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  :ملخص الدراسة
 الدراسة الى تحقیق مجموعة من األھداف منھا استطالع رأي الجمھور المستفید من العمل  ھذهتسعى

ھا مع احتیاجات المستفیدین اإلغاثي بقطاعاتھ المختلفة والتعرف على محتویات اإلغاثة ومدى مالءمت

  . في قطاع غزة وما تشملھ من محافظاتمما یخدم أھداف العمل اإلغاثي الموجھ الى الشعب الفلسطیني

 تصمیم  فیھا تم،وصفیة تحلیلیة، وھي دراسة المسح االجتماعي بالعینةوقد اتبع في ھذه الدراسة منھج 

جتماعیة الخدمات التي تقدمھا المؤسسات اال عشوائیة من المستفیدین من عینةاستبیان موجھ إلى 

 ستعانةباالم تحلیل إحصائي للبیانات التي تم تجمیعھا من العمل المیداني استخدو .العاملة في قطاع غزة

  .التوصیات الخاصة بالدراسةوتقدیم  ومن ثم تم تحلیل النتائج  SPSSبرنامج ب

 أوجھ البرامج والخدمات التي تقدمھا لف لمختلیھ ھذه الدراسة ھو استعراضومن أھم ما توصلت إ

 وقد بینت .ن ألولویات ھذه البرامج واألنشطةبعض أھم الجمعیات الخیریة العاملة في قطاع غزة، وبیا

ع درجة الرضا من الخدمات المقدمة من قبل الجمعیات الخیریة العاملة في قطاالنتائج وجود عالقة بین 

 وأیضا مدى أھمیة .الخدمات المقدمة من قبل ھذه المؤسساتبین  و- من وجھة نظر المستفیدین-غزة

  .استمراریة العمل اإلغاثي وفاعلیتھ على المدى القریب والبعید

  :مقدمة
جتماعي والخیري الوالتي ظھرت وبصورة واضحة على ساحة العمل اتعتبر المنظمات الغیر حكومیة 

ویرجع ذلك إلى تعاظم الدور الذي . ع غزةكأداة فاعلة ومؤثرة في المجتمع الفلسطیني وخاصة في قطا

تلعبھ في تقدیم العدید من الخدمات والبرامج التي تھدف إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطیني 

 ومن جھة أخرى، نجد أن الجمعیات الخیریة .الضروریةذات اإلحتیاجات ومساعدة العدید من الفئات 

تجاه العدید من أفراد المجتمع الفلسطیني في مدن اإلجتماعیة والخدمیة لدیھا شعور بالمسؤولیة 

  .ومحافظات قطاع غزة

ط منشآت ھامة من خالل ما تقدمھ من خدمات لھا ارتباالعاملة في قطاع غزة وتعتبر الجمعیات الخیریة 

اإلغاثة النقدیة ، الطرود الغذائیة ، : حیث أنھا تقدم برامج أعانة وإغاثة متنوعة مثل. مباشر بالجمھور

  .وغیر ذلك من المساعدات العینیةالخدمات الصحیة، المالبس ،  ضاحي ، إفطار الصائمین ،األ

  :مشكلة الدراسة
الخاصة التي تحكم بیئتھ االقتصادیة یواجھ الشعب الفلسطیني في قطاع غزة العدید من العوامل 

ومن ھنا .  المجتمعیةوالثقافیة واالجتماعیة والتي لھا اثار مباشرة وغیر مباشرة على معالجة قضایاه

كان للمنظمات غیر الحكومیة دور ھام في تقدیم ید العون للمجتمع واالقتصاد الفلسطیني الناشئ في 

   :ومن ھنا یمكن أن تتمثل مشكلة البحث في... معالجة قضایاه
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في قطاع  العاملة الجمعیات الخیریة  قبلالمقدمة منیم الجمھور ألھمیة العمل اإلغاثي یتقماھیة 

ھذه ؟ وما ھي أولویات العمل اإلغاثي المطلوبة من وجھة نظر المستفیدین من برامج وخدمات زةغ

  ؟المؤسسات

  :فرضیات الدراسة
من منطلق أھمیة الدور الذي تلعبھ المنظمات األھلیة العاملة في قطاع غزة في خدمة المجتمع 

  :واإلقتصاد الفلسطیني، یمكن صیاغة الفرضیات التالیة

 برامج اإلغاثیة المقدمة من قبل الجمعیات الخیریة العاملة في قطاع غزة بین التوجد عالقة .1

 .وبین مدى احتیاجات الفئات المستفیدة من خدمات ھذه المؤسسات

بین درجة رضا المستفیدین من خدمات الجمعیات الخیریة وبین كفاءة أداء  توجد عالقة .2

 .العاملین في ھذه المؤسسات

لرضا من الخدمات المقدمة من قبل الجمعیات الخیریة العاملة في درجة ا توجد عالقة بین .3

 .المقدمة من قبل ھذه المؤسسات والخدمات  وبین- من وجھة نظر المستفیدین-قطاع غزة

 وبین مدى استمراریة العمل االغاثي وفاعلیتھ على المدى القریب والبعیدتوجد عالقة بین  .4

 االقتصادیة والتعلیمیة واإلغاثیة عالجة قضایاهالمساھمة في تنمیة المجتمع الفلسطیني وم

  .والصحیة المختلفة

  :أھداف الدراسة
  : الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیةتسعى

 رأي الجمھور المستفید حول مدى فاعلیة برامج اإلغاثة بمختلف أنواعھا ویشمل التعرف على .1

المالبس ، وغیر ذلك من   الصائمین ،اإلغاثة النقدیة ، الطرود الغذائیة ، األضاحي ، إفطار :ذلك

  .المساعدات العینیة

  إبراز أھمیة العمل االغاثي من خالل استطالع آراء المستفیدین منھ في قطاع غزة .2

مقارنة ما بین أوجھ العمل االغاثي وتحدید األولویات بینھم للتوصل الى أفضل أنواع اإلغاثة  .3

  والتي تتناسب مع معطیات الوضع الحالي

   مدى استمراریة العمل االغاثي وفاعلیتھ على المدى القریب والبعیدعلىالتعرف  .4

   ومدى عدالة التوزیعالتعرف على كیفیة وسرعة توزیع اإلغاثة العینیة والنقدیة .5

  معرفة أبرز الجمعیات والمؤسسات العاملة في مجال العمل االغاثي .6

  تفیدینالتعرف على محتویات اإلغاثة ومدى مالءمتھا مع احتیاجات المس .7

  معرفة إمكانیة توجیھ المساعدات نحو برامج منتجة على المدى البعید .8
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  :الدراسةأھمیة 
ومن ھنا یمكن . تكمن أھمیة ھذه الدراسة في أھمیة الدور الذي تلعبھ المنظمات األھلیة في قطاع غزة

  :استعراض ما یلي

ة في قطاع غزة من التعرف على بعض وأھم الخدمات التي تقدمھا الجمعیات الخیریة العامل .1

 .حیث برامجھا اإلغاثیة المقدمة للمجتمع الفلسطیني

 :ویشمل ذلكالتي تقدمھا الجمعیات الخیریة اإلغاثة ة من برامج المستفیدالفئة استطالع رأي  .2

 . ، وغیر ذلكالمالبس اإلغاثة النقدیة ، الطرود الغذائیة ، األضاحي ، إفطار الصائمین ،

توجییھ مخصصات التمویل بما یخدم أولویات الشعب الفلسطیني اقتراح آلیات عمل وسبل ل .3

 .وما یعایشھ من ظروف خاصة

الجمعیات الخیریة العاملة في البرامج والخدمات التي تقدمھا یات أولوتحدید المساھمة في  .4

 .للتوصل الى أفضل أنواع اإلغاثة والتي تتناسب مع معطیات الوضع الحاليقطاع غزة 

منظمات غیر الحكومیة وما تقدمھ من اسھامات مباشرة وغیر مباشرة في التعرف على دور ال .5

  .المساھمة في معالجة قضایا الشعب الفلسطیني

  :الدراسةمنھجیة 
  دراسة وصفیة تحلیلیة  :نوع الدراسة . المسح االجتماعي بالعینة  : منھج الدراسة

    :الدراسةمجاالت 
من برامج اإلغاثة التي تقدمھا المؤسسات والجمعیات تم اختیار عینة من المستفیدین : المجال البشري

  .المختصة بالعمل المجتمعي

تم إجراء الدراسة على المستفیدین من مجال عمل المؤسسات االجتماعیة في : المجال المكاني

  . وقد تم االستعانة بفریق للعمل المیداني في تعبئة االستبیانات. محافظات قطاع غزة الخمسة

 استغرقت الدراسة المیدانیة والعمل اإلحصائي والتحلیلي وتقدیم التقریر النھائي :المجال الزمني
 حتى 1/7/2002بالتوصیات والنتائج  شھرین وذلك طبقا للجدول الزمني المقترح لذلك من الفترة 

31/8/2002. 
  

   :الدراسةأداة 

 طبقا لألھداف المرجوة من تم تصمیم استبیان موجھ إلى العینة العشوائیة لتغطیة المواضیع المختلفة

وكان ھذا االستبیان ذا طبیعة مغلقة من حیث األسئلة، باإلضافة إلى صیاغة بعض األسئلة . الدراسة

  .المفتوحة إلتاحة الفرصة للعینة للتعبیر عن آرائھا
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  :الدراسةعینة 
ائیة أخرى من تم اختیار عینة عشوائیة من المؤسسات والجمعیات الخیریة ومن ثم تم اختیار عینة عشو

  .المستفیدین من الخدمات التي تقدمھا ھذه الجمعیات

   :المعالجة اإلحصائیة

 بحزمة البرامج باإلستعانةم تحلیل إحصائي للبیانات التي تم تجمیعھا من العمل المیداني استخدو

  .سةالتوصیات الخاصة بالدراوتقدیم تحلیل النتائج وذلك ل ) SPSS( اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة

  :الدراسات السابقة

ومن بین أھم الدراسات التي تناولت أھمیة الدور الذي تلعبھ المنظمات الغیر حكومیة في المجتمع 

  :الفلسطیني ما یلي

تعداد المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة في "والتي تناولت ) 2001(دراسة قدمھا الشلبي، یاسر 

لدراسة صورة متخصصة عن المنظمات غیر الحكومیة وقد وفرت ھذه ا" الضفة الغربیة وقطاع غزة

العاملة في قطاع غزة والضفة الغربیة وأیضا وضحت بعض المعوقات التي تواجھ ھذه المؤسسات 

 بھا من حیث نقص التمویل المتوفر لھا وضعف الكادر اإلداري المناطالمجتمعیة في أداء دورھا 

  .صصخالمت

دور المنظمات األھلیة في بناء "حول ) 2002(ھادي، عزت  قام بھا عبد ال أخرىكما أكدت دراسة

بعض أوجھ المشاكل التي تواجھ المنظمات األھلیة في أداء رسالتھا وتقدیم برامجھ " المجتمع المدني

ومن بین ھذه المعوقات أیضا ضعف مصادر التمویل وضرورة االھتمام بتطویر . بكفاءة وفعالیة

ت ھذه الدراسة أھمیة الدور الذي تلعبھ ھذه المؤسسات في دعم لكن استعرض. الجانب اإلدراي فیھا

  . من خالل مجموعة البرامج والخدمات التي تقدمھاالمجتمع الفلسطیني

تناولت " المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة حقائق وأرقام"حول ) 2000(دراسة أخرى من مدار 

الغربیة وقطاع غزة وأھمیة الدور الذي تقوم فیھا تصنیف قطاعي للمنظمات األھلیة العاملة في الضفة 

  .بھ ومدى تسارع المساحة التي تشغلھا برامج ھذه المؤسسات في خدمة المجتمع واالقتصاد الفلسطیني

مؤسساتنا األھلیة ودورھا في "والتي دارت حول ) 1999(وأخیرا، نعرض لدراسة نخلة، خلیل 

 أھمیة برامج ومشروعات المنظمات غیر الحكومیة والتي تناولت فیھا. "فلسطین نحو تنمیة مجتمعیة

 وأنھ من .في معالجة قضایا المجمتمع الفلسطیني من النواحي االقتصادیة والتعلیمیة واإلغاثیة والصحیة

الخیریة وذلك من خالل توفیر فرص التمویل الضروري استمرار دعم برامج وأنشطة ھذه الھیئات 

  والھیكل التنظیمي لھذه المنظمات من أجل تحسین ادائھا ودورھاالالزم لھا وتطویر الكادر اإلداري 

  .في خدمة المجتمع الفلسطیني
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  مقدمھ عن بعض الجمعیات الخیریة 
  العاملة في قطاع غزة

  
  الجمعیة اإلسالمیة

  

لتحقیق مجموعة من م كجمعیة خیریة مرخصة 1976 –ھـ 1396تأسست الجمعیة اإلسالمیة عام 
في إعداد جیل من أبناء الشعب الفلسطیني لیكون لبنة لمجتمع إسالمي صالح، التي تمثلت و األھداف

وذلك من خالل تقدیم خدماتھا في مختلف المجاالت الدینیة واالجتماعیة والتربویة والریاضیة 
  .والصحیة

م على إعادة تسجیل الجمعیة 6/12/1995وبعد قدوم السلطة الوطنیة صادقت وزارة الداخلیة بتاریخ 
م، ثم أعید 1909ً، وفقا لقانون الجمعیات الصادر عام )1940(میة بمخیم الشاطئ تحت رقم اإلسال

، 2000لسنة ) 1(ًتوفیق أوضاع الجمعیة وفقا ألحكام قانون الجمعیات الخیریة والھیئات األھلیة رقم 
 ).میة الجمعیة اإلسال-" نشرة تعریفیة"دلیل الخدمات  (.م تحت نفس الرقم10/4/2000وذلك بتاریخ 

  
  :أھداف الجمعیة

ًخدمة المجتمع الفلسطیني روحیا ومادیا في ظل المفاھیم اإلسالمیة -1 ً.  
تقدیم اإلعانات النقدیة والعینیة لألسر المحتاجة، وكفالة األیتام ورعایة أسر الشھداء واألسرى  -2

  .والمصابین
  .نشر الثقافة اإلسالمیة، والوعي الدیني بین أفراد المجتمع الفلسطیني -3
  .اء الجسم السلیم للمواطن الفلسطیني من خالل ممارسة األنشطة الریاضیة المختلفةبن -4
  .المساھمة في تطویر المستوى التعلیمي والثقافي و الصحي للمجتمع الفلسطیني -5
  .تعمیق حب الوطن وتعزیز االنتماء لھ، وتشجیع مفھوم العمل التطوعي لخدمة المجتمع -6
  

  :لجان الجمعیة
  
  :ةاللجنة االجتماعی -

تعد اللجنة الید الحنون التي تمتد لتساعد آالف األسر المحتاجة من أبناء شعبنا انطالقا من مبدأ 
الكافل الذي رسخھ اإلسالم بین المسلمین، وتنظم اللجنة العدید من البرامج التي تسعى لتحقیق ھذا 

  :الھدف ومن أھمھا
  

 مشروع كساء العید مشروع األضاحي مشروع كفالة الیتیم
 اإلصالح بین الناس مشروع الزفاف الجماعي روع دعم األسر الفقیرةمش

 مشروع معونة الشتاء مشروع الحقیبة المدرسیة مشروع الطرود الغذائیة
برنامج توزیع زكاه المال  مشروع اإلفطار الجماعي

 والصدقات
 

 
  :ریاض األطفال -

ًالفلسطیني بناء إسالمیا وطنیا أصیال تھتم ریاض األطفال في الجمعیة اإلسالمیة ببناء شخصیة الطفل  ً ً ً
  .من خالل غرس القیم اإلسالمیة واألخالق السامیة والسلوك الحضاري واالنتماء للوطن

إضافة إلى تنمیة القدرات المعرفیة والثقافیة والمھارات والمواھب المختلفة لدى األطفال بما یؤھلھم 
  .لیكونوا لبنة صالحة في المجتمع الفلسطیني

  .فروعھا على إحدى وأربعین روضة یدرس بھا ما ال یقل عن ستة آالف طفلبف الجمعیة وتشر
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  :النادي الریاضي -
یعتبر النادي الریاضي من أوائل اللبنات في صرح الجمعیة اإلسالمیة التي آمنت بضرورة العنایة 

المؤمن القوي ): "صلى هللا علیھ وسلم(بالتربیة الریاضیة للشباب الفلسطیني امتثاال لحدیث الرسول 
، ویعتبر نادي الجمعیة اإلسالمیة من األندیة "خیر وأحب إلى هللا من المؤمن الضعیف وفي كل خیر

  .المؤسسة لرابطة األندیة الریاضیة في قطاع غزة
ویضم النادي العدید من الفرق الریاضیة التي تحرص على المشاركة في المسابقات المختلفة سواء 

 أو العربي، ومن أبرزھا فریق كرة الطائرة الذي یتربع على عرش الكرة على المستوى المحلي
الطائرة في فلسطین ومثلھا في العدید من البطوالت العربیة أخرھا البطولة العربیة لألندیة، ومن الفرق 

  .فریق كرة القدم، وفریق كرة تنس الطاولة: األخرى التي یضمھا النادي
  
  :المراكز الطبیة -

ً اإلسالمیة عدة مراكز طبیة في المناطق المختلفة من قطاع غزة إیمانا منھا بأھمیة أنشأت الجمعیة
النواحي الصحیة كونھا مطلب أساسي للمجتمع، كما تقدم الجمعیة العدید من الخدمات الصحیة األخرى 

  .األیام الطبیة المجانیة وتوزیع الدواء على الحاالت الفقیرة بالمجان وغیر ذلك: مثل
  
  :ت الصیفیةالمخیما -

تستفید الجمعیة اإلسالمیة من العطلة الصیفیة لطالب المدارس في تنظیم مخیمات صیفیة تضم اآلالف 
تعلیم الكمبیوتر : من أبناء قطاع غزة، حیث یمارسون خاللھا مجموعة متنوعة من األنشطة مثل

  .المیدانیةوالكشافة واإلسعافات األولیة والدفاع المدني و السباحة والرحالت والجوالت 
  

  :جمعیة الصالح اإلسالمیة
  

م وجدد 1978جمعیة الصالح اإلسالمیة جمعیة خیریة مرخصة للعمل في قطاع غزة منذ عام 
م وتقدم خدماتھا التعلیمیة واالجتماعیة 1995ترخیصھا في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة عام 

محافظات غزة، ویدیرھا مجلس إدارة والصحیة والریاضیة من خالل مراكزھا و فروعھا المنتشرة في 
ً عضوا باإلضافة إلى طاقم من اإلداریین والموظفین منتشرین في فروع الجمعیة حیث 13مكون من 

جمعیة " نشرة تعریفیة"دلیل الخدمات ( .تقدم الجمعیة خدماتھا للمواطنین في كافة أنحاء قطاع غزة
  ).الصالح اإلسالمیة

  

  :أنشطة الجمعیة
  ً. آالف دوالر شھریا210یم وأسرة تقدم لھم مساعدات شھریة تقدر بـ  یت6017كفالة  -
مساعدات موسمیة في شھر رمضان، واألضاحي، والحقیبة المدرسیة والصدقات واإلغاثات  -

  .العاجلة
 طفل 1977 ریاض لألطفال في كافة مناطق فروعھا بقطاع غزة ویلتحق بھا 10تشرف على  -

  .وطفلة
 1200اء وبنات الشھداء والیتیمات ومن المقرر أن تستوعب المدرستان تتبع للجمعیة مدرستان ألبن -

  .طالب وطالبة
افتتحت الجمعیة مركز الصالح الطبي التخصصي مكون من ثالثة طوابق في مخیم المغازي وھو  -

أول المراكز الطبیة، كما بدأ مستوصف الصالح الطبي في غزة باستقبال المرضى ویجري العمل 
  .رة من إنشاء مركز یافا الطبي بدیر البلحفي المراحل األخی

 ملیون دوالر 40مساعدات لألسر المحتاجة وأسر الشھداء والجرحى واألسرى المتضررین بقیمة  -
أمریكي عبر لجنة الطوارئ المركزیة التي تنفذ مشاریع اللجنة الشعبیة السعودیة لدعم انتفاضة 

ًالقدس الذي یعد تطورا نوعیا في عمل الجمعیة خال   .ل العام الماضيً
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تشغیل المئات من العمال المتوقفین عن أعمالھا بسبب الحصار ضمن مشاریع متعددة نفذتھا جمعیة  -
  .الصالح

ًترمیم مئات المنازل المدمرة جزئیا وكلیا في مختلف أنحاء قطاع غزة - ً.  
  . طالب وطالبة1220ً مركزا لتحفیظ القرآن الكریم یلتحق بھا أكثر من 23ترعى الجمعیة  -
نادي جمعیة الصالح اإلسالمیة الریاضیة تابع لوزارة الشباب والریاضة یشارك في جمیع األلعاب  -

  .الجماعیة والفردیة والمخیمات الصیفیة
ًنظرا لدور المرأة الطلیعي في المجتمع فإن الجمعیة أولت اھتماما بالمرأة عبر : النشاط النسائي - ً

والتریكو في مركز أسماء الخیر للنشاط النسائي مراكز تأھیل وتدریب الفتیات على الخیاطة 
  .ومركز الفتاة المسلمة بدیر البلح والمغازي

بناء مساجد، بناء (حیث تقوم الجمعیة باستقبال الصدقات الجاریة وتتمثل في : الصدقات الجاریة -
  ).مدارس، إقامة عیادات خیریة، حفر آبار میاه، ترمیم منازل، مساعدات طالبیة

حیث تشرف الجمعیة على تنفیذ ھذا المشروع المكون من طاقم : یة الشاملة لألیتاممشروع الرعا -
ًمادیا، اجتماعیا، تعلیمیا، صحیا (من األخوات المتخصصات بمتابعة شئون األیتام واألسر  ً ً ً

  ).ًوتربویا
  

  ):صندوق الزكاة والصدقات(المجمع اإلسالمي 
  

سالمي بخان یونس، ھذه المؤسسة التي نشأت قبل یتبع صندوق الزكاة والصدقات لمؤسسة المجمع اإل
ًأكثر من عشرین عاما، وھي تسعى وباستمرار للرقي بخدماتھا تجاه المواطنین الكرام، وعلیھ فقد 

صندوق الزكاة " نشرة تعریفیة"دلیل الخدمات ( :تعددت أنشطتھا وتنوعت وشملت مجاالت عدة أھمھا
 )والصدقات، المجمع اإلسالمي

مدارس "وذلك من خالل عدة مدارس وریاض أطفال تشرف علیھا مؤسسة : علیميالمجال الت -1
  ".مركز الریان الثقافي والریاضي"ویرعاه " وریاض األقصى النموذجیة

  ".صندوق الزكاة والصدقات"ویتولى متابعتھ : المجال االجتماعي -2
  

  :أھداف صندوق الزكاة والصدقات
  :من األھداف النبیلة والعظیمة أھمھایسعى صندوق الزكاة والصدقات لتحقیق جملة 

  .المساھمة في تخفیف المعاناة عن أبناء شعبنا -1
ًاالرتقاء بمستوى األیتام ورعایتھم تعلیمیا ومعیشیا -2 ً.  
  .الحد من مشكلة البطالة التي ازدادت ھذه األیام -3
  

  :البرامج التنفیذیة
ًرعایة األیتام وكفالتھم تعلیمیا ومعیشیا ویتم ذلك وفق التالي .1 ً:  

 .تقدیم معونة مالیة شھریة ثابتة لكل یتیم •
ًتعلیمھم مجانا في مدارس وریاض األقصى النموذجیة وتقدیم كل ما یلزم لھم ضمن  •

  ".الوفاء لتعلیم األیتام ورعایتھم"مشروع 
  :مساعدة األسر الفقیرة والمحتاجة وذلك بتنفیذ عدة برامج ضروریة أھمھا .2

  .بناء بیوت لمن ال مأوى لھم •
  .ًسر فقیرة مادیا أو بتقدیم مساعدات عینیةكفالة أ •
تنفیذ البرامج الموسمیة المختلفة لصالح الفقراء والمحتاجین كاألضاحي وإفطار الصائم  •

  .والحقیبة المدرسیة والمساعدات الطارئة
تشغیل عدد كبیر من العمال في مشاریع خاصة بالتعاون مع مؤسسات أخرى محلیة  •

  .وخارجیة
  



 10

  :تم إنجازھابعض األعمال التي 
  

ثم بجھود المخلصین استطاع صندوق الزكاة والصدقات تقدیم جملة من الخدمات في محافظة خان 
  :یونس منھا

  .كفالة عدد كبیر من األیتام كفالة شھریة .1
  .كفالة شھریة لعدة أسر محتاجة .2
  .كفالة شھریة لبعض المعاقین .3
  .تشغیل عدد كبیر من العمال العاطلین عن العمل .4
  .عة من الدعاة والمحفظینكفالة مجمو .5
  .توزیع الطرود الغذائیة للفقراء والمحتاجین .6
توزیع الحقائب المدرسیة والزي المدرسي للطلبة المحتاجین، وكذلك دفع الرسوم المدرسیة  .7

  .والجامعیة عنھم
  .تقدیم مساعدات نقدیة ألسر العمال العاطلین عن العمل .8
  .توزیع لحوم األضاحي على الفقراء والمحتاجین .9

  .بإذن هللا تعالى سیشرف الصندوق على حملة إفطار الصائم وذلك خالل شھر رمضان المبارك .10
  

  :صندوق الطالب
  

ًیقدم صندوق الطالب بالجامعة اإلسالمیة من خالل تبرعات المحسنین منحا وقروضا  ً
ًاء من ومساعدات لعدة شرائح من الطلبة ویشرف على ثمانیة برامج لمساعدة وكفالة ھؤالء الطلبة سو

فإنھ ) $900(وحیث إن متوسط الرسوم الدراسیة لطالب الجامعة یبلغ حوالي . خالل المنح أو القروض
یمكن للمتبرع أن یساھم من خالل أحد ھذه البرامج في مساعدة أو كفالة الطلبة لمدة عام أو حتى 

  .التخرج كما یمكنھ أن یحدد مواصفات الطالب الذي یرغب في كفالتھ بھذه البرامج
" نشرة تعریفیة"دلیل الخدمات ( :وفیما یلي عرض للبرامج المختلفة التي یشملھا صندوق الطالب

 ) الجامعة اإلسالمیة–صندوق الطالب 
  
  :برنامج منح الطلبة المحتاجین .1

ویبلغ عدد ا . یقدم ھذا البرنامج مساعدات للطلبة الفقراء على شكل منح أو قروض میسرة
طالب وطالبة بینما یصل إجمالي المبلغ الالزم لتغطیة ) 3100( حوالي 2002لطلبة المحتاجین للعام 

  .دوالر أمریكي) 1.500.000(البرنامج إلى 
  
  :برنامج تشجیع الطلبة المتفوقین .2

ًإدراكا من الجامعة ألھمیة تشجیع الطلبة المتفوقین أكادیمیا على مواصلة تفوقھم وتمیزھم في  ً
ً الصندوق من خالل ھذا البرنامج منحا للطلبة الحاصلین على تقدیر المجاالت العلمیة واألدبیة، یقدم

بقیمة تعادل نصف الرسوم الدراسیة، ویبلغ عدد الطلبة المتوقع استفادتھم من  %) 90(ممتاز بمعدل 
طالب وطالبة، بینما یصل إجمالي المبلغ الالزم لتغطیة ھذا البرنامج ) 300 (2002ھذا البرنامج للعام 

  .دوالر أمیركي) 200.000(إلى 
  
  :برنامج منح أوائل الثانویة العامة .3

ًیقدم الصندوق سنویا عشر منح ألوائل الطلبة من الثانویة العامة والملتحقین في كلیات الجامعة 
ًالمختلفة تكریما وتشجیعا لھؤالء الطلبة وحثا لھم على االستمرار في التفوق ً ویبلغ قیمة ما یحتاجھ ھذا . ً

  . طالب وطالبة45ًدوالر أمریكي سنویا لتغطیة رسوم ) 81.000(البرنامج 
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  :برنامج منح الطلبة المعاقین .4
تعتبر نسبة اإلعاقة في قطاع غزة أعلى النسب في العالم، وأكثر اإلعاقات ناتجة عن اإلصابة 
برصاص االحتالل، وقد حرصت الجامعة على األخذ بین المعاقین وتشجیعھم على مواصلة التعلیم 

ًي لذلك فقد اھتم صندوق الطالب بالعمل على تقدیم منح دراسیة للطلبة المعاقین حركیا وبصریا الجامع ً
ویبلغ ما . طالب وطالبة) 33 (2002ویبلغ عدد الطلبة المتوقع استفادتھم من ھذا البرنامج في العام 

  .دوالر أمریكي) 60.000(ًیحتاجھ ھذا البرنامج سنویا 
  
  :شرعیةبرنامج منح طلبة العلوم ال .5

ًتفعیال لدور الجامعة ورسالتھا وتشجیعا للطلبة المتفوقین على االلتحاق ببرامج العلوم الشرعیة  ً
في كلیتي الشریعة وأصول الدین من اجل تخریج دعاة وعلماء ممیزین في مجال العلوم الشرعیة، یقدم 

 االلتحاق بھذه البرامج، ویبلغ ًالصندوق منحا سنویة للطلبة المتفوقین في الثانویة العامة لتحفیزھم على
طالب ) 510( ما یقارب 2002مجموع الطلبة المتوقع استفادتھم من ھذه المنح في العام الدراسي 

ومن خالل ھذا البرنامج یقدم الصندوق منحة كاملة لمن یحصل في الثانویة العامة على أكثر . وطالبة
ونصف  %. 85لمن یحصل على أكثر من  دوالر 30یضاف إلیھا مكافأة شھریة مقدارھا  % 75من 

ھذا ویبلغ ما یحتاجھ ھذا . في الثانویة العامة % 75 - % 60منحلة لمن یحصل على معدل ما بین 
  .دوالر أمریكي) 290.000(ًالبرنامج سنویا ما قیمتھ 

  
  :برنامج منح حفظة القرآن الكریم .6

ًتكریما وتشجیعا لحفظة كتاب هللا الكریم فقد تم تخصیص ھذا  البرنامج لتحفیز الطلبة على حفظ ً
القرآن الكریم حیث یقدم الصندوق من خالل ھذا البرنامج منحة بقیمة كامل الرسوم الدراسیة لحفظة 

طالب ) 60 (2002القرآن الكریم، ویبلغ عدد الطلبة المتوقع استفادتھم من ھذا البرنامج للعام الدراسي 
  .لتغطیة رسوم ھؤالء الطلبة)  $108.000( ما قیمتھ ًویبلغ ما یحتاجھ البرنامج سنویا. وطالبة

  
  :برنامج منح األسرى المحررین .7

ًتقدیرا من الجامعة لدور األسرى المحررین من السجون اإلسرائیلیة في خدمة وطنھم، وإدراكا  ً
لمعاناتھم، ومساھمة من الجامعة في إعادة تأھیلھم، ومساعدة لھم على التحصیل األكادیمي بما یرشحھم 
ًألخذ دورھم الریادي في المجتمع الفلسطیني، یقدم الصندوق من خالل ھذا البرنامج منحا لألسرى 

طالب وطالبة حیث تقوم ) 25(المحررین حیث یبلغ عدد الطلبة المتوقع استفادتھم من ھذا البرنامج 
 22.000(متھ ًویبلغ ما یحتاجھ ھذا البرنامج سنویا ما قی. الجامعة بتغطیة نصف رسوم ھؤالء الطلبة

  .دوالر أمریكي) $
  
  :برنامج منح األسر الكبیرة .8

ًنظرا للظروف االقتصادیة الصعبة التي یعیشھا سكان القطاع بشكل عام، وتخفیفا عن األسر  ً
الكبیرة یغطي الصندوق من خالل ھذا البرنامج األسر التي یزید عدد طلبتھا الملتحقین بالجامعة عن 

  :يأثنین وتحتسب المنحة كالتال
  ).ًأقلھم رسوما(یعفى أحد األخوة : في حالة ثالثة أخوة

ًیعفى أحدھم إعفاء كامال : في حالة أربعة أخوة   .ویعفى آخر نصف إعفاء) ًأقلھم رسوما(ً
  .یعفى أقل أخوین من الرسوم: في حالة خمسة أخوة

لب وطالبة ما طا) 274( لتغطیة رسوم 2002ھذا ویبلغ ما یحتاجھ ھذا البرنامج في العام الدراسي 
 . دوالر أمریكي) 250.000(قیمتھ 
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  الدراسة المیدانیة 
 للفئة المستفیدة من خدمات الجمعیات الخیریة في قطاع غزة

 
  :الخصائص االجتماعیة والدیموغرافیة ألفراد العینة: أوال

  
  توزیع أفراد العینة حسب النوع  )1( جدول رقم 

 النسبة المئویة العینة النوع 
 79.2 308 ذكور
 20.8 81 إناث

 %100 389 المجموع
یتضح لنا من ھذا الجدول أن نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث في عینة البحث حیث أن نسبة الذكور 

  %.20.8، ونسبة اإلناث % 79.2
  

  توزیع أفراد العینة حسب العمر  )2( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد العمر 

 12.1 47  سنة18أقل من 
18 – 25  83 21.3 
25 – 35  80 20.6 
35 – 45  96 24.7 
45 – 55  61 15.7 
 4.9 19  سنة فأكثر55

 0.8 3 غیر مبین
 %100 389 المجموع

% 45.3 سنة بنسبة 45 – 25یتبین لنا من حالة العمر لعینة البحث أنھا تتركز حول الفئة العمریة من 
 سنة 25 – 18ن العاطلین عن العمل، والفئة العمریة ما بین وقد یكون في ھذه النسبة نسبة كبیرة م

 سنة 18وھي الفئة الشابة وقد تكون في سن التعلیم الجامعي، والفئة العمریة أقل من % 21.3بنسبة 
 – 45ممن تتراوح أعمارھم بین % 15.7قد تكون من فئة طالب التعلیم العام، ونسبة % 11.6بنسبة 

% 0.8ونسبة % 4.9 سنة فأكثر وھي نسبة 55 تتراوح أعمارھم بین  سنة، وأقل نسبة ھي ممن55
  .غیر مبین عمر المبحوثین، حیث أنھ لم یوضح المبحوث عمره

  
  توزیع أفراد العینة حسب الحالة االجتماعیة  )3( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد الحالة االجتماعیة
 33.4 130 أعزب
 51.2 199 متزوج
 1 4 مطلق
 14.4 56 أرمل

 %100 389 المجمـوع
من المتزوجین، یلي ذلك نسبة غیر المتزوجین % 51.2من ھذا الجدول نالحظ أن أعلى نسبة وھي 

، وقد تكون ھذه النسبة من طلبة التعلیم العام والجامعي ویستفیدون من % 33.4وھم العزاب بنسبة 
حتاج إلى مساعدة مؤسسات اإلغاثة لھ، ًخدمات ومؤسسات اإلغاثة، أو من الشباب الذي ال یجد عمال وی

% 1وھي نسبة األرامل في عینة البحث سواء من الذكور او النساء، وأقل نسبة % 14.4وتوجد نسبة 
  .وھي نسبة المطلقین في عینة البحث والتي تستفید من خدمات مؤسسات اإلغاثة
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  توزیع أفراد العینة حسب عدد أفراد األسرة  )4( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد  األسرةعدد أفراد

 17 66  أفراد4أقل من 
4 – 7 126 32.4 
7 - 10 118 30.3 

 19.8 77  أفراد فأكثر10
 0.3 1 غیر مبین
 %100 389 المجمـوع

وھي % 32.4أفراد بنسبة ) 7 – 4( یتبین لنا من ھذا الجدول أن عدد أفراد األسرة یتركز ما بین الفئة 
من عینة البحث عدد أفراد % 19.8ویلي ذلك نسبة % 30.3أفراد بنسبة ) 10 – 7(أعلى نسبة، والفئة 

% 17ومن ھنا یتبین لنا أن حجم األسرة في عینة البحث كبیر، ونسبة )  أفراد فأكثر10(األسرة فیھا 
% 0.3 أفراد وھي أسر نوویة صغیرة الحجم وھناك نسبة 4من عینة البحث عدد أفراد األسرة أقل من 

ًین، أي لم یبین مبحوث واحد عدد أفراد أسرتھ، وعموما فإنھ یتبین لنا من ھذا الجدول تمیز غیر مب
ْاألسرة الفلسطینیة بكبر حجمھا وھي أسر كبیرة وقد تكون أسرا ممتدة وھذه األسر تحتاج إلى 

  .مساعدات وخدمات مؤسسات اإلغاثة
  

  توزیع أفراد العینة حسب المھنة  )5( جدول رقم 
 النسبة المئویة عددال المھنة
 6.9 27 موظف
 5.7 22 حرفي

 53.7 209 عاطل عن العمل
 1.5 6 مزارع
 1.3 5 متقاعد
 25.2 98 طالب
 5.7 22 غیر ذلك
 %100 389 المجموع

وھذه نتیجة % 53.7یتضح لنا من ھذا الجدول أن نسبة العاطلین عن العمل ھي أعلى نسبة وھي 
الفلسطیني من انتفاضة، وعدم وجود المشاریع والبرامج االجتماعیة للظروف التي یمر بھا مجتمعنا 

  . واالقتصادیة التي من خاللھا یمكن تدریب وتشغیل ھؤالء العاطلین عن العمل
من العینة وھم طلبة العلم في مراحل التعلیم العام والجامعي، وھؤالء الطلبة % 25.2ویلي ذلك نسبة 

، والحرفیین بنسبة %6.4 ونسبة الموظفین في عینة البحث یستفیدون من خدمات مؤسسات اإلغاثة
 %.5.7، وغیر ذلك من المھن بنسبة % 1.3والمتقاعدون بنسبة % 1.5، والمزارعون بنسبة % 5.7

 
  توزیع أفراد العینة حسب مستوى التعلیم  )6( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد مستوى التعلیم
 25.7 100 جامعي

 31.1 121   ثانوي  
 23.7 92 إعدادي 
 12.9 50 إبتدائي

 6.7 26 أمي
 %100 389 المجموع
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من عینة البحث حاصلون على المستوى الثانوي % 31,1یتبین لنا من ھذا الجدول أن نسبة 
ممن ھم في مستوى التعلیم الجامعي ، والمستوى اإلعدادي % 25,7من التعلیم ویلي ذلك نسبة 

من عینة البحث غیر % 6,7من العینة وأقل نسبة ھي % 12,9تدائي ویلي ذلك المستوى االب% 23,7
متعلمة أي أمیة ، ویتبین لنا من ذلك ارتفاع المستوى التعلیمي لدى عینة البحث ما بین التعلیم العام 

  .، وھذا ما یمیز مجتمعنا الفلسطیني بارتفاع نسبة التعلیم فیھ %93.4والجامعي بنسبة 
  

  )ًشھریا ( سرة مستوى دخل األ فراد العینة حسب توزیع أ )7( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد ًدخل األسرة شھریا

 62.5 243  دوالر 100أقل من 
100 – 200  109 28 
200 – 300 31 8 
300 – 400 3 0.8 

 0.8 3  دوالر فأكثر400
 %100 389 المجموع

% 62,5 من قلة الدخل حیث أن نسبة یتضح لنا من ھذا الجدول أن غالبیة أفراد العینة تعاني
من العینة % 28 دوالر ، ویلي ذلك نسبة 100ًمن عینة البحث مستوى دخل األسرة شھریا أقل من 

من العینة دخل األسرة الشھري ما بین % 8 دوالر ونسبة 200 – 100دخل األسرة الشھري ما بین 
 دوالر ، 400 – 300لشھري ما بین من الفئة دخل األسرة ا% ,8 دوالر أمریكي ونسبة 300 – 200

  % .,8ً دوالر نسبتھا قلیلة جدا وھي 400واألسر التي یزید دخلھا الشھري عن 
  

  المنطقة السكنیة توزیع أفراد العینة حسب   )8( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد المنطقة السكنیة

 15.5 60 رفح
 29 113 خانیونس
 27.5 107 غزة 
 15.4 60 جبالیا

 12.6 49 الوسطى
 %100 389 المجموع

یتبین لنا من ھذا الجدول توزیع عینة البحث حسب المنطقة السكنیة في قطاع غزة،  حیث نجد 
من منطقة غزة ، وفي تلك % 27,5من منطقة خانیونس وكذلك نسبة % 29أن أعلى نسبة ھي 

من العینة من منطقة رفح ، % 15,5المدینتین توجد أكبر كثافة سكانیة في القطاع ، ویلي ذلك نسبة 
من عینة البحث ، % 12,6من العینة من ممنطقة جبالیا ومن الوسطى كانت النسبة % 15,4ونسبة 

  .وبذلك تكون عینة البحث ممثلة لكافة مناطق قطاع غزة من جنوبھ ووسطھ وشمالھ 
  

  أو المساعدة البحث على اإلغاثة الجمعیات التي تحصل منھا عینةو المؤسسات )9(جدول رقم 
  

  اسم المؤسسة
 

النسبة  العدد البیان
 المئویة

 36.5 142 نعم

 الجمعیة اإلسالمیة 63.5 247 ال

 %100 389 المجموع
 2.6 10 نعم المجمع اإلسالمي
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 97.4 379 ال
 %100 389 المجموع

 17.5 68 نعم
 جمعیة الصالح اإلسالمیة 82.5 321 ال

 %100 389 المجموع
 24.4 95 نعم
 كاة الرحمةلجنة ز 75.6 294 ال

 %100 389 المجموع
 2.8 11 نعم
 صندوق الطالب 97.2 378 ال

 %100 389 المجموع
 21.9 85 نعم
 مؤسسات وجمعیات أخرى 78.1 304 ال

 %100 389 المجموع
  

خدماتھا ھذا الجدول یبین لنا بعض مؤسسات وجمعیات اإلغاثة ومدى استفادة عینة البحث من 
، ویلي ذلك % 36,5ومساعداتھا، فیتبین أن الجمعیة اإلسالمیة المستفیدون منھا من عینة البحث بنسبة 

  %.24,4لجنة زكاة الرحمة نسبة المستفیدین منھا من عینة البحث 
من عینة البحث تستفید من خدمات ومساعدات مؤسسات وجمعیات % 21,9ًوھناك أیضا نسبة 

ة في ھذه الدراسة ، ألن مجتمعنا الفلسطیني توجد بھ العدید من جمعیات إغاثة أخرى غیر مبین
ومؤسسات اإلغاثة ، وكذلك من جمعیات اإلغاثة جمعیة الصالح اإلسالمیة ونسبة المستفیدین منھا من 

وكذلك  % 2,8، وكذلك صندوق الطالب نسبة المستفیدین منھ من عینة البحث % 17,5عینة البحث 
، وھذه % 2,6ة المجمع اإلسالمي ونسبة المستفیدین منھ من عینة البحث من مؤسسات اإلغاث

الجمعیات والمؤسسات تعتبر من المؤسسات والجمعیات الرئیسة في تقدیم المساعدات والخدمات في 
  .مجال اإلغاثة البناء المجتمع الفلسطیني 

  
  ات اإلغاثة نوعیة المساعدات التي تحصل علیھا عینة البحث من مؤسس )10(جدول رقم 

النسبة  العدد البیانات نوعیة المساعدة الرقم
 المتوسط الحسابي المئویة

 28 109 نعم
  72 280 ال

  
1  

 

  
  نقدیة
 %100 389 المجموع 

1 

 6.4 25 نعم
 قرض حسن 2 93.6 364 ال

 %100 389 المجموع
1 

 9 35 نعم
 وظیفة بطالة مؤقتة 3 91 354 ال

 %100 389 وعالمجم
1 

 73 284 نعم
 طرود غذائیة 4 27 105 ال

 %100 389 المجموع
1,01 

  38 148 نعم
 أضاحي 5 1.01  62 241 ال

  %100 389 المجموع
  15.5 41 نعم
 افطارات صائم 6  89.5 348 ال

 %100 389 المجموع
1 

 1  6.4 25 نعم عالج ورعایة طبیة 7
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  93.6 364 ال
 %100 389 المجموع

  3.3 13 نعم
 أدویة 8  96.7 376 ال

 %100 389 المجموع
1 

  0.3 1 نعم
 عالج في الخارج 9  99.7 388 ال

 %100 389 المجموع
1 

 7.2 28 نعم
 خدمات تعلیمیة 10 92.8 361 ال

 %100 389 المجموع
1 

 6.9 27 نعم
 معسكرات صیفیة 11 93.1 362 ال

 %100 389 المجموع
1 

 0.8 3 نعم
 دورات تدریبیة مھنیة مجانیة 12 99.2 386 ال

 %100 389 المجموع
1 

 16.5 64 نعم
 كفالة یتیم 13 83.5 325 ال

 %100 389 المجموع
1 

 3.1 12 نعم
 كفالة أسرة شھید 14 96.9 377 ال

 %100 389 المجموع
1 

 1 4 نعم
 كفالة أسرة جریح 15 99 385 ال

 %100 389 المجموع
1 

 1 4 نعم
 كفالة أسرة أسیر 16 99 385 ال

 %100 389 المجموع
1 

 1.8 7 نعم
 مساعدات أخرى 17 98.2 382 ال

 %100 389 المجموع
3,285 

  
ت اإلغاثة تبین من من حیث نوعیة المساعدات التي تحصل علیھا عینة البحث من مؤسسا

% 38من عینة البحث یحصلون على الطرود الغذائیة ، ونسبة % 73نتیجة الدراسة أن أعلى نسبة ھي 
من عینة البحث یحصلون على مساعدات % 28من العینة یحصلون على أضاحي ، ویلي ذلك نسبة 

على مساعدات یحصلون % 15,5من العینة یحصلون على كفالة یتیم ونسبة % 16,5نقدیة ، ونسبة 
یحصلون على  % 7,2یحصلون على وظائف بطالة مؤقتة ، ونسبة % 9افطارات صائم ونسبة 

یحصلون على مساعدات على شكل معسكرات صیفیة % 6,9مساعدات خدمات تعلیمیة ، ونسبة 
بالتساوي یحصلون فیھا على مساعدات على شكل قروض حسنة ، ومساعدات % 6,4البنائھم ونسبة 

یحصلون على % 3,1یحصلون على مساعدات أدویة ، ونسبة % 3,3ة طبیة ، ونسبة عالج ورعای
یحصلون على مساعدات أخرى مثل المالبس والحقائب المدرسیة ، % 1,8كفالة أسرة شھید ونسبة 

بالتساوي یحصلون على مساعدات كفالة أسرة جریح ، % 1وغیر ذلك من أشكال المساعدات ، ونسبة 
% 0و3یحصلون على دورات تدریبیة مھنیة مجانیة ، ونسبة % ,8ونسبة وكفالة أسرة أسیر ، 

  .یحصلون على عالج في الخارج
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 : محل البحث المیدانيتجاھات الخاصة بالعینة االتحلیل : ثانیا
  

   تجاه كفاءة الخدماتبالرضامدى شعور عینة البحث   )11( جدول رقم 
  غزة التي تقدمھا مؤسسات اإلغاثة في فلسطین بقطاع 

 النسبة المئویة العدد  
 21.4 83 موافق بشدة

 44.7 174 موافق 
 6.2 24 ال أعرف

 19.5 76 غیر موافق
 8.2 32 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
ًتبین لنا أن ھناك شعورا عاما لدى عینة البحث بالرضى تجاه كفاءة الخدمات التي تقدمھا  ً

تتراوح ما بین الموافقة بشدة % 66.1طین وھناك نسبة مؤسسات اإلغاثة في قطاع غزة بفلس
تتراوح ما بین غیر موافق وغیر موافق بشدة تجاه كفاءة الخدمات % 27.7والموافقة، وتوجد نسبة 

ًال یعرفون شیئا عن ھذه % 6.2التي تقدمھا مؤسسات وجمعیات اإلغاثة وتبین لنا من البحث أن نسبة 
 .قدمھاالمؤسسات وكفاءة الخدمات التي ت

  مدى تقدیم مؤسسات اإلغاثة للخدمات التي تحتاجھا عینة البحث ) 12( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد  
 10.5 41 موافق بشدة

 41.1 160 موافق 
 7.7 30 ال أعرف

 32.4 126 غیر موافق
 8.3 32 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
موافقة والموافقة بشدة على تقدیم مؤسسات من عینة البحث أجابت بال% 51.6یتضح أن 

من عینة البحث أفادت بأنھا غیر موافقة وغیر % 40.7اإلغاثة للخدمات التي تحتاجھا، أما نسبة 
موافقة بشدة على ما تقدمھ مؤسسات اإلغاثة بحیث ال تلبي ھذه المؤسسات بما تقدمھ من خدمات حاجة 

ث ال تعرف ما تقدمھ مؤسسات اإلغاثة من خدمات من عینة البح% 7.7وتوجد نسبة . عینة البحث
 .تحتاج إلیھا

  مدى إخالص العاملین بمؤسسات اإلغاثة في خدمة األھالي  )13( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد  
 21.1 82 موافق بشدة

 43.2 168 موافق 
 17.5 68 ال أعرف

 12.1 47 غیر موافق
 6.2 24 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
موافقة وموافقة بشدة على إخالص العاملین % 64.3من ھذا الجدول یتضح لنا أن نسبة 
من عینة البحث ترى بأن العاملین بمؤسسات % 18.3بمؤسسات اإلغاثة في خدمة األھالي، ونسبة 

من عینة البحث ال تعرف إذا كان العاملون % 17.5في خدمة األھالي، ونسبة اإلغاثة غیر مخلصین 
  .بمؤسسات اإلغاثة مخلصین أم غیر مخلصین في خدمة األھالي
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  مدى وجود الرقابة على العاملین بمؤسسات اإلغاثة مما یجعلھم یؤدون دورھم  )14( جدول رقم 
  

من عینة البحث موافقة وموافقة بشدة على أنھ توجد رقابة على العاملین بمؤسسات % 44.2توجد نسبة 
 عینة البحث من% 14.7اإلغاثة وھذه الرقابة تجعلھم یؤدون دورھم في العمل اإلغاثي، وتوجد نسبة 

أفادت بأنھا غیر موافقة وغیر موافقة بشدة من حیث وجود الرقابة على العاملین بمؤسسات اإلغاثة 
من عینة % 41.1وھذا قد یعیق العاملین عن أداء دورھم في العمل اإلغاثي وتوجد أعلى نسبة وھي 

توجد مثل ھذه الرقابة وفي البحث ال تعرف إن كانت توجد رقابة على العاملین بمؤسسات اإلغاثة أم ال 
  .حالة عدم وجود رقابة على العاملین قد ال یؤدون دورھم بصورة مرضیة

  
  مدى عدم استطاعة عینة البحث عن االستغناء عن خدمات مؤسسات اإلغاثة  )15( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد  
 36.8 143 موافق بشدة

 40.1 156 موافق 
 9 35 ال أعرف

 10 39 غیر موافق
 4.1 16 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث ال تستطیع االستغناء عن خدمات % 76.9تبین لنا من ھذا الجدول أن نسبة 

مؤسسات اإلغاثة مما یتضح لنا أھمیة ھذه المؤسسات في مساعدة وإغاثة المحتاجین من عینة البحث، 
 .م استطاعتھا االستغناء عن خدمات مؤسسات اإلغاثةوھذه النسبة موافقة وموافقة بشدة على عد

غیر موافقین وغیر موافقین بشدة على أن عینة البحث ال % 14.1ویتضح لنا من ھذا الجدول أن نسبة 
من عینة البحث ال تعرف إن كانت % 9تستطیع االستغناء عن خدمات مؤسسات اإلغاثة ، وتوجد نسبة 

  .خدمات مؤسسات اإلغاثةتستغني أم ال تستطیع أن تستغني عن 
  

  مدى قدرة العاملین بمؤسسات اإلغاثة على خدمة األھالي  )16( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد  
 26 101 موافق بشدة

 43.4 169 موافق 
 17 66 ال أعرف

 11.1 43 غیر موافق
 2.6 10 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث أفادت بأنھا موافقة وموافقة بشدة % 69.4 یتضح لنا من ھذا الجدول أن نسبة

غیر موافقة وغیر موافقة % 13.7على قدرة العاملین بمؤسسات اإلغاثة على خدمة األھالي ونسبة 
من عینة البحث ال % 17بشدة على مدى قدرة العاملین بمؤسسات اإلغاثة على خدمة األھالي، ونسبة 

  .م غیر قادرین على خدمة األھاليتعرف إن كان العاملون قادرین أ

 النسبة المئویة العدد  
 18.8 73 موافق بشدة

 25.4 99 ق مواف
 41.1 160 ال أعرف

 9 35 غیر موافق
 5.7 22 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع



 19

  مدى اعتقاد عینة البحث   )17( جدول رقم 
  ًبأن العاملین بمؤسسات اإلغاثة یقومون بواجباتھم تلقائیا من وحي ضمیرھم

 النسبة المئویة العدد  
 23.6 92 موافق بشدة

 37.8 147 موافق 
 23.9 93 ال أعرف

 9.3 36 غیر موافق
 5.4 21 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث أفادت بأنھا موافقة وموافقة بشدة على أن العاملین % 61.4تبین لنا أن نسبة 

ًبمؤسسات اإلغاثة یقومون بواجباتھم تلقائیا من وحي ضمیرھم ، وفي ھذا صفات إیمانیة لدى ھؤالء 
ر موافقة وغیر موافقة بشدة من عینة البحث غی% 14.7العاملین في مؤسسات اإلغاثة، وتوجد نسبة 

  .ًأي ال تعتقد بأن العاملین بمؤسسات اإلغاثة یقومون بواجباتھم تلقائیا من ضمیرھم
من عینة البحث ال تعرف إن كان العاملون بمؤسسات اإلغاثة یقومون بواجباتھم % 23.9وتوجد نسبة 

  .ًتلقائیا من ضمیرھم أم غیر ذلك
  

  تنوعة بمؤسسات اإلغاثةمدى وجود خدمات م ) 18( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد  
 20 78 موافق بشدة

 42.4 165 موافق 
 26.5 103 ال أعرف

 8.5 33 غیر موافق
 2.6 10 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث أفادت بأنھا موافقة وموافقة بشدة على أنھ توجد % 62.4یتضح لنا أن نسبة 

من العینة صرحت بأنھا غیر موافقة وغیر موافقة % 11.1ؤسسات اإلغاثة، ونسبة خدمات متنوعة بم
من عینة البحث ال تعرف % 26.5بشدة على أنھ توجد خدمات متنوعة بمؤسسات اإلغاثة وھناك نسبة 

بأنھ یوجد أو ال یوجد خدمات متنوعة بمؤسسات اإلغاثة، وھنا یجب على مؤسسات اإلغاثة توعیة 
  .مع بما تقدمھ من خدمات متنوعة لكي تعلم المحتاجین لھذه الخدمات لالستفادة منھاالجمھور والمجت

  
  عینة عن مؤسسات أخرى تقدم نفس الخدمة التي تقدمھا مؤسسات اإلغاثةالبحث ) 19(جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد  
 16.7 65 موافق بشدة

 32.4 126 موافق 
 12.3 48 ال أعرف

 28 109 غیر موافق
 10.6 41 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث موافقة وموافقة بشدة على أنھا ال تبحث عن % 49.1تبین لنا أن نسبة 

مؤسسات إغاثة أخرى تقدم نفس الخدمة التي تقدمھا مؤسسات اإلغاثة التي یستفیدون منھا، ولكن توجد 
حث عن مؤسسات إغاثة أخرى تقدم نفس الخدمات غیر موافقة وغیر موافقة بشدة أي تب% 38.6نسبة 

التي تقدمھا مؤسسات اإلغاثة التي یستفیدون منھا، وفي ھذا تكرار للخدمات من مؤسسات اإلغاثة 



 20

للمستفیدین من ھذه الخدمات ولذلك ال بد من التنسیق بین المؤسسات لمنع تكرار وازدواج  الخدمات 
اإلغاثة وتوزیعھا على أكبر عدد ممكن من المحتاجین للمستفیدین والمحافظة على خدمات مؤسسات 

ال تعرف إن كانت تبحث عن مؤسسات أخرى تقدم % 12.3ومن ھذا الجدول یتضح لنا أن نسبة  .إلیھا
  .نفس الخدمة التي تقدمھا مؤسسات اإلغاثة أم ال تبحث عن ذلك

  
  ؤسسات اإلغاثةمدى إطالة وتعقید إجراءات الحصول على الخدمات من م  )20( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد  
 18.8 73 موافق بشدة

 28.3 110 موافق 
 14.4 56 ال أعرف

 30.8 120 غیر موافق
 7.7 30 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث كانت صریحة في إجابتھا بأنھا موافقة وموافقة بشدة % 47.1نالحظ أن نسبة 

من عینة % 38.5اءات الحصول على الخدمات من مؤسسات اإلغاثة، ونسبة على إطالة وتعقید إجر
البحث غیر موافقة وغیر موافقة بشدة على ذلك أي ال یوجد إطالة أو تعقید في إجراءات الحصول على 

ال تعرف إن كان یوجد إطالة أو تعقید في إجراءات % 14.4خدمات مؤسسات اإلغاثة، وھناك نسبة 
 .إلغاثة أم ال یوجدالحصول على خدمات ا

  
  شعور عینة البحث بالتأخیر أو عدمھ عند الحصول على خدمة مؤسسات اإلغاثة  )21( جدول 

 النسبة المئویة العدد  
 14.2 55 موافق بشدة

 34.4 134 موافق 
 9.8 38 ال أعرف

 31.6 123 غیر موافق
 10 39 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث موافقة وموافق بشدة على عدم الشعور بأي تأخیر % 48.6یتضح لنا أن نسبة 

غیر موافقة وغیر موافقة بشدة أي % 41.6في الحصول على الخدمات من مؤسسات اإلغاثة، ونسبة 
ال تعرف إن كانت تشعر أو ال % 9.8تشعر بالتأخیر في حصولھا على خدمات اإلغاثة، وتوجد نسبة 

 .ل على خدمات اإلغاثةتشعر بأي تأخیر في الحصو
  

  مدى استجابة مؤسسات اإلغاثة لشكاوى المستفیدین واتخاذھا اإلجراءات لحلھا  )22( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد  
 13.1 51 موافق بشدة

 31.6 123 موافق 
 29.3 114 ال أعرف

 15.7 61 غیر موافق
 10.3 40 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
  



 21

موافقة وموافقة بشدة على استجابة مؤسسات اإلغاثة لشكاوى % 44.7نا أن نسبة تبین ل
غیر موافقة % 26المستفیدین، وتقوم ھذه المؤسسات باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحلھا، وھناك نسبة 

وغیر موافقة بشدة أي ال تستجیب مؤسسات اإلغاثة لشكاوى المستفیدین ولم تتخذ اإلجراءات لحلھا، 
من عینة البحث ال تعرف إن كانت مؤسسات اإلغاثة تستجیب لشكاوى % 29.3سبة وتوجد ن

المستفیدین واتخاذ اإلجراءات لحلھا أم ال تستجیب، وعلیھ یجب أن تستجیب مؤسسات اإلغاثة لشكاوى 
 .المستفیدین وأن تتخذ اإلجراءات المالئمة لحلھا

  

  ن بمؤسسات اإلغاثة مدى شعور عینة البحث بتعاون العاملی  )23( جدول رقم 
  مما یجعلھم یحصلون على الخدمة بسرعة

 النسبة المئویة العدد  
 16.7 65 موافق بشدة

 39.8 155 موافق 
 11.6 45 ال أعرف

 25.7 100 غیر موافق
 6.2 24 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
عورھم بتعاون من عینة البحث موافقة وموافقة بشدة على ش% 56.5یتضح لنا أن نسبة 

غیر % 31.9العاملین بمؤسسات اإلغاثة مما یجعلھم یحصلون على الخدمات منھا بسرعة ونسبة 
موافقة وغیر موافقة بشدة على شعورھا بتعاون العاملین بمؤسسات اإلغاثة مما یجعلھا ال تحصل على 

 تشعر بتعاون من عینة البحث ال تعرف إن كانت تشعر أو ال% 11.6الخدمات منھا بسرعة، ونسبة 
 .العاملین بمؤسسات اإلغاثة مما یجعلھا تحصل أو ال تحصل على الخدمة بسرعة

  
  مدى وجود الوسائل واألدوات الالزمة للحصول على الخدمة بسرعة  )24( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد  
 10 39 موافق بشدة

 30.6 119 موافق 
 27.8 108 ال أعرف

 23.4 91 غیر موافق
 8.2 32 یر موافق بشدةغ

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث موافقة وموافقة بشدة على وجود الوسائل واألدوات % 40.6تبین لنا أن نسبة 

غیر موافقة وغیر % 31.6الالزمة للحصول على الخدمة مما یسھل الحصول علیھا بسرعة ونسبة 
ول على الخدمة مما یعیق الحصول علیھا موافقة بشدة على وجود الوسائل واألدوات الالزمة للحص

من العینة ال تعرف إن كانت توجد وسائل أو أدوات للحصول على الخدمة % 27.8بسرعة، ونسبة 
  .بسرعة أو ال توجد

 
   مما یساعد على إنجاز العملمدى معرفة العاملین بمؤسسات اإلغاثة بدورھم  )25( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد  
 21.1 82 موافق بشدة

 40.4 157 موافق 
 18.3 71 ال أعرف

 15.2 59 غیر موافق
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 5.2 20 غیر موافق بشدة
 %100 389 المجمـوع

تعتقد وتعتقد بشدة أن العاملین بمؤسسات اإلغاثة عارفون بدورھم % 61.5یتبین لنا أن نسبة 
شدة أن العاملین عارفون ال تعتقد وال تعتقد ب% 20.4وذلك یساعد على إنجاز العمل بسرعة ، ونسبة 

ال تعلم إن كان العاملون بمؤسسات اإلغاثة عارفین بدورھم أم غیر عارفین % 18.3بدورھم ، ونسبة 
ویتضح لنا من ھذه النسب أن غالبیة عینة البحث أفادت بأن العاملین بمؤسسات اإلغاثة . بدورھم 

 .عارفون بدورھم وھذا یساعد على إنجاز العمل بسرعة
  

  مدى تحسین مؤسسات اإلغاثة لخدماتھا باستمرار  )26( م جدول رق
 النسبة المئویة العدد  
 18.5 72 موافق بشدة

 35.5 138 موافق 
 25.4 99 ال أعرف

 14.9 58 غیر موافق
 5.7 22 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
سات اإلغاثة تقوم من عینة البحث موافقة ومرافقة بشدة على أن مؤس% 54تبین لنا أن نسبة 

ال ترى وال ترى بشدة أن المؤسسات تحسن من % 20.6بتحسین مستوى خدماتھا باستمرار ، ونسبة 
من العینة ال تعرف إن كانت مؤسسات اإلغاثة تحسن من % 25.4مستوى خدماتھا ، وتوجد نسبة 

 .خدماتھا أم ال تحسن 
  

  غاثة متاحة لكما تقدمت لطلبھامدى شعور عینة البحث بأن خدمات مؤسسات اإل ) 27( جدول 
 النسبة المئویة العدد  
 11.3 44 موافق بشدة

 29.8 116 موافق 
 19.3 75 ال أعرف

 30.1 117 غیر موافق
 9.5 37 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
تشعر وتشعر بشدة بأن خدمات مؤسسات اإلغاثة متاحة كلما تقدمت % 41.1نجد أن نسبة 

من عینة البحث ال تشعر وال تشعر بشدة بأن خدمات مؤسسات اإلغاثة متاحة % 39.6بة لطلبھا ونس
من العینة ال تعرف إن كانت خدمات مؤسسات اإلغاثة متاحة أم % 19.3كلما تقدمت لطلبھا ، ونسبة 

 .غیر متاحة 
  

  مدى محاولة مؤسسات اإلغاثة   )28( جدول رقم 
   تقدمھ من خدمات وتعدیلھاالتعرف على آراء المستفیدین منھا فیما

 النسبة المئویة العدد  
 13.1 51 موافق بشدة

 29 113 موافق 
 27 105 ال أعرف

 20.6 80 غیر موافق
 10.3 40 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
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من العینة موافقة وموافقة بشدة على أن مؤسسات اإلغاثة تحاول % 42.1یتضح لنا أن نسبة 
اء المستفیدین منھا فیما تقدمھ من خدمات واالستفادة من ھذه اآلراء في تعدیل خدماتھا التعرف على آر

ال ترى وال ترى بشدة أن مؤسسات اإلغاثة تقوم بمحاولة التعرف على % 30.9، وتبین لنا أن نسبة 
 كانت من العینة ال تعرف إن% 27آراء المستفیدین منھا فیما تقدمھ من خدمات وتعدیلھا ، وتوجد نسبة 

  .المؤسسات تحاول التعرف على آراء المستفیدین من خدماتھا وتعدیلھا
  

  مستوى السمعة الطیبة لمؤسسات اإلغاثة بین من یتعاملون معھا  )29( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد  
 34.2 133 موافق بشدة

 40.1 156 موافق 
 10.5 41 ال أعرف

 11.3 44 غیر موافق
 3.9 15 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث موافقة وموافقة بشدة على أن سمعة مؤسسات اإلغاثة % 74.3نجد أن نسبة 

غیر موافقة وغیر موافقة بشدة على أن سمعة مؤسسات % 15.2طیبة بین من یتعاملون معھا ، ونسبة 
غاثة لھا سمعة طیبة بین من مترددة أي ال تعرف أن كنت مؤسسات اإل% 10.5اإلغاثة طیبة ، ونسبة 

 .یتعاملون معھا  أم ال
  

   في اعتبارھا بوجھ نظر المستفیدین من خدماتھاالخیریةجمعیات المدى أخذ   )30( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد  
 12.3 48 موافق بشدة

 33.4 130 موافق 
 28 107 ال أعرف

 19.5 76 غیر موافق
 6.7 26 غیر موافق بشدة

 %100 389 مـوعالمج
من عینة البحث ترى وترى بشدة أن جمعیات اإلغاثة تأخذ في % 45.7یتبین لنا أن نسبة 

ال ترى وال ترى بشدة بأن جمعیات % 26.2اعتبارھا بوجھة نظر المستفیدین من خدماتھا ، ونسبة 
عینة البحث ال من % 28اإلغاثة تأخذ في اعتبارھا بوجھة نظر المستفیدین من خدماتھا ، وتوجد نسبة 

 .تعرف أن كانت جمعیات اإلغاثة تأخذ في اعتبارھا بوجھة نظر المستفیدین من خدماتھا
  

  مدى وضع مؤسسات اإلغاثة في اعتبارھا  )31( جدول رقم 
  الزیادة المستمرة للمستفیدین حتى تستمر في المجتمع

 النسبة المئویة العدد  
 16.9 66 موافق بشدة

 37 144 موافق 
 27 105 عرفال أ

 15.9 62 غیر موافق
 3.1 12 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
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من عینة البحث صرحت بأنھا موافقة وموافقة % 53.9یتضح لنا من ھذا الجدول أن نسبة 
بشدة على أن مؤسسات اإلغاثة تضع في اعتبارھا الزیادة المستمرة ألعداد المستفیدین وذلك حتى 

من العینة ال ترى وال ترى بشدة أن مؤسسات % 19في المجتمع ، ونسبة تستمر ھذه المؤسسات 
ال تعرف إن كانت % 27اإلغاثة تضع في اعتبارھا الزیادة المستمرة ألعداد المستفیدین ونسبة 

  .مؤسسات اإلغاثة تضع في اعتبارھا الزیادة المستمرة ألعداد المستفیدین أم ال تضع ذلك في اعتبارھا 
  

  مدى تواجد الخدمة في مؤسسات اإلغاثة كلما تكرر حصول عینة البحث علیھا ) 32( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد  
 12.1 47 موافق بشدة

 27.5 107 موافق 
 17.7 69 ال أعرف

 33.4 130 غیر موافق
 9.3 36 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
موافقة بشدة على انھ توجد الخدمة في من عینة البحث موافقة و% 39.6یتبین لنا أن نسبة 

غیر % 43.1مؤسسات اإلغاثة كلما تم تكرار حصولھم علیھا ، وتوجد نسبة أعلي من ذلك وھي 
موافقة وغیر موافقة بشدة على توافر الخدمة في مؤسسات اإلغاثة إذا احتاجت لتكرار الخدمة ، وھناك 

تعرف توافر الخدمة في مؤسسات اإلغاثة كلما من العینة مترددة بین أنھا تعرف أو ال % 17.7نسبة 
 .احتاجت إلى تكرار الحصول علیھا 

  
  مدى شعور عینة البحث بأن مؤسسات اإلغاثة ستكون أفضل بمرور الوقت ) 33( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد  
 22.3 87 موافق بشدة

 40.9 159 موافق 
 25.4 99 ال أعرف

 8 31 غیر موافق
 3.3 13 بشدةغیر موافق 

 %100 389 المجمـوع
یشعرون ویشعرون بشدة بأن مؤسسات اإلغاثة ستكون افضل % 63.2یتبین لنا أن نسبة 

ال یشعرون وال یشعرون بشدة بأن مؤسسات اإلغاثة ستكون افضل % 11.3بمرور الوقت ، ونسبة 
تكون افضل بمرور من العینة ال تعرف إن كانت مؤسسات اإلغاثة س% 25.4بمرور الوقت ، ونسبة 

 .الوقت 
  ًمدى حصول عینة البحث على خدمات مؤسسات اإلغاثة دون التردد علیھا كثیرا ) 34( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد  
 19.6 76 موافق بشدة

 37 144 موافق 
 6.7 26 ال أعرف

 26.5 103 غیر موافق
 10.3 40 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث تحصل على خدمات مؤسسات اإلغاثة دون التردد % 56.6أن یتضح لنا 

من العینة أفادت بغیر موافقتھا وبغیر موافقتھا بشدة حیث إنھا تحصل % 36.8ًعلیھا كثیرا ، ونسبة 



 25

من العینة ترددت بین الحصول % 6.7ًعلى خدمات مؤسسات اإلغاثة بالتردد علیھا كـثیرا ،   ونسبة 
ًسسات اإلغاثة بالتردد علیھا كثیرا أو عدم التردد علیھا كثیرا على خدمات مؤ ً. 

  
  مدى تضحیة عینة البحث ببعض مصالحھا لكي تحصل على الخدمة  )35( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد  
 16.2 63 موافق بشدة

 38.3 149 موافق 
 12.1 47 ال أعرف

 26.7 104 غیر موافق
 6.7 26 غیر موافق بشدة

 %100 389 لمجمـوعا
من عینة البحث تضحي بمصالحھا لكي تحصل على خدمات % 54.5یتضح لنا أن نسبة 

% 33.4مؤسسات اإلغاثة و أفادت ھذه النسبة من العینة بأنھا موافقة وموافقة بشدة على ذلك ونسبة 
سسات من العینة أفادت بأنھا ال تضحي وال تضحي بشدة ببعض مصالحھا لكي تحصل على خدمات مؤ

من العینة ال تعرف إن كانت تضحي أو ال تضحي لكي تحصل على خدمات % 12.1اإلغاثة ، ونسبة 
 .مؤسسات اإلغاثة 

  
   مدى وجود مواعید عمل ثابتة لمؤسسات اإلغاثة  )36( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد  
 30.1 117 موافق بشدة

 39.6 154 موافق 
 16.7 65 ال أعرف

 11.1 43 غیر موافق
 2.6 10 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث موافقة وموافقة بشدة على وجود مواعید عمل ثابتة % 69.7یتبین لنا أن نسبة 
من العینة غیر موافقة وغیر موافقة بشدة على وجود مواعید عمل % 13.7لمؤسسات اإلغاثة، ونسبة 

 . إن كانت توجد مواعیدن عینة البحث صرحت بأنھا ال تعلمم% 16.7ثابتة لمؤسسات اإلغاثة، ونسبة 
  

   عن العمل اإلنمائي الذي یقدم بشكلھ الحاليبالرضامدى شعور عینة البحث  ) 37( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد  
 15.2 59 موافق بشدة

 44.5 173 موافق 
 8.2 32 ال أعرف

 20.3 79 غیر موافق
 11.8 46 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث موافقة وموافقة بشدة على الرضى عن العمل % 59.7یتبین لنا أن نسبة 

غیر موافقة وغیر موافقة بشدة من حیث رضاھا عن % 32.1االغاثي الذي یقدم بشكلھ الحالي ، ونسبة 
ر بالرضى أو ال تشعر ال تعرف إن كانت تشع% 8.2العمل اإلغاثي الذي یقدم بشكلھ الحالي ، ونسبة 

 .بالرضى عن العمل االغاثي الذي یقدم بشكلھ الحالي 
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  ًمدى تحقیق المساعدات التي تحصل علیھا عینة البحث الحتیاجاتھا األساسیة فورا) 38(جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد  
 15.1 59 موافق بشدة

 32.9 128 موافق 
 7.5 29 ال أعرف

 29 113 غیر موافق
 15.4 60  موافق بشدةغیر

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث موافقة وموافقة بشدة على أن المساعدات التي % 15.1یتضح لنا أن نسبة 

غیر موافقة وغیر موافقة بشدة على % 44.4ًتحصل علیھا تحقق لھا احتیاجاتھا األساسیة فورا ، ونسبة 
یث أنھا ال تحقق لھا االحتیاجات األساسیة، المساعدات التي تحصل علیھا من مؤسسات اإلغاثة ح

  . االحتیاجات األساسیة أم الال تعرف إن كانت المساعدات التي تحصل علیھا تحقق لھا% 7.5ونسبة 
  

  مدى استمراریة الفوائد الناتجة   )39( جدول رقم 
  عن حصول عینة البحث على المساعدات التي تقدمھا مؤسسات اإلغاثة

 ئویةالنسبة الم العدد  
 17.2 67 موافق بشدة

 37 144 موافق 
 11.8 46 ال أعرف

 23.1 90 غیر موافق
 10.8 42 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث موافقة وموافقة بشدة على انھ توجد استمراریة للفوائد % 54.2نجد أن نسبة 

اعدات التي تقدمھا تلك المؤسسات ، الناتجة عن حصول المستفیدین من مؤسسات اإلغاثة على المس
من عینة البحث غیر موافقة وغیر موافقة بشدة على انھ ھناك استمراریة للفوائد الناتجة % 33.9ونسبة 

من العینة ال تعرف إن % 11.8عن حصولھا على المساعدات التي تقدمھا مؤسسات اإلغاثة ، ونسبة 
  .حصولھا على المساعدات أو ال توجدكانت توجد ھناك استمراریة للفوائد الناتجة عن 

 
  مدى وجود عدالة في توزیع مواد اإلغاثة في منطقة عینة البحث ) 40( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد  
 21.6 84 موافق بشدة

 28 109 موافق 
 18.5 72 ال أعرف

 14.7 57 غیر موافق
 17.3 67 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع

من عینة البحث تجد أنھ توجد عدالة في توزیع مواد اإلغاثة في % 49.6ن نسبة یتبین لنا أ
منطقتھم وھذه النسبة كانت موافقة وموافقة بشدة على عدالة توزیع مواد اإلغاثة ، ومع ذلك توجد نسبة 

ي من عینة البحث أفادت بأنھا غیر موافقة وغیر موافقة بشدة أي أنھا  ترى بأنھ ال توجد عدالة ف% 32
من عینة البحث ال تعرف إن كانت ھناك عدالة % 18.5توزیع مواد اإلغاثة في منطقتھم ، وتوجد نسبة 

 .في توزیع مواد اإلغاثة في منطقتھم أم ال توجد عدالة في توزیعھا
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  مدى تمیز العاملین في جمعیات اإلغاثة بالسرعة في توزع اإلغاثة ) 41( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد  
 25.5 99 وافق بشدةم

 37.8 147 موافق 
 13.9 54 ال أعرف

 16.7 65 غیر موافق
 6.2 24 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع

من عینة البحث موافقة وموافقة بشدة على تمیز العاملین في % 63.3یتضح لنا أن نسبة 
بحث غیر موافقة وغیر من عینة ال% 22.9جمعیات اإلغاثة بالسرعة في توزیع اإلغاثة ، ونسبة 

موافقة بشدة على أن العاملین یتمیزون في جمعیات اإلغاثة بالسرعة في توزیع اإلغاثة، ونسبة 
  .توزیعالمن العینة ال تعرف إذا كان العاملون في جمعیات اإلغاثة یتمیزون بالسرعة في % 13.9

 
  ع احتیاجاتھامدى تناسب مواد اإلغاثة التي تقدم لعینة البحث م ) 42( جدول رقم 

 النسبة المئویة العدد  
 18.6 72 موافق بشدة

 36.2 141 موافق 
 8.7 34 ال أعرف

 26.2 102 غیر موافق
 10.3 40 غیر موافق بشدة

 %100 389 المجمـوع
من عینة البحث موافقة وموافقة بشدة على تناسب مواد اإلغاثة التي % 54.8یتبین لنا أن نسبة 

من العینة غیر موافقة وغیر موافقة بشدة على تناسب مواد % 36.5جاتھا ، ونسبة تقدم لھا مع احتیا
ال تعرف إن كانت مواد اإلغاثة التي تقدم لھا % 8.7اإلغاثة التي تقدم لھا مع احتیاجاتھا ، وتوجد نسبة 

 .تتناسب أو ال تتناسب مع احتیاجاتھا 
  

  لعمل اإلغاثيمدى التحیز أو المحاباة في توزیع ا ) 43( جدول رقم 
 النسبة المئویة العدد  
 22.1 86 موافق بشدة

 31.1 121 موافق 
 19 74 ال أعرف

 12.6 49 غیر موافق
 15.2 59 غیر موافق بشدة
 %100 389 المجمـوع

من عینة البحث % 53.2من حیث التحیز أو المحاباة في توزیع العمل االغاثي نجد أن نسبة 
من % 27.8انھ لیس ھناك تحیز أو محاباة في توزیع العمل االغاثي ، ونسبة موافقة وموافقة بشدة على 

% 19عینة البحث موافقة وموافقة بشدة أي انھ یوجد تحیز أو محاباة في توزیع العمل االغاثي ، ونسبة 
 .من العینة ال تعرف إن كان یوجد ھناك تحیز أو محاباة أو ال یوجد في توزیع العمل االغاثي 
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  مدى تأیید عینة البحث عمل برامج منتجة على المدى البعید لمنطقتھا  )44 ( جدول رقم
 النسبة المئویة العدد  
 44.5 173 موافق بشدة

 38 148 موافق 
 10 39 ال أعرف

 4.6 18 غیر موافق
 2.9 11 غیر موافق بشدة
 %100 389 المجمـوع

 موافقة وموافقة بشدة على عمل من عینة البحث وھي أعلى نسبة% 82.5یتضح لنا أن نسبة 
برامج منتجة على المدى البعید في المجتمع الفلسطیني وذلك لما لھذه البرامج من أھمیة في المساھمة 
ًفي عالج المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة ألبناء المجتمع الفلسطیني ، وتوجد نسبة قلیلة جدا وھي 

 ال تؤید عمل برامج منتجة على المدى البعید في غیر موافقة وغیر موافقة بشدة حیث إنھا% 7.5
ال تعرف إن كانت تؤید أو ال تؤید عمل برامج منتجة على المدى البعید % 10منطقتھا ، وتوجد نسبة 

 .في منطقتھا 

  القادمة من وجھة نظر عینة البحث أفضل أولویات العمل االغاثي للفترة  )45( جدول رقم 

النسبة  العدد یانالب نوع العمل االغاثي الرقم
 المئویة

 76.6 298 نعم
 23.4 91 ال

  
1  

 

  
  نقدیة
 %100 389 المجموع 

 26.5 103 نعم
 قروض حسنة 2 73.5 286 ال

 %100 389 المجموع
 44.7 174 نعم
 وظائف بطالة مؤقتة 3 55.3 215 ال

 %100 389 المجموع
 49.1 191 نعم
 طرود غذائیة 4 50.9 198 ال

 %100 389 المجموع
 22.4 87 نعم
 أضاحي 5 77.6 302 ال

 %100 389 المجموع
 11.6 45 نعم
 افطارات صائم 6 88.4 344 ال

 %100 389 المجموع
 29.6 115 نعم
 عالج ورعایة طبیة 7 70.4 274 ال

 %100 389 المجموع
 19.3 75 نعم
 أدویة 8 80.7 314 ال

 %100 389 المجموع
 18 70 نعم
 عالج في الخارج 9 82 319 ال

 %100 389 المجموع
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 43.7 170 نعم
 خدمات تعلیمیة 10 56.3 219 ال

 %100 389 المجموع
 11.8 46 نعم
 معسكرات صیفیة 11 88.2 343 ال

 %100 389 المجموع
 20.3 79 نعم
 دورات تدریبیة مھنیة مجانیة 12 79.7 310 ال

 %100 389 المجموع
 29.3 114 نعم
 كفالة یتیم 13 70.7 275 ال

 %100 389 المجموع
 26.5 103 نعم
 كفالة أسرة شھید 14 73.5 286 ال

 %100 389 المجموع
 20.1 78 نعم
 كفالة أسرة جریح 15 79.9 311 ال

 %100 389 المجموع
 21.9 85 نعم
 كفالة أسرة أسیر 16 78.1 304 ال

 %100 389 المجموع
 19.3 75 نعم
 أولویات أخرى 17 80.7 314 ال

 %100 389 المجموع
یتبین لنا من ھذا الجدول أن أفضل العمل االغاثي للفترة القادمة من وجھة نظر عینة البحث 

  :مرتبة حسب أھمیتھا كالتالي
مستفیدون إشباع یة من خاللھا یستطیع ال، والمساعدات النقد% 76,6المساعدات النقدیة بنسبة 

وھذه تأتي في المرتبة الثانیة من حیث % 49,1و یلي ذلك الطرود الغذائیة بنسبة  .حاجاتھم األساسیة
أن توفیر الغذاء شيء أساسي للمستفیدین من مساعدات اإلغاثة ، ومن أولویات العمل االغاثي وظیفة 

ون عن العمل بنسبة كبیرة في المجتمع الفلسطیني حیث یوجد عاطل% 44,7بطالة مؤقتة بنسبة 
یحتاجون إلى وظائف وتشغیل في أعمال تفیدھم وتفید مجتمعھم ومن أولویات العمل االغاثي تقدیم 

وخاصة على شكل مساعدات مالیة للطلبة الستكمال % 43,7مساعدات للخدمات التعلیمیة بنسبة 
  .تعلیمھم العام والجامعي 

من عینة البحث ، وكفالة % 29,6 االغاثي العالج والرعایة الطبیة بنسبة ومن أولویات العمل
، وكفالة اسر % 26,5وتقدیم مساعدات على شكل قروض حسنة للمحتاجین بنسبة % 29,3یتیم بنسبة 

ویلي ذلك كفالة اسر % 22,4والحصول على مساعدات األضاحي بنسبة % 26,5الشھداء بنسبة 
من عینة البحث % 20,3لك عمل دورات تدریبیة مھنیة مجانیة بنسبة ویلي ذ% 21,9األسرى بنسبة 

ولھذه الدورات التدریبیة أھمیة كبیرة في المجتمع الفلسطیني وذلك لتأھیل الشباب على أعمال تتناسب 
، والحصول على أدویة % 20,1مع احتیاجات السوق المحلي ویلي ذلك كفالة اسر الجرحى بنسبة 

اقترحتھا عینة البحث ، وعالج في الخارج % 19,3لك أولویات أخرى بنسبة ، ویلي ذ% 19,3بنسبة 
ً، و أخیرا افطارات صائم % 11,8من عینة البحث ، وعمل معسكرات صیفیة بنسبة % 18بنسبة 
  .من عینة البحث % 11,6بنسبة 

 نظرا ألھمیة الدور الذي تلعبھ المنظمات األھلیة العاملة في قطاع غزة في خدمة المجتمع
  :واإلقتصاد الفلسطیني، یتضح أنھ

توجد عالقة بین البرامج اإلغاثیة المقدمة من قبل الجمعیات الخیریة العاملة في قطاع غزة وبین  •
 .مدى احتیاجات الفئات المستفیدة من خدمات ھذه المؤسسات



 30

توجد عالقة بین درجة رضا المستفیدین من خدمات الجمعیات الخیریة وبین كفاءة أداء كما  •
 .لعاملین في ھذه المؤسساتا

توجد عالقة بین درجة الرضا من الخدمات المقدمة من قبل الجمعیات الخیریة ومن جھة ثالثة،  •
 . وبین والخدمات المقدمة من قبل ھذه المؤسسات- من وجھة نظر المستفیدین-في قطاع غزة

 دى القریب والبعیدمدى استمراریة العمل االغاثي وفاعلیتھ على المتوجد عالقة بین وأخیرا،  •
وبین المساھمة في تنمیة المجتمع الفلسطیني ومعالجة قضایاه االقتصادیة والتعلیمیة واإلغاثیة 

  .والصحیة
  النتائج 

أكثر أنواع المساعدات التي تحصل علیھا عینة البحث من مؤسسات اإلغاثة مرئیة حسب األولویة  .1
  .الترتیب ، درجة األھمیة، % النسبة -: لبیان وجھة نظر عینة البحث كالتالي

  أنواع المساعدات
  الترتیب   المئویةالنسبة  نوع المساعدة  الرقم

   1  %73  .طرود غذائیة   )1
   2  %38  .أضاحي    )2
   3  %28  .  مساعدات نقدیة    )3
   4  %16.5  .  كفالة یتیم    )4
   5  %15.5  .  افطارات صائم    )5
   6  %9  .  وظیفة بطالة مؤقتة    )6
   7  %7.2  .  خدمات تعلیمیة    )7
   8  %6.9  .ت صیفیة   معسكرا   )8
   9  %6.4  . قرض حسن    )9

   10  %6.4  . عالج ورعایة طبیة  )10
   11  %3.3  . أدویة  )11
   12  %3.1  . كفالة أسرة شھید  )12
   13  %1.8  . مساعدات أخرى  )13
   14  %1   كفالة أسرة جریح  )14
   15  %1  . كفالة أسرة أسیر )15
   16  %0.8    دورات تدریبیة مھنیة مجانیة )16
   17  %0.3   عالج في الخارج  )17

ج منتجة على المدى البعید في المجتمع الفلسطیني حیث أن غالبیة عینة البحث تأیید عمل برام 2
  .تؤید عمل مثل ھذه البرامج المنتجة % 82.7بنسبة 

، ولكن ال تتناسب مع % 54.8مواد اإلغاثة التي تقدم للمستفیدین تتناسب مع احتیاجاتھم بنسبة  3
  % .36.2احتیاجات المستفیدین بنسبة 

 جمعیات اإلغاثة بالسرعة في توزیع مواد اإلغاثة من وجھة نظر عینة البحث یتمیز العاملون في 4
من عینة البحث صرحت بأنھ ال یتمیز العاملون في % 22.9في حین توجد نسبة % 63.3بنسبة 

  .جمعیات اإلغاثة بالسرعة في توزیع مواد اإلغاثة 
 ینة البحث ، وصرحت نسبةمن وجھة نظر ع% 49.6عدالة التوزیع في مواد اإلغاثة كانت بنسبة  5

  .عدالة توزیع في مواد اإلغاثة للمستفیدین من عینة البحث بأنھ ال توجد% 32
% 54.2توجد استمراریة للفوائد الناتجة عن المساعدات ا لتي تقدمھا المؤسسات ، حیث أفاد بذلك  6

تجة عن ترى بأنھ ال توجد استمراریة للفرائد النا% 33.9من عینة البحث ولكن توجد نسبة 
  .حصولھا على المساعدات التي تقدمھا مؤسسات اإلغاثة 



 31

من % 48المساعدات التي تقدمھا مؤسسات اإلغاثة تحقق لعینة البحث احتیاجاتھا األساسیة بنسبة  7
  .عینة البحث 

ال یشعرون % 32، ونسبة % 59.7 لدى المستفیدین من العمل االغاثي بنسبة اشعور بالرضھناك  8
 .االغاثي  عن العمل ابالرض

  .من عینة البحث % 69.7توجد مواعید عمل ثابتة لمؤسسات اإلغاثة ، وصرحت بذلك نسبة  9
ًمن عینة البحث تحصل على خدمات مؤسسات اإلغاثة دون التردد علیھا كثیرا ، % 56.6نسبة  10

  .ًمن العینة تحصل على خدمات مؤسسات اإلغاثة بالتردد علیھا كثیرا % 36.8ونسبة 
ى المستفیدین من خدمات مؤسسات اإلغاثة بأن ھذه المؤسسات ستكون أفضل ھناك شعور لد 11

  .من العینة % 63.2بمرور الوقت وأفادت بذلك نسبة 
مؤسسات اإلغاثة تضع في اعتبارھا الزیادة المستمرة ألعداد المستفیدین ، وصرحت بذلك نسبة  12

  .من عینة البحث % 53.9
نظر المستفیدین من خدماتھا ، صرحت بذلك نسبة مؤسسات اإلغاثة تأخذ في اعتبارھا بوجھة  13

من العینة أفادت بأن تلك المؤسسات ال تأخذ في اعتبارھا % 26.2من عینة البحث ونسبة % 45.7
  .بوجھة نظر المستفیدین 

من % 74.3تتمیز مؤسسات اإلغاثة بسمعة طیبة في المجتمع الفلسطیني حیث صرحت بذلك نسبة  14
من العینة أفادت بأن مؤسسات اإلغاثة ال تتمیز بسمعة % 15.2قلیلة عینة البحث ، وھناك نسبة 

  .طیبة في المجتمع 
ھناك قصور من مؤسسات اإلغاثة من حیث التعرف على آراء المستفیدین منھا ، حیث توجد نسبة  15

من العینة أفادت بأن مؤسسات اإلغاثة ال تتعرف على آراء المستفیدین منھا فیما تقدمھ % 42.1
  .ت وتعدیلھا من خدما

من % 41.1خدمات مؤسسات اإلغاثة البعض منھا متاح كلما تقدم المحتاج إلیھا وصرح بذلك  16
ًعینة البحث ، و أحیانا خدمات مؤسسات اإلغاثة ال تكون متاحة إذا تقدم لطلبھا المحتاج إلیھا 

  .من عینة البحث % 39.6وصرح بذلك 
  .من عینة البحث % 54، وأفاد بذلكھا تحاول أن تحسن من مستوى خدماتمؤسسات اإلغاثة 17
ًالعاملون في مؤسسات اإلغاثة یعرفون دورھم جیدا وھذا یساعد على إنجاز العمل بسرعة ،  18

  .من عینة البحث % 61.5وصرحت بذلك نسبة 
ھناك تعاون بین العاملین في مؤسسات اإلغاثة مما یساعد على حصول المستفیدین منھا على  19

  .من عینة البحث % 56.5ذلك نسبة الخدمة بسرعة ، وصرحت ب
توجد استجابة لشكاوي المستفیدین من مؤسسات اإلغاثة واتخاذھا اإلجراءات لحلھا ولكن بنسبة  20

  .مما یتطلب زیادة االستجابة لشكاوى المستفیدین والعمل على حلھا% 44.7
رحت بذلك ًتوجد أحیانا إطالة وتعقید في إجراءات الحصول على خدمات مؤسسات اإلغاثة ، وص 21

من العینة أفادت بأنھ ال یوجد إطالة وتعقید في % 38.5من عینة البحث ، ونسبة % 47.1نسبة 
  .إجراءات الحصول على خدمات مؤسسات اإلغاثة 

یوجد تكرار أحیانا لنفس الخدمات من مؤسسات اإلغاثة التي تقدم للمستفیدین ویمكن للمستفید أن  22
  .من عینة البحث % 39.6ؤسسة وصرحت بذلك نسبة یحصل على نفس الخدمات من اكثر من م

  .من عینة البحث% 62.4توجد خدمات متنوعة بمؤسسات اإلغاثة وصرحت بذلك نسبة  23
ًالعاملون في مؤسسات اإلغاثة مخلصون في أعمالھم ویقومون بھا تلقائیا ومن وحي ضمیرھم  24

الي ، حیث صرحت من عینة البحث وأیضا مخلصون في خدمة األھ% 61.4وصرحت بذلك نسبة 
  .من العینة % 64بذلك نسبة 

  .عینةالمن % 69العاملون في مؤسسات اإلغاثة قادرون على خدمة األھالي، وصرحت بذلك نسبة  25
ھناك حاجة ماسة ألبناء المجتمع الفلسطیني لخدمات مؤسسات اإلغاثة ، حیث صرحت نسبة  26

  .ات وخدمات مؤسسات االغاثةمن عینة البحث بأنھا ال تستطیع االستغناء عن مساعد% 76.9
  . بذلكعینةالمن % 51.6مؤسسات اإلغاثة تقدم خدمات یحتاجھا المجتمع الفلسطیني وصرحت  27
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  التوصیات 
 . یجب أن تراعى مؤسسات اإلغاثة عمل برامج منتجة على المدى البعید في المجتمع الفلسطیني .1
  .على نفسھاتمادتمكنھا من االعمساعدة األسر في عمل مشاریع إنتاجیة صغیرة  .2
عدم تركیز المساعدات في الطرود الغذائیة بل یجب توسیع نطاق المساعدات في أنواع أخرى  .3

تحتاجھا األسر كإیجاد فرص عمل للقضاء على البطالة ، وتوسیع نطاق المساعدات في الخدمات 
  .التعلیمیة والصحیة، و إعطاء القرض الحسن لألسر المحتاجة 

ساعدات للمحتاجین بعدالة دون تحیز أو محاباة من العاملین في العمل یجب أن یكون توزیع الم .4
  .اإلغاثي

  .االھتمام باالحتیاجات األساسیة للمحتاجین عند تقدیم المساعدات من مؤسسات اإلغاثة  .5
یجب تحسین مستوى الخدمات المقدمة من مؤسسات اإلغاثة بعمل دراسات علمیة واخذ رأي  .6

  .فادة من نتائج ھذه الدراسات في تطویر عملھا وتحسینھ المستفیدین من ذلك ، واالست
  .العمل على إیجاد عاملین متخصصین في مؤسسات اإلغاثة  .7
العمل على توفیر صندوق لشكاوى المستفیدین من مؤسسات اإلغاثة ودراسة ھذه الشكاوي والعمل  .8

  .على حلھا 
  .ن تكرار وازدواج تقدیم الخدماتالتنسیق بین مؤسسات اإلغاثة في المجتمع الفلسطیني حتى ال یمك .9

تزوید مؤسسات اإلغاثة في المجتمع الفلسطیني باإلمكانیات والموارد الالزمة الستمراریة العمل  .10
ًاالغاثي في المجتمع لحاجة أفراد المجتمع إلى مساعدات اإلغاثة وذلك نظرا للظروف الصعبة 

  .والقاسیة التي یمر بھا مجتمعنا الفلسطیني 
  .ات نقدیة للمحتاجین لإلنفاق منھا على سد احتیاجاتھمتقدیم مساعد .11
االھتمام بطلبة العلم وخاصة التعلیم الجامعي وتوسیع نطاق القروض والمساعدات المالیة لھم  .12

  .إلتمام تعلیمھم الجامعي
  .التوسع في تقدیم الخدمات التعلیمیة والصحیة للمحتاجین لھا .13
فرص عمل للقضاء على ظاھرة البطالة وتخفیف عقد دورات تدریبیة مھنیة مجانیة، وإیجاد  .14

  .العبء عن كاھل مؤسسات اإلغاثة
ًاالھتمام بالیتامى ورعایتھم تعلیمیا ومھنیا .15 ً.  
  .استكمال تعلیمھم العام أو الجامعيوتقدیم قروضحسنة للمحتاجین لھ لتحسین مستوى معیشتھم  .16
 المعسكرات الصیفیة للفتیات استمراریة العمل اإلغاثي كاألضاحي وإفطارات الصائمین وإقامة .17

  .والشباب ورعایة األسر المحتاجة كأسر الشھداء والجرحى واألسرى
إقامة برامج ومشاریع إنتاجیة لإلنفاق من عائدھا على مؤسسات اإلغاثة وللمحافظة على  .18

 .استمراریة ھذه المؤسسات في المجتمع وتقدیم مساعداتھا وخدماتھا للمحتاجین إلیھا
  



 33

  المراجع
  نشرات تعریفیة: أوال

 . 2000  غزة،، الجمعیة اإلسالمیة،اإلسالمیةالجمعیة  -" نشرة تعریفیة"  الخدماتدلیل .1

 2000  غزة،،جمعیة الصالح اإلسالمیة" نشرة تعریفیة"دلیل الخدمات  .2

 .2000 غزة، ،المجمع اإلسالمي،  صندوق الزكاة والصدقات"نشرة تعریفیة"دلیل الخدمات  .3

 2000  غزة،، الجامعة اإلسالمیة–صندوق الطالب "  تعریفیةنشرة"دلیل الخدمات  .4

 دلیل المنظمات الغیر حكومیة العاملة في قطاع غزة، مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة .5

UNSCO ، ،2000غزة. 

  الكتب والمراجع: ثانیا
الدار ع، ماالجتماعي للمجت البناء -التنمیة االداریة في الخدمة االجتماعیة الجمیلي، خیري خلیل،  .1

 . 1998 اإلسكندریة، الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع ، 

 1997 والنشر، القاھرة، السلمي، علي، تطویر أداء وتجدید المنظمات، دار قباء للطباعة .2

العلي، سلیمان بن علي، تنمیة الموارد البشریة والمالیة في المنظمات الخیریة، مؤسسة أمانة،  .3

 .1996الوالیات المتحدة، 

العمیان، محمود سلمان، السلوك التنظیمي في منظمات األعمال، المؤسسة الجامعیة للدراسات  .4

  .2000والنشر والتوزیع، القاھرة، 

 .2002، مكتبة عین شمس، 21الھواري، سید، اإلدارة األصول واألسس العلمیة للقرن ال  .5

المكتب الجامعي ، جتماعیةاال دارة و تنظیم المؤسسات االجتماعیة في الخدمةبدوي، ھناء حافظ، إ .6

 . 2002اإلسكندریة، الحدیث ، 

 المبادئ والتطبیقات الحدیثة، دار –دیسلر، جاري، عبد القادر، عبد القادر محمد، أساسیات اإلدارة  .7

 .1992المریخ للنشر، الریاض، 

 2003جامعة الجدیدة، اإلسكندریة، ، دار ال مدخل تطبیقيعبد الباقي، صالح، السلوك اإلنساني .8

 .1992عبد الوھاب، علي محمد، إدارة األفراد منھج تحلیلي، مكتبة عین شمس، القاھرة،  .9

 .2002،، اإلسكندریة ة الجامعیةالمكتب، مدخل في الخدمة االجتماعیةفھمي، محمد سید،  .10

   2002 ،، اإلسكندریةالمكتبة الجامعیة، مقدمة في بحوث الخدمة االجتماعیةفھمي، محمد سید،  .11

 وآخرون، إدارة الجمعیات الخیریة غیر الھادفة للربح، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، لیكي، بیریت .12

 .2000القاھرة، 

  دراسات وأبحاث: ثالثا
معھد ،  تعداد المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة،الشلبي، یاسر .1

  .2001، رام هللا، )ماس(أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني 



 34

، دراسة ضمن برنامج أبحاث  دور المنظمات األھلیة في بناء المجتمع المدني،عبد الھادي، عزت .2

تجمع مؤسسة التعاون إلدارة مشروع المؤسسات األھلیة الفلسطینیة، مركز بیسان للبحوث 

  .2002واإلنماء، رام هللا، 

سات وتنمیة المجتمع مركز درا، المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة حقائق وأرقام،مدار .3

  .2000الفلسطیني، رام هللا، 

مقدمة لصالح الملتقى ، مؤسساتنا األھلیة ودورھا في فلسطین نحو تنمیة مجتمعیة، نخلة، خلیل .4

  .1999الفكري العربي ومركز احیاء تراث الطیبة، القدس، 

 


