،المجاالت األكاديميةفى الخبرة  ى( من المحكمين ذو 7على ) تم عرض االستبانة  -7

 .المحكمين( يبين أسماء 0. والملحق رقم )األهليةالجامعات والمؤسسات فى واإلحصائية 
لتستقر  التعديل، وأالحذف أو اإلضافة ب االستبانة ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات فى  -2

 (.6ملحق ) فقرة،( 76صورتها النهائية على )فى  االستبانة 
 

 أداة الدراسة 5.1
 

 :ستبانة الدارسة من قسمين رئيسينتتكون ا تم إعداد استبانة
، عدد سنوات الخدمة ، العمر،النوعالمستجيب ) عبارة عن البيانات الشخصية عنالقسم األول: 

 (.ى، المسمى الوظيفىالمؤهل العلم
 فقرة.( 76محاور الدراسة، ويتكون من )القسم الثاني: 

 الستبانة توزيع معايير  :0.1جدول 
 

 
 
 

 عدد المعايير
 الفقرات

 الحوكمة 

 2 .اإلدارة مسؤوليات مجلس  :المحور األول
 7 .االفصاح والشفافية :المحور الثاني

 5 .المساءلة :المحور الثالث
 6 .اتباع القواعد القانونية :المحور الرابع
 2 .المعاملة العادلة والمتساوية :المحور الخامس

 2 .الفعالية والكفاءة :المحور السادس

 
تنمية قدرات 

 المؤسسات األهلية

 2 .القدرات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي :المحور األول
القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة  :المحور الثاني

 تنظيمية، هيكل تنظمي(.
09 

 7 .مجال العالقات العامة والتشبيك :المحور الثالث
 2 .مجال القدرات التكنولوجية :المحور الرابع

 19 الستبانة :جمالي محاور إ
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 صدق أداة الدراسة 1.1
 

وقـــد قـــام  ،عت لقياســـهوُضـــ التـــى االســـتبانة  الموضـــوع أو الحالـــةأســـئلة  يقصـــد بصـــدق األداة أن تقـــيس
 بطريقتين: االستبانة الباحث بالتأكد من صدق 

 

 المحكمين "الصدق الظاهري": من وجهة نظر الصدق-0
 

 ،المجاالت فىمتخصصين ال من( 7على مجموعة من المحكمين تألفت من ) الباحث االستبانة عرض
(، وقد استجاب 0وأسماء المحكمين بالملحق رقم ) ،واإلحصائية ،والمهنية ،واإلدارية ،األكاديمية

ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك فى تعديل  وأوقام بإجراء ما يلزم من حذف  ،الباحث آلراء المحكمين
 (.6الملحق رقم ) انظر -صورته النهائية فى خرج االستبيان 

 

 المقياس: صدق -9
 :((Internal Validityالتساق الداخلي  أ.
 

 هتنتمي إلي ىمع المجال الذ االستبانةمدى اتساق كل فقرة من فقرات  ىيقصد بصدق االتساق الداخل
لإلستبانة وذلك من خالل حساب معامالت  قام الباحث بحساب االتساق الداخلىهذه الفقرة، وقد 

 والدرجة الكلية للمجال نفسه. االستبانة،االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 
 

 :الحوكمةالمحور األول 
 

" والدرجة الكلية للمجال، الحوكمة( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "6.9جدول )اليوضح 
وبذلك يعتبر المجال  α≤ 1.15معنوية  مستوىمعامالت االرتباط المبينة دالة عند  والذي يبين أنّ 

 لما وضع لقياسه. اً صادق
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والدرجة الكلية  اإلدارة مسؤوليات مجلس معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :9.1جدول 
 .للمجال

 

 اإلدارة :مسؤوليات مجلس المحور األول  
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.225 .المؤسسةفى بوضع الخطوط العريضة للمسؤولية والمساءلة  اإلدارة يقوم مجلس  0  0.000 
*1.792 .هداف االستراتيجية بشكل سليملألالتنفيذية  اإلدارةشراف على تنفيذ اإليتم  6  0.000 
وتنظيمها مما يقلل من المخاطر التى قد  ،وحسن إدارة المؤسسة ،يوجد اهتمام بتنفيذ القوانين 9

 .تعترض المؤسسة
1.651*  0.001 

*1.221 .يعترض عمل المؤسسة خطأالتنفيذية عن أى  اإلدارةتتم مساءلة  6  0.000 
*1.791 .عمل المؤسسةفى بوجود الشفافية والنزاهة  اإلدارةيهتم مجلس  5  0.003 
*1.792 .والمهام بما يخدم أهداف المؤسسة ،بتحديد وتوزيع المسؤوليات اإلدارةيقوم مجلس  2  0.000 
 .72حرية  ودرجة 1.962 ى.قيمة االرتباط الجدولية تساو α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
 

الكلية للمجال، " والدرجة الفصاح والشفافية( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "9.9جدول )اليوضح 
 اً وبذلك يعتبر المجال صادق α≤ 1.15معنوية  مستوىمعامالت االرتباط المبينة دالة عند  والذي يبين أنّ 

 لما وضع لقياسه.
 

 .والدرجة الكلية للمجال ،والشفافية ،فصاحاإلمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :1.1جدول 
 

 .الفصاح والشفافية المحور الثاني 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.722 .ىوعلن ىتنشر المؤسسة تقاريرها المالية بشكل دور  0  1.111 
*1.726 .ىوعلن تنشر المؤسسة تقاريرها اإلدارية بشكل دورى 6  1.111 
*1.250 تفصح المؤسسة عن  أعمالها أمام الجهات ذات العالقة. 9  1.111 
*1.719 بتنمية القيم الدينية واألخالقية لمحاربة أى شبهة فساد.تقوم المؤسسة  6  1.111 
*1.766 يوضح الدليل الخاا بالمستفيدين آليات الحصول على الخدمة بالشكل المطلوب. 5  1.111 
*1.791 خرين.تعاملهم مع اآلفى المدراء نمط االنفتاح والوضوح  ىيتبن 2  1.111 
 0.000 0.632* المستقبل.فى تسعي لتنفيذها التى تفصح المؤسسة عن خططها فيما يتعلق بالمشاريع  7

 72حرية  ودرجة 1.962.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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والدرجة الكلية للمجال، والذي " المساءلة( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "6.9جدول )اليوضح 
لما  اً وبذلك يعتبر المجال صادق α≤ 1.15معنوية  مستوىمعامالت االرتباط المبينة دالة عند  يبين أنّ 

 وضع لقياسه.
 

 .والدرجة الكلية للمجالرتباط بين كل فقرة من فقرات محور المساءلة معامل ال : 4.1جدول 
 

 :المساءلة المحور الثالث 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.207 دارية.ت اإلامستوىمختلف الفى والمساءلة  ،تمتلك المؤسسة نظامًا مناسبًا للرقابة 0  1.111 
ولجان رقابية خارجية  ،وهيئات ،فراد متخصصينتوفر المؤسسة المناخ الستقبال أ 6

 وتطلعهم على تقاريرها وعملها.
1.296*  1.111 

مخالفة وفق تسلسل واضح يضمن ى بالغ عن أالمؤسسة اإلفى يستطيع أى موظف  9
 ويعاقب الفاعل حسب القانون. ،سالمته وحمايته

1.725*  1.111 

 ىيتم فيها االستماع للشكاو  ،تقوم المؤسسة بعقد وتنظيم اجتماعات دورية مع المواطنين 6
 ومحاسبة المخالفين حسب القانون.

1.729*  1.111 

العليا لمتابعة المشاريع حسب  قسام لإلدارةتقديم تقارير دورية من الموظفين واأل يتم 5
 خطاء.األنظمة وتصحيح األ

1.769*  1.111 

 .72حرية ة ودرج 1.962.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

 
باع القواعد القانونية" والدرجة الكلية فقرة من فقرات "اتّ ( معامل االرتباط بين كل 5.9جدول )اليوضح 

وبذلك يعتبر  α≤ 1.15معنوية  مستوىمعامالت االرتباط المبينة دالة عند  للمجال، والذي يبين أنّ 
 لما وضع لقياسه. اً المجال صادق
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والدرجة الكلية باع القواعد القانونية بين كل فقرة من فقرات محور ات  معامل الرتباط  :5.1جدول 
 .للمجال

 

 :اتباع القواعد القانونية الرابعالمحور  
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
تقدمها التى تتالءم األنظمة المالية واإلدارية الخاصة بالمؤسسة مع حجم األنشطة  0

 المؤسسة.
1.265*  1.111 

*1.760 المؤسسة وأهدافها االستراتيجية.تتناسب لوائح المؤسسة الداخلية مع رؤية  6  1.111 
وفقًا لألنظمة الداخلية  ،دارية والمالية الخاصة بأنشطة المؤسسةتتم جميع المعامالت اإل 9

 الخاصة بها.
1.225*  1.111 

لمؤسسة فيما يتعلق بصالحيات بالنظام األساسي الخاا با اإلدارة يلتزم مجلس  6
 ه وآليات االنتخاب.أعضائ

1.296*  1.111 

 .72ودرجة حرية  1.962.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

 
" والدرجة الكلية المعاملة العادلة والمتساوية( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "2.9جدول )اليوضح 

وبذلك يعتبر  α≤ 1.15معنوية  مستوىمعامالت االرتباط المبينة دالة عند  للمجال، والذي يبين أنّ 
 لما وضع لقياسه. اً المجال صادق

 
والدرجة المعاملة العادلة والمتساوية معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور  :1.1جدول 

 .الكلية للمجال
 

 .المعاملة العادلة والمتساوية الخامسالمحور  
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
تصميم وتنفيذ البرامج المشاريع التنموية فى المؤسسة مبدأ العدالة االجتماعية  تراعى 0

 الخاصة بها.
1.706*  1.111 

االستفادة من البرامج والمشاريع فى متساوية لمشاركة الجنسين  اً تتيح المؤسسة فرص 6
 التنموية المنفذة.

1.722*  1.111 

*1.260 يز او التحيز.يتحرا المؤسسة على تقديم الخدمات للمستفيدين بعيدًا عن التم 9  1.111 
والمتطلبات الحقيقية والضرورية وال يوجد حدود  ،المؤسسة خدماتها وفق الحاجات ىتؤد 6

 تعيق االستجابة لرغبات المواطنين.
1.725*  1.111 
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*1.722 للمستفيدين من أنشطتها.الجنس فى المؤسسة المساواة  تراعى 5  1.111 
فى تاحة فرا متساوية للجنسين م المؤسسة الخاا بالتوظيف ضرورة إيتضمن نظا 2

 المنافسة.
1.276*  1.111 

 .72ودرجة حرية  1.962.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
 

االرتباط بين كل فقرة من فقرات "الفعالية والكفاءة" والدرجة الكلية للمجال، ( معامل 7.9جدول )اليوضح 
 اً وبذلك يعتبر المجال صادق α≤ 1.15معنوية  مستوىمعامالت االرتباط المبينة دالة عند  والذي يبين أنّ 

 لما وضع لقياسه.
 

 .معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور الفعالية والكفاءة والدرجة الكلية للمجال :1.1جدول 
 

 :المحور السادس الفعالية والكفاءة 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.269 دارية.ارير متنوعة عن كفاءة اللوائح اإلصدار تقيتم إ 0  1.111 
*1.227 المؤسسة ببساطتها.فى دارية تتصف النظم اإل 6  1.111 
*1.762 المؤسسة.فى مالئم للوائح اإلدارية  ىيوجد هيكل تنظيم 9  1.111 
*1.216 هداف التنظيمية المحددة.المؤسسة األفى دارية تحقق اللوائح اإل 6  1.111 
*1.297 حل مشكالت العمل اليومية.فى المؤسسة بالمرونة فى دارية تتسم اللوائح اإل 5  1.111 
*1.227 لجودة اللوائح االدارية. اإلدارةيوجد اهتمام ومتابعة من  2  1.111 
إنجاز فى ارية لتحقيق الجودة المطلوبة ات اإلدمستوىيوجد تنسيق مستمر بين ال 7

 عمال.األ
1.729*  1.111 

*1.729 العليا. اإلدارة فى تقدم اللوائح اإلدارية الدعم لقرارات المدراء  2  1.111 
*1.276 دارية البيئة المناسبة لمراحل اتخاذ القرار.توفر اللوائح اإل 2  1.111 
 .72ودرجة حرية  1.962.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
 

 األهلية:تنمية قدرات المؤسسات  نيالمحور الثا
 

درات الخاصة بالتخطيط القكل فقرة من فقرات محور "( معامل االرتباط بين 2.9جدول )اليوضح 
معنوية  مستوىمعامالت االرتباط المبينة دالة عند  يبين أنّ  " والدرجة الكلية للمجال، والذىالستراتيجى

1.15 ≥α لما وضع لقياسه. اً وبذلك يعتبر المجال صادق 
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والدرجة  الستراتيجىالقدرات الخاصة بالتخطيط معامل الرتباط بين كل فقرة من محور  :8.1جدول 
 .الكلية للمجال

 

 :القدرات الخاصة بالتخطيط الستراتيجي المحور األول 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.272 يوجد لدى المؤسسة خطة استراتيجية مكتوبة.  -0  1.111 
*1.272 االستراتيجية.وضع الخطة فى ُتشرك المؤسسة العاملين   -6  1.111 
*1.762 لواقع اعمالها. ىوخارج ىتعمل المؤسسة على إجراء تحليل داخل  -9  1.111 
*1.766 تأخذ المؤسسة توجهات واهتمامات المستفيدين عند وضع خطتها االستراتيجية.  -6  1.111 
*1.722 تتبنى إدارة المؤسسة سياسات داعمة لتطبيق الخطة االستراتيجية.  -5  1.111 
*1.727 تعمل المؤسسة على خطة تنموية مرتبطة بأهدافها االستراتيجية.  -2  1.111 
*1.725 تقوم المؤسسة بتعديل أهدافها واستراتيجيتها لضمان استمرارية تقديم الخدمات.  -7  1.111 
*1.212 تضعها لتحقيق أهدافها.التى تعمل المؤسسة على تطور البرامج والجداول الزمنية   -2  1.111 
*1.251 .االستراتيجية للخطة دوري على تقييم المؤسسة تعمل  -2  1.111 

 72حرية  ودرجة 1.962.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
 

القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "2.9جدول )اليوضح 
معامالت االرتباط المبينة دالة عند  " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أنّ ثقافة تنظيمية، هيكل تنظمي(

 لما وضع لقياسه. اً وبذلك يعتبر المجال صادق α≤ 1.15معنوية  مستوى
 

معامل الرتباط بين كل فقرة من محور القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة  :2.1جدول 
 .( والدرجة الكلية للمجالىتنظيمية، هيكل تنظم

 

القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة تنظيمية، هيكل  حور الثانىالم 
 .تنظمي(

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.269 المؤسسة على تطوير بيئة تنظيمية مالئمة إلنجاز أعمالها بكفاءة.تعمل   -0  1.111 
*1.210 دارية.اإل تعمل المؤسسة على توفير كافة التجهيزات المالئمة ألعمالها  -6  1.111 
*1.252 .ىمجال التطوير التنظيمفى يتم االستعانة بخبراء واستشاريين   -9  1.111 
*1.269 .األداء التنظيمى لتحسين كافة زمةالألاإلجراءات تتخذ المؤسسة   -6  1.111 
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*1.299 تصمم المؤسسة عملياتها الداخلية بما يحقق الكفاءة )الجودة والسرعة وخفض التكاليف(.  -5  1.111 
*1.729 يتم تبادل المعلومات وتدفقها بين الوحدات التنظيمية.  -2  1.111 

ليشمل كافة مهام وواجبات كل  الهيكل التنظيمى الحالى المؤسسة إلى تطوير تسعى  -7
 وظيفة بدقة.

1.725*  1.111 

 1.111 0.650* المؤسسة الى تطوير ثقافة مساندة تعمل على تأكيد العدالة والمساوة بين العاملين. تسعى  -2
 1.111 0.523* إدارة المؤسسة لتوفير التمويل الالزم لبقائها. تسعى  -2

 1.111 0.652* قادر على تجنيد األموال. كادر مهنىتعمل  المؤسسة على تطوير   -01
 1.111 0.714* تسعى المؤسسة لزيادة مواردها المالية من خالل مشاريع لها عوائد.  -00

تعمل المؤسسة على تطوير القدرة على تنفيذ مشاريع تكسب بها ثقة المانحين /   -06
 1.111 0.874* الممولين.

 1.111 0.635* .طاب لكوادر وكفاءات جديدة للمؤسسةعملية االستق يتم ممارسة  -09
 .72ودرجة حرية  1.962.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
 

" مجال العالقات العامة والتشبي ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "01.9جدول )اليوضح 
 α≤ 1.15معنوية  مستوىمعامالت االرتباط المبينة دالة عند  يبين أنّ  ىوالدرجة الكلية للمجال، والذ
 لما وضع لقياسه. اً وبذلك يعتبر المجال صادق

 

معامل الرتباط بين كل فقرة من محور مجال العالقات العامة والتشبي  والدرجة الكلية  :01.1جدول 
 .للمجال

 

 .مجال العالقات العامة والتشبي  المحور الثالث 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
*1.760 المجتمع.فى المؤسسة إلى تقوية عالقاتها مع مؤسسات أخرى  ىتسع  -0  1.111 
*1.265 تتبادل المؤسسة الموارد البشرية والخبرات مع غيرها من المنظمات.  -6  1.111 
*1.722 على عالقات حسنة مع منظمات أخرى )حكومية، أهلية(.تحافظ المؤسسة بشكل عام   -9  1.111 

 الخ(...االنترنتتعمل المؤسسة على امتالك مواد محدثة )تقارير، برشورات، موقع على   -6
 تعكس رسالتها وأهدافها.

1.762*  1.111 

*1.276 منظومة اتصال وتواصل فاعلة.المؤسسة تمتلك   -5  1.111 
*1.206 .لبرامجها وأنشطتها بشكل دائم لجمهورها المستهدف تقوم المؤسسة بالتسويق  -2  1.111 
*1.727 تعمل المؤسسة مع مؤسسات أخرى من أجل مناصرة قضايا مشتركة.  -7  1.111 

 .72ودرجة حرية  1.962.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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" مجال القدرات التكنولوجيةاالرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "( معامل 00.9جدول )اليوضح 
 α≤ 1.15معنوية  مستوىمعامالت االرتباط المبينة دالة عند  يبين أنّ  والدرجة الكلية للمجال، والذى

 لما وضع لقياسه. اً وبذلك يعتبر المجال صادق
 

التكنولوجية والدرجة الكلية  معامل الرتباط بين كل فقرة من محور مجال القدرات :00.1جدول 
 .للمجال

 

 .مجال القدرات التكنولوجية المحور الرابع 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 

فى  ىوالفن نولوجيا مناسبة لتطوير األداء اإلدارىالمؤسسة إلى إدخال وتطوير  تك تسعى  -0
 المؤسسة.

1.276*  1.111 

*1.722 مجال تكنولوجيا المعلومات.فى دارة المؤسسة كل جديد إتتابع   -6  1.111 
*1.225 العمل.فى ستفادة منها لالالعليا بمتابعة الوسائل التكنولوجية  اإلدارة تهتم   -9  1.111 

تحرا المؤسسة على امتالك معلومات كافية )قاعدة بيانات( عن غيرها من   -6
 المنظمات.

1.522*  1.111 

مجال تحسين جودة الخدمات التى فى يتم االستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات   -5
 تقدمها المؤسسة.

1.706*  1.111 

فى غرس مفاهيم الثقة والدقة فى تسعي المؤسسة الى امتالك تكنولوجيا معلومات تسهم   -2
 تقديم خدمات المؤسسة.

1.726*  1.111 

 .72ودرجة حرية  1.962.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
 

 :((Structure Validityالصدق البنائي  ا.
 

د األداة تريالتى  ،الذي يقيس مدى تحقق األهداف ،يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة
 .االستبانةارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات  الوصول إليها، ويبين مدى

 
دالة إحصائيًا عند  االستبانة جميع مجاالت فى جميع معامالت االرتباط  ( أنّ 06.9جدول )اليبين 
 لقياسه. تصادقه لما وضع االستبانةجميع مجاالت  تعدوبذلك  α≤1.15معنوية  مستوى
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تنمية قدرات ومحور )( الحوكمةمعامل الرتباط بين درجة كل مجال من محور ) :09.1جدول 
 .( والدرجة الكلية لالستبانةالمؤسسات األهلية

 

 
 
# 

 المعايير
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 

 الحوكمة .0

 1.111 *1.711 مسؤوليات مجلس اإلدارة . :المحور األول

 1.111 *1.262 االفصاح والشفافية. :المحور الثاني

 1.111 *1.206 المساءلة. :المحور الثالث

 1.111 *1.295 اتباع القواعد القانونية. :المحور الرابع

 1.111 *1.220 المعاملة العادلة والمتساوية. :المحور الخامس

 1.111 *1.207 الفعالية والكفاءة. :المحور السادس

 1.111 *1.262 اجمالي محور الحوكمة  

6. 
تنمية قدرات 

 المؤسسات األهلية

القدرات الخاصة بالتخطيط  :المحور األول
 االستراتيجي.

1.222* 
1.111 

القدرات التنظيمية )بشرية، مالية،  :المحور الثاني
 ثقافة تنظيمية، هيكل تنظمي(.

1.206* 
1.111 

 1.111 *1.222 مجال العالقات العامة والتشبيك. :المحور الثالث

 1.111 *1.262 مجال القدرات التكنولوجية. :المحور الرابع

 1.111 *1.266 :تنمية قدرات المؤسسات األهليةمحور  ىجمالإ 

 72حرية  ودرجة 1.962.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
 

 (Reliabilityالستبانة)ثبات  1.1
 

أكثر من مرة االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع  ةاالستبانهذه  ىأن تعط االستبانة يقصد بثبات 
 ،االستبانةنتائج فى االستقرار  ىيعن االستبانة ثبات  نّ شروط، أو بعبارة أخرى إتحت نفس الظروف وال

 إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية معينة. يرها بشكل كبير فيما لو تموعدم تغ
 

 ستبانة الدراسة من خالل:ث من ثبات اوقد تحقق الباح
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وكانت النتائج  ،وطريقة التجزئة النصفية (Cronbach's Alpha Coefficient) معامل ألفا كرونباخ
 (.09.9جدول )الفى مبينة  ىكما ه

 
 .الستبانةمعامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات  :01.1جدول 

 

 
 
# 

 المعايير
 عدد

 الفقرات
 معامل ألفا
 كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

 الحوكمة .0

 1.262 *1.262 2 مسؤوليات مجلس اإلدارة . :المحور األول
 1.222 *1.225 7 االفصاح والشفافية. :المحور الثاني

 1.200 *1.219 5 المساءلة. :المحور الثالث
 1.296 *1.266 6 اتباع القواعد القانونية. :المحور الرابع
 1.297 *1.290 2 المعاملة العادلة والمتساوية. :المحور الخامس

 1.220 *1.226 2 الفعالية والكفاءة. :المحور السادس
 1.292 *1.266 97 .محور الحوكمة إجمالى  

6. 
تنمية قدرات 

 المؤسسات األهلية

القدرات الخاصة بالتخطيط  :المحور األول
 االستراتيجي.

2 
1.226* 1.225 

القدرات التنظيمية )بشرية، مالية،  :المحور الثاني
 ثقافة تنظيمية، هيكل تنظمي(.

09 
1.226* 1.210 

 1.226 *1.206 7 مجال العالقات العامة والتشبيك. :المحور الثالث

 1.207 *1.256 2 مجال القدرات التكنولوجية. :الرابعالمحور 

 1.256 1.260 95 .محور تنمية قدرات المؤسسات األهلية إجمالى 

 1.212 *1.210 76 الستبانة.محاور  إجمالى 

 
 ىقيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة إلجمال ( أنّ 09.9جدول )الفى من النتائج الموضحة  يتبين

 .(1.212)أما بطريقة التجزئة النصفية بلغت ، (1.210)لفا كرونباخ حيث بلغت بطريقة أ االستبانة 
 
 -1.262تتراوح بين ) وهى الحوكمةفبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ محور  االستبانة ما لمحاور أ

ما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج (، أ1.266لجميع المجاالت ) حينفى ( 1.226
 (. 1.292لجميع المجاالت ) حينفى ( 1.220 -1.262تتراوح بين )
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حيث بلغت األهلية تنمية قدرات المؤسسات مرتفعة لمحور فكانت أما قيمة معامل ألفا كرونباخ 
 (.1.256)فبلغت ية ما حسب طريقة التجزئة النصف(، أ1.260)
 

ويكـون الباحـث قـد  ( قابلـة للتوزيـع،6الملحـق )فـى  صـورتها النهائيـة كمـا هـىفى  االستبانةوبذلك تكون 
يتها لتحليــل وصــالح اإلســتبانة،ممــا يجعلــه علــى ثقــة بصــحة  ،ســتبانة الدراســةاتأكــد مــن صــدق وثبــات 

 واختبار فرضياتها. ،أسئلة الدراسة ، واإلجابة علىالنتائج
 

 الدراسةفى المعالجات اإلحصائية المستخدمة  8.1
 

 Statistical Package for) theمـن خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي االسـتبانةتـم تفريـغ وتحليـل 
Social Sciences (SPSS)). 

 
 :(Normality Distribution Test) الطبيعياختبار التوزيع 

 
الختبـار مـا ( K-S)) )Kolmogorov-Smirnov Testسـمرنوف-اختبـار كولمجـوروف تـم اسـتخدام

 (.06.9جدول )الفى ، والنتائج كما هي مبينة من عدمه ىإذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيع
 

 ى.يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيع :04.1جدول 
 

 
 
# 

 عدد المعايير
 الفقرات

 معامل ألفا
 كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

 الحوكمة .0

 1.966 1.291 2 المحور األول مسؤوليات مجلس اإلدارة .

 1.172 0.676 7 والشفافية.المحور الثاني االفصاح 

 1.696 1.270 5 المحور الثالث المساءلة.

 1.620 1.299 6 المحور الرابع اتباع القواعد القانونية.

 1.252 1.517 2 المحور الخامس المعاملة العادلة والمتساوية.

 1.625 1.605 2 المحور السادس الفعالية والكفاءة.
 1.517 1.726 97 .محور الحوكمة إجمالى  
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تنمية قدرات  .6
 ةالمؤسسات األهلي

المحور األول القدرات الخاصة بالتخطيط 
 االستراتيجي.

2 1.256 1.265 

المحور الثاني القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة 
 تنظيمية، هيكل تنظمي(.

09 1.225 1.760 

 1.606 1.520 7 المحور الثالث مجال العالقات العامة والتشبيك.

 1.295 1.296 2 المحور الرابع مجال القدرات التكنولوجية.

 1.517 1.607 95 .محور تنمية قدرات المؤسسات األهلية إجمالى 

 1.267 1.269 76 انة.الستبجمالى محاور إ 

 
جميــع مجــاالت الدراســة ل (.Sig) االحتماليــةالقيمــة  ( أنّ 06.9جــدول )الفــى واضــح مــن النتــائج الموضــحة 

وتم  ،وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي ،1.15مستوى الداللة من  أكبركانت 

 استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة. 
 

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 

ألغــراض معرفــة  ى: يســتخدم هــذا األمــر بشــكل أساســحســابى النســب المئويــة والتكــرارات والمتوســط ال -0
 . وصف عينة الدراسةفى ويتم االستفادة منها  ،تكرار فئات متغير ما

 .االستبانة(، لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaكرونباخ )اختبار ألفا  -6
 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات split halfاختبار التجزئة النصفية ) -9
يستخدم هذا  K-S)) ) : (Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف-اختبار كولمجوروف استخدام -6

 من عدمه. Nاالختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيع
( لقيـاس درجـة االرتبـاط: يقـوم هـذا Pearson Correlation Coefficientمعامـل ارتبـاط بيرسـون ) -5

. وقـــد تـــم اســـتخدامه لحســـاب االتســـاق الـــداخلي والصـــدق ريناالختبـــار علـــى دراســـة العالقـــة بـــين متغيـــ
 البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.

ولقـد تـم اسـتخدامه للتأكـد مـن داللـة المتوسـط لكـل فقـرة ( T-Test) حالـة عينـة واحـدةفـى ( T)اختبـار  -2
 .االستبانة من فقرات 

( لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك Independent Samples T-Test) حالــة عينتــينفــى  (T)اختبــار  -7
 فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 
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( لمعرفـة مـا إذا One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي  -2
 كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 علــىة تــأثير المتغيــر المســتقل بأبعــاده لدراســ ((Multiple Regression متعــددلاختبــار االنحــدار ا -2
 .تنمية قدرات المؤسسات األهليةوهو  ،لمتغير التابعا
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 الفصل الرابع:
 
 

 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 

 مقدمة 0.4
 

، وذلك من خالل اإلجابة تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضًا ل
تم التوصل إليها من خالل تحليل التى و  االستبانة،واستعراض أبرز نتائج  ،أسئلة الدراسة على

، سنوات العلمىالمؤهل ، العمر، النوعاشتملت على )التى والوقوف على متغيرات الدراسة  فقراتها،
( لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانه ىلمسمى الوظيفاالخدمة، 
للحصول على  (SPSS)تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية  فقد الدراسة،

 هذا الفصل. فى سيتم عرضها وتحليلها التى نتائج الدراسة 
 

 لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية ئىالوصف اإلحصا 9.4
 

 :النوعتوزيع عينة الدراسة حسا  .0
 

 النوعيبين توزيع عينة الدراسة حسا  :0.4جدول 
 

 النسبة التكرار 
 67.5 92 ذكر

 52.5 42 نثىأ
 %100.0 81 اإلجمالى
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 (%56.5)من الذكور، بينما  ممن افراد العينة ه (%67.5) أن ( يتضح0.6جدول )المن خالل 
نظرة المجتمع الفلسطيني نحو عمل المرأة، فى  تغيير هناك أنّ  ذلك ويعزو الباحثناث. اإل هن من

ألن المجتمع الفلسطيني المدنى يتجه نحو التمكين والذى  ودخول المرأة الى سوق العمل بشكل كبير
ى تراجع الفكر إلى فكرة مفادها إل العمل وهذا يفضىفى التأهيل والتدريب والتعليم واالندماج  يعنى

، كما قد يرجع السبب لتنمية بمفهومها الشامل واإلنسانىال يخدم توجهات ا التقليدى اإلنمائى الذى
من النساء وهذا يعود الى طبيعة األهلية المنظمات فى النسبة األكبر من العاملين  ذلك إلى أنّ فى 

، وهذا يعود لطبيعة عمل جمعية النور نصر النسائىالكبيرة الى وجود الع عمل المؤسسات وحاجتهم
الخدمة من  ت ألهالى األسرى والشهداء والجرحى وبالتالى فإن معظم متلقىدم خدماالخيرية كونها تقّ 

 .ناث العامالت للتعامل مع هذه الفئاتوهذا يتطلب وجود عدد كبير من اإل هذه الجمعية من النساء
 

 توزيع عينة الدراسة حسا العمر: .9
 

 يبين توزيع عينة الدراسة حسا العمر :9.4جدول 
 

 النسبة التكرار العمر
 69.2 02 .سنة فأقل 91
 52.6 65 .سنة 90-61
 06.5 01 .سنة 60-51
 7.5 2 .سنة فأكثر 51

 %100.0 81 ىاإلجمال

 
جمعية فى من المبحوثين من شريحة الموظفين العاملين  (%21) نّ ( أ6.6جدول )اليتضح من 

تقع أعمارهم  (%61)حين أن فى سنة،  ((40قل من الفئة العمرية أفى أعمارهم النور الخيرية تقع 
فئة الشباب تسيطر على الفئات  سنة، من خالل ذلك نرى أنّ  (60)الفئة العمرية أكثر من فى 

قطاع غزة اعتمدت على فى األهلية  المنظمات لى أنّ ذلك إ ويعزو الباحثالعمرية لعينة الدراسة، 
 ،علمية لما يملكه الشباب من طاقات وقدرات، ةسن (61-61)توظيف فئة الشباب الواقعة ما بين 

، إضافة إلى طبيعة عمل الجمعية والذى يقوم على البحث األهلية المنظماتفى عمل لالزمة ل وعملية
شباب دون غيرهم من الفئات العمرية ال فئةفى وهذا يتوفر  اً وعقلي اً بدني اً الميداني والذى يتطلب جهد

 .ىاألخر 
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 :ىتوزيع عينة الدراسة حسا المؤهل العلم .1
 

 يبين توزيع عينة الدراسة حسا المؤهل العلمي :1.4جدول 
 

 النسبة التكرار المؤهل العلمي
 61.1 02 .دبلوم فأقل
 71.1 52 .بكالوريوس
 01.1 2 .ماجستير

 -- -- .فأعلى دكتوراه
 %100.0 81 اإلجمالى

 
 

 ىمؤهلهم العلم (%71.1) دبلوم، بينما ىمؤهلهم العلم (%61.1) نّ ( أ9.6جدول )اليتضح من 
 ويعزو الباحث ،ىوغياب درجة الدكتوراة من المؤهل العلم ،ماجستير (%01.1)ا بكالوريوس، بينم

األهلية المؤسسات فى  معظم الوظائف أغلبية أفراد العينة من حملة البكالوريس، ألنّ  لى أنّ إذلك 
من  عددووجود  ،تنوع المؤهالت العلمية ، كما أنّ األولى الحصول على الشهادة الجامعية لهايشترط 

بتعيين أشخاا األهلية المؤسسات دليل على اهتمام  ،المبحوثين حاصلين على درجة الماجستير
ودة وفق مبدأ الكفاءة لتحقيق األهداف المنش الوظائف اإلشرافيةفى وذوي شهادات عليا  ،مؤهلين
 .بها أصحاب المصالح تقديم الخدمات لذوىفى واالستمرار  ،والفعالية

 
 توزيع عينة الدراسة حسا سنوات الخدمة: .4

 
  .يبين توزيع عينة الدراسة حسا عدد سنوات الخدمة :4.4جدول 

 

 النسبة التكرار سنوات الخدمة
 61.1 02 .سنوات 0-5
 99.2 67 .سنوات 01– 2

 60.6 99 .سنة 00-05
 5.1 6 .فأكثر 02

 %100.0 21 اإلجمالى.
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 سنوات، بينما (01 – 0)العمل من فى سنوات خدمتهم  (%59.2) نّ أ( 6.6جدول )اليتضح من 
سنوات خدمتهم  نْ سيطرة مَ  ويعزو الباحث. سنة فأكثر (00) ( سنوات خدمتهم في العمل62.6%)

على توسع  مبنٍ  فيوظي النور الخيرية تتمدد وتكبر وفق هيكلجمعية أقل من عشر سنوات الى أن 
وبالتالي  ،الوظائف لديهافى تتجه نحو تعيين الشباب  تقديم الخدمات، كمافى استراتيجية الجمعية 

 ،، كما قد يعود إلى توسع وتطور عمل الجمعيةسنوات خبرتهم أقل هم النسبة األكبر نْ نجد مَ 
، كما قد يعود هذا ام موظفين جدد بين الفترة واألخرىومجاالت تقديم الخدمة فيها مما أدى إلى استقد

لجدد، مع االحتفاظ تجاه استقطاب الخريجين اوات الخدمة إلى اهتمام الجمعية باسنفى التنوع 
 .بيئة العملفى مجال عمل الجمعية إلحداث نوع من التوازن فى  بأصحاب الخبرات

 
 ع عينة الدراسة حسا المسمى الوظيفي:توزي .5

 
 يبين توزيع عينة الدراسة حسا المسمى الوظيفي :5.4جدول 

 

 النسبة التكرار المسمي الوظيفي
 60.6 07 مرشد اجتماعى.
 00.6 2 باحث اجتماعى.

 51.1 61 ./رئيس قسمإدارىمنصب 
 00.6 2 .محاسب

 2.6 5 .عالمعالقات عامة وا  
 100.0% 80 اإلجمالى:

 

 ( مسماهم الوظيفى%60.6و) ،إدارىفى مسماهم الوظي (%51.1أّن )( 5.6جدول )اليتضح من 
( %2.6و)، محاسب ( مسماهم الوظيفى%00.6و)، باحث اجتماعي (%00.6)، مرشد اجتماعى
 . عالمعالقات عامة وا   مسماهم الوظيفى

 
الوظائف حسب الهياكل التنظيمية  توزيعفى  لنتيجة الى التدرج الهرمي المنطقىهذه ا ويعزو الباحث

أكثر من الوظائف  داريين، وا  اجتماعيين باحثينتتطلب وظائف  المؤسسةطبيعة عمل  نّ أل ،للمؤسسة
مؤسسة خدماتية تقدم  جمعية النور الخيرية هى أنّ  ، وهذا يعنىكالمحاسبين والعالقات العامة األخرى

 .الفلسطينيين والمعنوى ألهالى األسرى والشهداء والجرحىمثل: الدعم المادى  ،الخدمات المتنوعة
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 الدراسةفى المح  المعتمد  1.4
 

 وافق،أ ال محايد، ،أوافق بشدة، أوافقيحدد درجة الموافقة ) ،ولقد تم استخدام مقياس خماسي التدريج
وثبات ( على الترتيب مع التأكد من صدق 6،0 9، 6، 5) الدرجات،بشدة( بحيث تعطى  ال أوافق
 األداة.

 
 الجدول التالي:فى كما هو مبين  التدريج،وتم استخدام مقياس ليكرت خماسي 

 .درجات مقياس الدراسة :1.4جدول 
 

 الوزن النسبي حسابى المتوسط ال الدرجة درجة الستجابة

 %011-%26أكبر من  5-6.61أكبر من  كبيرة جداً  .بشدة أوافق

 %26-%22أكبر من  6.61-9.61أكبر من  كبيرة .اوافق
 %22-%56من  أكبر 9.61-6.21أكبر من  متوسطة .محايد
 %56-%92أكبر من  6.21-0.21أكبر من  ضعيفة .ال أوافق
 %92-%61من  0.21-0من   ضعيفة جداً  .بشدة ال أوافق

 
ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة، اعتمد الباحث على ترتيب المتوسطات 

كل مجال، وقد حدد الباحث درجة فى ومستوى الفقرات  ،ة على مستوى المجاالت لإلستبيانيحسابال
 (.Ozen et al., 2012الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة )

 
 ومناقشة النتائج الستبانة تحليل فقرات  4.4

 
عرفة متوسطات لعينة واحدة( لم ((Tتم استخدام االختبارات المعملية )اختبار االستبانةلتحليل فقرات 

 على مقياس الدراسة. (%21)الحياد وهي تمثل  ىه (9)اعتبرت الدرجة درجات االستجابة. و 
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 الحوكمة"تحليل النتائج المتعلقة بالمحور األول المتغير المستقل " .0
 
 ".اإلدارة مسؤوليات مجلس بالبعد األول " النتائج المتعلقة . أ

 .اإلدارةمسؤوليات مجلس  لبعدوالوزن النسبي  حسابى الوسط ال :1.4جدول 
 

الوسط  المحور األول مسؤوليات مجلس اإلدارة : 
 الحسابى 

النحراف 
 المعيارى

الوزن 
النسبى 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 
درجة  الترتيا

 الموافقة

0-  
يقوم مجلس اإلدارة  بوضع الخطوط العريضة للمسؤولية 

 .المؤسسةوالمساءلة فى 
9.22 1.52 72.65 21.00 0.00 

9 
 كبيرة

يتم اإلشراف على تنفيذ اإلدارة التنفيذية لألهداف االستراتيجية   -6
 كبيرة 6 0.00 14.10 72.11 1.56 9.25 بشكل سليم.

9-  
يوجد اهتمام بتنفيذ القوانين، وحسن إدارة المؤسسة، وتنظيمها 

 0.00 13.97 72.65 1.52 9.22 .مما يقلل من المخاطر التى قد تعترض المؤسسة
 9 

 مكرر
 كبيرة

6-  
تتم مساءلة اإلدارة التنفيذية عن أى خطأ يعترض عمل 

 .المؤسسة
9.27 1.70 72.51 7.47 0.00 

6 
 كبيرة

 كبيرة 5 0.00 8.03 77.11 1.22 9.25 .يهتم مجلس اإلدارة بوجود الشفافية والنزاهة فى عمل المؤسسة  -5

2-  
وتوزيع المسؤوليات، والمهام بما يقوم مجلس اإلدارة بتحديد 

 .يخدم أهداف المؤسسة
9.22 1.29 72.75 10.33 0.00 

0 
 كبيرة

 كبيرة  0.00 14.57 18.25 1.00 1.24 :البعد األول 
 

 
 :ى( يمكن استخالص ما يل1.4جدول )المن 
وتوزيع المسؤوليات والمهام بما يخدم أهداف  ،بتحديد اإلدارةيقوم مجلس ) السادسةاحتلت الفقرة  -

 حسابى النسبىالمتوسط ال أنّ  ( أى9.22) يساوى حسابىبمتوسط  ىولالمرتبة األ (المؤسسة
( لذلك تعتبر 1.111) ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة  ( وأنّ 01.99%(، قيمة االختبار )72.75)

هناك موافقة بدرجة كبيرة  أن ، وهذا يعنىα ≤ 1.15هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
وتوزيع  ،يقوم بتحديد اإلدارة مجلس  أنّ أفراد العينة على هذه الفقرة، وهذا يدل على من 

من أجل تطبيق مبدأ المساءلة ة الوظيفة الخاصة بالمؤسسة، وفقًا لهيكليوالمهام  ،المسؤوليات
 .يخدم أهداف المؤسسةبما وتحقيق األهداف وفق قياس األداء  ،واالمتثال
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فيما يخا توزيع االختصاصات  ةوواضح ،هيكلية مرسومةوجود ذلك إلى  ويعزو الباحث
 .لطبيعة كل عمل يقوم به الموظففى ، تحدد الوصف الوظيوالمسؤوليات داخل المؤسسة

 
( المرتبة عمل المؤسسةفى بوجود الشفافية والنزاهة  اإلدارةيهتم مجلس ) الخامسةاحتلت الفقرة  -

%(، قيمة 77.11) حسابى النسبىط الالمتوس أنّ  ( أى9.25) يساوى حسابىاألخيرة بمتوسط 
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة 1.11( تساوي )Sig). االحتماليةالقيمة  ( وأنّ 2.19االختبار )

من قبل أفراد  كبيرةهناك موافقة بدرجة  أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15إحصائيًا عند مستوى داللة 
عمل فى ة هبوجود الشفافية والنزا اإلدارة اهتمام مجلس العينة على هذه الفقرة، وهذا يدل على 

 .المؤسسة
 

دارة المؤسسة بتطبيق الشفافية والنزاهة وهذا راجع تلك النتيجة إلى اهتمام مجلس إ ويعزو الباحث
جهة بمعيار الشفافية والنزاهة ولكن تعتبر هذه النتيجة غير كافية من و  اإلدارة إلى اهتمام مجلس 

 على المؤسسة زيادة هذا االهتمام ليصل الى نسب أكبر مما خرجت به الدراسة.و نظر الباحث 
 

بلغ  اإلدارة مسؤوليات مجلس إلجمالي محور  الوزن النسبى نّ أ بشكل عام يمكن القول:
 ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة ( و 06.57وقيمة االختبار ) (،72.25وبمتوسط بلغ ) %(9.26)
 ، وهذا يعنىα ≤ 1.15( لذلك تعتبر فقرات هذا المجال دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 1.111)

 .أفراد العينة على هذا المحور افقة بدرجة كبيرة منأن هناك مو 
 

فر بعد مسؤوليات ى خلصت الى تو والت( 6102، وآخرون، ميتانىمع دراسة ) وتختلف هذه النتيجة
 منظمات األعمال الخيرية بدرجة متوسطة.فى  اإلدارة مجلس 
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 ".اإلفصاح والشفافية" الثانيالبعد النتائج المتعلقة ب . ا
 

 .لبعد اإلفصاح والشفافية حسابى  والوزن النسبىالوسط ال :8.4جدول 
 

 المحور الثاني الفصاح والشفافية. 
الوسط 
 الحسابى 

النحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 
 الترتيا

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 7 0.01 1.13 25.65 1.25 9.62 تنشر المؤسسة تقاريرها المالية بشكل دورى وعلنى.  -0

كبيرة  0 0.11 1.62 22.75 7.26 6.29 تنشر المؤسسة تقاريرها اإلدارية بشكل دورى وعلنى.  -6
 جداً 

 كبيرة 5 0.00 10.87 75.11 1.20 9.75 تفصح المؤسسة عن  أعمالها أمام الجهات ذات العالقة.  -9

تقوم المؤسسة بتنمية القيم الدينية واألخالقية لمحاربة أى   -6
كبيرة  6 0.00 9.96 25.51 1.70 6.67 شبهة فساد.

 جداً 

الحصول على يوضح الدليل الخاا بالمستفيدين آليات   -5
 كبيرة 9 0.00 8.33 72.65 1.76 9.20 الخدمة بالشكل المطلوب.

يتبنى المدراء نمط االنفتاح والوضوح فى تعاملهم مع   -2
 كبيرة 6 0.01 2.56 72.65 1.76 9.20 اآلخرين.

تفصح المؤسسة عن خططها فيما يتعلق بالمشاريع التى   -7
 كبيرة 2 1.11 5.25 71.51 1.27 9.56 تسعي لتنفيذها فى المستقبل.

 كبيرة  0.00 6.64 18.51 9.12 1.29 البعد الثاني 

 

 :ى( يمكن استخالص ما يل8.4جدول )المن 
بمتوسط  ىولالمرتبة األ (وعلنى دورىدارية بشكل اإلتنشر المؤسسة تقاريرها ) الثانيةاحتلت الفقرة  -

( 0.26%(، قيمة االختبار )22.75) حسابى  النسبىالمتوسط ال أنّ  ( أى6.29) يساوى حسابى 
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى 1.111) ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة  وأنّ 

أفراد العينة على هذه الفقرة،  من جداً  هناك موافقة بدرجة كبيرة أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15داللة 
 .اإلدارية بشكل دورى وعلنىبنقل تقاريرها أن المؤسسة تقوم وهذا يدل على 

 
الحتواء هذه التقارير  داريةأن المؤسسة تهتم باإلفصاح عن تقاريرها اإل ذلك إلى ويعزو الباحث

نظرًا  الجمعية، فى األقسام فى نجاز وأداء العاملين جوانب سير العمل كافة، وتقارير اإلعلى 
المساهمين على نتائج أعمالها  طالعالمؤسسة، ورغبة منها إل فىشفافية الالهتمامها بزيادة 

 .، بما يحقق المصداقية أمام المتبرعين أو المانحينداريةاإل
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( المرتبة األخيرة بمتوسط وعلنى دورىتنشر المؤسسة تقاريرها المالية بشكل ) األولىاحتلت الفقرة  -

( 0.09االختبار )%(، قيمة 25.65) حسابى النسبىالمتوسط ال أنّ  ، أى(9.62) يساوى حسابى
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى 0.01) ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة  وأنّ 

أفراد العينة على هذه الفقرة،  هناك موافقة بدرجة متوسطة من أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15داللة 
، ولكن بشكل غير داخلياً  وعلنىالتقارير المالية بشكل دورى المؤسسة تقوم بنشر  وهذا يدل على أنّ 

، وهذا يخالف لدى جمعية النور الخيرية جميع الموظفين على التقرير المالىطالع لعدم إ فٍ كا
يعود ذلك الى ضعف الرقابة من فصاح والشفافية كأحد أهم مبادىء الحوكمة، وقد قواعد اإل

بتفاصيل  اإلدارة ئثار مجلس إضافة الى است ،الرقابة على الجمعيات الخيريةالجهات المنوط بها 
، إضافة إلى ما أكده البنك الدولي عليها تفاظ بها مما انعكس سلباً ، وباالحكل التقارير ومخرجاتها

وبعض المؤسسات الدولية على وجود بعض المخالفات الخاصة بالتمويل عبر القنوات الرسمية 
 .فلسطينفى للمنظمات العاملة 

 
فصاح عن تقاريرها دارة المؤسسة باإلمن إفى وجود االهتمام الكالى عدم ذلك إويعزو الباحث 

 فىبحاجة لإلفصاح عن معلوماتها المالية للجميع، وتكت تالمالية، أو قد يعود الى أن المؤسسة ليس
يرادات إفى وزارة الداخلية أو المانحين والمساهمين  :فصاح عنها للجهات ذات العالقة مثلباإل

 المؤسسة.
 

%( 72.51بلغ ) فصاح والشفافيةاإلمحور  الوزن النسبي إلجمالى نّ إ مكن القول:بشكل عام ي
( لذلك 1.111) ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة ( و 2.26(، وقيمة االختبار )9.26وبمتوسط بلغ )

هناك موافقة  أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15تعتبر فقرات هذا المجال دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 .أفراد العينة على هذا المحور من كبيرةبدرجة 

 
فى ( والتى خلصت الى توافر بعد الشفافية 6106مع دراسة )الدحدوح،  وتتفق هذه النتيجة

فى ( والتى خلصت الى توافر الشفافية 6106، ودراسة )الحلو، كبيرةبدرجة األهلية المؤسسات 
 قطاع غزة بدرجة كبيرة.فى المنظمات غير الحكومية 

 
فصاح خلصت الى توافر بعد اإلالتى ( و 6102)ميتاني، وآخرون، مع دراسة  وتختلف هذه النتيجة

 منظمات األعمال الخيرية بدرجة متوسطة.فى والشفافية 
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 ".المساءلة" :الثالثالنتائج المتعلقة بالبعد .ت

 .المساءلة لبعد ىوالوزن النسب حسابى الوسط ال :2.4جدول 
 

الوسط  المساءلة:المحور الثالث  
 الحسابى 

النحراف 
 المعيارى

الوزن 
النسبى 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 
درجة  الترتيا

 الموافقة

0-  
تمتلك المؤسسة نظامًا مناسبًا للرقابة، والمساءلة 

 فى مختلف المستويات اإلدارية.
9.70 1.72 76.65 3.37 0.00 

9 
 كبيرة

6-  
أفراد توفر المؤسسة المناخ الستقبال 

متخصصين، وهيئات، ولجان رقابية خارجية 
 وتطلعهم على تقاريرها وعملها.

9.62 1.27 22.65 1.92 0.01 
6 

 كبيرة

9-  
يستطيع أى موظف فى المؤسسة اإلبالغ عن 
أى مخالفة وفق تسلسل واضح يضمن سالمته 

 وحمايته، ويعاقب الفاعل حسب القانون.
9.2 1.29 72.11 -0.51 0.61 

6 
 كبيرة

6-  
تقوم المؤسسة بعقد وتنظيم اجتماعات دورية مع 
المواطنين، يتم فيها االستماع للشكاوى ومحاسبة 

 المخالفين حسب القانون.
9.62 1.20 22.65 7.40 0.00 

6 
 كبيرة مكرر

5-  
يتم تقديم تقارير دورية من الموظفين واألقسام 
لإلدارة العليا لمتابعة المشاريع حسب األنظمة 

 وتصحيح األخطاء.
6.11 1.27 21.11 10.33 0.00 

0 
 كبيرة

 كبيرة  0.00 3.23 11.15 1.12 1.18 البعد الثالث 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:2.4جدول )المن 
قسام لإلدارة العليا لمتابعة واأليتم تقديم تقارير دورية من الموظفين احتلت الفقرة الخامسة ) -

 ى( أ6.11) يساوى حسابىبمتوسط  ىولاأل( المرتبة خطاءاألنظمة وتصحيح األالمشاريع حسب 
( Sig). االحتماليةالقيمة ( و 01.99%(، قيمة االختبار )21.11) حسابى النسبىالمتوسط ال أنّ 

، وهذا يعني α ≤ 1.15( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 1.111) تساوى
الموظفين يقدمون  يدل على أنّ  العينة على هذه الفقرة، وهذاأفراد هناك موافقة بدرجة كبيرة من  أنّ 

 .لمتابعة المشاريع حسب األنظمة وتصحيح األخطاء ،تقارير دورية لإلدارة العليا
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التى تنفذها و  كافة المشاريعلعليا للمؤسسة تهتم بمتابعة ا اإلدارة  ذلك إلى أنّ  ويعزو الباحث
ة سير عمل المشاريع ومحاولة تطلب تقارير عمل دورية من الموظفين لمتابع ، ولذلك فهىالمؤسسة
 .أى أخطاء، وتصحيحها إن وجدت تفادى

 
فراد متخصصين وهيئات ولجان أتوفر المؤسسة المناخ الستقبال ) الثانية، والرابعةاحتلت الفقرة  -

وتنظيم اجتماعات دورية مع ، )تقوم المؤسسة بعقد (رقابية خارجية وتطلعهم على تقاريرها وعملها
المرتبة األخيرة بمتوسط  ومحاسبة المخالفين حسب القانون( ىالمواطنين يتم فيها االستماع للشكاو 

( 0.26قيمة االختبار )و %(، 22.65) حسابى النسبىالمتوسط ال أنّ  ى( أ9.62) يساوى حسابى
( لذلك تعتبر هذه 1.111) ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة و ( للفقرة الرابعة 7.61للفقرة الثانية، و)

 من كبيرةهناك موافقة بدرجة  أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 .أفراد العينة على هذه الفقرات

 
فى فهي ال تمانع  ، وبالتالىعملهافى لى ما تتمتع به المؤسسة من نزاهة وشفافية إويعزو الباحث 

طالع على عمل المؤسسة، كما أنها تفتح المجال رقابية، أو مختصين لال بال أى جهةاستق
 .ومناقشتها لتوفير أفضل خدمة للمواطن وتقديم الشكاوىللمواطنين لالستفسار عن عمل المؤسسة، 

 
%( وبمتوسط بلغ 79.75بلغ ) المساءلةمحور  الوزن النسبى إلجمالى نّ إ بشكل عام يمكن القول:

( لذلك تعتبر فقرات 1.111) ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة ( و 9.69تبار )، وقيمة االخ(9.22)
هناك موافقة بدرجة  أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15هذا المجال دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

  .أفراد العينة على هذا المحور متوسطة من
 

فى فر بعد المساءلة ( والتى خلصت الى تو 6106لدحدوح، مع دراسة )ا وتتفق هذه النتيجة
فى ( والتى خلصت الى وجود نظام مسائلة 6106)الحلو، ، ودراسة بدرجة كبيرةاألهلية المؤسسات 

 .قطاع غزة بدرجة كبيرةفى المنظمات غير الحكومية 
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 اتباع القواعد القانونية". ت.النتائج المتعلقة بالبعد الرابع "

 .باع القواعد القانونيةوالوزن النسبي لبعد ات   حسابىالوسط ال :01.4جدول 
 

 المحور الرابع اتباع القواعد القانونية: 
الوسط 
 الحسابى 

النحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 
 الترتيا

درجة 
 الموافقة

تتالءم األنظمة المالية واإلدارية الخاصة بالمؤسسة مع   -0
 التى تقدمها المؤسسة.حجم األنشطة 

 كبيرة 9 0.00 3.11 72.51 1.26 9.26

تتناسب لوائح المؤسسة الداخلية مع رؤية المؤسسة   -6
 وأهدافها االستراتيجية.

 كبيرة 0 0.01 1.85 72.75 1.21 9.22

تتم جميع المعامالت اإلدارية والمالية الخاصة بأنشطة   -9
 المؤسسة، وفقًا لألنظمة الداخلية الخاصة بها.

 كبيرة 6 0.61 0.12 77.51 1.20 9.27

6-  
يلتزم مجلس اإلدارة  بالنظام األساسي الخاا 
بالمؤسسة فيما يتعلق بصالحيات أعضائه وآليات 

 االنتخاب.
9.22 1.71 79.75 6.33 0.00 

6 
 كبيرة

 كبيرة  0.00 2.65 11.81 1.01 1.84 البعد الرابع 

 
 :يلى( يمكن استخالص ما 01.4جدول )المن 
 احتلت الفقرة الثانية )تتناسب لوائح المؤسسة الداخلية مع رؤية المؤسسة وأهدافها االستراتيجية( -

%(، 72.75) النسبىحسابى المتوسط ال أنّ  ( أى9.22) يساوى حسابىولى بمتوسط المرتبة األ
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  .(1.111) ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة ( و 1.85قيمة االختبار )و 

أفراد العينة  ناك موافقة بدرجة كبيرة منه أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15إحصائيًا عند مستوى داللة 
 هااللوائح الداخلية للمؤسسة تتناسب مع رؤية المؤسسة وأهداف على هذه الفقرة، وهذا يدل على أنّ 

 االستراتيجية.
 

 لدى المؤسسة خطة استراتيجية مناسبة لطبيعة عمل المؤسسة، كما أنّ  ذلك إلى أنّ  ويعزو الباحث
 تناغم تلك اللوائح مع تراعىدارة المؤسسة عند وضعها للوائح الداخلية الالزمة لسير العمل إ

 .وبما يتالئم مع رسالة ورؤية المؤسسة ،األهداف التى تضمنتها الخطة االستراتيجية للمؤسسة
 
الخاا بالمؤسسة فيما يتعلق  األساسىبالنظام  اإلدارةيلتزم مجلس ) ةالرابعاحتلت الفقرة  -

 أنّ  ( أى9.22) يساوى حسابىالمرتبة األخيرة بمتوسط  (وآليات االنتخاب أعضائهبصالحيات 
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( تساوي Sig). االحتماليةالقيمة ( و 6.33قيمة االختبار )و %(، 79.75) حسابى النسبىالمتوسط ال
هناك  أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 1.111)

رة المؤسسة يلتزم دا، وهذا يدل على أن مجلس إأفراد العينة على هذه الفقراتموافقة بدرجة كبيرة من 
 االنتخاب.ه وآليات ، فيما يتعلق بصالحيات أعضائالخاا بالمؤسسة بالنظام األساسى

 
 ةملزم وقواعد حاكمة مكتوبة وواضحة للجمعيةى المؤسسة لديها نظام أساس أنّ إلى ويعزو الباحث 
ال يستطيع أى شخا مهما كانت صفته داخل  اإلدارة وبالتالىبما فيهم مجلس  ،لجميع األطراف

هذا النظام يوضح كافة الصالحيات ألعضاء مجلس  المؤسسة تجاوز هذا النظام ومخالفته، كما أنّ 
 .ويحدد اآلليات الواجب اتباعها النتخابهم اإلدارة

 
%( 72.27بلغ ) اتباع القواعد القانونيةمحور  إّن الوزن النسبي إلجمالى بشكل عام يمكن القول:

( لذلك 1.111) ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة ( و 6.25(، وقيمة االختبار )9.26وبمتوسط بلغ )
هناك موافقة  أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15تعتبر فقرات هذا المجال دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 أفراد العينة على هذا المحور. من  كبيرةبدرجة 
 

عد تطبيق األنظمة ( والتى خلصت الى توافر بُ 6106مع دراسة )الدحدوح،  وتتفق هذه النتيجة
( والتى خلصت الى تطبيق 6106، ودراسة )الحلو، بدرجة كبيرةهلية األالمؤسسات فى الداخلية 

 .قطاع غزة بدرجة كبيرةفى المنظمات غير الحكومية فى األنظمة الداخلية )حكم القانون( 
 

 ت.النتائج المتعلقة بالبعد الخامس "المعاملة العادلة والمتساوية".

 .لبعد المعاملة العادلة والمتساوية والوزن النسبى حسابى الوسط ال :00.4جدول 
 

 المحور الخامس المعاملة العادلة والمتساوية. 
الوسط 
 الحسابى 

النحراف 
 المعيارى

الوزن 
النسبى 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 
 الترتيا

درجة 
 الموافقة

0-  
تراعى المؤسسة مبدأ العدالة االجتماعية فى 

التنموية الخاصة تصميم وتنفيذ البرامج المشاريع 
 بها.

 كبيرة 6 0.00 0.92 72.75 1.72 9.22

6-  
تتيح المؤسسة فرصًا متساوية لمشاركة الجنسين 
فى االستفادة من البرامج والمشاريع التنموية 

 المنفذة.
 كبيرة 9 0.01 6.92 76.65 1.26 9.70
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9-  
تحرا المؤسسة على تقديم الخدمات للمستفيدين 

 كبيرة 0 0.00 9.25 20.11 1.72 6.15 التحيز.بعيدًا عن التمييز او 

6-  
تؤدى المؤسسة خدماتها وفق الحاجات، 
والمتطلبات الحقيقية والضرورية وال يوجد حدود 

 تعيق االستجابة لرغبات المواطنين.
 كبيرة 2 0.00 6.59 22.65 1.22 9.62

5-  
تراعى المؤسسة المساواة فى الجنس للمستفيدين 

 كبيرة 6 1.11 0.65 70.11 1.25 9.55 من أنشطتها.

2-  
يتضمن نظام المؤسسة الخاا بالتوظيف ضرورة 

 كبيرة 5 1.11 0.97 71.11 1.26 9.51 إتاحة فرا متساوية للجنسين فى المنافسة.

 كبيرة  0.00 9.11 14.91 1.11 1.10 البعد الخامس 
 

 :ى( يمكن استخالص ما يل00.4جدول )المن 
و أيز يالمؤسسة على تقديم الخدمات للمستفيدين بعيدًا عن التمتحرا ) الثالثةاحتلت الفقرة  -

 حسابى النسبىالمتوسط ال أنّ  ( أى6.15) يساوى حسابىولى بمتوسط المرتبة األ (التحيز
لذلك تعتبر  .(1.111) ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة ( و 9.25قيمة االختبار )و %(، 20.11)

هناك موافقة بدرجة كبيرة  أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15داللة هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى 
المؤسسة تحرا على تقديم الخدمات  أفراد العينة على هذه الفقرة، وهذا يدل على أنّ من 

 .يز أو التحيزيللمستفيدين بعيدًا عن التم
 

والمالئم  ،بالشكل المطلوب كافة حرا المؤسسة على تقديم خدماتهاذلك إلى  ويعزو الباحث
غير الشروط  لشروط دون تمييز أو أى اعتبارات أخرىالتى تنطبق عليهم اكافة و  لمستفيدينل

 .المؤسسةفى الموضوعة لتقديم الخدمات 
 
المؤسسة خدماتها وفق الحاجات والمتطلبات الحقيقية والضرورية وال  تؤدىاحتلت الفقرة الرابعة ) -

 ( أى9.62) يساوى حسابىرتبة األخيرة بمتوسط ( الميوجد حدود تعيق االستجابة لرغبات المواطنين
( Sig). االحتماليةالقيمة ( و 6.59قيمة االختبار )و %(، 22.65) حسابى النسبىأن المتوسط ال

 ، وهذا يعنىα ≤ 1.15( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 1.111تساوي )
المؤسسة تؤدي أفراد العينة على هذه الفقرات، وهذا يدل على أن  هناك موافقة بدرجة كبيرة من أنّ 

وال يوجد حدود تعيق االستجابة لرغابات  ،خدماتها وفق الحاجات والمتطلبات الحقيقية والضرورية
 .المواطنين
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نظرًا والمتطلبات الضرورية للمواطنين،  ،اهتمام المؤسسة بدراسة الحاجاتإلى  ذلك ويعزو الباحث
لى سرعة مجتمع )األسرى، والشهداء، والجرحى( وهذا يؤدى إفئات محددة من الالستهداف الجميعة 

كى تقوم بمالءمة واالستجابة السريعة لها، ل ،ومتطلبات كل الفئات ،فهم حاجاتفى المؤسسة 
 للفئات المستهدفة.خدماتها مع تلك االحتياجات والمتطلبات 

 
بلغ  المعاملة العادلة والمتساويةمحور  ىالوزن النسبي إلجمال نّ إ بشكل عام يمكن القول:

 ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة ( و 6.29(، وقيمة االختبار )9.70%( وبمتوسط بلغ )76.61)
 ، وهذا يعنىα ≤ 1.15( لذلك تعتبر فقرات هذا المجال دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 1.111)
 أفراد العينة على هذا المحور. من  كبيرةهناك موافقة بدرجة  أنّ 
 

، ومعاملة م المشاريعتقديفى تحقيق العدالة والمساواة فى ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام المؤسسة 
نظرًا الهتمام الجمعية بفئات  ،الخدمة، ومعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم وتلبيتها بالوقت المناسب متلقى
 (.)الشهداء، واألسرى، والجرحىة دون غيرها من الفئات األخري وهى محدد

 
فى عد العدل والمساواة ( والتى خلصت الى توافر بُ 6106مع دراسة )الدحدوح،  وتتفق هذه النتيجة

( والتى خلصت الى تحقيق العدل 6106دراسة )الحلو، مع ، و بدرجة كبيرةاألهلية المؤسسات 
 .ةقطاع غزة بدرجة كبير فى المنظمات غير الحكومية فى والمساواة 

 
 ت.النتائج المتعلقة بالبعد السادس "الفعالية والكفاءة".

 .لبعد الفعالية والكفاءة والوزن النسبى حسابى الوسط ال :09.4جدول 
 

 المحور السادس الفعالية والكفاءة: 
الوسط 
 الحسابى 

النحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 
 الترتيا

درجة 
 الموافقة

يتم إصدار تقارير متنوعة عن كفاءة اللوائح   -0
 اإلدارية.

 كبيرة 2 0.00 0.96 76.75 1.75 9.29

 كبيرة 7 0.01 0.65 75.5 1.72 9.77 تتصف النظم اإلدارية فى المؤسسة ببساطتها.  -6

يوجد هيكل تنظيمى مالئم للوائح اإلدارية فى   -9
 المؤسسة.

 كبيرة 0 0.00 0.12 21.1 1.70 6.11

تحقق اللوائح اإلدارية فى المؤسسة األهداف   -6
 التنظيمية المحددة.

 كبيرة 6 0.00 0.22 77.65 1.71 9.22
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5-  
تتسم اللوائح اإلدارية فى المؤسسة بالمرونة 

 كبيرة 2 1.11 9.25 72.51 1.71 9.26 فى حل مشكالت العمل اليومية.

2-  
يوجد اهتمام ومتابعة من اإلدارة لجودة اللوائح 

 كبيرة مكرر 2 1.11 5.92 72.51 1.52 9.26 االدارية.

7-  
يوجد تنسيق مستمر بين المستويات اإلدارية 

 كبيرة 6 1.11 0.26 72.65 1.22 9.22 لتحقيق الجودة المطلوبة فى إنجاز األعمال.

2-  
تقدم اللوائح اإلدارية الدعم لقرارات المدراء فى 

 كبيرة 9 1.11 9.92 72.11 1.22 9.21 اإلدارة  العليا.

2-  
توفر اللوائح اإلدارية البيئة المناسبة لمراحل 

 كبيرة 5 1.11 6.22 77.11 1.72 9.25 اتخاذ القرار.

 كبيرة  0.00 0.15 11.21 1.11 1.84 البعد السادس 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:09.4جدول )المن 
ولى المرتبة األ (المؤسسةفى مالئم للوائح اإلدارية  ىيوجد هيكل تنظيم) :احتلت الفقرة الثالثة -

قيمة االختبار و %(، 21.11) ىالنسب حسابىالمتوسط ال أنّ  ى( أ6.11) يساوى حسابىبمتوسط 
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند 1.111) ى( تساو Sig). االحتمالية( القيمة 0.12)

هناك موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة على هذه الفقرة،  أنّ  ى، وهذا يعنα ≤ 1.15مستوى داللة 
 .المؤسسةفى دارية ى مالئم للوائح اإلالمؤسسة لديها هيكل تنظيم وهذا يدل على أنّ 

 
انسيابي ومناسب، ومالئم لطبيعة هتمام المؤسسة بوجود هيكل تنظيمي اذلك إلى  ويعزو الباحث

هداف المنشودة التى تتطلع المؤسسة لتحقيقها، وتنفيذ تحقيق األفى ساعد المؤسسة العمل ي
يتم وضعها، كما قد يعود إلى وجود إطار هيكلي، يحدد كيفية توزيع التى االستراتيجيات والخطط 

المؤسسة بما يضمن تحقيق فى تم تحديدها أثناء التخطيط، وتوزيعها على األفراد التى األنشطة، 
 .ة والفعاليةبما يحقق الكفاء األهداف الموضوعة

 
( المرتبة األخيرة داريةاإلصدار تقارير متنوعة عن كفاءة اللوائح إيتم ) ىولاألاحتلت الفقرة  -

قيمة االختبار و %(، 76.75) ىالنسب حسابىالمتوسط ال أنّ  ى( أ9.29) يساوى حسابىبمتوسط 
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند 1.111) ى( تساو Sig). االحتماليةالقيمة ( و 0.96)

هناك موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة على هذه  ، وهذا يعني أنّ α ≤ 1.15مستوى داللة 
 .داريةارير متنوعة عن كفاءة اللوائح اإلالمؤسسة تصدر تق الفقرات، وهذا يدل على أنّ 
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نوعة وكافية صدار تقارير متإفى يساعد  سليمٍ  تقييمٍ نظام  لدى المؤسسة إلى أنّ  ذلكويعزو الباحث 
 .دارية التى تستخدمها المؤسسةعن كفاءة اللوائح اإل

 
والمتساوية بلغ  ،الفعالية والكفاءةمحور  ىإلجمال ىالوزن النسب إنّ  بشكل عام يمكن القول:

 ى( تساو Sig). االحتماليةالقيمة ( و 0.25(، وقيمة االختبار )9.26%( وبمتوسط بلغ )72.27)
 ى، وهذا يعنα ≤ 1.15( لذلك تعتبر فقرات هذا المجال دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 1.111)
 هناك موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة على هذا المحور.  أنّ 
 

فى ( والتى خلصت الى توافر بعد الكفاءة والفعالية 6106مع دراسة )الدحدوح،  وتتفق هذه النتيجة
لى توافر والتى خلصت إ (6106ودراسة )الحلو، وتتفق مع ، بدرجة كبيرةاألهلية  المؤسسات

 قطاع غزة بدرجة كبيرة.فى المنظمات غير الحكومية فى الفاعلية والكفاءة 
 

 نتائج مجالت محور الحوكمة:
 

 .لمحور الحوكمة ىوالوزن النسب حسابى الوسط ال :01.4جدول 
 

 اجمالي محور الحوكمة 
الوسط 

 حسابى ال
النحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 
 الترتيا

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 0 0.00 14.57 18.25 1.00 1.24  .اإلدارةمسؤوليات مجلس  المحور األول  -0
 كبيرة 6 0.00 6.64 18.51 9.12 1.29 .اإلفصاح والشفافيةالمحور الثاني   -6
 كبيرة 2 0.00 3.23 11.15 1.12 1.18 .المساءلةالمحور الثالث   -9
 كبيرة 6 0.00 2.65 11.81 1.01 1.84 .اتباع القواعد القانونية المحور الرابع  -6
 كبيرة 5 0.00 9.11 14.91 1.11 1.10 .المعاملة العادلة والمتساوية المحور الخامس  -5
 كبيرة 9 0.00 0.15 11.21 1.11 1.84 .الفعالية والكفاءةالمحور السادس   -2

 كبيرة  0.00 8.79 76.40 0.64 3.82 .محور الحوكمة ىجمالإ 

 
 ( يتبين ما يلي: 01.4جدول )المن 
(، 72.61( أى أن الوزن النسبي )9.26) يساوىلجميع محاور الحوكمة  حسابى المتوسط ال -

( لذلك تعتبر الفقرات دالة 1.111) تساوى (Sig). االحتماليةالقيمة ( و 2.72وقيمة االختبار )
أفراد العينة على هناك موافقة كبيرة من  أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15داللة  مستوىإحصائيًا عند 
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وهذا يعني أن درجة توافر أبعاد الحوكمة فى جمعية النور كان بدرجة  ،ور الحوكمة بشكل عاممح
 كبيرة.

 
 ،اإلدارة: مسؤوليات مجلس ىعلى النحو التال ىالنسبة تنازليًا حسب الوزن تسترتيب األبعاد ال -
 باع القواعد القانونية، المعاملة العادلة والمتساوية، المساءلة.فصاح والشفافية، الفعالية والكفاءة، اتّ اإل
 
( كحد أعلى لبعد مسؤوليات مجلس 9.26ة لألبعاد الستة بين )حسابى تتراوح المتوسطات ال -

أبعاد الحوكمة فى جمعية النور  أدنى لبعد المساءلة، وتعنى هذه النتيجة أنّ ( كحد 9.22، و)اإلدارة
، وهذا يؤكد اهتمام الجمعية بمبادىء الحوكمة، كونها إحدى الخيرية تتواجد جميعها بدرجة كبيرة

 .الجمعيات الفاعلة فى المجتمع الفلسطيني
 

ى توافر أبعاد الحكم الرشيد ف ( والتى خلصت الى6106مع دراسة )الدحدوح،  وتتفق هذه النتيجة
( والتى خلصت الى توافر مبادىء الحكم 6106، ودراسة )الحلو، بدرجة كبيرةاألهلية المؤسسات 

 قطاع غزة بدرجة كبيرة.فى المنظمات غير الحكومية فى الرشيد 
 

مبادىء خلصت الى توافر  ى( والت6102، وآخرون، ميتانى)مع دراسة  وتختلف هذه النتيجة
 منظمات األعمال الخيرية بدرجة متوسطة.فى  الحوكمة

 
 ."قدرات المؤسسات الهلية تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الثاني المتغير التابع " .9

 ".ىالقدرات الخاصة بالتخطيط الستراتيج"النتائج المتعلقة بالبعد األول 
 ى.الخاصة بالتخطيط الستراتيجلبعد القدرات والوزن النسبي  حسابى الوسط ال :04.4جدول 

 

الوسط  :المحور األول القدرات الخاصة بالتخطيط الستراتيجي 
 الحسابى 

النحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 
 الترتيا

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 0 0.00 4.39 26.11 1.22 6.01 يوجد لدى المؤسسة خطة استراتيجية مكتوبة.  -0
 كبيرة 6 0.00 1.71 72.51 1.76 9.26 ُتشرك المؤسسة العاملين فى وضع الخطة االستراتيجية.  -6
 كبيرة 2 0.01 2.04 76.51 1.21 9.26 تعمل المؤسسة على إجراء تحليل داخلى وخارجى لواقع اعمالها.  -9

6-  
تأخذ المؤسسة توجهات واهتمامات المستفيدين عند وضع خطتها 

 0.00 3.38 76.11 1.21 9.71 االستراتيجية.
7 

 كبيرة

 كبيرة 6 0.16 1.39 72.51 1.27 9.26تتبنى إدارة المؤسسة سياسات داعمة لتطبيق الخطة   -5
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 مكرر االستراتيجية.
 كبيرة 6 0.00 5.13 77.11 1.22 9.25 تعمل المؤسسة على خطة تنموية مرتبطة بأهدافها االستراتيجية.  -2

أهدافها واستراتيجيتها لضمان استمرارية تقوم المؤسسة بتعديل   -7
 كبيرة 2 0.00 1.32 72.11 1.52 9.21 تقديم الخدمات.

تعمل المؤسسة على تطور البرامج والجداول الزمنية التى تضعها   -2
 كبيرة 9 0.02 1.29 72.75 1.79 9.29 لتحقيق أهدافها.

 كبيرة 5 0.00 4.27 72.65 1.22 9.20 .االستراتيجية للخطة دوري على تقييم المؤسسة تعمل  -2
 كبيرة  0.00 0.81 11.18 1.11 1.80 :البعد إجمالى 

 
 ( يمكن استخالص ما يلي:04.4جدول )المن 
ولي بمتوسط المرتبة األ (يوجد لدى المؤسسة خطة استراتيجية مكتوبةاحتلت الفقرة األولى ) -

( 4.39قيمة االختبار )و %(، 26.11) حسابى النسبىالمتوسط ال أى أنّ ( 6.01) يساوى حسابى
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000) ى( تساو Sig). االحتماليةالقيمة و 

1.15 ≥ αا يدل من أفراد العينة على هذه الفقرة، وهذ كبيرةهناك موافقة بدرجة  أنّ  ى، وهذا يعن
  .على وجود خطة استراتيجية لدى المؤسسة

 
ذلك إلى اهتمام المؤسسة بوجود خطة استراتيجية مكتوبة وواضحة، بهدف تحقيق  الباحث يعزو

وكذلك جهات التمويل الخارجية  ،، إضافة إلى اشتراط معظم الجهات الرسميةأهداف المؤسسة
تحديد أنشطتها المستهدفة، إلى الجمعية من خاللها  ىتسع ،بضرورة وجود خطة استراتيجية واضحة

 .مستقبلية التى تريد الوصول إليها خالل فترة زمنية مستقبلية محددةوأهدافها ال
 
( المرتبة عمالهاألواقع  ىوخارج ىتعمل المؤسسة على إجراء تحليل داخل) الثالثةاحتلت الفقرة  -

قيمة و %(، 76.51) حسابى النسبىالمتوسط ال أى أنّ ( 9.26) يساوى حسابىاألخيرة بمتوسط 
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا 1.111) ى( تساو Sig). االحتماليةالقيمة ( و 6.16االختبار )

ة على هذه من أفراد العين كبيرةهناك موافقة بدرجة  أنّ  ى، وهذا يعنα ≤ 1.15عند مستوى داللة 
 .لواقع أعمالها مؤسسة تعمل على إجراء تحليل داخلى وخارجىال نّ الفقرة، وهذا يدل على أ

 
تحديد احتياجاتها والعمل على تهتم بتحليل بيئة المؤسسة لذلك إلى أن المؤسسة  الباحث ويعزو

هى عملية من أهم خطوات وضع االستراتيجية  ، إضافة الى أنّ المؤسسةفى تحسين نظام العمل 
فرا وتحديد ال ،والتى يتخللها دراسة البيئة الخارجية ،والتى يتم القيام بها بتلقائية التحليل البيئى،
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 وتحديد نقاط القوة والضعف والموائمة بين تلك المتغيرات ،والتهديدات، ودراسة البيئة الداخلية
 .عمل المؤسسة ونجاح سيروالعوامل المختلفة، لضمان 

 
بلغ  عد القدرات الخاصة بالتخطيط االستراتيجيبُ الوزن النسبي إلجمالي  إنّ  بشكل عام يمكن القول:

( تساوي Sig). االحتماليةالقيمة ( و 1.20، وقيمة االختبار )(9.20%( وبمتوسط بلغ )72.92)
، وهذا يعني α ≤ 1.15( لذلك تعتبر فقرات هذا المجال دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 1.11)
 .البعدمن أفراد العينة على هذا  كبيرةهناك موافقة بدرجة  أنّ 
 

الى تقديم خدمات  ىوتسع ى،بالدرجة األول ىذات طابع خير ذلك الى أن الجمعية  ويعزو الباحث
، ىبحاجة ماسة ومستمرة إلى عملية التخطيط االستراتيج المجتمع الفلسطيني، وهىفى لفئات هامة 

يمان  ىإضافة إلى وع ًا التخطيط اإلستراتيجى أصبح مطلبًا رئيس والعاملين فيها إلى أنّ  اإلدارةوا 
 انطالقة نحو تحقيق أهداف الجمعية.لدى كافة المعنيين وجوده يمثل نقطة قوة و 

 
هيكل و القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة تنظيمية، " :الثانيالنتائج المتعلقة بالبعد 

 ".(تنظمى
القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة لبعد  ىوالوزن النسب حسابى الوسط ال :05.4جدول 

 .(ىميهيكل تنظو تنظيمية، 
 

 
القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة المحور الثانى 

 .تنظيمية، هيكل تنظمي(
الوسط 
 الحسابى 

النحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 
درجة  الترتيا

 الموافقة

تعمل المؤسسة على تطوير بيئة تنظيمية مالئمة إلنجاز أعمالها   -0
 بكفاءة.

 كبيرة 0 0.01 2.62 72.51 1.29 9.27

تعمل المؤسسة على توفير كافة التجهيزات المالئمة ألعمالها   -6
 اإلدارية.

 كبيرة 6 0.03 1.08 72.65 1.79 9.20

 كبيرة 2 0.00 0.74 75.11 1.71 9.75 يتم االستعانة بخبراء واستشاريين فى مجال التطوير التنظيمى.  -9
 كبيرة 9 0.00 0.06 72.11 1.26 9.21 التنظيمى. تتخذ المؤسسة اإلجراءات الألزمة كافة لتحسين األداء  -6

تصمم المؤسسة عملياتها الداخلية بما يحقق الكفاءة )الجودة   -5
 والسرعة وخفض التكاليف(.

 كبيرة 7 0.00 3.61 72.65 1.72 9.20

 كبيرة 2 0.00 1.41 72.11 1.21 9.21 يتم تبادل المعلومات وتدفقها بين الوحدات التنظيمية.  -2
 كبيرة 2 0.00 0.84 72.51 1.20 9.26تسعى المؤسسة إلى تطوير الهيكل التنظيمى الحالى ليشمل كافة   -7
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 مهام وواجبات كل وظيفة بدقة.

2-  
تسعى المؤسسة الى تطوير ثقافة مساندة تعمل على تأكيد العدالة 

 0.00 8.50 76.51 1.22 9.26 والمساوة بين العاملين.
00 

 كبيرة

 كبيرة 6 0.00 4.30 77.65 1.25 9.22 المؤسسة لتوفير التمويل الالزم لبقائها.تسعى إدارة   -2

تعمل  المؤسسة على تطوير كادر مهنى قادر على تجنيد   -01
 كبيرة 01 1.11 6.29 76.11 1.27 9.71 األموال.

تسعى المؤسسة لزيادة مواردها المالية من خالل مشاريع لها   -00
 2 1.11 9.22 75.11 1.22 9.75 عوائد.

 كبيرة مكرر

06-  
تعمل المؤسسة على تطوير القدرة على تنفيذ مشاريع تكسب بها 

 1.11 6.25 77.11 1.26 9.25 ثقة المانحين / الممولين.
5 

 كبيرة

 كبيرة 06 1.11 0.96 76.65 1.21 9.20 يتم ممارسة عملية االستقطاب لكوادر وكفاءات جديدة للمؤسسة.  -09
 كبيرة  0.00 0.40 15.21 1.09 1.12 :البعد ىجمالإ 

 
 ( يمكن استخالص ما يلي:05.4جدول )المن 
( تعمل المؤسسة على تطوير بيئة تنظيمية مالئمة إلنجاز أعمالها بكفاءةاحتلت الفقرة األولى ) -

%(، 72.51) ىالنسب حسابىالمتوسط ال أى أنّ ( 9.27) يساوى حسابىبمتوسط  ىالمرتبة األول
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة 0.000) ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة ( و 6.26قيمة االختبار )و 

ة أفراد العين من كبيرةهناك موافقة بدرجة  أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15إحصائيًا عند مستوى داللة 
المؤسسة تعمل على تطوير بيئة تنظيمية مالئمة إلنجاز  على هذه الفقرة، وهذا يدل على أنّ 

 . أعمالها بكفاءة
 

 مالئم ومحدد المالمح من شأنه أنّ  وجود مناخ تنظيمى بأنّ المؤسسة  إيمانذلك إلى  الباحث ويعزو
خراج ويساعد على إ والذى يحقق تطلعات العاملينالعمل بالشكل المطلوب،  إنجازفى يساهم 
 .العملفى طاقاتهم 

 
ى تأكيد العدالة والمساوة تسعي المؤسسة الى تطوير ثقافة مساندة تعمل عل) الثامنةاحتلت الفقرة  -

 حسابى النسبىالمتوسط ال أى أنّ ( 9.26) يساوى حسابى( المرتبة األخيرة بمتوسط بين العاملين
( لذلك تعتبر 1.111( تساوي )Sig). االحتماليةالقيمة ( و 2.51وقيمة االختبار )%(، 76.51)

 كبيرة، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة α ≤ 1.15هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
الى تطوير ثقافة مساندة تعمل  المؤسسة تسعى نّ ة على هذه الفقرة، وهذا يدل على أأفراد العينمن 

 .والمساواة بين العاملين ،على تأكيد العدالة
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تحقيق تساعد على و  ،أخالقية داعمةذلك إلى اهتمام المؤسسة بوجود ثقافة تنظيمية الباحث  ويعزو
 .العدالة والمساولة بين العاملين دون أى تحيز

 
القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة  لبعد الوزن النسبى إلجمالى نّ إ بشكل عام يمكن القول:

( 0.60(، وقيمة االختبار )9.72وبمتوسط بلغ ) ،%(75.22بلغ )( تنظمىهيكل و تنظيمية، 
( لذلك تعتبر فقرات هذا المجال دالة إحصائيًا عند مستوى 1.11) ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة و 

 أفراد العينة على هذا المحور. من كبيرةهناك موافقة بدرجة  أنّ  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15داللة 
 

 ".مجال العالقات العامة والتشبي "النتائج المتعلقة بالبعد الثالث 
 .لبعد مجال العالقات العامة والتشبي  والوزن النسبى حسابى الوسط ال :01.4جدول 

 

الوسط  .المحور الثالث مجال العالقات العامة والتشبي  
 الحسابى 

النحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 
درجة  الترتيا

 الموافقة

تسعى المؤسسة إلى تقوية عالقاتها مع مؤسسات أخرى فى   -0
 المجتمع.

 كبيرة 6 0.00 0.62 79.65 1.72 9.22

تتبادل المؤسسة الموارد البشرية والخبرات مع غيرها من   -6
 المنظمات.

 كبيرة 6 0.00 6.25 79.75 1.21 9.22

تحافظ المؤسسة بشكل عام على عالقات حسنة مع منظمات   -9
 أخرى )حكومية، أهلية(.

 كبيرة 0 0.01 6.26 72.75 1.75 9.22

مواد محدثة )تقارير، برشورات، تعمل المؤسسة على امتالك   -6
 موقع على االنترنت...الخ( تعكس رسالتها وأهدافها.

 متوسطة 2 0.00 0.22 22.75 0.12 9.99

 كبيرة مكرر 6 0.01 0.26 79.65 1.76 9.22 تمتلك المؤسسة منظومة اتصال وتواصل فاعلة.  -5

2-  
تقوم المؤسسة بالتسويق لبرامجها وأنشطتها بشكل دائم لجمهورها 

 0.00 0.16 22.51 1.20 9.67 المستهدف.
5 

 كبيرة

تعمل المؤسسة مع مؤسسات أخرى من أجل مناصرة قضايا   -7
 مشتركة.

 كبيرة 9 0.00 0.22 79.51 1.72 9.27

 كبيرة  0.00 9.11 19.89 1.09 1.14 :البعد إجمالى 

 
 :ى( يمكن استخالص ما يل01.4جدول )المن 
المؤسسة بشكل عام على عالقات حسنة مع منظمات أخرى تحافظ ) الثالثةاحتلت الفقرة  -

 النسبىحسابى المتوسط ال أى أنّ ( 9.22) يساوى حسابىبمتوسط  ى( المرتبة األول)حكومية، أهلية(
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( لذلك تعتبر 0.000) ( تساوىSig). االحتماليةالقيمة ( و 6.26قيمة االختبار )و %(، 72.75)
ن هناك موافقة بدرجة كبيرة أ ، وهذا يعنىα ≤ 1.15هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

ظ على عالقات حسنة مع المؤسسة تحافأفراد العينة على هذه الفقرة، وهذا يدل على أن  من
 . حكومية وأهلية منظمات أخرى

 
سواء الحكومية أو  ،المؤسسة تهتم بالتشبيك مع المنظمات المختلفة أنّ ذلك إلى  ويعزو الباحث

 مهمته التواصل مع تلك المنظمات بغرا ،األهلية، ولديها قسم خاا )العالقات العامة واالعالم(
 .عمال المؤسسةتطوير أفى الستفادة من خبراتها التشبيك مع تلك المؤسسات ل

 
على امتالك مواد محدثة )تقارير، برشورات، موقع على تعمل المؤسسة ) الرابعةاحتلت الفقرة  -

 أى أنّ ( 9.99) يساوى حسابى( المرتبة األخيرة بمتوسط االنترنت،...) تعكس رسالتها وأهدافها
 ى( تساو Sig). االحتماليةالقيمة ( و 0.22قيمة االختبار )و %(، 22.75) ىالنسب حسابىالمتوسط ال

هناك  أنّ  ى، وهذا يعنα ≤ 1.15( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 1.111)
المؤسسة تعمل على  نّ ة على هذه الفقرة، وهذا يدل على أمن أفراد العين متوسطةموافقة بدرجة 

ها إال أنّ  امتالك مواد محدثة )تقارير، برشورات، موقع على االنترنت،...( تعكس رسالتها وأهدافها
 .ثابتة اإلصدار دون تغيير

 
تقدم خدماتها بصورة ثابتة، ولمجموعة محددة من المنتفعين المؤسسة  أنّ ذلك إلى ويعزو الباحث 

 من تطوير المواد وتحديثها. مما حدّ 
 

بلغ مجال العالقات العامة والتشبيك لبعد  ىإلجمالا ىالوزن النسب نّ إ بشكل عام يمكن القول:
 ى( تساو Sig). االحتماليةالقيمة ( و 6.92(، وقيمة االختبار )9.26وبمتوسط بلغ )%( 76.26)
 ى، وهذا يعنα ≤ 1.15( لذلك تعتبر فقرات هذا المجال دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 1.11)
 هناك موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة على هذا المحور. أنّ 
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 ".مجال القدرات التكنولوجية النتائج المتعلقة بالبعد الرابع 
 .لبعد مجال القدرات التكنولوجية ىوالوزن النسب حسابى الوسط ال :01.4جدول 

 

الوسط  .المحور الرابع مجال القدرات التكنولوجية 
 الحسابى 

النحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 
 الترتيا

درجة 
 الموافقة

المؤسسة إلى إدخال وتطوير  تكنولوجيا مناسبة لتطوير تسعى   -0
 األداء اإلدارى والفنى فى المؤسسة.

 كبيرة 0 0.00 6.92 72.75 1.21 9.29

 كبيرة 9 0.00 0.20 75.11 1.26 9.75 تتابع إدارة المؤسسة كل جديد فى مجال تكنولوجيا المعلومات.  -6

التكنولوجية لالستفادة منها فى تهتم اإلدارة  العليا بمتابعة الوسائل   -9
 العمل.

 كبيرة 6 0.01 1.22 76.51 1.26 9.76

تحرا المؤسسة على امتالك معلومات كافية )قاعدة بيانات( عن   -6
 غيرها من المنظمات.

 كبيرة 6 0.00 0.52 75.75 1.75 9.72

يتم االستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات فى مجال تحسين   -5
 التى تقدمها المؤسسة.جودة الخدمات 

 كبيرة 5 0.01 0.27 79.65 1.72 9.22

تسعي المؤسسة الى امتالك تكنولوجيا معلومات تسهم فى غرس   -2
 مفاهيم الثقة والدقة فى تقديم خدمات المؤسسة.

9.76 1.26 76.51 6.10 0.00 6 
 مكرر

 كبيرة

 كبيرة  0.00 0.21 15.92 1.11 1.11 :البعد إجمالى 

 
 :ى( يمكن استخالص ما يل01.4جدول )المن 
المؤسسة إلى إدخال وتطوير تكنولوجيا مناسبة لتطوير األداء  تسعى) احتلت الفقرة األولى -
المتوسط  أى أنّ ( 9.29) يساوى ىحساببمتوسط  ىالمؤسسة( المرتبة األولفى  ىداري والفناإل
 ى( تساو Sig). االحتماليةالقيمة ( و 6.92%(، قيمة االختبار )72.75) ىالنسب حسابىال
هناك  أنّ  ى، وهذا يعنα ≤ 1.15( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000)

دخال ى الى إموافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة على هذه الفقرة، وهذا يدل على أن المؤسسة تسع
 المؤسسة. فى  ىوالفن ىوتطوير تكنولوجيا مناسبة لتطوير األداء اإلدار 

 
دراك إدارة المذلك إلى  ويعزو الباحث تطوير األداء اإلدارى فى ة بأهمية التكنولوجيا ؤسسإيمان وا 

 .التى تساعد على تطوير أدائها كافة الى مواكبة التطورات التكنولوجية والفنى فهى لذلك تسعى
 
تحسين جودة  مجالفى يتم االستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات ) الخامسةاحتلت الفقرة  -

المتوسط  أى أنّ ( 9.22) يساوى حسابى( المرتبة األخيرة بمتوسط الخدمات التى تقدمها المؤسسة
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 ى( تساو Sig). االحتماليةالقيمة ( و 0.27قيمة االختبار )و %(، 79.65) حسابى النسبىال
أن هناك  ى، وهذا يعنα ≤ 1.15( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 1.111)

ه يتم االستفادة من استخدام على هذه الفقرة، وهذا يدل على أنّ موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة 
 .تقدمها المؤسسةالتى مجال تحسين جودة الخدمات فى تكنولوجيا المعلومات 

 
 ،تحسين جودة الخدماتفى إدراك المؤسسة بأهمية استخدام تكنولوجيا ذلك إلى أن و الباحث ويعز 

، مما يزيد من وبوقت قصير ،ووصولها الى كافة المستفيدين بجودة عالية ،تسهيل تقديمهافى و 
 .تقديم الخدمات المقدمة من الجمعيةفى السرعة والجودة 

 
%( 75.62بلغ ) القدرات التكنولوجيةلبعد  اإلجمالى الوزن النسبى نّ إ بشكل عام يمكن القول:

( لذلك 1.11( تساوي )Sig). االحتماليةالقيمة ( و 0.27(، وقيمة االختبار )9.72وبمتوسط بلغ )
أن هناك موافقة  ، وهذا يعنىα ≤ 1.15تعتبر فقرات هذا المجال دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 بدرجة كبيرة من أفراد العينة على هذا المحور.
 

 نتائج مجالت محور تنمية قدرات المؤسسات األهلية:
 .لمحور تنمية قدرات المؤسسات األهلية ىوالوزن النسب حسابى الوسط ال :08.4جدول 

 

الوسط  محور تنمية قدرات المؤسسات األهلية إجمالى 
 حسابى ال

النحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- 

value 
درجة  الترتيا

 الموافقة

القدرات الخاصة بالتخطيط  المحور األول  -7
 الستراتيجى.

1.80 1.11 11.18 0.81 0.00 
0 

 كبيرة

القدرات التنظيمية )بشرية،  ر الثانيالمحو   -2
 0.00 0.40 15.21 1.09 1.12 .(تنظمىمالية، ثقافة تنظيمية، هيكل 

9 
 كبيرة

 كبيرة 4 0.00 9.11 19.89 1.09 1.14 .مجال العالقات العامة والتشبي  المحور الثالث  -2
 كبيرة 1 0.00 0.21 15.92 1.11 1.11 .مجال القدرات التكنولوجية المحور الرابع  -01
 كبيرة  0.00 1.95 75.00 0.03 3.75 .محور تنمية قدرات المؤسسات األهلية إجمالى 

 
 : ى( يتبين ما يل08.4جدول )المن 
الوزن  ( أى أنّ 9.75) يساوىاألهلية لجميع محاور تنمية قدرات المؤسسات  حسابىالمتوسط ال -

( لذلك 1.111) ىتساو  (Sig). االحتماليةالقيمة ( و 7.65وقيمة االختبار )(، 75.11النسبي )
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هناك موافقة كبيرة من  أنّ  ىوهذا يعن، α ≤ 1.15داللة  مستوىتعتبر الفقرات دالة إحصائيًا عند 
فر أبعاد درجة تو  أنّ  ىوهذا يعن ،بشكل عاماألهلية أفراد العينة على محاور تنمية قدرات المؤسسات 

 بدرجة كبيرة. موجود كاناألهلية تنمية قدرات المؤسسات 
 
: القدرات الخاصة بالتخطيط ىتنازليًا حسب الوزن النسبي على النحو التال األربعةترتيب األبعاد  -

(، مجال القدرات تنظمىهيكل و االستراتيجي، القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة تنظيمية، 
 التكنولوجية، مجال العالقات العامة والتشبيك.

 
( كحد أعلى لبعد القدرات الخاصة 9.20لألبعاد األربعة بين ) حسابىتتراوح المتوسطات ال -

عد مجال العالقات العامة والتشبيك، وتعنى هذه ( كحد أدنى لبُ 9.26بالتخطيط االستراتيجي، و)
 تتواجد جميعها بدرجة كبيرة.األهلية أبعاد تنمية قدرات المؤسسات  النتيجة أنّ 

 
 ومناقشة النتائج اختبار فرضيات الدراسة 5.4

 
 ة األولى(:متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيساختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من 

 بين متغيرين من متغيرات الدراسة. ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية الصفرية:الفرضية 
 راسة.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الد البديلة:الفرضية 

 
، ال يمكن رفض الفرضية الصفريةف α ≥ 1.15أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة، أما إذا كانت وبالتالى 

Sig.(P-value)  1.15أقل من مستوى الداللة ≥ α وقبول الفرضية  ،فيتم رفض الفرضية الصفرية
 البديلة القائلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

 
 ة األولى:الفرضية الرئيس

 
بين أبعاد الحوكمة  α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )

المعاملة  ،اتباع القواعد القانونية ،المساءلة ،فصاح والشفافيةاإلدارة، اإل)مسؤوليات مجلس 
 .قطاع غزة فى األهلية الرؤية الستراتيجية( وتنمية قدرات المؤسسات  ،العادلة والمتساوية
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فى األهلية بين أبعاد الحوكمة وتنمية قدرات المؤسسات معامل الرتباط بين  :02.4جدول  
 .قطاع غزة

 

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 الحتماليةالقيمة 
(Sig.) 

أبعاد ( بين α≤ 1.15)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
اتباع  ،المساءلة، فصاح والشفافيةاإلدارة، اإلالحوكمة )مسؤوليات مجلس 

الرؤية االستراتيجية( وتنمية  ،المعاملة العادلة والمتساوية ،القواعد القانونية
 قطاع غزة فى األهلية قدرات المؤسسات 

1.209* 0.000 

 .α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

( .Sig) االحتماليةالقيمة  ، وأنّ 1.209 يساوىمعامل االرتباط  ( أنّ 02.6جدول )اليبين 
يدل على وجود عالقة قوية ذات داللة  وهذا ،α ≤ 1.15الداللة  يمستو قل من وهي أ 0.00 ىتساو 

باع اتّ  ، المساءلة، فصاح والشفافيةاإلدارة، اإلأبعاد الحوكمة )مسؤوليات مجلس إحصائية بين 
األهلية الرؤية االستراتيجية( وتنمية قدرات المؤسسات  ،المعاملة العادلة والمتساوية ،القواعد القانونية

 .قطاع غزةفى 
 ة األولي:الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيس

مسؤوليات مجلس بين  α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .0
 .قطاع غزةفى األهلية وتنمية قدرات المؤسسات  اإلدارة 

 
األهلية وتنمية قدرات المؤسسات  اإلدارة مسؤوليات مجلس معامل الرتباط بين  :91.4جدول 

 .قطاع غزةفى 
 

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 الحتماليةالقيمة 
(Sig.) 

بين α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 .قطاع غزةفى األهلية وتنمية قدرات المؤسسات  اإلدارة مسؤوليات مجلس 

1.556* 1.111 

 .α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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( .Sig) االحتماليةالقيمة  ، وأنّ 1.556 يساوىمعامل االرتباط  ( أنّ 61.6جدول )اليبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  ،α ≤ 1.15الداللة  مستوىقل من ى أوه 1.11 ىتساو 

 .قطاع غزةفى األهلية وتنمية قدرات المؤسسات  اإلدارة مسؤوليات مجلس إحصائية متوسطة بين 
 

فصاح والشفافية اإلبين α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .9
 قطاع غزة.فى األهلية وتنمية قدرات المؤسسات 

 

قطاع فى األهلية فصاح والشفافية وتنمية قدرات المؤسسات اإلمعامل الرتباط بين  :90.4جدول 
 .غزة

 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
 الحتماليةالقيمة 

(Sig.) 
بين  α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 1.111 *1.222 قطاع غزة.فى األهلية فصاح والشفافية وتنمية قدرات المؤسسات اإل

 .α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

( .Sig) االحتماليةالقيمة  ، وأنّ 1.222 يساوىمعامل االرتباط  ( أنّ 60.6جدول )اليبين 
يدل على وجود عالقة ذات داللة  وهذا ،α ≤ 1.15الداللة  مستوىقل من أوهي  ،1.11تساوي 

 .قطاع غزةفى األهلية فصاح والشفافية وتنمية قدرات المؤسسات اإلإحصائية متوسطة بين 
 
المساءلة وتنمية بين  α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .1

 .قطاع غزةفى األهلية قدرات المؤسسات 
 

 قطاع غزة.فى األهلية المساءلة وتنمية قدرات المؤسسات معامل الرتباط بين  :99.4جدول 
 

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 الحتماليةالقيمة 
(Sig.) 

بين  α) ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 قطاع غزة.فى األهلية المساءلة وتنمية قدرات المؤسسات 

1.295* 1.111 

 .α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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 ى( تساو .Sig) االحتماليةالقيمة  ، وأنّ 1.295 يساوىمعامل االرتباط  ( أنّ 66.6جدول )اليبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  ،α ≤ 1.15الداللة  مستوىقل من ، وهي أ1.11

 .قطاع غزةفى األهلية وتنمية قدرات المؤسسات  المساءلةقوية بين 
 

باع القواعد بين ات   α)  ≤ 1.15توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .4
 قطاع غزة.فى األهلية القانونية وتنمية قدرات المؤسسات 

 

فى األهلية باع القواعد القانونية وتنمية قدرات المؤسسات معامل الرتباط بين ات   :91.4جدول 
 قطاع غزة.

 

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 الحتماليةالقيمة 
(Sig.) 

بين اتباع  α) ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 1.111 *1.725 قطاع غزة.فى األهلية القواعد القانونية وتنمية قدرات المؤسسات 

 .α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

( تساوي .Sig) االحتمالية، وأن القيمة (1.725) يساوىمعامل االرتباط  ( أنّ 69.6جدول )اليبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  (،α ≤ 1.15)الداللة  مستوىقل من ى أوه 1.11

 قطاع غزة.فى األهلية وتنمية قدرات المؤسسات  إحصائية قوية بين اتباع القواعد القانونية

بين المعاملة العادلة  α)  ≤ 1.15. توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )5
 قطاع غزة.فى األهلية والمتساوية وتنمية قدرات المؤسسات 

 

األهلية معامل الرتباط بين المعاملة العادلة والمتساوية وتنمية قدرات المؤسسات  :94.4جدول 
 قطاع غزة.فى 

 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
 الحتماليةالقيمة 

(Sig.) 
بين  α) ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 1.111 *1.729 قطاع غزة.فى األهلية المعاملة العادلة والمتساوية وتنمية قدرات المؤسسات 

 .α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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( تساوي .Sig) االحتمالية، وأن القيمة (1.729) يساوىمعامل االرتباط  ( أنّ 66.6جدول )اليبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  (،α ≤ 1.15)الداللة  مستوىقل من ى أوه 1.11

 قطاع غزة.فى األهلية وتنمية قدرات المؤسسات  إحصائية قوية بين المعاملة العادلة والمتساوية

 
بين الفعالية والكفاءة  α)  ≤ 1.15. توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )1

 غزة.قطاع فى األهلية وتنمية قدرات المؤسسات 
 

قطاع فى األهلية معامل الرتباط بين الفعالية والكفاءة وتنمية قدرات المؤسسات  :95.4جدول 
 غزة.

 

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 الحتماليةالقيمة 
(Sig.) 

بين  α) ≤ 1.15توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 1.111 *1.706 قطاع غزة.فى األهلية الفعالية والكفاءة وتنمية قدرات المؤسسات 

 .α≤1.15داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

( تساوي .Sig) االحتمالية، وأن القيمة (1.706) يساوىمعامل االرتباط  ( أنّ 65.6جدول )اليبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  (،α ≤ 1.15)الداللة  مستوىوهي اقل من  (1.11)

 قطاع غزة.فى األهلية وتنمية قدرات المؤسسات  إحصائية قوية بين الفعالية والكفاءة

 

 الفرضية الرئيسة الثانية:
 

الحوكمة )مسؤوليات مجلس بعاد ( ألα≤ 1.15دللة إحصائية عند مستوى دللة ) يوجد أثر ذو
 ،المعاملة العادلة والمتساوية ،باع القواعد القانونيةات   ،المساءلة ،فصاح والشفافيةاإلدارة، اإل

 .قطاع غزةفى األهلية الفعالية والكفاءة( على تنمية قدرات المؤسسات 
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تنمية قدرات فى  الحوكمةبعاد محور تحليل النحدار المتعدد لتأثير أ نتائج اختبار :91.4جدول 
 .قطاع غزةفى األهلية المؤسسات 

 

المتغير 
 التابع

(R) 
 الرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستوى 
 الدللة

ß معامل النحدار T 
 المحسوبة

Sig. 
مستوى 
 الدللة

تنمية 
قدرات 

المؤسسات 
 األهلية

 1.111 9 االنحدار 0117.5 *1.200 *1.256
المقدار 
 الثابت

.077 1.120 .264 

       
مسؤوليات 
مجلس 
 اإلدارة 

.475 21.718 .000 

  627 البواقى    

االفصاح 
 والشفافية

.225 9.897 .000 

 000. 9.592 249. المساءلة

اتباع 
القواعد 
 القانونية

606. 00.962 .000 

المعاملة 
العادلة 
 والمتساوية

612. 01.962 .000 

الفعالية 
 000. 06.900 .622 والكفاءة

 
 ،فصاح والشفافيةاإلاإلدارة، مسؤوليات مجلس ) :الحوكمةللوقوف على مستوى تأثير أبعاد 

تنمية ( ُمجتمعة على الفعالية والكفاءة ،المعاملة العادلة والمتساوية ،باع القواعد القانونيةاتّ  ،المساءلة
قطاع غزة، استخدم الباحث اختبار االنحدار المتعدد باستخدام طريقة فى األهلية قدرات المؤسسات 

Stepwise)) ىويمكن استنتاج ما يل : 
 



  

121 
 

تنمية قدرات المؤسسات  نّ أ Stepwise))االنحدار النهائي باستخدام طريقة يبين نموذج  - أ
 داللة إحصائية بكل من المتغيرات وذو ،بصورة جوهرية التابع يتأثروهو يمثل المتغير األهلية 

المعاملة  ،باع القواعد القانونيةاتّ  ،المساءلة ،فصاح والشفافيةاإلدارة، اإلمسؤوليات مجلس )
 (.الفعالية والكفاءة ،العادلة والمتساوية

 
التحديد بلغ معامل  حينفى ، (1.256)معامل االرتباط بلغت  أظهرت نتائج التحليل أنّ  - ب

يعود األهلية تنمية قدرات المؤسسات فى من التغير  (%20.0) نّ أ ىوهذا يعن( 1.200)المعدل 
 ،المساءلة ،فصاح والشفافيةاإلدارة، اإلمسؤوليات مجلس ) :الى تأثير المتغيرات المستقلة التالية

يعود  (%2.2( والباقى )الفعالية والكفاءة ،المعاملة العادلة والمتساوية ،باع القواعد القانونيةاتّ 
 .تنمية قدرات المؤسسات األهليةفى التابع لعوامل أخرى تؤثر على المتغير 

 
 ة الثالثة:الفرضية الرئيس

 
متوسط استجابات فى  α) ≤ 1.15حصائية عند مستوى دللة )توجد فروق ذات دللة إ

، المؤهل العلمى، العمر، النوعلية )المبحوثين حول أبعاد الحوكمة تعزى للمتغيرات الديمغرافية التا
 (.المسمى الوظيفى سنوات الخدمة،

 
 

( بين متوسطات استجابة α≤ 1.15وجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )ت: أولا 
                                   (.النوعلمتغير )تعزى أبعاد الحوكمة المبحوثين حول 

حسا  الحوكمة للفرق بين متوسطات محور لعينتين مستقلتين (Tاختبار ) نتائج :91.4جدول 
  .النوع

 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 tالختبار 

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) نثىأ ذكر 

 0.325 0.985 3.48 3.56 اإلدارة.مسؤوليات مجلس  المحور األول
 0.036 2.108 3.13 3.32 .اإلفصاح والشفافية المحور الثاني

 0.537 0.619 3.11 3.17 .المساءلة المحور الثالث
 1.606 0.965 9.25 9.06 .باع القواعد القانونيةاتّ  المحور الرابع
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 1.960 1.226 9.01 9.56 .المحور الخامس المعاملة العادلة والمتساوية
 1.606 0.922 9.12 9.25 .المحور السادس الفعالية والكفاءة

 0.167 1.384 3.26 3.39 :الحوكمةمحور  إجمالى

 
من  أكبر مستقلتيناختبار )ت( لعينتين  نتائجالمقابلة الختبار  (.Sig) االحتماليةالقيمة  تبين أنّ 

قيمة و كانت  ( فقدالحوكمةمحور  جمالىإالمحور ) بالنسبة إلجمالى، (α ≤ 0.05)مستوى الداللة 
 إجمالىمما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول  )1.027 (المعنوية
 .النوعتعزى لمتغير  الحوكمةمحور 

 
بغض النظر  الحوكمةمتشابهة حول  ىأفراد عينة الدراسة يمتلكون رؤ  لى أنّ إذلك  ويعزو الباحث

حول آراء عينة الدراسة  النوعوجد فروق بحسب تال  ىوذلك يعن ىذكر أم أنثأكان سواء  النوععن 
 .الحوكمةلموضوع 

 
صت الى عدم وجود فروق ذات داللة ( والتى خل6106مع دراسة )الدحدوح،  وتتفق هذه النتيجة

 .النوعلمتغير  ىدرجة تطبيق معايير الحكم الرشيد تعز فى حصائية إ
 

( بين متوسطات استجابة α≤ 1.15)وجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ت: ثانياا 
 (.لمتغير )العمرتعزى  الحوكمةالمبحوثين حول 

  .حسا العمر الحوكمة" لمحور ANOVA حادي"التباين األ اختبار تحليل نتائج :98.4جدول 
 

 المجال

 المتوسطات

 قيمة
 tالختبار 

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
 سنة 11

 فأقلل

10 –
اقل من 

 سنة 41

من 
اقل -40
 51من 

 سنة

 50من 
سنة 
 فأكثر

 0.295 1.242 3.60 3.63 3.47 3.56 اإلدارة.مسؤوليات مجلس  المحور األول
 1.060 0.960 9.56 9.25 9.50 9.56 .المحور الثاني اإلفصاح والشفافية

 1.660 0.616 9.26 9.06 9.65 9.60 .المساءلة المحور الثالث
 1.692 0.920 9.25 3.42 9.25 9.06 .باع القواعد القانونيةاتّ  المحور الرابع
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 0.027 3.105 3.43 3.40 3.15 3.24 .المعاملة العادلة والمتساوية المحور الخامس
 0.640 563. 3.23 3.18 3.10 3.29 .الفعالية والكفاءة المحور السادس

 0.186 1.613 3.51 3.40 3.35 3.36 :محور الحوكمة إجمالى

 
من  أكبر التباين األحادى اختبار تحليل نتائجالمقابلة الختبار  (.Sig) االحتماليةالقيمة  تبين أنّ 

 كانت قيمة المعنوية ( فقدالحوكمةمحور  جمالىإ) ، بالنسبة(α ≤ 0.05)مستوى الداللة 
محور  إجمالىمما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول  (1.022)

 تعزى لمتغير العمر.  الحوكمة
 

غالبيـة  يخضعون لنفس البيئـة والمنـاخ التنظيمـي، كمـا أنّ  فئة المبحوثين لى أنّ ذلك إ ويعزو الباحث
 الجمعيـة بغـض النظـر عـن العمـر، إضـافة إلـى أنّ فـى يدركون أهمية توافر مبـادىء الحوكمـة ة العين

فـي نظـرًا السـتهدافه فئـات مهمـة طبيعة عمل الجمعية يقوم باألساس على القيم والمبادىء واألخالق 
 نسانية وعدالـة ومسـاواة بـين المسـتفيدين( والذى يتطلب نظرة إاألسرىو  ـ)الشهداء والجرحىالمجتمع ك

 .كافة
 

صت الى عدم وجود فروق ذات داللة ( والتى خل6106مع دراسة )الدحدوح،  وتتفق هذه النتيجة
 لمتغير العمر. ة تطبيق معايير الحكم الرشيد تعزىدرجفى حصائية إ
 

( بين متوسطات استجابة α≤ 1.15)وجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ت: ثالثاا 
 (.لمتغير )المؤهل العلميتعزى  الحوكمةالمبحوثين حول 

حسا المؤهل  الحوكمة" لمحور "ANOVA التباين األحادى نتائج اختبار تحليل :92.4جدول 
 .العلمي

 

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) ماجستير بكالوريوس دبلوم فأقل 

 0.547 0.710 3.46 3.57 3.56 اإلدارة.مسؤوليات مجلس  المحور األول
 0.132 1.888 3.17 3.28 3.50 .اإلفصاح والشفافية المحور الثاني

 0.094 2.150 2.99 3.21 3.31 .المساءلة المحور الثالث
 1.065 0.256 9.60 9.65 9.60 .اتباع القواعد القانونية المحور الرابع
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 1.606 0.276 9.27 9.67 9.26 .المعاملة العادلة والمتساوية المحور الخامس
 1.072 9.256 9.52 9.20 9.60 .الفعالية والكفاءة المحور السادس

 0.128 1.924 3.38 3.39 3.47 :محور الحوكمة إجمالى

 
من  أكبر ىحادالتباين األ ختبار تحليلا نتائجالمقابلة الختبار  (.Sig) االحتماليةتبين أن القيمة 
 ( حيث كانت قيمة المعنويةالحوكمةمحور  إجمالىبالنسبة ) ،(α ≤ 0.05)مستوى الداللة 

محور  إجمالىيوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول  مما( 1.062(
 المؤهل العلمي.تعزى لمتغير  الحوكمة

 
مـن شـأنه أن  هـذاعلـى درجـات علميـة عليـا،  المبحوثين حاصلونمعظم  لى أنّ إذلك  ويعزو الباحث

 .الجمعيةفى وضرورة توافرها  ،يظهر إدراكهم الواضح والمتشابه نحو مبادىء الحوكمة
 

داللة صت الى عدم وجود فروق ذات ( والتى خل6106مع دراسة )الدحدوح،  وتتفق هذه النتيجة
 .ىلمتغير المؤهل العلم ىدرجة تطبيق معايير الحكم الرشيد تعز فى حصائية إ
 

( بين متوسطات استجابة α≤ 1.15)وجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ت: رابعاا 
 (.لمتغير )سنوات الخدمةتعزى  الحوكمةالمبحوثين حول 

حسا سنوات  الحوكمة" لمحور "ANOVA ىنتائج اختبار تحليل التباين األحاد :30.4جدول 
 .الخدمة

 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
0 -
 سنوات5

 -1من 
 سنوات 01

 -00من 
 سنة 05

 01من 
 سنة فأكثر

 0.152 1.776 3.59 3.44 3.56 3.78 اإلدارة.مسؤوليات مجلس  المحور األول
 0.479 0.829 3.3 3.18 3.34 3.28 .اإلفصاح والشفافية المحور الثاني

 0.093 2.161 3.13 3.03 3.31 3.38 .المساءلة المحور الثالث
 0.571 0.925 9.25 9.56 9.65 9.25 .اتباع القواعد القانونية المحور الرابع
 0.160 6.160 9.66 9.76 9.67 9.67 .المعاملة العادلة والمتساوية المحور الخامس

 1.276 0.567 9.70 9.67 9.25 9.20 .الفعالية والكفاءة المحور السادس
 0.165 1.722 3.43 3.40 3.46 3.56 :الحوكمةمحور  إجمالى
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من مستوى  أكبر ىنتائج اختبار "التباين األحادختبار المقابلة ال (.Sig) االحتماليةالقيمة  تبين أنّ 
مما  (1.025)كانت قيمة المعنوية  فقد( الحوكمةمحور  ىجمالإ، بالنسبة )(α ≤ 0.05)الداللة 

تعزى  الحوكمةمحور  ىجمالإيوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول 
 لمتغير سنوات الخدمة.

 
متغيـــر ســـنوات الخدمـــة ألن بالنســـبة ل الحوكمـــةجابـــات المبحـــوثين حـــول إعـــدم تـــأثر  ويعـــزو الباحـــث
 .متقاربة والتفاوت ضئيلللمبحوثين سنوات الخدمة 

 
صت الى عدم وجود فروق ذات داللة ( والتى خل6106مع دراسة )الدحدوح،  وتتفق هذه النتيجة

 لمتغير سنوات الخدمة. ىدرجة تطبيق معايير الحكم الرشيد تعز فى حصائية إ
 

( بين متوسطات α≤ 1.15)وجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة تخامسا: 
 .                                    (ىالوظيفلمتغير )المسمى تعزى  الحوكمةاستجابة المبحوثين حول 

حسا المسمى  الحوكمةلمحور  (ANOVA) ىنتائج اختبار تحليل التباين األحاد :10.4جدول 
 ى.الوظيف

 

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
مرشد 
 اجتماعى

باحث 
 اجتماعى

 محاسا إدارى
عالقات 
عامة 

 عالموا  
 0.699 0.601 3.66 3.24 3.52 3.55 3.55 اإلدارة.مسؤوليات مجلس  المحور األول

 0.148 1.647 3.64 3.31 3.21 3.22 3.33 .اإلفصاح والشفافية المحور الثاني
 0.072 2.047 3.48 3.29 3.11 3.06 3.27 .المساءلة المحور الثالث

 1.250 0.925 9.95 9.02 9.92 9.29 9.10 .اتباع القواعد القانونية المحور الرابع
 1.125 0.965 9.52 9.56 9.70 9.06 9.60 .المعاملة العادلة والمتساويةالمحور الخامس 

 1.606 6.965 9.60 9.60 9.07 9.21 9.60 .الفعالية والكفاءة المحور السادس
 0.178 1.559 3.59 3.28 3.28 3.28 3.38 :محور الحوكمة إجمالى

 
مـن مسـتوى  أكبـر اختبار "التباين األحادىنتائج ختبار المقابلة ال (.Sig) االحتماليةالقيمة  تبين أنّ 
 ممـا( 1.072 (( حيث كانت قيمـة المعنويـةالحوكمةمحور  إجمالىبالنسبة ) ،(α ≤ 0.05)الداللة 



  

126 
 

تعــزى  الحوكمــةمحــور  إجمــالىيوضــح عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين اســتجابات المبحــوثين حــول 
 .لمتغير المسمى الوظيفى

 
مناصبهم، بغض  كلفى الموظفين لنفس البيئة التنظيمية  كللى خضوع ذلك إ ويعزو الباحث

، كما قد عالقات عامة، أو موظف اً ، أو محاسباً ، أو إدارياً ، أو مرشداً اجتماعي اً باحثأكان النظر 
ينعكس على فهمهم  وبالتالى داريةاإلغالبية المبحوثين كانوا من الوظائف  لى أنّ يعود ذلك إ

 . المنظمةفى وضرورة تبنيها  ،لمبادىء الحوكمة
 

  ة الرابعة:الفرضية الرئيس
 

متوسط استجابات فى  α)  ≤ 1.15حصائية عند مستوى دللة )إتوجد فروق ذات دللة 
تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية )العمر، األهلية تنمية قدرات المؤسسات المبحوثين حول 

 .(، سنوات الخدمةىالمسمى الوظيف، ى، المؤهل العلمالنوع
 

( بين متوسطات استجابة α≤ 1.15وجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )ت: أولا 
                         (.النوعلمتغير )تعزى األهلية تنمية قدرات المؤسسات المبحوثين حول 

تنمية بين متوسطات محور ( لعينتين مستقلتين للفرق Tاختبار تحليل ) نتائج :19.4جدول 
 .النوعحسا األهلية قدرات المؤسسات 

 

 المجال
 قيمة المتوسطات

الختبار 
t 

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) انثى ذكر 

 0.925 0.966 9.06 9.65 المحور األول القدرات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي.
 1.925 0.160 9.01 9.06 (.ىالمحور الثاني القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة تنظيمية، هيكل تنظم

 1.260 1.922 9.06 9.65 المحور الثالث مجال العالقات العامة والتشبيك.
 0.960 1.276 9.92 9.66 .الرابع مجال القدرات التكنولوجيةالمحور 

 0.632 0.279 3.18 3.21 .تنمية قدرات المؤسسات األهليةمحور  إجمالى
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مـن  أكبـر مسـتقلتينت( لعينتـين ختبـار )ا نتائجالمقابلة الختبـار  (.Sig) حتماليةاالالقيمة  أنّ  تبين
ــدرات المؤسســات  محــور إجمــالىالمحــور ) بالنســبة إلجمــالى ،α ≤ 0.05مســتوى الداللــة  تنميــة ق

مما يوضح عدم وجود فروق معنويـة بـين اسـتجابات ، )1.296( ( حيث كانت قيمة المعنويةاألهلية
 .النوعتعزى لمتغير األهلية تنمية قدرات المؤسسات محور  ىجمالإالمبحوثين حول 

 
تنمية قدرات المؤسسات متشابهة حول  ىأفراد عينة الدراسة يمتلكون رؤ  لى أنّ ذلك إ ويعزو الباحث

 النوعوجد فروق بحسب توذلك يعني أنه ال  ،؟ىذكر أم أنثأسواء  النوعبغض النظر عن  ،األهلية
 .تنمية قدرات المؤسسات األهليةحول آراء عينة الدراسة لموضوع 

 
( بين متوسطات استجابة α≤ 1.15)وجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ت: ثانياا 

 (.مرلمتغير )العتعزى األهلية تنمية قدرات المؤسسات المبحوثين حول 

تنمية قدرات المؤسسات " لمحور "ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  نتائج: 11.4جدول 
 .حسا العمراألهلية 

 

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 tالختبار 

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 

11 
 سنة
 لقفأ

اقل – 10
 41من 

 سنة

-40من 
اقل من 

 سنة 51

 50من 
سنة 
 فأكثر

 1.566 0.960 9.07 9.76 9.16 9.56 المحور األول القدرات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي.
المحور الثاني القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة تنظيمية، 

 هيكل تنظمي(.
9.60 9.65 9.66 9.66 1.670 1.222 

 1.922 0.692 9.62 9.65 9.67 9.92 المحور الثالث مجال العالقات العامة والتشبيك.
 1.957 0.606 9.10 9.07 9.07 9.60 .المحور الرابع مجال القدرات التكنولوجية

 0.253 1.401 3.22 3.40 3.28 3.42 محور تنمية قدرات المؤسسات األهلية إجمالى
     

كبر من أ ىحادالتباين األ ختبار تحليلا نتائجالمقابلة الختبار  (.Sig) االحتماليةالقيمة  تبين أنّ 
كانت  فقد( تنمية قدرات المؤسسات األهليةمحور  ىجمالإ، بالنسبة )(α ≤ 0.05)مستوى الداللة 
مما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول  (1.659(قيمة المعنوية

 تعزى لمتغير العمر.األهلية تنمية قدرات المؤسسات محور  ىجمالإ
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ين يتمتعـون بأعمـار متقاربـة الـذن فئـة المـوظفين فئـة المبحـوثين كـانوا مـ ذلـك الـى أنّ  ويعزو الباحـث
 (51-60)سـنة وفئـة  (61-90) مـن فئـة األعمـارغالبيـة العينـة المسـتطلعة  فقـد كانـت ،إلى حد مـا
فــى وظــائفهم  كمـا أنّ بيــنهم،  ىهنــاك تقـارب ســن ىوبالتــال ،فئــات عمريـة قريبــة مــن بعضـها ىسـنة وهــ

لـى متقاربـة إاألهليـة حـول موضـوع تنميـة قـدرات المؤسسـات  أراؤهـمكانـت  ىوبالتـالمعظمها متقاربة، 
 ما. حد
 

( بين متوسطات استجابة α≤ 1.15وجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )ت: ثالثاا 
 (.        لمتغير )المؤهل العلمىتعزى األهلية تنمية قدرات المؤسسات المبحوثين حول 

تنمية قدرات المؤسسات لمحور  (ANOVA ) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :14.4جدول 
 ى.حسا المؤهل العلماألهلية 

 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) ماجستير بكالوريوس دبلوم فأقل 

 1.256 0.925 9.76 9.27 9.96 المحور األول القدرات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي.
المحور الثاني القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة 

 تنظيمية، هيكل تنظمي(.
9.60 9.76 9.52 6.256 1.096 

 1.526 0.962 9.07 9.02 9.06 المحور الثالث مجال العالقات العامة والتشبيك.
 1.076 6.927 9.52 9.25 9.52 .المحور الرابع مجال القدرات التكنولوجية

 0.264 3.043 3.51 3.65 3.31 :محور تنمية قدرات المؤسسات األهلية اجمالى

 
قل من أ ىحادختبار تحليل التباين األا نتائجالمقابلة الختبار  (.Sig) االحتماليةتبين أن القيمة 
( حيث تنمية قدرات المؤسسات األهليةمحور  جمالىإ، بالنسبة )(α ≤ 0.05)مستوى الداللة 

وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح ( 1.626( كانت قيمة المعنوية
 .ىتعزى لمتغير المؤهل العلماألهلية تنمية قدرات المؤسسات محور  ىجمالإ
 

بلغت نسـبة مـن  فقدمن يحملون درجة البكالوريس كانوا يمثلون الغالبية،  ذلك إلى أنّ  ويعزو الباحث
األكثر تمثياًل بين المبحوثين الذين تم استهدافهم بالسؤال  ىوه (%21.1)يحملون درجة البكالوريس 

جـد تو  المعظم المبحوثين يحملون مؤهالت علمية متقاربة، وبالتـالي  ىحول موضوع الدراسة، وبالتال
 فروق بينهم فىما يتعلق بتنمية قدرات المؤسسات األهلية.
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( بين متوسطات استجابة α≤ 1.15)وجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ت: رابعاا 
 (.          ةلمتغير )سنوات الخدمتعزى األهلية تنمية قدرات المؤسسات المبحوثين حول 

تنمية قدرات المؤسسات لمحور  (ANOVA) ىالتباين األحادنتائج اختبار تحليل  :15.4جدول 
 .حسا سنوات الخدمةاألهلية 

 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
0 -
 سنوات5

 -1من 
 سنوات 01

 -00من 
 سنة 05

سنة  01من 
 فأكثر

 1.152 6.925 9.20 9.92 9.76 9.65 المحور األول القدرات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي.
المحور الثاني القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة 

 تنظيمية، هيكل تنظمي(.
9.60 9.67 9.60 9.72 9.655 1.692 

 1.606 6.925 9.07 9.07 9.25 9.62 المحور الثالث مجال العالقات العامة والتشبيك.
 1.606 6.227 9.22 9.72 9.06 9.25 .المحور الرابع مجال القدرات التكنولوجية

 0.247 3.578 3.66 3.43 3.50 3.39 محور تنمية قدرات المؤسسات األهلية إجمالى

 
قل من مستوى أ ىالتباين األحاداختبار نتائج ختبار المقابلة ال (.Sig) االحتماليةالقيمة  تبين أنّ 
كانت قيمة  ( فقدالمؤسسات األهليةتنمية قدرات محور  جمالىإبالنسبة ) ،(α ≤ 0.05)الداللة 
 ىجمالإوجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح  (1.667 (المعنوية
عدم تأثر إجابات  متغير سنوات الخدمةتعزى إلى األهلية تنمية قدرات المؤسسات محور 

سنوات الخدمة  الخدمة ألنّ بالنسبة لمتغير سنوات األهلية المبحوثين حول تنمية قدرات المؤسسات 
 .والتفاوت ضئيل ،للمبحوثين متقاربة

 

( بين متوسطات α≤ 1.15وجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )تخامسا: 
 (.     إلى متغير )المسمى الوظيفىتعزى األهلية تنمية قدرات المؤسسات استجابة المبحوثين حول 

تنمية قدرات المؤسسات لمحور ( ANOVA) ىالتباين األحادنتائج اختبار تحليل  :11.4جدول 
 ى.حسا المسمى الوظيفاألهلية 

 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fالختبار

 القيمة
 الحتمالية

(Sig.) 
مرشد 
 ىاجتماع

باحث 
عالقات عامة  محاسا ىدار إ ىاجتماع

 عالموا  
 1.960 0.965 9.62 9.92 9.66 9.67 9.56المحور األول القدرات الخاصة بالتخطيط 
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 االستراتيجي.
المحور الثاني القدرات التنظيمية )بشرية، 
 مالية، ثقافة تنظيمية، هيكل تنظمي(.

9.67 9.26 9.70 9.66 9.05 6.960 1.167 

المحور الثالث مجال العالقات العامة 
 1.066 0.269 9.20 9.79 9.25 9.66 9.26 والتشبيك.

 1.157 0.692 9.62 9.90 9.07 9.20 9.25 .التكنولوجيةالمحور الرابع مجال القدرات 
إجمالي محور تنمية قدرات المؤسسات 

 األهلية
3.61 3.58 3.44 3.45 3.38 2.157 0.059 

 
كبر من مستوى أ اختبار التباين األحادىنتائج ختبار المقابلة إل (.Sig) االحتماليةالقيمة  تبين أنّ 
كانت قيمة  ( فقدتنمية قدرات المؤسسات األهليةمحور  جمالىإ، بالنسبة )(α ≤ 0.05)الداللة 
 إجمالىمما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول  (1.15( المعنوية
 .تعزى إلى متغير المسمى الوظيفىاألهلية تنمية قدرات المؤسسات محور 

 
مناصبهم، بغض النظر  كلفى لنفس ظروف العمل كافة لى خضوع الموظفين إذلك  ويعزو الباحث

ــ اً ، أو باحثــاً اجتماعيــ اً مرشــدكــان أ عــالماً ، أو محاســباً داريــًا، أو إاجتماعي قــد ، و ، أو عالقــات عامــة وا 
حــازت تلــك المناصــب علــى  وقــد االداريــةالوظــائف فــى يعــود ذلــك الــى أن غالبيــة المبحــوثين كــانوا 

تنميــة قــدرات وجهــات نظــرهم نحــو فــى وبالتــالى كــان هنــاك تقــارب  ،مــن المبحــوثين (%61) حــوالى
 المؤسسات األهلية.
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 :الخامسالفصل 
 
 

 ملخص النتائج والستنتاجات والتوصيات
 

 المقدمة 0.5
 

تطبيق معايير تناول إجابات المبحوثين حول  والذىالسابق،  في الفصل بعد استعراض التحليل اإلحصائى
هذا الفصل  يستعرض الباحث من خالل ،قطاع غزةفى الحوكمة وأثرها على قدرات جمعية النور الخيرية 

 ضوء النتائج.فى أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة، كما يتطرق إلى أهم التوصيات المقترحة 
 

 الدراسةملخص النتائج واستنتاجات  6.5
 

 أولا: النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي:
 

 :جمعية النور الخيريةفى . النتائج المتعلقة بواقع تطبيق معايير الحوكمة 0
 وقد%(، 72.61) ىقطاع غزة بدرجة كبيرة، بوزن نسبفى  جمعية النور الخيريةفى أبعاد الحوكمة  تتوافر  

المرتبة فى حين جاء فى %(، 72.25) ىبوزن نسب اإلدارة ُبعد مسؤوليات مجلس  ىاحتل المرتبة األول
%(، وحصل على المرتبة الثالثة ُبعد الفعالية والكفاءة، 72.51الثانية ُبعد اإلفصاح والشفافية، بوزن نسبي )

 ىباع القواعد القانونية، بوزن نسب%(، وحصل على المرتبة الرابعة ُبعد اتّ 72.27) ىبوزن نسب
%(، 76.61) ىالمرتبة الخامسة ُبعد المعاملة العادلة والمتساوية، بوزن نسب %(، وحصل على72.27)

 %(.79.75) ىوحصل على المرتبة السادسة ُبعد المساءلة، بوزن نسب
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 :جمعية النور الخيرية. النتائج المتعلقة بواقع تنمية قدرات 9
وقد احتل %(، 75.11) بوزن نسبىبدرجة كبيرة، جمعية النور الخيرية فى أبعاد تنمية القدرات  تتوافر 

المرتبة فى جاء  وقد%(، 72.92) نسبى ُبعد القدرات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي بوزن المرتبة األولى
%(، 75.22) ، بوزن نسبى(تنظمىالثانية ُبعد القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة تنظيمية، هيكل 

%(، وحصل على المرتبة 75.62) التكنولوجية، بوزن نسبىدرات وحصل على المرتبة الثالثة ُبعد مجال الق
 %(.76.26) والتشبيك، بوزن نسبىالرابعة ُبعد مجال العالقات العامة 

 
 ختبار الفرضيات:ثانياا: النتائج المتعلقة با

 

 ،فصاح والشفافيةاإل اإلدارة،. النتائج المتعلقة بالعالقة بين أبعاد الحوكمة )مسؤوليات مجلس 0
الرؤية الستراتيجية( وتنمية قدرات  ،المعاملة العادلة والمتساوية ،اتباع القواعد القانونية ،المساءلة

 :جمعية النور الخيرية
بدرجة ارتباط  جمعية النور الخيريةوجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين أبعاد الحوكمة وتنمية قدرات 

 (.1.209بلغت )
 

 بالفرضيات الفرعية للفرضية:النتائج المتعلقة 
 

جمعية النور وتنمية قدرات  اإلدارة وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بين مسؤوليات مجلس  -0
 (.1.556بدرجة ارتباط بلغت ) ،الخيرية

 جمعية النور الخيريةوتنمية قدرات  ،فصاح والشفافيةاإلإحصائية متوسطة بين وجود عالقة ذات داللة  -6
 (.1.222بلغت ) بدرجة ارتباط

بدرجة  جمعية النور الخيريةوتنمية قدرات  ،إحصائية متوسطة بين المساءلةوجود عالقة ذات داللة  -9
 (.1.295ارتباط بلغت )

جمعية النور وتنمية قدرات  ،باع القواعد القانونيةإحصائية متوسطة بين اتّ وجود عالقة ذات داللة  -6
 (.1.725بدرجة ارتباط بلغت )الخيرية 

جمعية النور وتنمية قدرات  ،إحصائية متوسطة بين المعاملة العادلة والمتساويةوجود عالقة ذات داللة  -5
 (.1.729بدرجة ارتباط بلغت ) الخيرية

 جمعية النور الخيريةوتنمية قدرات  ،إحصائية متوسطة بين الفعالية والكفاءةوجود عالقة ذات داللة  -2
 (.1.706بدرجة ارتباط بلغت )



  

133 
 

 ،المساءلة ،فصاح والشفافيةاإلدارة، اإلبأثر أبعاد الحوكمة )مسؤوليات مجلس ئج المتعلقة النتا .9
جمعية النور الفعالية والكفاءة( على تنمية قدرات  ،المعاملة العادلة والمتساوية ،باع القواعد القانونيةات  

 :الخيرية
 

وذات داللة  ،التابع بصورة جوهريةالمتمثلة بالمتغير جمعية النور الخيرية تتأثر تنمية قدرات  - أ
باع اتّ  ،المساءلة، فصاح والشفافيةاإلدارة، اإلإحصائية بكل من المتغيرات )مسؤوليات مجلس 

 الفعالية والكفاءة(. ،المعاملة العادلة والمتساوية ،القواعد القانونية
يعود إلى تأثير المتغيرات جمعية النور الخيرية تنمية قدرات فى من التغير  (%20.0) نّ إ - ب

 ،باع القواعد القانونيةاتّ ، المساءلة، فصاح والشفافيةاإلدارة، اإلالمستقلة التالية )مسؤوليات مجلس 
يعود لعوامل أخرى تؤثر على  (%2.2والباقى )الفعالية والكفاءة(  ،المعاملة العادلة والمتساوية

 .ريةجمعية النور الخيتنمية قدرات فى المتغير التابع 
 

 النتائج المتعلقة بالفرضيات الخاصة بالمتغيرات الديمغرافية: .1
 

فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  وجودالنتائج المتعلقة بالفرضية التى تنص على:  أ.
(1.15 ≥  (α  الديمغرافية  إلى المتغيراتمتوسط استجابات المبحوثين حول أبعاد الحوكمة تعزى فى

 (.المسمى الوظيفى ، سنوات الخدمة،، العمر، المؤهل العلمىالنوعلية )التا
 

متغير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد العينة حول الحوكمة تعزى  -
 .النوع

إلى متغير عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد العينة حول الحوكمة تعزى  -
 .العمر

إلى متغير عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد العينة حول الحوكمة تعزى  -
 .المؤهل العلمي

إلى متغير عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد العينة حول الحوكمة تعزى  -
 .سنوات الخدمة

إلى متغير عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد العينة حول الحوكمة تعزى  -
 .ىالوظيف ىالمسم
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 توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة على: النتائج المتعلقة بالفرضية التى تنص .4
(1.15 ≥  (α  تعزى إلى جمعية النور الخيرية متوسط استجابات المبحوثين حول تنمية قدرات فى
 ،  سنوات الخدمة(.ى، المسمى الوظيفى، المؤهل العلمالنوعمتغيرات التالية )العمر، ال
 
جمعية النور عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد العينة حول تنمية قدرات  -

 .النوعإلى متغير تعزى  الخيرية

جمعية النور عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد العينة حول تنمية قدرات  -
 .العمرإلى متغير تعزى  الخيرية

جمعية النور عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد العينة حول تنمية قدرات  -
 .المؤهل العلميإلى متغير تعزى  الخيرية

جمعية النور ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد العينة حول تنمية قدرات عدم وجود فروق  -
 .إلى متغير المسمي الوظيفىتعزى  الخيرية

جمعية النور عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أفراد العينة حول تنمية قدرات  -
 .سنوات الخدمةإلى متغير تعزى  الخيرية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

135 
 

 الدراسةتوصيات  1.5
 

عتبار جموعة من التوصيات آخذًا بعين اإل، توصل الباحث إلى مالدراسةبالخاصة  االستبانةبعد تحليل 
 :ىكالتالوتصنيفها وفقًا لمتغيرات الدراسة  ،التوصياتعرض هذه 

 
مختلف فى بما يضمن تطبيق معايير الحوكمة  ،جمعية النور الخيريةفى األنظمة الداخلية  تعزيز .0

 إدارة المؤسسة.مراحل 
من أجل المساهمة في تطوير  ،مجال الحوكمةفى ستعانة بجهات متخصصة وخبراء ضرورة اال .6

 المؤسسة.فى تطبيق معايير الحوكمة األنظمة الخاصة ب
مجال فى المحلية أو العربية أو الدولية سواء  ىاألخر األهلية طالع على تجارب المؤسسات اال .9

 االستفادة منها. تطبيق معايير الحوكمة، ومحاولة
وفق احتياجاتهم الالزمة لضمان  ،جمعية النور الخيريةفى ضرورة تطوير برامج تدريبية للعاملين  .6

 المؤسسة.فى نجاح تطبيق معايير الحوكمة 
جمعية النور بما يضمن تطوير قدرات  ،محاولة ربط معايير الحوكمة بالخطة االستراتيجية للمؤسسة .5

 .الخيرية
نحو جمعية النور الخيرية العمل على توفير منح مالية لتغطية التكاليف المترتبة على توجهات  .2

تنفيذ فى ، لما تقدمه من مميزات تزيد من كفاءة هذه المؤسسات اإلدارة فى اعتماد معايير الحوكمة 
 المشاريع، وخدمة الفئات المستفيدة.

من  ارد والكفاءات المحورية التى تسعىر والمو رصد موازنات مالية كافيةوالعمل على تنوع المصاد .7
خاللها جمعية النور الخيرية الى امتالك مواد إعالمية متميزة تستطيع من خاللها توصيل رسالتها 
ورؤيتها، ودعم تواصلها وتشبيكها مع أصحاب المصالح )حكومة، مؤسسات مجتمع مدني محلية 

 ودولية، مجتمع... الخ(.
 ،تشترط تطبيق معايير الحوكمةجمعية النور الخيرية لوضع معايير خاصة من المؤسسات الداعمة  .2

 مرتبطة باألهداف التنموية للمجتمع. ،ووجود خطة استراتيجية وتشغيلية للمؤسسة
بربط أنظمتها وقوانينها مع معايير جمعية النور الخيرية على الجهات الحكومية إلزام  ىينبغ .2

 على تطبيقها. الحكومة لحثها
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 المصادر والمراجع
 كتا ودراسات:

 الطبعة األولي، ،محاسبة المنشآت الخاصة :(6112) .محمود، ر، الوقاد، س )معدون(، مأحمد،  -
 دار المستقبل للنشر والتوزيع، مكتبة المجتمع العربي، عمان.

المناهج للنشر ار ، دالطبعة األولي، نظم المعلومات المحوسبة :(6117))معد(.  مبرهان،  -
 .والتوزيع، عمان

 .ار البداية ناشرون وموزعون، عمان، دإدارة الموارد البشرية(: 6106م )معد(. )الحريري،  -
 ، مكتبة آفاق، غزة.الطبعة األولي، المحاسبة المالية المتخصصة :(6112) م )معد(.درغام،  -
، خاص ومصارفحوكمة الشركات، شركات قطاع عام و  :(6117) ط )معد(.عبد العال،  -

 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية.الطبعة الثانية، المفاهيم، المبادئ، التجارا، المتطلبات
الطبعة  ،ات المعاصرةإدارة العمال ووظائف المدير في المؤسس(: 6106ف )معد(. )عواد،  -

 ، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان.األولي
دار المسيرة  الطبعة األولي، ،نظم المعلومات اإلدارية(: 6115ع )معدان(. )، الجنابي، قندلجي،ع -

 .عمان للنشر والتوزيع،
أمثلة  -مداخل –الدارة الستراتيجية، نظريات  :(6106))معدان(  ع، الطائي، فالقيسي،  -

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.الطبعة األولى، وقضايا معاصرة

 الرسائل والدراسات:
دور الذكاء الشعوري كمتغير وسيط في عالقة مهارات القيادة  :(6102ليفة، سناء ) أبو -

االستراتيجية بالقدرات الجوهرية للمنظمة: دراسة ميدانية. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، ع 
 .26-7، جامعة أسيوط، ا ا 21

دور العوامل التنظيمية والوظيفية في نجاح إدارة مشاريع   :(6102أبو الحسنى، عبد اهلل ) -
 المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

الحوكمة في المنظمات األهلية الفلسطينية في قطاع غزة، مجلة جامعة  :(6112األغا، وفيق ) -
-070، جامعة األزهر، غزة، ا ا  B-2، ع01ية، مجاألزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسان

691. 
دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية  :(6115ابراهيم، محمد أحمد ) -

وانعكاساتها على سوق االوراق المالية، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، مجلة نصف سنوية، 
 العدد األول، كلية التجارة، جامعة بنها، مصر.
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اللجنة  -بناء القدرات البشرية والمؤسسية للحد من النزاعات. األمم المتحدة :(6112اإلسكوا ) -
 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 

دور حوكمة الشركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي دراسة تطبيقية  :(6105انشاصي، روال ) -
الة ماجستير غير منشورة، الجامعة على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين، رس

 اإلسالمية، غزة.
تصور مقترح لبناء القدرات المؤسسية في جامعة الملك عبد العزيز في  :(6107باوزير، نجاة ) -

، معهد 6، ع2ضوء نظرية الذكاءات المتعددة، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، مج
 ز، السعودية.الدراسات العليا التربوية، جامعة الملك عبد العزي

تقييم النظم المالية والمحاسبية في المنظمات غير الحكومية  :(6106البحيصي، عصام ) -
)األهلية( الفلسطينية في قطاع غزة: دراسة ميدانية استطالعية، مجلة الجامعة اإلسالمية 

 .972-920(، 6)ع، 61مج للدراسات االقتصادية واإلدارية، 
دئ غدارة الجودة الشاملة على أداء المؤسسات األهلية ( أثر تطبيق مبا6112بدر، رشاد ) -

 األجنبية العاملة في قطاع غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.
( القدرات التنظيمية كمدخل لتفعيل العالقة بين تكنولوجيا المعلومات واألداء 6102بركات، خالد ) -

الحكومية الكويتية. مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، المؤسسي: دراسة ميدانية على االجهزة 
 .662-025 ، جامعة القاهرة، ا ا9، ع07مج 

( حوكمة المؤسسات غير الربحية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة 6106البشير، توفيق ) -
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، السعودية.

المصارف اإلسالمية، ورقة عمل، كلية العلوم االقتصادية ( الحوكمة في 6112بو رقبة، شوقي ) -
 وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر.

(: "إدارة المعرفة كمدخل لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية 6106بوركوة، عبد المالك ) -
معة قسنطينة، دراسة ميدانية لشركة نجمة لالتصاالت"، رسالة ماجستير غير منشورة، جا

 الجزائر.
 ( برشور خاا بالجمعية، غزة، فلسطين.6102جمعية النور الخيري ) -
(، أثر حوكمة الشركات في التدقيق الداخلي )بحث لنيل شهادة 6112حسين، سندس سعدي ) -

 المحاسبة القانونية(، المعهد  العربي للمحاسبين القانونيين، بغداد.
ئ الحكم الرشيد في المنظمات غير الحكومية في قطاع ( دور تطبيق مباد6106الحلو، أحمد ) -

 غزة في تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.
( متطلبات بناء القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية. رسالة ماجستير 6112خليل، أحمد ) -

 غير منشورة، جامعة الفيوم، مصر.
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( االتجاهات الحديثة الدارة الموارد البشرية وأثرها على أداء المنظمة. المجلة 6105) خليل، تامر -
 .090-017، جامعة قناة السويس، ا ا 0ع ،2العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مج

( أهمية بناء القدرات والتدريب االحصائي في االستراتيجيات االحصائية. 6112خواجة، خالد ) -
 للتدريب والبحوث االحصائية.المعهد العربي 

(  واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد في المنظمات األهلية الفلسطينية في 6106الدحدوح، فادي ) -
 محافظات غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة.

اإلدارة، إتحاد المصارف (، حوكمة الشركات و دور مجلس 6117درويش، عدنان بن حيدر ) -
 .، بيروتالعربية

(، حوكمة الشركات واهميتها في تفعيل جودة ونزاهة التقارير 6112الدوغجي، علي حسين ) -
 ، قسم المحاسبة، جامعة بغداد، العراق.7ع ، 6 مجالمالية، كلية اإلدارة واالقتصاد، 

والفروع والجمعيات،  –ام األقس -( "دراسات في محاسبة المنشآت الخاصة0222الراوي، حكمت ) -
 النوادي، الفنادق"، المستقبل للنشر والتوزيع، األردن.

(. الحوكمة في المؤسسات غير الربحية من تطبيق للقانون وصوال للحكم 6102الرجوب، ايمان ) -
 الرشيد. مركز أمد، رام اهلل.

، رسالة ماجستير غير (: "واقع ادارة التغيير لدى وزارات السلطة الفلسطينية"6112الرقب، حماد ) -
 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

( الشركات المساهمة مابين الحوكمة والقوانين والتعليمات: 6112ريحاوي، مها محمود رمزي ) -
حالة دراسية للشركات المساهمة العامة العمانية، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية 

 (، دمشق.0) ، ع66مج والقانونية، 
( أثر التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة على إدارة 6106د )زيادة، فه -

 األزمات، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.
(، دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم 6112سامي، مجدي محمد ) -

صرية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة المالية المنشورة في بيئة األعمال الم
 ، يناير.6، ع 62 مج، اإلسكندرية

بشأن الجمعيات والهيئات  6111( لسنة 0(، قانون رقم )6111السلطة الوطنية الفلسطينية ) -
 األهلية الفلسطينية، مجلة الوقائع الفلسطينية، العدد الثاني والثالثون.

البيئة التنظيمية في بناء الهيكل التنظيمي، المجلة العربية لإلدارة، ( دور 6100سليمان، أحمد ) -
 ، األردن.06 ع، 62 مج

(، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة و المديرين 6112سليمان، محمد مصطفى ) -
 التنفيذيين، الدار الجامعية، اإلسكندرية.
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وير قطاع المؤسسات األهلية ( إطار استراتيجي لتط6106سونجو، ودانيلو، ونجم، خليل ) -
، التقرير النهائي، مركز تطوير المؤسسات األهلية 6107-6109الفلسطينية للفترة ما بين 

 الفلسطينية، رام اهلل.
( الحوكمة ودورها في تفعيل مؤسسات األوقاف 6106صالحي، صالح، وبن عمارة، نوال ) -

 لجزائرية، الجزائر.الجزائرية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤسسات األوقاف ا
( مدى تطبيق قواعد الحوكمة وآثارها المتوقعة على أداء الشركات 6105صهيون، حسن ) -

المساهمة العاملة في فلسطين دراسة تطبيقية بطريقة نسب التحليل المالي، رسالة ماجستير غير 
 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

ار مدقق الحسابات الخارجي في المؤسسات ( العوامل المؤثرة في اختب6102العابد، باسل ) -
 األهلية العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

( تفعيل الرقابة المالية في المنظمات غير الهادفة 6102عبد الغفار، سالمة، وحماد، طارق ) -
، 6العلمية لالقتصاد والتجارة، ع للربح من خالل تطبيق آليات الحوكمة: دراسة ميدانية، المجلة

 .976-957مصر، ا ا 
( مبادىء وآليات الحوكمة ودورها في دعم وتطوير نظام اإلدارة 6102عبد الوهاب، ياسر ) -

، جامعة القاهرة، مصر، 0، ع02المحلية المصرية، مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مج
 .606-029ا ا 

ر االستراتيجي على أداء اإلدارة العليا في المنظمات غير ( أثر التفكي6109العشي، نهال ) -
الحكومية العاملة في مجال التأهيل في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 

 اإلسالمية، غزة.
( بناء القدرات المجتمعية كآلية للتدخل االستراتيجي الداعم لتحقيق العدالة 6102على، وائل ) -

، 92صري. المجلة العربية لإلدارة، مجالمجتمعية مع إشارة إلى الحالة الم االجتماعية والحوكمة
 ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، مصر.9ع

( دور المعايير الدولية إلدارة المشاريع في زيادة جودة المشروع في 6102عنبر، هشام. ) -
ة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة. رسال

 غزة.
( الحكم الراشد لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا من 6109عياش، زبير، وبن مخلوف، أمير ) -

منظور اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء ، الملتقي العلمي الدولي حول آليات حوكمة 
 .6109نوفمبر،  62-65دامة، ورقلة الجزائر، المؤسسات ومتطلبات تحقيق التنمية المست

( بناء قدرات الموارد البشرية ودوره في 6105فرعون، محمد، والخالدي عواد، والعنزي، سعد ) -
تطوير أنموذج المنظمات الذكية: بحث تطبيقي في شركات االتصاالت المتنقلة في العراق زين 
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، جامعة الكوفة، ا 92ادية واإلدارية، عكورك. مجلة الغرى للعلوم االقتص –أساسيل  -العراق 
 .020-092ا 

( بناء القدرات الذاتية للمنظمات غير الحكومية، بحث مقدم إلى، مؤتمر الدور 6116فريز، غيث ) -
 التكاملي للمنظمات غير الحكومية والحكومية والدولية في التنمية المستدامة، الدوحة.

مؤسسات العمل األهلي"، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر ( التطوير اإلداري ال6112المشهراوي، أحمد ) -
 آفاق وتحديات، غزة، فلسطين. –واقع المؤسسات األهلية 

(، آليات تدعيم دور المراجعة الخارجية في حوكمة الشركات، الجامعة 6112مطير، رأفت حسين ) -
 اإلسالمية، غزة.

السياسية واالقتصادية ( دور المجتمع المدني في التنمية 6119الملحم ، إبراهيم بن علي ) -
 .6119واالجتماعية، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي لإلدارة، دمشق،

( أثر تطبيق مبادىء الحوكمة عن 6102ميتاني، بالل، والجمال، رشيد، والشكري، فدوي ) -
المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال الخيرية: دراسة ميدانية مدينة إربد، مجلة االقتصاد 

، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر، 9، عوالمالية
 .52-66ا ا 

( تصور مقترح لتطوير بناء القدرات المؤسسية في منظمات المجتمع المدني 6102هللو، إيهاب ) -
، غزة، بقطاع غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 فلسطين.
( المنظمات العربية غير الحكومية، مجلة الشؤون العامة، 6116الهيتي، نوزاد عبد الرحمن ) -

 ( يوليو. 61)ع
( أثر آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات على األداء المؤسسى فى 6102اليازجي، رونيت ) -

 االسالمية، غزة.المؤسسات األهلية فى قطاع غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 
(، محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في 6117يوسفـ، محمد حسن ) -

 مصر، بنك االستثمار القومي، القاهرة.
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 (1ملحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكِّمين

 

 الجامعة السم م

 فلسطين د. ياسر أبو مصطفي.  .0

 فلسطين د. خالد عيسي.  .6
 فلسطين د. عز العرب العامور.  .9
 األقصي د. خليل ماضي.  .6
 فلسطين د. على شاهين.  .5
 القدس أبو ديس د. حسن السعدوني.  .2

 القدس أبو ديس  د. تهانى جفال.  .7
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 (2ملحق رقم )

 استبانة الدراسة بصورتها النهائية

 جـــــامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــــــــــــــدس
 عمــــــــــــــــــــادة الدراســـــــــــــــــــــــــــــات العـليــا

 التنميــــــــــة المستدامـــــــــةمعهــــــــــــــــــــــــــد 
 بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

 
 أخى الكريم /أختى الكريمة...

 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته... وبعد.

 
إّن التقدم العلمي ال يمكن تحقيقه إال من خالل ربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية، وألّن الباحث 

تطبيق معايير الحوكمة وأثرها على قدرات المؤسسات األهلية "دراسة  دراسة بعنوان "يقوم بإجراء 
، وذلك الستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير فى حالة: لجمعية النور الخيرية فى قطاع غزة"

القــــــــــــــــــــــــــــــــــدس وبصفتكم من تخصا )بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية(، من جـــــامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
أفراد عينة البحث يرجى من سيادتكم تعبئة االستبانة  المرفقة، علمًا بأّن تعاونكم الفّعال سيكون له أبلغ 

 األثر فى الحصول على أفضل النتائج.
موضع اهتمام الباحث ولن وأود أن أحيط سيادتكم علمًا أّن كل ما تدلونه به من آراء أو بيانات ستكون 

 تستخدم إال ألغراض البحث العلمى فقط.
وأنتهز هذه الفرصة ألعبر لكم عن شكرى وتقديرى لتعبئة هذه االستبانة، متمنيًا أن تتم قراءة العبارات 

 ( فى الخانة التى تعبر عن مدى موافقتكم عليها.×بعناية ووضع عالمة )
 

 وتقبلوا جزيل الشكر
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 البيانات الشخصية:أولا:   
 في مربع اإلجابة المناسبة)×( ضع عالمة 

 
 النوع  .0

 أنثي  ذكر 
 العمر  .6

 عامًا فأكثر   51عامًا   60-51عامًا   90-61عامًا فأقل  91
 المؤهل العلمي  .9

 دكتوراه فأعلي  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم فأقل 
 سنوات الخدمة  .6

 عامًا فأكثر   02عامًا   00-05أعوام   2-01أعوام  0-5
 المسمى الوظيفى  .5

................................... 
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 ثانياا: متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل الحوكمة: .0

 

 العبارة 
 درجة الموافقة

أوافق 
 ل أوافق محايد أوافق بشدة

ل أوافق 
 بشدة

 المحور األول: مسؤوليات مجلس اإلدارة 

يقوم مجلس اإلدارة  بوضع الخطوط العريضة للمسؤولية والمساءلة   .0
      .فى المؤسسة

يتم اإلشراف على تنفيذ اإلدارة التنفيذية لألهداف االستراتيجية   .6
      بشكل سليم.

مما يوجد اهتمام بتنفيذ القوانين، وحسن إدارة المؤسسة، وتنظيمها   .9
      .يقلل من المخاطر التى قد تعترض المؤسسة

      .تتم مساءلة اإلدارة التنفيذية عن أى خطأ يعترض عمل المؤسسة  .6

      .يهتم مجلس اإلدارة بوجود الشفافية والنزاهة فى عمل المؤسسة  .5

يقوم مجلس اإلدارة بتحديد وتوزيع المسؤوليات، والمهام بما يخدم   .2
      .أهداف المؤسسة

 المحور الثاني: اإلفصاح والشفافية.
      تنشر المؤسسة تقاريرها المالية بشكل دورى وعلنى.  .0

      تنشر المؤسسة تقاريرها اإلدارية بشكل دورى وعلنى.  .6

      تفصح المؤسسة عن  أعمالها أمام الجهات ذات العالقة.  .9

لمحاربة أى شبهة تقوم المؤسسة بتنمية القيم الدينية واألخالقية   .6
      فساد.

يوضح الدليل الخاا بالمستفيدين آليات الحصول على الخدمة   .5
      بالشكل المطلوب.

      يتبنى المدراء نمط االنفتاح والوضوح فى تعاملهم مع اآلخرين.  .2

تفصح المؤسسة عن خططها فيما يتعلق بالمشاريع التى تسعي   .7
      لتنفيذها فى المستقبل.

 المحور الثالث: المساءلة

تمتلك المؤسسة نظامًا مناسبًا للرقابة، والمساءلة فى مختلف   .0
      المستويات اإلدارية.

توفر المؤسسة المناخ الستقبال أفراد متخصصين، وهيئات، ولجان   .6
      رقابية خارجية وتطلعهم على تقاريرها وعملها.
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أوافق  العبارة 
ل أوافق  أوافقل  محايد أوافق بشدة

 بشدة

9.  
يستطيع أى موظف فى المؤسسة اإلبالغ عن أى مخالفة وفق 
تسلسل واضح يضمن سالمته وحمايته، ويعاقب الفاعل حسب 

 القانون.
     

تقوم المؤسسة بعقد وتنظيم اجتماعات دورية مع المواطنين، يتم   .6
      فيها االستماع للشكاوى ومحاسبة المخالفين حسب القانون.

يتم تقديم تقارير دورية من الموظفين واألقسام لإلدارة العليا لمتابعة   .5
      المشاريع حسب األنظمة وتصحيح األخطاء.

 المحور الرابع: اتباع القواعد القانونية.

تتالءم األنظمة المالية واإلدارية الخاصة بالمؤسسة مع حجم   .0
      األنشطة التى تقدمها المؤسسة.

لوائح المؤسسة الداخلية مع رؤية المؤسسة وأهدافها تتناسب   .6
      االستراتيجية.

تتم جميع المعامالت اإلدارية والمالية الخاصة بأنشطة المؤسسة،   .9
      وفقًا لألنظمة الداخلية الخاصة بها.

يلتزم مجلس اإلدارة  بالنظام األساسي الخاا بالمؤسسة فيما   .6
      االنتخاب.يتعلق بصالحيات أعضائه وآليات 

 المحور الخامس: المعاملة العادلة والمتساوية.

تراعى المؤسسة مبدأ العدالة االجتماعية فى تصميم وتنفيذ البرامج   .0
      المشاريع التنموية الخاصة بها.

تتيح المؤسسة فرصًا متساوية لمشاركة الجنسين فى االستفادة من   .6
      البرامج والمشاريع التنموية المنفذة.

تحرا المؤسسة على تقديم الخدمات للمستفيدين بعيدًا عن   .9
      التمييز او التحيز.

تؤدى المؤسسة خدماتها وفق الحاجات، والمتطلبات الحقيقية   .6
      والضرورية وال يوجد حدود تعيق االستجابة لرغبات المواطنين.

      أنشطتها.تراعى المؤسسة المساواة فى الجنس للمستفيدين من   .5

يتضمن نظام المؤسسة الخاا بالتوظيف ضرورة إتاحة فرا   .2
      متساوية للجنسين فى المنافسة.

 المحور السادس: الفعالية والكفاءة
      يتم إصدار تقارير متنوعة عن كفاءة اللوائح اإلدارية.  .0

      تتصف النظم اإلدارية فى المؤسسة ببساطتها.  .6

      تنظيمى مالئم للوائح اإلدارية فى المؤسسة.يوجد هيكل   .9

      تحقق اللوائح اإلدارية فى المؤسسة األهداف التنظيمية المحددة.  .6
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أوافق  العبارة 
ل أوافق  ل أوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة

تتسم اللوائح اإلدارية فى المؤسسة بالمرونة فى حل مشكالت   .5
      العمل اليومية.

      اهتمام ومتابعة من اإلدارة لجودة اللوائح االدارية.يوجد   .2

يوجد تنسيق مستمر بين المستويات اإلدارية لتحقيق الجودة   .7
      المطلوبة فى إنجاز األعمال.

      تقدم اللوائح اإلدارية الدعم لقرارات المدراء فى اإلدارة  العليا.  .2

      لمراحل اتخاذ القرار.توفر اللوائح اإلدارية البيئة المناسبة   .2

 
 المتغير التابع: تنمية قدرات المؤسسات الهلية: .9

 

 العبارة 
 درجة الموافقة

أوافق 
ل أوافق  ل أوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة

 المحور األول: القدرات الخاصة بالتخطيط الستراتيجي.
      يوجد لدى المؤسسة خطة استراتيجية مكتوبة.  .0

      المؤسسة العاملين فى وضع الخطة االستراتيجية.ُتشرك   .6

      تعمل المؤسسة على إجراء تحليل داخلى وخارجى لواقع اعمالها.  .9

تأخذ المؤسسة توجهات واهتمامات المستفيدين عند وضع خطتها   .6
      االستراتيجية.

      تتبنى إدارة المؤسسة سياسات داعمة لتطبيق الخطة االستراتيجية.  .5

      تعمل المؤسسة على خطة تنموية مرتبطة بأهدافها االستراتيجية.  .2

تقوم المؤسسة بتعديل أهدافها واستراتيجيتها لضمان استمرارية   .7
      تقديم الخدمات.

تعمل المؤسسة على تطور البرامج والجداول الزمنية التى تضعها   .2
      لتحقيق أهدافها.

      .االستراتيجية للخطة دوري على تقييم المؤسسة تعمل  .2

 المحور الثاني: القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة تنظيمية، هيكل تنظمي(.

تعمل المؤسسة على تطوير بيئة تنظيمية مالئمة إلنجاز أعمالها   .0
      بكفاءة.

     تعمل المؤسسة على توفير كافة التجهيزات المالئمة ألعمالها   .6
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 اإلدارية.

      االستعانة بخبراء واستشاريين فى مجال التطوير التنظيمى.يتم   .9

      تتخذ المؤسسة اإلجراءات الألزمة كافة لتحسين األداء التنظيمى.  .6

تصمم المؤسسة عملياتها الداخلية بما يحقق الكفاءة )الجودة   .5
      والسرعة وخفض التكاليف(.

      التنظيمية.يتم تبادل المعلومات وتدفقها بين الوحدات   .2

تسعى المؤسسة إلى تطوير الهيكل التنظيمى الحالى ليشمل كافة   .7
      مهام وواجبات كل وظيفة بدقة.

تسعى المؤسسة الى تطوير ثقافة مساندة تعمل على تأكيد العدالة   .2
      والمساوة بين العاملين.

      تسعى إدارة المؤسسة لتوفير التمويل الالزم لبقائها.  .2

تعمل  المؤسسة على تطوير كادر مهنى قادر على تجنيد   .01
      األموال.

تسعى المؤسسة لزيادة مواردها المالية من خالل مشاريع لها   .00
      عوائد.

تعمل المؤسسة على تطوير القدرة على تنفيذ مشاريع تكسب بها   .06
      ثقة المانحين / الممولين.

      وكفاءات جديدة للمؤسسة.يتم ممارسة عملية االستقطاب لكوادر   .09

 المحور الثالث: مجال العالقات العامة والتشبي .

تسعى المؤسسة إلى تقوية عالقاتها مع مؤسسات أخرى فى   .0
      المجتمع.

تتبادل المؤسسة الموارد البشرية والخبرات مع غيرها من   .6
      المنظمات.

منظمات تحافظ المؤسسة بشكل عام على عالقات حسنة مع   .9
      أخرى )حكومية، أهلية(.

تعمل المؤسسة على امتالك مواد محدثة )تقارير، برشورات، موقع   .6
      على االنترنت...الخ( تعكس رسالتها وأهدافها.

      تمتلك المؤسسة منظومة اتصال وتواصل فاعلة.  .5

تقوم المؤسسة بالتسويق لبرامجها وأنشطتها بشكل دائم لجمهورها   .2
      المستهدف.

تعمل المؤسسة مع مؤسسات أخرى من أجل مناصرة قضايا   .7
      مشتركة.

 المحور الرابع: مجال القدرات التكنولوجية.
     تسعى المؤسسة إلى إدخال وتطوير  تكنولوجيا مناسبة لتطوير   .0
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 األداء اإلدارى والفنى فى المؤسسة.

      تكنولوجيا المعلومات.تتابع إدارة المؤسسة كل جديد فى مجال   .6

تهتم اإلدارة  العليا بمتابعة الوسائل التكنولوجية لالستفادة منها فى   .9
      العمل.

تحرا المؤسسة على امتالك معلومات كافية )قاعدة بيانات( عن   .6
      غيرها من المنظمات.

يتم االستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات فى مجال تحسين   .5
      الخدمات التى تقدمها المؤسسة.جودة 

تسعي المؤسسة الى امتالك تكنولوجيا معلومات تسهم فى غرس   .2
      مفاهيم الثقة والدقة فى تقديم خدمات المؤسسة.
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 25 .................................................. : الوسط الحسابى  والوزن النسبي لبعد مسؤوليات مجلس اإلدارة.7.6جدول 
 27 ........................................................ النسبى لبعد اإلفصاح والشفافية.: الوسط الحسابى  والوزن 2.6جدول 
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 010 ................................................... : الوسط الحسابى والوزن النسبي لبعد اّتباع القواعد القانونية.01.6جدول 
 016 ..............................................: الوسط الحسابى  والوزن النسبى لبعد المعاملة العادلة والمتساوية.00.6جدول 
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 017 ................................. : الوسط الحسابى  والوزن النسبي لبعد القدرات الخاصة بالتخطيط االستراتيجى.06.6جدول 
 012 ......... : الوسط الحسابى  والوزن النسبى لبعد القدرات التنظيمية )بشرية، مالية، ثقافة تنظيمية، وهيكل تنظيمى(.05.6جدول 
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