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لذِد ٘زٖ اٌشعاٌح اعرىّالا ٌّرطٍثاخ اٌذصٛي ػٍ ٝدسجح اٌّاجغر١ش

يف أصـ ـول الرتبـ ـ ـيـ ـ ـ ـة
3415ىـ1034-و

قالتعاىل:
ّن أًُتٌُا ان ِع ْه َى انَّ ِذُ أُن ِش َل إِنَ ْْ َك ِين
[ ًََّ َزٍ انَّ ِذ َ
اط ان َع ِشّ ِش
انح َّ
َّربِّ َك ُى ٌَ َ
ص َز ِ
ق ًََّ ْي ِدُ إِنََ ِ
انح ًِْ ِد]
َ
(سبأ)6،

ب

إهداء
إىل زًح ًالدي الشييد تإذى اهلل الري غوسًا تعطفو ًأًاز لنا الدزب هي تعده ،زمحو اهلل
إىل هي زكع العطاء أهام قدهييا ً ذعيدذنا صغازاً ًكاًد لنا قثساً هي ًٌز ًقدًج اقردينا هبا
إىل أهي صاحثح القلة احلنٌى أطال اهلل يف عوسىا
إىل شًجي العصيص الري طاملا كاى يل سنداً ًعًٌاً ًإىل شىسج حياذي طفلي أمحد حفظيوا اهلل
إىل إخٌذي ًأخيت الريي مشلًٌي تالعطف ً ،أهدًًي تالعٌى ً ،حفصًًي للرقدم ً ،كاًٌا
قدًذي يف الثحث العلوي زعاىن اهلل
إىل كل أحثاتي ًشهيالذي يف العول ًالدزاسح
إىل هي علوين حسفاً ً سيل يل دزًب العلن ًالنٌز
إىل هي زًًا تدهائين الطاىسج ثسٍ ىرا الٌطي الغايل ًإىل هي قضٌا شىساخ عوسىن يف
املعرقالخ
إليين مجيعاً أىدي مثسج ىرا العول املرٌاضع
سائلح اهلل عص ًجل أى يعلونا ها ينفعنا ًأى ينفعنا مبا علونا إًو عالم الغيٌب

الباحثة

ج

شكر وتقدير
الحمد هلل حمد الشاكريف المقريف بفضمو وعظيـ نعمتو الذي قدر فيدى  ،ووىب فأنعـ ،
لو الفضؿ والمنة عمى ما أعطى .الميـ عممنا بما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا إنؾ أنت السميع

العميـ ،وأصمي واسمـ عمى خاتـ األنبياء والمرسميف النبي األمي الذي بعث ليخرج الناس مف
ظممات الجيؿ إلى نور العمـ ،والذي قاؿ "صمى اهلل عميو وسمـ"  :مف صنع لكـ معروفا فكافئوه
فإف لـ تجدوا ما تكافئوه فادعوا لو حتى تروا أنكـ كافأتموه(.أبو داوود)9:A: 9AAA ،

مف حؽ النعمة الذكر ،وأقؿ جزاء لممعروؼ الشكر فبدءاً بش ػ ػػكر الم ػػولى عز وجؿ ،
،

النعـ

وعػظػيـ

الجزاء

بجميؿ
المتػػفضؿ
ضاهُ] (النمؿ )9A:فيذا خير مكاف
[ َربِّأ َ ًْ ِس ْعنِْأ َ ْنأ َ ْ
صا ِن ًحات َْز َ
ىٌانِ َدَّّ ٌَأَ ْنأ َ ْع ًَهَ َ
ش ُك َزنِ ْع ًَتَ َكانَّتِْأ َ ْن َع ًْتَ َعهََّْ ٌَ َعهَ َ
يعترؼ فيو بالفضؿ لمف منحوني فيض عمميـ وصدؽ عطائيـ ولـ يبخموا عمي بفكرىـ ونصحيـ

فأناروا لي الطريؽ وذلموا الصعاب  ،إلييـ جميعاً أرفع آيات الشكر والعرفاف والتقدير.

كما يسعدني ويشرفني أف أت ػقػػدـ بػبالغ االمتػػناف  ،وجزي ػػؿ العرفاف إلى كؿ مف وجيني ،

وعممني  ،وأخذ بيدي في سبيؿ إنجاز ىذا البحث وأخص بذلؾ مشرفي الدكتور  /صييب كماؿ

األغا واألستػػاذ الدكتػػور /زياد عمى الجرجاوي  ،عمى ما بذاله مف وقت غاؿ وفكر ثاقب وعوف
وتوجييات بناءة أضافت لي الكثير  ،وعمى ما أغدقاه عمي مف فيض عمميما الكبير ،كما ال

يسعني إال أف أتقدـ ببالغ الشكر ليما لسعة صدرىما وصبرىما ،لكي تػػؤتي الدراسة ثمارىا
الطي ػػبة بإذف اهلل.
كما أتػقػدـ بجػزيؿ الشكر إلى الدكتوريف الكريػميف عضوي لجػػنة المناقشة الدكتور/محمد

ىاشـ أغا والدكتور /محمود عبد المجيد عساؼ  ،لقبوليما مناقشة ىذه الرسالة ،ولما كاف مف
توجيياتيما األثر الطيب في خروج الرسالة بيذا الشكؿ فجزاىما اهلل عني خير الجزاء.
لي
كما أتقدـ بخالص الشكر والعرفاف إلى كؿ مف أمػدني بالعػمـ  ،والمعرفػة  ،وأسدى َّ

النصح  ،والتوجيو  ،والى ذلؾ الصرح العممي الشامخ متمثالً في منارة العمـ والنور إلى جامعة
األزىر ممثمة برئيسيا األستاذ الدكتور /عبد الخالؽ عبد الرحمف الف ار ،وعمادة الدراسات العميا

والبحث العممي بعميدىا الدكتور /أميف توفيؽ حمد وكمية التربية بعميدىا الدكتور /محمد محمد

عمياف و قسـ أصوؿ التربية ممثؿ برئيسو الدكتور /محمد ىاشـ أغا ،لما يقدمونو لطمبة
الدراسات العميا مف عوف وعمـ.

د

كما أتوجو بالشكر إلى كؿ مف ساندني بدعواتو الصادقة  ،أو تمنياتو المخمصة

وبتشجيعو المتواصؿ وأخص بذلؾ أىؿ زوجي ،والى مف نظر بنظرة رضا أشكرىـ جميعاً وأتمنى
مف اهلل عز وجؿ أف يجعؿ ذلؾ في موازيف حسناتيـ.ويبقى دائماً العجز في وصؼ كممات

الشكر ،ودائماً ىي سطور الشكر تكوف غاية الصعوبة عند صياغتيا ،ربما ألنيا تشعرنا دوماً
بقصورىا وعدـ إيفائيا حؽ مف نيديو ىذه األسطرواليوـ تقؼ أمامي الصعوبة ذاتيا وأنا أحاوؿ
صياغة كممات الشكر إلى ينبوع عطاء تدفؽ بالخير الكثير والعمـ الوفير ،لكي نطرز ليـ مف

خيوط الشمس الالمعة كممات شكر ومف ماء الذىب كممات عرفاف وجميؿ عمى ثقة منحوني
إياىا ودعـ لما يتوانوا لحظة في تقديمو.
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الممخص
" جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة"
د .صييب كماؿ األغا

دراسة تقويمية

روال إبراىيـ سرور

أ.د .زياد عمي الجرجاوي

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في
مدارس محافظات غزة(دراسة تقويمية) حيث تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،ولتحقيؽ
أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة موجية لمديري ومديرات المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعميـ

والمدارس التابعة لوكالة الغوث ( )UNRWAفي محافظات غزة .حيث تكونت االستبانة
مف( )=8فقرة موزعة عمى (<) مجاالت وىي( :الدعـ المادي والموجستي  -تعزيز األنشطة -
تعزيز العالقة بيف المدرسة واألسرة  -المعيقات التي تواجو عمؿ المنظمات غير الحكومية)

حيث قامت الباحثة بتوزيع():=8استبانة بواقع (> )%;A.8مف مجتمع الدراسة األصمي والبالغ

عدده ( )><8مدي اًر ومديرة،وتـ استرداد (<):9استبانة بنسبة(> .%)@=.واستخدمت الباحثة

البرنامج اإلحصائي ( )SPSSلتحميؿ البيانات حيث تـ استخداـ التك اررات والمتوسطات الحسابية
واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي واختبار (ت) "  ،"T-Testباإلضافة إلى التحميؿ أحادي

التبايف "، "One Way Anovaحيثتوصمت الباحثة إلى العديد مف النتائج في ضوء تحميؿ
البيانات السابقة كما يمي:

 -9الدرجة الكمية لتقدير مديري المدارس لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ التعميـ قد

بمغت ( %)<A.;Aحيث احتؿ المجاؿ الثاني (تعزيز األنشطة) عمى المركز األوؿ بوزف نسبي

( %)==.99والمجاؿ األوؿ(الدعـ المادي والموجستي) عمى المركز الثاني بوزف نسبي
( %)<A.<Aوحصؿ المجاؿ (تعزيز العالقة بيف المدرسة واألسرة) عمى المركز الثالث بوزف
نسبي (<@.%)<9.

 –:ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (=)a≤ 8.8بيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات

غزة تعزى إلى المتغيرات(الجنس-سنوات الخدمة-جية اإلشراؼ)

;  -توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المنطقة التعميمية(شماؿ غزة  -غزة -
الوسطى – خانيونس – رفح) بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير
الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة لصالح محافظة غزة والوسطى.

ك

وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بما يمي:
 -1وضع خطة وآلية واضحة المعالـ مف و ازرة التربية والتعميـ ووكالة الغوث تبيف فييا
النقص وجوانب القصور وتحديد مجاالت المساعدة لسد الفجوة بالتكامؿ مع المنظمات

غير الحكومية.

 -2إتاحة الفرص لممدراء لمتعامؿ مع المنظمات غير الحكومية وتنفيذ األنشطة التربوية
والترفييية المختمفة(الالمركزية النسبية) بما ال يتعارض مع السياسة العامة لمو ازرة.

 -3التخفيؼ مف القيود المفروضة مف قبؿ الجية المشرفة عمى اإلدارات المدرسية لتسييؿ
التعاوف مع ىذه المنظمات.

 -4إنشاء شبكة لممنظمات المجتمع المدني وقاعدة معمومات خاصة بيا عمى مستوى
محافظات غزة بيدؼ تنسيؽ جيودىا الخيرية في تقديـ المساعدات عمى نطاؽ أشمؿ

وتعزيز دور المنظمات التنموي بالتوازي مع دورىا اإلغاثي.

 -5نشر ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع واشراؾ المتطوعيف في مختمؼ األنشطة التنموية
وجعميا مف متطمبات التخرج لدى طمبة الجامعات خاصة كتجربة جامعة بير زيت.

 -6تغطية مشاركات المنظمات غير الحكومية إعالمياً إلبراز الدور الذي تقوـ بو مع شكرىا
مف أجؿ حث ىذه المنظمات عمى تواصؿ تقديـ خدماتيا وتشجيع منظمات أخرى وذلؾ

مف خالؿ نشرات تثقيفية أو عبر وسائؿ االتصاؿ مرئية أو صوتية.
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Abstract
This study aimed to identify (The Efforts of NGO's in support The Educational
Process at Schools in Gaza's Governorates "An Evaluative Study". The researcher
used the descriptive analytical method، and to achieve the objectives of study the
researcher has designed a questionnaire which targeted the principals of schools that
affiliated to the Ministry of Education، and the schools that affiliated to (UNRWA)
in Gaza governorates. And the questionnaire consists of (50) question covering (4)
scopes :( The efforts ofnon-governmental organizationsin providingmaterial and
logistical support-supportingactivities-strengthening the relationshipbetween the
school andthe family-the obstacles thatfacing the work ofnon-governmental
organizations). Wherethe researcherhas distributed (250)questionnaire(39.06%) ofthe
originalstudy

populationwas

program(SPSS)for

data

recovered(214)questionnaire.

analysiswere

The

statistical

usedfrequencies،averagesandstandard

deviationandthe relative weight ofthe "T-Test" in addition to theanalysis of"One Way
Anova"،where theresearcher reachedto manyresults inlight ofthe analysis ofthe
previous dataasfollows:
1– The total degree of school principals' estimates for The efforts of nongovernmental organizations in the educational process is (49.39%)، while (the
promotion of activities) has received the first order ، from the point of viewof schools
principles a Gaza governorates with a grade of ( 55.11 %)، and the (Material and
logistical support) has received the second order with a grade of (49.49)%. In
addition، (strengthen the relationship between the school and the family)has received
the third order with a grade of (41.39)% from the point of view o of schools of
principle at schools in Gaza governorates .
2- There are no statistically significant differencesbetween the mean scores of the
sample to estimate the efforts of non-governmental organizations in support the



educational process in schools at Gaza's Governorates related to (gender-the service
years-supervising authority)
3- There were statistically significant differences attributed to the school district
"Governorate" (the north of Gaza - Gaza – Central (Alwosta) - Khan Yunis - Rafah )
between the mean scores of the sample to estimate the efforts of non-governmental
organizations in support of the process of education in schools in the Governorates of
GazaIn favor of Gaza and WostaGovernorates.
In the light of results the researcher recommended the following:
1–To put a plan and a clear mechanism of the Ministry of Education and Relief
Agency showing the shortages and deficiencies and to identify areas of assistance to
shut the gap by the integration with the non-governmental organizations .
2–To allow opportunities for managers to cope with non-governmental organizations
and the implementation of educational activities and various leisure (relative
decentralization) andnot inconsistent with the public policy of the Ministry.
3–To easethe restrictions which imposed by the supervising authority of the school
administrations to facilitate the cooperation with these organizations.
4–To

Create a network of civil society organizations and a base of their own

information on the level of Gaza Governorates in order to coordinate their efforts to
provide charitable aid to a broader range of organizations and strengthening the
developmental role in parallel with the relief role .
5– To spread the culture of volunteerism among members of the community and the
involvement of volunteers in various developmental activities and make them one of
the graduation requirements for the university's studentslikethe experiment
ofBirzeitUniversity .
6– To cover and to highlight the role of NGO's in the media with thanks to urge these
organizations to continue the providing its services and encourage other
organizations.

ن

انفصم األول
اإلطار انعاو نهدراصة
 انًقديت
 يشكهت اندراست
 فزضْاث اندراست
 أىداف اندراست
 أىًْت اندراست
 حدًد اندراست
 يصطهحاث اندراست
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المقدمة:
يعد التعميـ الضماف االجتماعي الحقيقي ألي مجتمع ،والعنصر األساس لتحقيؽ التنمية،
والتي مف خالليا تستطيع الدولة أف تواكب حركة التقدـ التكنولوجي الحادثة في العالـ المعاصر؛

فيو يساىـ بطريؽ مباشر أو غير مباشر في تقرير وتدعيـ اإلمكانات البشرية المؤىمة والمدربة
لمقياـ بإمدادىا في عممية التنمية البشرية ،وبذلؾ يعد التعميـ المنبع المتجدد لتخريج الكوادر

البشرية في مختمؼ مياديف اإلنتاج واالستثمار والخدمات.

حيث إف نشر التعميـ واالرتقاء بمستوياتو يؤدياف إلى تخمي المجتمع عف الخصائص

السمبية واكتساب خصائص إيجابية متقدمة ،باعتبار أف التعميـ ىو الشرط األساس الكفيؿ

بتحقيؽ التقدـ االقتصادي واالجتماعي ،و تعد العالقة بيف التعميـ وبيف مستويات التقدـ عالقة

واضحة وأكيدة ،لذا بات مف المعروؼ أف جغرافية األمية في العالـ مطابقة لجغرافية التخمؼ،
ألف انتشار األمية أو انخفاض المستوى التعميمي ال يتعمقاف فقط بالرموز المقروءة أو المكتوبة

بقدر ما ىي مشكمة تخمؼ حضاري واجتماعي (الخطيب.): ::88< ،

فالتعميـ باعتباره منظومة اجتماعية فرعية مف البنية المجتمعية الكمية ،لـ يكف وال يستطيع

أف يكوف بعيداً عف التحوالت التي تصيب المجتمع ،بؿ وترتبط مسيرة التعميـ بمسيرة المجتمع،
ودائماً ما يسير التعميـ خمؼ المجتمع ،ويعيد إنتاج الحياة فيو.

وحيث أف مقومات أية أمة مف األمـ تقاس بمستوى التعميـ فييا وذلؾ أف التعميـ ال يمثؿ

فقط وصفا اجتماعيا لمفرد ،لكنو يمثؿ وصفا إنسانيا وىذا األىـ (إبراىيـ و مصطفى.)9: :88<،

و مما ال شؾ فيو أف التعميـ ىو النقمة الحضارية لكؿ أمة تسعى إلى السمو والرقي

فالدوؿ المتقدمة حققت تقدميا عف طريؽ بالتعميـ ،والدوؿ النامية تحاوؿ أف تمحؽ بركب الدوؿ
المتقدمة عف طريؽ التعميـ أيضا .كما يعتبر التعميـ ىو مالذ الفقراء والمساكيف لرفع مستواىـ

االقتصادي واالجتماعي والمعيشي ،كذلؾ التعميـ ىو وسيمة األغنياء ليزداد ثراؤىـ ،ولتتسع دائرة

نفوذىـ ،ولتقوى سيطرتيـ وىيمنتيـ.

ومف ىذا المنطمؽ فإف التعميـ في حاجة دائمة إلى تطوير مناىجو وأساليبو وآلياتو؛ لكي

يواكب أحدث ما يجري في ىذه المجاالت بالخارج .إال أف معظـ السياسات الراىنة تجاه التعميـ
ال تمثؿ سوى محاولة لتوفيؽ أوضاعو مع الظروؼ االقتصادية المتردية ،كما أف ىذه السياسات

تضفي في الواقع إلى مزيد مف التدىور في مواصفات العممية التعميمية ،وتمثؿ تراجعاً عف

مسؤوليات وطنية أساسية تضر كثي اًر بالمستقبؿ االقتصادي واالجتماعي والثقافي

لمجتمعاتنا(.شعالف):: :88> ،
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وقد لمست االتجاىات الحديثة بالتربية أف المدرسة ترتبط ارتباطا وثيقاً بالمجتمع الذي

وجدت فيو ،لذلؾ يختمؼ دورىا تبعا لطبيعة المجتمع وفمسفتو ،إذ أف المدرسة تستمد مف المجتمع
مقومات وجودىا ،و لقد كاف غرض التعميـ في الماضي إعداد األفراد لمخدمة في الدولة بعد

تزويدىـ بالمعارؼ والمبادئ البسيطة في مجاؿ التعميـ ،وبتطور المجتمعات وتنوع حاجاتيا

تغيرت النظرة إلى التعميـ ،فأصبح اليدؼ منو إعداد مواطنيف منتجيف يسيموف في التنمية

ؾ ضمف اختصاصو في تطوير مجتمعو(.الصراؼ
االقتصادية واالجتماعية وك ٌؿ منيـ مشار ٌ
واليدىود.)9?<: 9A@A ،

ولف يكوف بإمكاف أي نظاـ تعميمي تحقيؽ أىدافو بالنيوض واالرتقاء بالمجتمع ،وتحسيف

مستوى حياة م واطنيو ما لـ تتشارؾ جميع مكونات ىذا النظاـ المتمثمة في المدرسة بشكؿ
أساسي باإلضافة إلى المكونات األخرى غير الرسمية المتمثمة في منظمات المجتمع المدني.

ولقد كاف مف أىـ منطمقات الرؤية الفمسطينية لمتعميـ أنو أداة التنمية االجتماعية

واالقتصادية فالتعميـ يشكؿ رافداً أساسياً في منظومة متكاممة لمتنمية االجتماعية واالقتصادية مف
خالؿ العالقات التكاممية المتعددة مع األسرة والمدرسة والفعاليات االجتماعية التي تؤمف بإشراؾ

المجتمع المحمي في العممية التربوية مف خالؿ مؤسساتو المختمفة  ،وتولي الحكومة الفمسطينية
اىتماما بالغا في قضية التعميـ عف طريؽ إيجاد نوع مف التعاوف والتواصؿ بيف و ازرة التربية

والتعميـ والمؤسسات الفمسطينية والجامعات وكميات المجتمع(.و ازرة التربية والتعميـ-:888:9?،

):9

وقد أضحت المنظمات غير الحكومية الفمسطينية اليوـ تتحمؿ إلى جانب و ازرة التربية

والتعميـ ووكالة الغوث الدولية مسئوليات ومياـ في مجاؿ التربية والتعميـ ،وتنمية النشء
الفمسطيني فيي تنفذ العديد مف المشاريع التي تدعـ التعميـ مف خالؿ فعاليات وأنشطة متعددة

ومتنوعة وتتناوؿ جميع المراحؿ وأنواع التعميـ الفمسطيني مثؿ :المراكز الصديقة لمطفؿ ،ومشاريع

التعمـ النشط وغيرىا الكثير(.مركز بيساف لألبحاث والتطوير)<A-<8: :88: ،

ومف ىذا المنطمؽ ترى الباحثة ضرورة إيجاد تعاوف مشترؾ مابيف و ازرة التربية والتعميـ

والمؤسسات األخرى المعنية بالتعميـ ذلؾ أنو ال يمكف ألي حكومة في دولة نامية أف تقوـ بحمؿ
أعباء التعميـ خاصةً في ظؿ ظروؼ اإلقباؿ المتزايد عمى التعميـ والنمو السكاني المتسارع
والحاجة إلى مواكبة التقدـ التكنولوجي اليائؿ ،باإلضافة إلى تنامي الدعوات لزيادة النفقات عمى

التعميـ والبحث العممي.

ونظر لالتساع المطرد في الطمب عمى التعميـ بمراحمو جميعيا ،وقمة الموارد الداعمة التي
ًا
تمتمكيا الحكومات ،وما تعانيو مف عجز أثّر عمى القياـ بكامؿ مياميا نحو النظاـ التعميمي،
فإنو مف المناسب المجوء إلى مصادر وموارد غير حكومية لممساعدة بيذا الدور في دعـ التعميـ،
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لذا كاف ىناؾ ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية كأحد القطاعات الرئيسة التي قدمت المساعدة

لمدولة لتغطية أنشطتيا عمى األصعدة جميعيا.

ولذا كاف ال بد مف اإلقرار بدور وجيود المنظمات غير الحكومية في عممية التعميـ

خاصة في ظؿ االحتياج المستمر لمتطوير والتوسع ومواكبة آخر المستحدثات في عممية التعميـ،
وحيث أف دور الحكومة لـ يعد بإمكانو توفير كافة االحتياجات الالزمة لمواكبة العصر كاف البد

مف وجود جية أخرى مساندة ومعززة لدور الحكومة لمنيوض بالعممية التعميمية في قطاع غزة

مف خالؿ الدور التكاممي الشمولي المشترؾ.

وقد أشارت دراسات عدة إلى أىمية دور المنظمات غير الحكومية في دعـ التعميـ

وضرورة تكامؿ دورىا مع الجيات القائمة عمى التعميـ خاصة في البمداف النامية فقد أشارت
دراسة (ياسيف ):898 ،إلى دور المنظمات غير الحكومية المحمية والدولية في دعـ التعميـ
بالمممكة األردنية حيث بينت تأثير المنظمات غير الحكومية عمى عممية التغير اإليجابي ،حيث

يعتبر التمكيف والتنمية المجتمعية مف األىداؼ اإلستراتيجية ليا عف طريؽ تفعيؿ برامج تعميمية
تربوية خاصة بفئات عمرية مختمفة ،أىميا مرحمة رياض األطفاؿ والتعميـ األساسي مما حقؽ

بشكؿ إيجابي تغيير الفكرة السائدة في تقبؿ وجود المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية،

واإليماف بدورىا وىدفيا ،حيث ارتفعت نسب االلتحاؽ بالمدارس ،وانخفضت نسب األمية ،إضافة
إلى التحسيف والتطوير المطبؽ عمى المدارس مف أنظمة ومناىج وأبنية كذلؾ التطوير الحاصؿ

في أساليب التعميـ والتدريس والتدريب ،إال أنيا تعاني مف مشكمة نقص التمويؿ في دعـ
برامجيا ومشاريعيا لممستمرة.

وقد أشارت دراسة (أبو ناصر) :88?،إلى دور وجيود منظمات المجتمع المدني في

تنمية المجتمع الفمسطيني في مختمؼ المجاالت مثؿ التعميـ والصحة والتدريب وحقوؽ اإلنساف

وتقديـ المساعدات لمفقراء وغيرىا ،إال أف نقص التمويؿ كاف عائقاً الستم اررية المشاريع.

وقد أوصت دراسة (عدلي ):88A،بضرورة تكثيؼ الجيود والتمويؿ المقدـ لصالح ىذه

الجمعيات األىمية ونشر مشاريعيا ومخططاتيا التنموية التعميمية في أوسع نطاؽ ممكف.

كما أوصت دراسة (األشقر ):88;،بتشجيع اإلدارة المدرسية عمى االىتماـ بالمنظمات

غير الحكومية وتقميؿ المركزية في اإلدارة التعميمية ،مف أجؿ منح اإلدارة المدرسية الحرية

الكتشاؼ الطاقات المبدعة ،ودعت إلى تعزيز وتقوية عالقة إدارة المدرسة مع مؤسسات المجتمع
مف أجؿ تعزيز دورىا في خدمتو وتنميتو .

وأشارت دارسة (قاسـ ):89:،إلى أف المنظمات غير الحكومية تمارس نشاطات مختمفة

وأف ىناؾ كثافة في أبعاد الدور الذي تقوـ بو في تحقيؽ التنمية الثقافية والتعميمية والصحية

باإلضافة إلى العمؿ الخيري.
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وقد أشارت دراسة (الشرعي ):88?،إلى أف مف األسباب الرئيسة لألزمة التربوية ىو

فشؿ النظاـ االجتماعي في معرفة كيفية ربط مؤسساتو المجتمعية المختمفة الرسمية وغير
الرسمية بالمتغيرات المعاصرة التي طرأت عمى المجتمع ،مما انعكس سمباً عمى دور المؤسسات
التربوية والتعميمية وشؿ حركتيا في التطور التنموي الشامؿ .ومف أمثمة ذلؾ عزوؼ أولياء

األمور ومجالس اإلباء عف المشاركة الفاعمة ،وضعؼ كثير مف مؤسسات المجتمع المدني

وتنظيماتو في تأدية دورىا الذي أصبح نمطاً تقميدياً ال يمثؿ أي عنصر قوة ضاغطة لتفعيؿ

المؤسسات التربوية.

كما أوصت دراسة (بعموشة ):89;،بضرورة وضع خطة وطنية واضحة المعالـ

واألىداؼ تشارؾ في وضعيا اإلدارات التعميمية والتربوية  ،وادارات المدارسباإلضافة إلى
المنظمات غير الحكومية والشبكات الممثمة ليا عمى مستوى الوطف بحيث تسيؿ عممية الشراكة

بيف إدارات المدارس والمنظمات غير الحكومية ،وتنقؿ الشراكة مف مستوى إفادة المدارس وتبادؿ

الخدمات إلى مستوى الشراكة الحقيقية النابعة مف حاجات حقيقية مدروسة ألطرافيا ،والشراكة

الفاعمة في تفاصيؿ العممية التربوية مف أجؿ إفادة طمبة المدارس بكؿ ما يتوفر مف طاقات

وامكانات مادية ومعنوية لدى مكونات المجتمع الفمسطيني بآليات تكاممية واضحة المعالـ.

ولذلؾ فاف ىذه الدراسة سوؼ تتناوؿ واقع جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية

التعميـ في مدارس محافظات غزة ،وبذلؾ نمقي الضوء عمى البرامج المقدمة مف قبؿ ىذه

المنظمات والدعـ الممنوح سواء كاف مادياً  ،معنوياً أو تعميمياً .

وفي ضوء ما سبؽ يتبيف أف المؤسسات التعميمية التربوية ممثمةً في المدارس تعتبر

إحدى أىـ المؤسسات التربوية الفاعمة والقادرة عمى حؿ مشكالت المجتمع،حيث أنيا تتأثر بقوة

مؤسسات المجتمع
بالتحديات التربوية والسياسية واالقتصادية لممجتمع ،وذلؾ باعتبارىا أكثر
ّ
اتصاالً بالمجتمع بحكـ نشاطيا في إعداد الكوادر البشرية لمعمؿ في المؤسسات التربوية
والتعميمية المختمفة في المجتمع ،كما يتضح أىمية دور المنظمات غير الحكومية في التنمية

بصورة عامة والتعميـ خاصةً في ظؿ الظروؼ االقتصادية والسياسية التي تشيدىا محافظات غزة

اليوـ مف حصار خانؽ ،ونظ اًر ألىمية التعميـ واحتياج المؤسسات التعميمية لدعـ المنظمات غير

الحكومية ،وأىمية الدور الذي تقوـ بو ىذه المنظمات وإللقاء الضوء عمى جيودىا ،مما دفع

الباحثة لمبحث في جيود ودور المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس

محافظات غزة وسبؿ تطويرىا.
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مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
في ضوء تداعيات العولمة والتزايد المستمر لمطمب عمى التعميـ ومواكبة التطور
التكنولوجي والعممي ومع ضعؼ اإلمكانات المتوفرة لدى الحكومة الفمسطينية وأثر ذلؾ عمى واقع
التعميـ في قطاع غزة ورغـ المحاوالت المتواصمة لكأل مف و ازرة التربية والتعميـ ووكالة الغوث

لمنيوض بالعممية التعميمية واالرتقاء بيا وخفض عدد الطالب في الفصؿ الواحد وبناء المدارس

وتجييزىا بالمعدات والوسائؿ التعميمية اإللكترونية ،إال أف النقص في الميزانية المخصصة لمتعميـ
باإلضافة إلى واقع الحصار المفروض عمى محافظات غزة والتحديات التي تواجييا كؿ ذلؾ

استمزـ تضافر الجيود غير الحكومية واألىمية لمتكامؿ مع دور المؤسسات الحكومية في دعـ

التعميـ ،حيث كاف البد لنا مف الوقوؼ لنرى دور وجيود المنظمات غير الحكومية وعف دعميا
لعممية التعميـ وعف العقبات التي تعترض طريؽ عمؿ ىذه المنظمات وسبؿ تطوير التعاوف بيف

القائميف عمى التعميـ والمنظمات غير الحكومية العاممة في مجاؿ التعميـ والتدريب والثقافة.
و تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة؟
ومنو تنبثؽ األسئمة الفرعية التالية:

 -1ما الدرجات التقديرية لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدراس
محافظات غزة مف وجية نظر مديري المدارس ؟

 -2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (= )a≤ 8.8بيف متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في

مدارس محافظات غزة تعزى إلى المتغيرات( :الجنس -سنوات الخدمة -جية اإلشراؼ-
المنطقة التعميمية) ؟

 -3ما المعوقات التي تواجو جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في
مدارس محافظات غزة مف وجية نظر أفراد العينة؟

 -4ما سبؿ تطوير جيود المنظمات غير الحكومية العاممة في مجاؿ التعميـ في محافظات
غزة؟
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فرضيات الدراسة:
وينبثؽ عف السؤاؿ الثاني الفرضيات التالية:
 -1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (= )a≤ 8.8بيف متوسطات درجات

تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس

محافظات غزة تعزى إلى متغير الجنس(ذكر–أنثى)؟

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (= )a≤ 8.8بيف متوسطات درجات

تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس

محافظات غزة تعزى إلى متغير سنوات الخدمة (أقؿ مف = سنوات -مف = إلى 98
سنوات -أكثر مف  98سنوات)؟

 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (= )a≤ 8.8بيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس

محافظات غزة تعزى إلى متغير جية اإلشراؼ(و ازرة التربية والتعميـ-وكالة الغوث الدولية).

 -4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (= )a≤ 8.8بيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس

محافظات غزة تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية( شماؿ غزة-غزة -الوسطى – خاف يونس
-رفح)؟

أىداؼ الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى:
 .1التعرؼ إلى الدرجات التقديرية لمديري المدارس في محافظات غزة لجيود ودور
المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة في دعـ عممية التعميـ.

 .2الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (=)a≤ 8.8
بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية تعزى إلى

المتغيرات (جية العمؿ-المنطقة التعميمية -سنوات الخدمة-الجنس).

 .3التعرؼ إلى المعوقات التي تواجو الدور الذي تقوـ بو المنظمات غير الحكومية في دعـ
التعميـ في محافظات غزة مف وجية نظر مديري المدارس.
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 .4صياغة بعض المقترحات التي قد تسيـ في تطوير جيود المنظمات غير الحكومية وفؽ
الغايات المنشودة لمنيوض بعممية التعميـ.

أىمية الدراسة:
في ظؿ الحصار االقتصادي وضعؼ التمويؿ المخصص لمتعميـ مف الجانب الحكومي

خاصة في ظؿ اعتماد استراتيجيات التنمية الفمسطينية عمى القطاع الخاص فكاف البد مف
مشاركة المؤسسات األىمية (غير حكومية) لدعـ عممية التعميـ في فمسطيف خاصة في محافظات

غزة لذلك تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية التعميـ وأىمية قطاع المنظمات غير الحكومية
حيث ستطرح الجيود المقدمة مف المنظمات غير الحكومية في تحسيف عممية التعميـ في

مدارس محافظات غزة ،وحيث إف النظاـ التعميمي مف أىـ األنظمة التي تحتاج إلى اىتماـ
ودعـ؛ فيي األساس في تكامؿ األنظمة األخرى.
وتكمف أىمية الدراسة في:
 .1قد تساعد الباحثيف واألكاديمييف في التعرؼ إلى جيود المنظمات غير الحكومية  ،وبخاصة
إذا كانت الدولة ال تستطيع أف تقوـ بدورىا عمى أكمؿ وجو نحو النظاـ التعميمي.

 .2تفيد ىذه الدراسة القائميف عمى مدارس و ازرة التربية والتعميـ ومدارس وكالة الغوث الدولية
مف خالؿ وضع سبؿ تعاوف ومذكرات تفاىـ مع المنظمات غير الحكومية حوؿ الدور
المطموب لدعـ عممية التعميـ وسد جوانب النقص والقصور لمنيوض بالعممية التعميمية في

مدارس محافظات غزة.

 .3تساعد الجيات المشرفة القائمة عمى مدارس و ازرة التربية والتعميـ و مدارس وكالة الغوث

لتشغيؿ الالجئيف وأيضا القائميف عمى المنظمات غير الحكومية في إيجاد سبؿ تطوير

وتقويـ جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ التعميـ.

 .4تعد ىذه الدراسة مف الدراسات القالئؿ -في حدود عمـ الباحثة -التي تبحث في دور وجيود
المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة.

 .5قد تفيد طمبة الدراسات العميا والباحثيف الميتميف في إعداد دراسات مستقبمية في ىذا
المجاؿ.
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حدود الدراسة:
حد الموضوع :التعرؼ إلى جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في محافظات
قطاع غزة.
الحد المكاني :محافظات قطاع غزة.
الحد المؤسسي :مدارس محافظات غزة التابعة لكالً مف و ازرة التربية والتعميـ ووكالة الغوث

الدولية.

الحد البشري :مديرو ومديرات المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعميـ والتابعة لوكالة الغوث
الدولية عينة الدراسة.
الحد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي (;):89</:89

مصطمحات الدراسة:
 .3المنظمات غير الحكومية
يعرفيا (غانـ )2009،بأنيا ":مؤسسات المساىمة الحرة التطوعية التي يقدميا الجميور
لدعـ أحد المجاالت كالتعميـ والصحة" (غانـ.):= ::88A،
ويعرفيا (أبو النصر)2007،بأنيا ":منظمات ال تيدؼ لمربح ،والعمؿ فييا يقوـ عمى
أساس تطوعي ،وتيدؼ إلى تقديـ خدمات عديدة ومتنوعة يحتاج إلييا المجتمع"(.أبو
النصر):9: 2007،
ويعرفيا البنؾ الدولي نقالً عف (مرصد ):88;،بأنيا ":منظمات خاصة تقوـ بأنشطة

لدفع المعاناة ،والدفاع عف مصالح الفقراء وحماية البيئة وتحقيؽ تنمية المجتمع".

وعرفيا (الجديمي )2005 ،عمى أنيا ":ىيئة ذات شخصية اعتبارية مستقمة ال تيدؼ
لتحقيؽ ربح مف مزاولة نشاطيا ،وانما تيدؼ إلى تحقيؽ أغراض اجتماعية أو عممية أو
اقتصادية تنموية ،ومف أمثمتيا المنظمات الخيرية واالجتماعية واالغاثية والصحية والتربوية".

(الجديمي)?<: :88= ،

وفي ضوء التعريفات السابقة فإف الباحثة تعرفيا إجرائياً بأنيا ":منظمات ومؤسسات

المجتمع المدني في محافظات غزة غير الربحية والتي تتمتع باالستقاللية النسبية عف الحكومة
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كما تيدؼ لتنمية المجتمع في مجاالت مختمفة مف أىميا النيوض بالعممية التعميمية بدوف

تحقيؽ أغراض ذاتية ليا ،والتي ستحدد جيودىا في دعـ التعميـ بالدرجات التقديرية ألفراد العينة
عمى االستبانة.
 .2محافظات غزة:

حيث تعرفيا(و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي )9AA?،بأنيا" :شريط ساحمي مف أرض

فمسطيف مساحتو(<>;) كـ ²ويمتد مف مدينة بيت حانوف شماالً إلى مدينة رفح جنوباً ،وىي
البقعة التي بقيت مف الساحؿ الفمسطيني عمى البحر المتوسط بعد النكبة عاـ (@< )9Aوقد

احتمتيا إسرائيؿ عاـ (?>)9Aوأصبحت خاضعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية عاـ (< )9AAومع

قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع غزة إدارياً إلى خمس محافظات  :محافظة

الشماؿ ،محافظة غزة ،محافظة الوسطى ،محافظة خاف يونس.،محافظة رفح (. .و ازرة التخطيط
والتعاوف الدولي)9<: 9AA? ،

 .3دعـ التعميـ:
وقوي وساند.
معنى (دعـ) لغوياً :تقوية وتعزيز ومساندة والفعؿ منيا َد َع َـ بمعنى  :عزز
َ
قد تكوف مثالً:

مبمغٌ مف الماؿ ّ َّالغذائية  /ال ُكتُب.
دعـ السِّمع
ّ
تتحممو الدولةُ لتخفيض ثمف سمعة ما " ُ
ِ
مالية أو عينيَّة ِّ
ي".
الدعـ
الدعـ ّ - ،
تقدميا دولةٌ لدولة أخرى " أمواؿ ّ
مساعدة ّالعسكر ّ
<http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D8%AF%D8%B9
%D9%85&cat_group0>2113/9/14

و الدعـ لغة يعني رد األمر أو الشيء إلى نصابو واستقامتو  ،كمما بدأ يميؿ و ينحرؼ

ويخرج عف القاعدة و المألوؼ  .فالتمميذ الذي يتعثر في التحصيؿ يحتاج إلى دعـ و سند قبؿ

أف يميؿ

و يسقط مثؿ الشجرة أو الجدار.

وقد عرؼ (الدريج )2092 ،دعـ التعميـ اصطالحاً  :بأنو جممة مف األنشطة التعميمية

المندمجة و التي تيدؼ باإلضافة إلى حصوؿ التعمـ لدى جميع التالميذ ( أو معظميـ ) بشكؿ

عادي  ،إلى تقديـ تعميـ فردي وقائي  ،مالئـ لمنقص الذي يتـ اكتشافو خالؿ المراقبة المستمرة،
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و حتى يتمكف التالميذ جماعات و أفراد  ،مف تحقيؽ األىداؼ المرسومة حسب إمكانياتيـ و

حسب متطمبات المستوى الدراسي الذي يوجدوف فيو.

<http://www.majala.educa.ma/index.php/2012-02-18-17-49-20/801-2013-04-05-1359-15>2113/9/14

وتعرؼ الباحثة دعـ التعميـ اجرائياً بأنو ":صور األنشطة المختمفة التي تقدميا المنظمات

غير الحكومية لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المختمفة وحصوؿ التمميذ عمى حقو في التعميـ وتتمثؿ

أنواع الدعـ في :الدعـ المادي والموجستي كتوفير المستمزمات التعميمية وبناء المرافؽ المدرسية

وغيرىا باإلضافة إلى عقد دورات خاصة بالييئة التدريسية ،كما يشمؿ الدعـ المقدـ لألنشطة
الطالبية المختمفة وذلؾ لتحقيؽ التكامؿ مع الجانب الحكومي لموصوؿ لألىداؼ التربوية

المنشودة".
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انفصم انثاني
اإلطــار اننظـري
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لمح

 مقدمة

 تعريؼ المجتمع المدني و مكوناتو
 مراحؿ تطور منظمات المجتمع المدني في فمسطيف
 المنظمات غير الحكومية

 تعريؼ المنظمات غير الحكومية
 نشأة المنظمات غير الحكومية في فمسطيف
 المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة(واقعيا و مجاالت عمميا)
 أىمية المنظمات غير الحكومية في التنمية

 معيقات عمؿ المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة
 سبؿ تطوير جيود المنظمات غير الحكومية
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظري لمدارسة
المحور األوؿ:
مقدمة:
أصبح مف الشائع الحديث عف التنمية وربطيا بالمجتمع المدني ومنظماتو فيو يعد حجر

أساس وارتكا از رئيساً في عمميات التنمية في مختمؼ مجاالتو وفي جميع الدوؿ المتقدمة والنامية

حيث أنيا تعبر عف مبادرات مستقمة ومنظمة مف مختمؼ الفئات االجتماعية والشعبية فيي تعتبر

أفضا آلية لممشاركة في صنع الق اررات ووضع السياسات المتعمقة بالجوانب التنموية .

ويواجو التعميـ األساسي والتعميـ العالي في الدوؿ العربية ضغوطات شديدة بالنظر إلى

ارتفاع عدد السكاف والطمب االجتماعي المتزايد عمى ىذا المستوى مف التعميـ ،ويؤدي ذلؾ إلى
لجوء الدوؿ والمؤسسات إلى زيادة عدد الطمبة الممتحقيف دوف رصد الموارد المالية المناسبة في

غالبية األحياف (نشواف. ): ::88<،
وحيث أف المجتمع المدني ظاىرة شائعة عرفتيا دوؿ كثيرة لكف الفارؽ يكمف في نضج
ىذا المجتمع وتبمور سموكو تجاه القضايا االجتماعية والتنموية المختمفة ،ومف ناحية أخرى فانو

عمى ضوء خصوصية واقع المجتمعات تـ فرز مكونات وأشكاؿ متمايزة نوعا ما وبحكـ تفاعالتيا
وديناميكيتيا الخاصة فضال عف األطوار الحضارية التي تعيشيا والتي تفرض إبداع تكوينات قد

ال تتخذ األبنية واليياكؿ نفسيا(الصبيحي.):@ ::88@،
وقد اختمفت المسميات حوؿ ىذا العمؿ التطوعي غير الربحي مف المجتمع المدني إلى
الجمعيات األىمية أو المنظمات غير الحكومية ولكف كميا تصب في قالب واحد.
وعمى الدارس لواقع المنظمات غير الحكومية عمى المستوى العالمي أف يرى مدى

األىمية التي اكتسبتيا ومازالت تكتسبيا ىذه المنظمات وأىمية الدور الذي تقوـ بو ،حيث أف
مقارنة بيف عدد ىذه المنظمات في أوائؿ القرف العشريف وبيف عددىا في أواخره كافية إلثارة

الفضوؿ لمحاولة دراسة واقع ىذه المنظمات والتعرؼ عمييا عف قرب وعمى الدور الذي تقوـ بو.

(األشقر.)>? ::88>،
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حيث ذكر (أبو سيؼ ):88?،أف عدد ىذه المنظمات في عاـ 9A=Aكاف (>?)9
منظمة ،بينما وصؿ في عاـ ; 9AAإلى ( ):@Aمنظمة تقريباً وىذا العدد ىو فقط عدد
المنظمات الدولية التي تتجاوز حدود كؿ دولة مف دوؿ العالـ مجتمعة أما بالحديث عف

المنظمات المحمية فال شؾ أف الرقـ السابؽ سيتضاعؼ(.أبو سيؼ):9: :88?،
ولقد برز دور المنظمات غير الحكومية بشكؿ قوي في العاـ(;)9AAوذلؾ أثناء انعقاد
(المؤتمر العالمي لحقوؽ اإلنساف في فيينا) ،حيث استطاعت ىذه المنظمات أف تضغط وتؤثر
عمى برامج المؤتمر عمى الرغـ مف عدـ امتالكيا حؽ التصويت أو االقتراح ،ولقد نشأت

المنظمات غير الحكومية لمواجية المشكالت التي عجزت عنيا المنظمات الحكومية عف
عالجيا وخاصة في المناطؽ ذات المشكالت االجتماعية واالقتصادية المعقدة(.السراج::898،

;<).

وحيث أننا ال نستطيع التحدث عف التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة إال مف

خالؿ ربطيا بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بما فييا المنظمات غير الحكومية ،فاف ىذا
الدور الياـ الذي تؤديو ىذه المنظمات أعطيا تمؾ األىمية خاصة في السنوات األخيرة مع تزايد

المطالبات بحقوؽ اإلنساف والحقوؽ األساسية مثؿ الغذاء والصحة والتعميـ.
وقد ظير دور المنظمات غير الحكومية في مساعدة وسد النقص والعجز التي تخمفو
الدولة في جميع مجاالت الحياة ،كما يشيد العالـ في اآلونة األخيرة نمواً متزايداً في ظيور
منظمات المجتمع المدني مف حيث الكـ والنوع مثؿ األحزاب ،النقابات ،واالتحادات  ،والجمعيات

والمنظمات غير الحكومية ومراكز األبحاث ،والجامعات واألندية الرياضية(.بعموشة)<: :89;،

حيث أدت المنظمات غير الحكومية الفمسطينية وعمى مدار تاريخيا المعاصر والحديث

أدوا اًر مختمفة ومتباينة انسجمت مع الظروؼ واألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي

ابتداء مف الفترة العثمانية ومرو اًر بالمستعمر البريطاني والصييوني،
مر المجتمع الفمسطيني بيا
ً
وكذلؾ التواجد األردني والمصري  ،ثـ االحتالؿ اإلسرائيمي لبقية الضفة وقطاع غزة عاـ ?>9A
وفي تمؾ المرحمة لعبت ىذه المنظمات دو ار ميما وبار از في مقاومة االحتالؿ اإلسرائيمي و تدعيـ

صمود الشعب الفمسطيني عمى أرضو ،ولقد دشف قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية عاـ <9AA
مرحمة جديدة أدت إلى بمورة مضاميف ومفاىيـ وأدوار جديدة لمعمؿ غير الحكومي

الفمسطيني(.عمرو)> : :88< ،
ولقدقامتالمنظماتغيرالحكوميةفيفمسطينتاريخياًوتقميدياًبدورأساسيوفعالفي

توفيرالخدماتالصحيةوالتعميميةوالثقافيةومحواألميةوالتدريبعمىمينحرةوالقيامبأنشطة
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مدرةلمدخمممكافحةالفقروالعوز،وركزتتاريخياًعمىتقديمتمكالخدماتوالرعايةواالجتماعية
إلىالفئاتالمحتاجةمنالمجتمعالفمسطينيوخاصةمنالفقراءوالمعوزينومحدوديالدخؿ
والمعاقينوالمسنينوالنساءالفقيرات فيالمخيماتوالقرىوالمدف(مرصد(6 :2003،
وفي ضوء ما سبؽ ترى الباحثة أف منظمات المجتمع المدني الفمسطيني (جمعيات
خيرية ،ومنظمات غير حكومية ،ومؤسسات أكاديمية ،االتحادات والنقابات) قد أدت دو اًر رئيساً
في العممية التنموية في محاوالتيا لوقؼ سياسية التقيقر التنموي والتي استطاع الفمسطينيوف برغـ

أف يحافظوا عمى مستوى تنمية بشرية معقوؿ ضمف المقاييس العالمية ،وخصوصاً في مجاالت

التعميـ والصحة والبرامج االجتماعية ،ىذا وقد تـ اعتبار التجربة األىمية الفمسطينية واحدة مف

أغنى التجارب الدولية وقد تميزت المشاركة الشعبية العالية ،حيث اعتمدت المنظمات األىمية في
تنفيذ نشاطاتيا وحمايتيا أحيانا عمى روح المبادرة األىمية والمشاركة البناءة بيف مختمؼ فئات

الشعب الفمسطيني .ومف األمثمة عمى ىذه المنظمات الداعمة لمتعميـ في محافظات غزة عمى

سبيؿ المثاؿ ال الحصر( :مركز القطاف لمطفؿ ومركز القطاف لمبحث التربوي ،ومعيد كنعاف

التربوي ،ومؤسسة تامر لمتعميـ المجتمعي وجمعية الثقافة والفكر الحر ،وجمعية الوداد لمتنمية
المجتمعية) ىذا بالنسبة لممنظمات غير الحكومية المحمية أما عمى صعيد المنظمات غير

الحكومية الدولية ( :مؤسسة إنقاذ الطفؿ ،اإلغاثة اإلسالمية).
ويعتبر قطاع المنظمات غير الحكومية مف القطاعات الميمة التي ليا دور رئيس في

تنمية المجتمع الفمسطيني في جوانب عدة أىميا التعميـ .ومنذ قدوـ السمطة في منتصؼ
التسعينات لـ تستطع ىذه المنظمات القياـ بكافة األعباء الممقاة عمى عاتقيا نظ ار لضعؼ

مواردىا واعتمادىا عمى المعونات والمصادر الخارجية التي غالبا ما كاف ليا أجندتيا الخاصة

في تقديـ المساعدات والمنح ،مما وضع ىذه المنظمات تحت ضغط شريحة واسعة مف المانحيف

(.)Raynard،2000:5

حيث استطاعت المنظمات غير الحكومية الفمسطينية منذ نشأتيا تنفيذ برامج تتعمؽ
بالتعميـ غير الرسمي ،والتوعية االجتماعية الجماىيرية حيث تضمنت ىذه البرامج العديد مف

النشاطات أىميا الندوات ،والمحاضرات ،والميرجانات ،والنشرات ،والوسائؿ التربوية والتعميمية
المختمفة واقامة المكتبات العامة وبرامج اإلرشاد النفسي والتأىيؿ التربوي ،وبرامج خاصة

بالشباب ،وأنشطة ترفييية  ،وبرامج توعية المرأة ودروس تقوية لمطالب ،ومخيمات صيفية...الخ
مف البرامج األخرى التي تساعد عمى خمؽ فرصة أماـ الفئات المجتمعية المختمفة لمتعبير عف

رأييا  ،ونقاش القضايا األساسية التي تيميا  ،وبما يساعد عمى بمورة وعي مجتمعي جديد يستند

إلى المشاركة الشعبية .ورغـ ذلؾ ما زاؿ العمؿ األىمي غامضاً في أذىاف المجتمع الفمسطيني
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ويرتبط بتصورات متفاوتة  ،وخاصة األفكار المتعمقة بارتباطو بالغرب وقيمو ،وارتباطو بالجيات

المانحة ،والتصورات حوؿ الفساد والمحسوبية والفئوية السياسية مما رسخ ضعؼ العالقة بيف
المنظمات غير الحكومية والجماىير(.إبراىيـ)A: :88=،
جسر ،حيث إف تشكيؿ وانشاء
ويمكف وصؼ طبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية بأنيا ٌ
المنظمات غير الحكومية تعتبر وسيط بيف الدولة والفرد ،وبالتالي فيي خدمة بيف اإلرادة الفردية

واالجتماعية (Grugel, 2000:87).

ويرى قادة العالـ والسياسيوف أف عمؿ المنظمات غير الحكومية يتمثؿ في تقديـ
الخدمات ،ذلؾ أف الدولة تفتقر إلى الموارد والوقت .ولكؿ منظمة محمية كانت أو دولية ،رؤية

خاصة بيا تسعى إلى تحقيقيا مف خالؿ خدماتيا المقدمة عف طريؽ برامجيا ومساعييا ،وكما
ورد عف األمـ المتحدة في تعريؼ مفيوـ المنظمات غير الحكومية بأنيا منظمات ليا رؤية
محددة تيتـ بتقديـ خدماتيا لمجماعات واألفراد ،إضافة إلى أف المنظمات تحمؿ رسالة مشتركة

في مضمونيا بأف تعزز اإلمكانات وبناء القدرات ،واإلبقاء عمى ثقافة التنمية المستدامة
والتمكيف(.شبير):9: :88<،
وحيث أف االختالؼ في األدوار ما بيف المنظمات غير الحكومية المحمية والمنظمات

غير الحكومية الدولية ،يظير مف خالؿ طرؽ التنفيذ لمبرامج واألىداؼ المخطط لتحقيقيا ،حيث

أف المنظمات غير الحكومية المحمية تصبو إلى تعزيز ديناميكية المجتمع مف خالؿ دعـ برامج

اجتماعية واقتصادية مستقاة مف االحتياجات واألولويات الوطنية ،وتوفير الفرص
االقتصادية(ياسيف.):: 2010 ،
كما أف الدور الياـ الذي تؤديو المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التنمية
االقتصادية واالجتماعية والتعميمية أعطاىا اىتماما وخاصة خالؿ السنوات األخيرة مف القرف

العشريف .فبينما بقيت بعض المنظمات غير الحكومية تؤدي دورىا التقميدي في أعماؿ اإلغاثة
واإلحساف ،وتقدـ الرعاية االجتماعية الممكنة عمى الصعيد المحمي ،نالحظ انطالؽ القسـ اآلخر

منيا متجاو از الحدود المحمية والوطنية متجيا صوب الساحات الدولية والعالمية .حيث تمعب اليوـ

المنظمات غير الحكومية أدوا اًر ايجابية متنوعة في أىدافيا ووسائؿ عمميا ومصادر تمويميا
وقدراتيا(.إبراىيـ)99-98: :88= ،

وىذا ما دعا المنظمات الدولية والدوؿ المتقدمة صناعيا إلى أف تعتمد عمييا كثي اًر في

تنفيذ مساعداتيا وبرامجيا التنموية في الدوؿ النامية ،مما أدى إلى إكسابيا قوة ونفوذا في تمؾ
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الدوؿ ،والحكمة في االعتماد عمى المنظمات غير الحكومية ترجع لكونيا أكثر كفاءة وأقؿ

بيروقراطية مف المنظمات الحكومية في الدوؿ النامية( .الييتي)8: 2006 ،

وعمى الرغـ مف أف بعض المنظمات غير الحكومية قد حددت دورىا فقط في أعماؿ

اإلغاثة إال أف كثير مف المنظمات غير الحكومية قد تجاوزت حدود الدوؿ لتتجو صوب الساحة
العالمية والدولية مما جعميا تحظى بعدـ شعبي واحتراـ جماىيري محمي ودولي وقد استطاعت

المنظمات غير الحكومية أف تصنع لنفسيا قوة ونفوذا في الدوؿ الصناعية والمتقدمة مف خالؿ

تنفيذ برامج التنمية في الدوؿ النامية  ،والحكمة في االعتماد عمى المنظمات غير الحكومية ترجع
لكونيا

أكثر

كفاءة

وأقؿ

النامية(الييتي.)<=::88>،

مف

بيروقراطية

المنظمات

الحكومية

في

الدوؿ

أما بالنسبة لمواقع الفمسطيني فقد شيدت المنظمات غير الحكومية تطو اًر ممحوظاً سواء

مف حيث أعدادىا أو تنوع قاعدة أنشطتيا والتشريعات الخاصة بيا .وقد ارتبط ذلؾ بطبيعة
المتحوالت التي شيدىا البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي لفمسطيف حيث لعبت

دو ار ىاما في توفير خدمات واسعة في ظؿ االختالؿ اإلسرائيمي خاصة بعد أف احكـ االحتالؿ

سيطرتو عمى مناطؽ الضفة وغزة فبدأت منظمات المجتمع الفمسطيني في تشكيؿ آليات لمدفاع
عف الوجود بشكؿ أكثر فعالية لتشمؿ خدماتيا التطوعية بجميع المناطؽ(.النباىيف)=9 ::88@،
وقد أورد دليؿ المنظمات غير الحكومية لميونسكو ( ? ) :88في قطاع غزة رؤية شاممة

لحوالي( ) :>:منظمة غير حكومية ودولية ناشطة في قطاع غزة ،وقد تـ تصنيؼ المنظمات
غير الحكومية بحسب القطاعات التالية :زراعة وبيئة ،ثقافة ورياضة ،ديمقراطية وحقوؽ إنساف،

تنمية اقتصادية تعميـ وتدريب ،صحة واعادة تأىيؿ ،خدمات اجتماعية واغاثة ،امرأة وطفؿ،
تنمية اجتماعية.
<http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/global-education-digest.aspx> 5/3/2013

وعمى الرغـ مف أىمية دور المنظمات غير الحكومية في فمسطيف إال إف ىناؾ مف
يتساءؿ عف إمكانية وجود مجتمع مدني فمسطيني في ظؿ انعداـ السيادة وغياب الدولة وانقساـ

الشعب الفمسطيني وحوؿ التكوينات التي يشمميا المفيوـ في الحالة الفمسطينية وطبيعة دور ىذه
المنظمات وعالقتيا بالسياسة والسمطة واألحزاب ومصادر التمويؿ األجنبية (محسيف::88@،

.):

وفي ىذا الفصؿ ستحاوؿ الباحثة إلقاء الضوء عمى النقاط اليامة ذات العالقة بالمنظمات

غير الحكومية تتمثؿ بمفيوـ المنظمات غير الحكومية ولمحة تاريخية عف نشأتيا ثـ التطرؽ
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نشأتيا في فمسطيف ونظرة عامة عمى واقع ىذه المنظمات العاممة في فمسطيف وأىميتيا في

عممية التنمية خاصة التعميـ ،وما ىي التحديات التي تواجو عمميا؟

تعريؼ المجتمع المدني و مكوناتو:
أصبح مفيوـ المجتمع المدني يحتؿ الصدارة في التحميالت السياسية و االجتماعية

والتنموية حيث ارتبط ىذا المفيوـ مع دعوات العالـ و المثقفيف لتفعيؿ دور ىذا المجتمع خاصة
في ظؿ األزمة التي تعيشيا شعوب المنطقة العربية عامة و فمسطيف خاصة.
حيث في الحالة الفمسطينية تتعدد قراءات مفيوـ المجتمع المدني و تتبايف وجيات النظر

حوؿ أدواره في عممية التحوؿ الديمقراطي و تحقيؽ التنمية واستكماؿ ميمات التحرر الوطني،

فمف حيث القيمة التحميمية لممفيوـ ثمة مف ال يرى جدوى في استخدامو لما ينطوي عميو مف خمط
لمظواىر االجتماعية والسياسية ولموظيفة الدعائية واأليدلوجية التي يحمميا في سياؽ البيئة الدولية
الراىنة .و ثمة مف يعتقد بعكس ذلؾ و يرى أف مفيوـ المجتمع المدني يمكف أف يسيـ في تحميؿ

الواقع الفمسطيني وفحص درجة تطوره ورىاناتو المستقبمية ،باإلضافة إلى ذلؾ فثمة تبايف في

الرأي حوؿ إمكانية وجود مجتمع مدني فمسطيني في ظؿ انعداـ السيادة و غياب و تشرذـ

المجتمع الفمسطيني ،و حوؿ التكوينات التي يشمميا المفيوـ في الحالة الفمسطينية ،وحوؿ طبيعة
و وظيفة و دور المنظمات غير الحكومية الفمسطينية و عالقتيا بالسياسة والسمطة واألحزاب

ومصادر التمويؿ األجنبية (محيسف.): ::88< ،

و قد أورد توماس كارتر ( )2000في كتابو المجتمع المدني والسياسة األجنبية أف
مفيوـ المجتمع المدني مصطمحاً أوربياً ظير خالؿ النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر،
إلبراز تحوؿ أوروبا الغربية مف االستبداد إلى البرجوازية ،و قد أىمؿ استخداـ ىذا المصطمح
منذ منتصؼ القرف التاسع عشر عندما حوؿ الفالسفة السياسيوف اىتماميـ إلى اآلثار

االجتماعية و السياسية لمثورة الصناعية ،و عاد ىذا المصطمح إلى الظيور مرة أخرى بعد
الحرب العالمية الثانية مف خالؿ كتابات المنظر الماركسي(أنطونيو جرامشي) الذي أحيا ىذا

المصطمح مرة أخرى(.قاسـ);?: :89:،

و المجتمع المدني ىو ظاىرة إنسانية نتاج نشاط اجتماعي عبر تاريخ اإلنسانية الطويؿ،
فمـ يتـ بمورتو بصورة واضحة دفعة واحدة كما أف انطالقتو كمصطمح و مفيوـ و تناولو بشكؿ

واضح إال في خالؿ الربع األخير مف القرف العشريف حيث تبمور مف خالؿ سياؽ نضالي حركة
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التضامف العمالية في بولندا و التي تمكنت مف قيادة مؤسسات المجتمع المدني و توجيو الرأي

العاـ و التأثير في سياسة الحكومة بؿ وصؿ الغمر إلسقاط الحكومة و تحقيؽ ىذه المؤسسات
و أىدافيا في بناء مجتمع مدني (الخطيب.)98@: :88@ ،
و يعرؼ أبراش( )2009المجتمع المدني بأنو " كؿ المؤسسات واألنشطة المنظمة التي
تتيح لألفراد التمكف مف الخيرات والمنافع العامة ،دور تدخؿ مباشر مف الحكومة" ( أبراش،

.); ::889

كما عرؼمصمح (Muslih(1993المجتمع المدني بأنو ":خميط مف أشكاؿ مختمفة
الروابط التي تشمؿ النقابات والنوادي والجمعيات الخيرية والجمعيات الدينية و تشكيالت أخرى
تتفاعؿ بحرية وتتخاطب مع بعضيا بروح المدنية و التسامح مف اجؿ نفسيا بؿ مف أجؿ

السكاف جميعاً .حيث أف ىذا التعريؼ ركز عمى تحديد تمؾ األشكاؿ المختمفة مف اليياكؿ
والروابط التي يمكف أف ندرجيا تحت مفيوـ المجتمع المدني ،وقد اتسع ىذا التعريؼ ليشمؿ

النقابات والنوادي والجمعيات الخيرية والدينية كما نالحظ أف ىذا التعريؼ قد أعطى وصفاً
ألسموب تخاطب و تفاعؿ ىذه المنظمات مع بعضيا بأنو يعتمد عمى التسامح و روح المدنية".

()Muslih ،1993:25
وقد استثنت بعض التعريفات المنظمات اإلرثية الطائفية و العشائرية مف مجمؿ منظمات

المجتمع المدني ،وىذا ما ذىب إليو بشارة ( )9996الذي اعتبر أف المنظمات اإلرثية
و الجميورية والعشائرية ال تشكؿ مجتمعاً مدنياً و إنما عمى النقيض منو .حيث أف ىذه

المنظمات تقوـ عمى عضوية القرابة و الدـ أو الحزبية و ىذا ما يتعارض مع التطوعية التي
يجب أف تقوـ عمييا المنظمات(.بشارة );:: 9AA>،

إال أف ىناؾ مف يعرض عمى فكرة عدـ انسجاـ المنظمات اإلرثية مع المجتمع المدني،

وأيضاً ىناؾ مف يرى أف منظمات المجتمع المدني ىي بالضرورة منظمات غير حكومية والعكس

ليس صحيح كما أشار إلى ذلؾ (.)1999،Blair

<http://www.globalpolicy.org/component/content/article/154/26026.html>:89;/>/::

و مف العرض السابؽ لبعض التعريفات المختمفة لممجتمع المدني يمكننا أف نستخمص بعض
السمات التالية:

21

 أف المجتمع المدني ىو مجموعة مف المنظمات المستقمة والطوعية واإلرادة الحرة التيتستيدؼ أفراد المجتمع و تقدـ ليـ الخدمات بغض النظر عف عقائدىـ وانتماءاتيـ الحزبية

أو السياسية أو العرقية.

 أال تكوف منظمات المجتمع المدني ىادفة لمربح وأف تتميز بالتسامح و احتراـ اآلخريف وأفيكوف وجود منظمات المجتمع المدني قانونياً وأف تتميز باالستقاللية التامة و عدـ التبعية

لمدولة أو األحزاب السياسية.

كما تعتبر أىـ مكونات المجتمع المدني وأوجو نشاطاتو وفقاً لما أورده (اإلتحاد):88A،

نقالً عف (الطيرواي ):898،ىي:
 النقابات المينية.

 النقابات العمالية.

 الحركات االجتماعية.
 الجمعيات التعاونية.
 الجمعيات األىمية.

 النوادي الرياضية و االجتماعية.
 المنظمات غير الحكومية.

 مراكز البحوث و الدراسات (الطيراوي)=> ::898 ،
وعميو فإف لممنظمات غير الحكومية أوجو كثيرة واف كانت التسميات تختمؼ مف دولة
ألخرى فالتسمية المتداولة في مجتمعنا الفمسطيني ىي الجمعيات األىمية واف كانت جميع

المسميات السابقة تتمحور حوؿ خدمة المجتمع وتنميتو واغاثة المميوفيف.

مراحؿ تطور منظمات المجتمع المدني في فمسطيف
لقد مرت المنظمات غير الحكومية (مؤسسات العمؿ األىمي) منذ أوائؿ القرف الماضي

حتى اآلف العديد مف التحديات والتغيرات السياسية عمى الساحة الفمسطينية وسنورد المراحؿ التي

مرت بيا ىذه المنظمات.

المرحمة األولى( :أوائؿ القرف العشريف و حتى حزيراف ?> (9Aـ
حيث امتدت ىذه المرحمة منذ فترة الحكـ العثماني واالنتداب البريطاني حتى ذروة

نشاط العصابات الييودية ثـ أخي اًر بما تسمى بالنكبة(@<)9Aومف ثـ النكسة(?> ،)9Aوقد
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تميزت ىذه المنظمات آنذاؾ بالعمؿ اإلغاثي لممنكوبيف ومحاولة توعية المواطنيف بحقوقيـ
ومقاومة مصادرة األراضي الفمسطينية لصالح الييود رغـ ما اكتنؼ العمؿ األىمي مف إحباط عاـ
وتثبيط بفاعميتو بعد قياـ دولة إسرائيؿ باإلضافة لتضييؽ الخناؽ عمى عمؿ ىذه المنظمات مف

النظاـ المصري واألردني عمى حرية وحركة المواطنيف في الضفة الغربية أو قطاع غزة مما أدى
إلى أف العمؿ األىمي في ىذه الفترة مف @< 9A>?- 9Aتركز مضمونو عمى مقاومة كافة

أشكاؿ مشاريع التوطيف واعتبرت قضية الالجئينوحؽ العودة محور العمؿ السياسي ليذه الفترة

إضافة إلى العمؿ اإلغاثي الخيري ،الذي اىتـ بتقديـ الخدمات العامة والطارئة لالجئيف
الفمسطينييف و قد شيدت ىذه الفترة تأسيس اتحاداتونقابات وتنظيمات شعبية أبرزىا اإلتحاد العاـ

لطمبة فمسطيف،واإلتحاد العاـ لعماؿ فمسطيف،واإلتحاد العاـ لممرأة( .أبراش)9>: :889 ،
المرحمة الثانية)9A@: -9A>? ( :ـ

خالؿ ىذه الفترة شيدت المنظمات غير الحكومية بروز حركة سريعة أعادت ليا نشاطيا

وأعادت تنظيميا خالؿ فترة السبعينات خاصة بعد بروز منظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ
شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني ،حيث تـ إنشاء العديد مف لجاف العمؿ الطوعي لكف بدوف أف
يكوف ليا رؤية تنموية شاممة ،حيث لـ تشيد نشوء مؤسسات تنموية مينية تقدـ خدمات نوعية
لممجتمع بؿ استمرت في عمميا ضمف اإلطار اإلغاثي دوف اإلطار التنموي ،ومما ساعدىا عمى

ذلؾ نظرة فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية لموضوع التنمية تحت ظروؼ االحتالؿ أنيا

محاولة تطبيع مع االحتالؿ وأف األولوية ىي التحرير واقامة الدولة وليس التنمية(األشقر،

>.)?@ ::88
المرحمة الثالثة)9AA; -9A@:( :ـ
في ىذه الفترة شيدت المنظمات األىمية تطو اًر وتحوالً نوعياً في أداءىا خاصة بعد خروج

منظمة التحرير مف لبناف حيث تميز عمميا مف اقتصاره عمى تعزيز صمود المواطنيف واغاثتيـ
إلى مرحمة جديدة ىي مرحمة التنمية والمحافظة عمى المجتمع الفمسطيني مف االنييار خاصة

بعد اندالع االنتفاضة األولى(?@ )9Aليشكؿ ذلؾ عالمة فارقة في تاريخ العمؿ األىمي
الفمسطيني لتقديمو خدمات متنوعة في مجاالت التعميـ والصحة والزراعة .وقد شيدت ىذه الفترة

أيض ا نشوء عدد ال يستياف بو مف مراكز األبحاث والتدريب إلى جانب المجاف الجماىيرية
والجمعيات التعاونية والخيرية ومراكز تعنى بالطفولة والتعميـ.
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المرحمة الرابعة):888-9AA;( :ـ
وىي فترة نشوء السمطة الوطنية الفمسطينية بعد اتفاؽ أوسمو ،حيث شيدت ىذه الفترة

زيادةً في أعداد المنظمات غير الحكومية وتبنييا شعار التنمية وحقوؽ اإلنساف والعدالة
االجتماعية والمشاركة المجتمعية واشراؾ المرأة في العمميات التنموية ،وقد أشار
عبد اليادي( )2009نقالً عف (الطيرواي):898،إلى عدة أدوار رئيسية قامت بيا ىذه

المنظمات منيا:

 -1اإلسياـ الجاد والحقيقي في مقاومة االحتالؿ مف جية وبناء الدولة الفمسطينية والديمقراطية
مف جية أخرى.

 -2المساىمة في تمبية احتياجات المجتمع المحمي والعمؿ عمى بمورة رؤية ونماذج تنموية مبتكرة
ومستندة إلى المجتمع(.الطيراوي)=@ ::898،

المرحمة الخامسة):89:-:888( :ـ
وقد شيدت ىذه الفترة تراجعاً في دور السمطة وضعؼ مؤسساتيا بعد اندالع االنتفاضة

الثانية في عاـ():888والتخريب اإلسرائيمي المتعمد لمبنية التحتية .باإلضافة إلى حالة االنقساـ

الداخمي في عاـ(?):88عالوةً عمى العدواف اإلسرائيمي المتكرر عمى قطاع غزة في أواخر عاـ
(@):88والذي استمر لبداية():88Aوالذي جعؿ العمؿ اإلغاثي لممنظمات غير الحكومية عمى
رأس أولوياتيا.إضافةً إلى الدعـ النفسي لمفئات المتضررة مف المجتمع .حيث أف كؿ ىذا تـ عمى

حساب البعد التنموي الذي بدأت بو المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني كافةً

وأدى إلى تغيير أجندتيا(.أبراش)9@-9?: :889،

وبناء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ أف المؤسسات األىمية ليست ظاىرة جديدة في المجتمع
ً
الفمسطيني ،المجتمع المدني الذي تشكؿ ىذه المؤسسات جزءاً منو تواجد في فمسطيف منذ الدولة

العثمانية ،حيث ظيرت عمى شكؿ منظمات خيرية في بداية القرف العشريف .أما المؤسسات
األىمية ذات الطابع السياسي فإنيا تعود لفترة الحكـ األردني المصري .ونرى مف خالؿ العرض

السابؽ لممراحؿ التي تطورت ومرت بيا المنظمات غير الحكومية اختالؼ نشاطاتيا و أولوياتيا

و ذلؾ بسبب الواقع الفمسطيني والتطورات السياسية والجغرافية الحاصمة إال أف العمؿ اإلغاثي
والخدماتي مازاؿ يتربع عمى عرش المياـ التي تقوـ بيا ىذه المنظمات.
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المنظمات غير الحكومية
في البداية البد لمتنويو بأنو عمى المستوى المحمي والدولي تطمؽ عدة مصطمحات عمى
المنظمات غير الحكومية منيا الجمعيات األىمية ،ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات
التطوعية والمنظمات غير الربحية  ،والجمعيات الخيرية .

حيثتعرؼ األمـ المتحدة( ):88:المنظمة غير الحكومية بأنيا ":أي عمؿ تطوعي
لمجموعة مف المواطنيف يتـ إنشاؤه عمى المستوى اإلقميمي أو الوطني أو الدولي  ،حيث تقدـ

مجموعة متنوعة مف الخدمات اإلنسانية وليا دور في رصد السياسات وتشجيع المشاركة

السياسية عمى المستوى المجتمعي واطالع الحكومات عمى شواغؿ المواطنيف"::9?(.
)UN،:88:
كما عرفيا مدني) )9997نقالً عف (األشقر ):88>،بأنيا ":منظمات أو مؤسسات

اجتماعية غير ربحية ال صمة ليا بمؤسسات الدولة الرسمية أو بمؤسسات القطاع الخاص التي

تستيدؼ الربح بشكؿ أساسي ومف يقوـ بإنشاء ىذه المؤسسات ىـ األفراد أو المجموعات وتستمد
ىذه المنظمات قوتيا مف الحريات الطبيعية لإلنساف والتي تختمؼ مف مكاف آلخر حيث مدى

السماح ا التقييد ليا وىذا بالطبع يرجع لما تسعى إليو ىذه المنظمات كحماية األقميات والنساء
واألطفاؿ والمعوقيف أو لخدمة أغراض عامة كالصحة والتعميـ وحماية البيئة ومحاربة

الفقر"(.األشقر)>A ::88>،

ونالحظ مف ىذا التعريؼ أنو يشير إلى اتحاد أو مؤسسة أو ىيئة ال ربحية وفي الوقت
ذاتو ىي ليست مف القطاع الحكومي وليست تابعة لو أيضا وتتعمؽ بمجاؿ عمميا في حماية

حقوؽ اإلنساف واألقميات وفي أنشطة متعمقة بالتنمية .

وعرفيا أبو النصر(  )2007عمى أنيا ":منظمات ال تيدؼ لمربح والعمؿ فييا يقوـ عمى
أساس تطوعي وتيدؼ إلى تقييـ خدمات عديدة ومتنوعة يحتاج إلييا المجتمع "(.أبو النصر،

?)99::88

كما عرفيا الجديمي( )2005عمى أنيا ىيئة ذات شخصية اعتبارية مستقمة ال تيدؼ
لتحقيؽ الربح مف مزاولة نشاطيا وانما تيدؼ إلى تحقيؽ أغراض اجتماعية أو عممية أو
اقتصادية تنموية مف أمثمتيا  :الجمعيات الخيرية واالجتماعية واإلغاثية والصحية والتربوية .

(الجديمي.)A::88= ،
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ويعرؼ جروجؿ ( )Grugel،2000طبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية بأنيا":
جسر حيث إف تشكيؿ وانتشار المنظمات غير الحكومية تعتبر وسيط بيف الدولة والفرد وبالتالي

فيي تجمع بيف اإلرادة الفردية واالجتماعية" (Grugel, 2000: 87).

ومف المالحظ اف التعريفات السابقة ليا سمات مشتركة واف كاف ىناؾ اختالؼ بسيط في
المسميات ففي حيف أف البعض يطمؽ عمييا اسـ الجمعيات األىمية فالبعض يسمييا الجمعيات

الخيرية أو التطوعية والبعض يطمؽ عمييا اسـ القطاع الثالث أو القطاع األىمي باإلضافة إلي

القطاع غير الربحي.
أما بالنسبة لمسمات المشتركة في التعريفات السابقة كما أوردىا الييتي(:)2006
 أف يكوف لممنظمة ىيكؿ وشكؿ رسمي يتسـ بالدواـ إلى حد كبير. -أف تكوف المنظمة غير ىادفة لمربح بشكؿ عاـ .

 أف تتمتع المنظمة غير الحكومية باالستقاللية وذلؾ يعني أف ال تكوف مرتبطة بالحكومةولكف قد تحصؿ عمى دعـ مف الحكومة سواء كاف فنياً أو إدارياً .

 أف تعتمد ىذه المنظمات عمى تمويميا الخاص واف تدار مف الداخؿ واف ال تكوف مدارةمف الحكومة.

 يجب أف تتوافر فييا الطوعية والمشاركة األىمية بعيداً عف األحزاب السياسية وبدوف أيارتباط خاص بأي أحزاب سياسية أي االستقاللية التامة( .الييتي):;::88> ،

 -3نشأة المنظمات غير الحكومية في فمسطيف
عمى الرغـ مف أف بداية نشوء منظمات المجتمع المدني يعود إلى القرف السابع عشر إال
أف نشأتو أيضاً لـ تكف بعيدة عف ذلؾ في ظؿ خصوصية الوضع الفمسطيني حيث قاـ بدور
القطاع الحكومي في المجتمع الفمسطيني في بداية القرف الثامف عشر حيث أشار (عبد

اليادي ):888،نقالً عف (األشقر ):88>،أف المنظمات األىمية قد لعبت دو اًر ىاماً في دعـ
صمود المواطف الفمسطيني في مقاومة ىجرة الييود ومصادرة األراضي منذ انتياء الحرب

العالمية األولى (? )9A9واحتالؿ فمسطيف واعالف االنتداب البريطاني عمييا عاـ()9A::حيث
نشأت في تمؾ الفترة (?)9A<@-9A9ـ العديد مف الجمعيات الفمسطينية التي كاف محور
نشاطيا تقديـ المساعدات اإلغاثة و اإلنسانية لمفمسطينييف ،وقد تمايزت أشكاؿ العمؿ األىمي في

تمؾ الفترة ،فقد نشطت النقابات العمالية كجمعية العماؿ العرب عاـ(= ،)9A:و اتحادات المرأة،
واتحادات الطالب ،والنوادي الرياضية ،والجمعيات الخيرية والتي ركزت في عمميا األىمي عمى
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المطالبة باالستقالؿ والوحدة العربية والتصدي لمشروع تأسيس وطف قومي لمييود في

فمسطيف(.األشقر.)?? ::88> ،

ظيرت المنظمات غير الحكومية في فمسطيف نتاج الحاجة إلى توفير الخدمات لممواطنيف

في ظؿ غياب الدولة الوطنية قبيؿ تأسيس السمطة الوطنية الفمسطينية .واستطاعت ىذه

المنظمات بناء إطار مف العالقات والقيـ التي مف شأنيا تقوية بنية المجتمع الفمسطيني وحماية

اليوية والتاريخ الفمسطيني في ظؿ االحتالؿ.حيث قامت المنظمات غير الحكومية لفترة طويمة

بتقديـ الخدمات لممجتمع الفمسطيني واستطاعت الوصوؿ إلى شرائح اجتماعية واسعة مف خالؿ

البرامج واألنشطة التنموية التي تنفذىا في المجاالت المختمفة

كالصحة ،التعميـ ،الخدمات

االجتماعية ،توفير فرص العمؿ ،التخفيؼ مف آثار الفقر ،تمويؿ المشاريع الصغيرة ،حقوؽ
اإلنساف ،الديمقراطية ،حقوؽ الطفؿ وحقوؽ المرأة(.رمحي):9 ::898 ،

و مف خالؿ لمحة تاريخية عمى واقع نشأة المنظمات غير الحكومية (منظمات المجتمع

المدني) حيث قدمت ىذه المنظمات خدمات لـ يكف يقدميا أحد في غياب سمطة وطنية ،حيث
لعبت تمؾ المنظمات منذ مطمع القرف الماضي دو اًر بالغ األىمية في تطوير المجتمع الفمسطيني،
و منذ نشأتيا لعبت دو اًر ىاماً في تقديـ الخدمات و اإلغاثة في ظؿ ظروؼ معقدة مف جراء

االحتالؿ اإلسرائيمي(الطيراوي.)=? ::898،

وعميو فإف دور المنظمات غير الحكومية لـ يكف مقتص اًر عمى تقديـ يد العوف والخدمات

اإلغاثية لممجتمع الفمسطيني بؿ أيضاً في تعزيز صموده وفضح الممارسات اإلسرائيمية بحؽ
المواطنيف إلى جانب دورىا التنموي في جميع القطاعات عمى الرغـ مف العراقيؿ والقيود التي

مارسيا االحتالؿ.

 -1المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة (واقعيا ومجاالت عمميا)
تتكوف المجتمعات الحديثة مف ثالث تجمعات أساسية تعمؿ عمى تقديـ الخدمة

لممواطنيف بشكؿ تكاممي حيث تتكوف ىذه التجمعات مف المنظمات الحكومية والتي تمثؿ دور

مؤسسات الدولة والتجمع الثاني مف منظمات القطاع الخاص والتجمع الثالث ىو المنظمات غير
الحكومية التي تقوـ بدور ىاـ في تقديـ الخدمات األساسية المختمفة مثؿ الصحة والتعميـ والتنمية
وحقوؽ اإلنساف والمراكز البحثية والكثير مف الخدمات(الطيراوي .)=A ::898،وال شؾ أف
العمؿ اإلغاثي يحتؿ أولوية العمؿ الذي تقوـ بو ىذه المنظمات وذلؾ لخصوصية الوضع
الفمسطيني مف حيث انعداـ االستقرار السياسي وسياسة الحصار واإلغالؽ وتقطيع أوصاؿ

الوطف واإلجراءات التعسفية مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي وعدوانو عمى الشعب الفمسطيني
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خاصة في قطاع غزة .كؿ ذلؾ زاد مف فرص وأىمية الدور الذي تقوـ بو ىذه المنظمات حيث

تقوـ بعدة خدمات منيا:

 .1توفير خدمات في مجاالت أساسية منيا رعاية األيتاـ و األسر المحتاجة.
 .2إنشاء مدارس و رياض أطفاؿ و مرافؽ تربوية.
 .3رعاية المعاقيف و العجزة و إعادة تأىيميـ.

 .4تقديـ خدمات صحية و زراعية و اجتماعية عمى المستويات المختمفة.
 .5إنشاء مشروعات إنتاجية و توفير فرص عمؿ.
 .6متابعة توثيؽ الحقوؽ اإلنسانية المنتيكة.

 .7إيجاد نواد رياضية و اجتماعية و مراكز ثقافية و فنية(.السراج)<? ::898،

و قد قسـ شبير ( )2004مجاالت عمؿ المنظمات إلى أربع مجموعات رئيسية وىي:

 .1المنظمات الميتمة باألنشطة اإلغاثية و الرعاية االجتماعية.

 .2المنظمات التنموية وىي تشمؿ المنظمات العاممة في مجاؿ الصحة والتعميـ والزراعة
والمياه والتدريب.

 .3المنظمات الدعوية الثقافية والبحثية.

 .4األندية الشبابية والرياضية(.شبير);< ::88<،
جدوؿ رقـ ()9

يبيف تصنيؼ المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة حسب موقعيا الجغرافي
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جدوؿ رقـ ()2

يبيف تصنيؼ المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة حسب مجاؿ عمميا
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 -1أىمية المنظمات غير الحكومية في التنمية
أخذت دوؿ العالـ تيتـ بالمنظمات غير الحكومية و بتفعيؿ دورىا في شتى المياديف بعد

أف أثبتت ىذه المنظمات قدرتيا عمى تحمؿ بعض أعباء الحكومات .وقد أورد (النباىيف):88@،
عدة أسباب ألىمية وجود المنظمات غير الحكومية منيا:
 .1كونيا تعكس حاجة تنموية اجتماعية ،عادة ما تنشأ داخؿ المجتمعات المحمية و بذلؾ تكوف
الرد الطبيعي أوالعفوي لحاجات تنموية اجتماعية لفئة معينة أومجموعة أو شريحة مف

السكاف أو منطقة جغرافية أو مجموعة أو تيار سياسي أو فصيمة اجتماعية.

 .2القدرة عمى التحرؾ بحرية نسبية حيث أنيا متحررة نسبياً مف المحددات الحكوميةوالرسمية.

 .3التواصؿ واالتصاؿ مع الفئات المستيدفة تبعاً لبنيتيا وطبيعتيا غير الرسمية وعنصر
التطوعية ،فإف المنظمات عادة ما تكوف قادرة عمى التواصؿ مع الفئات المستيدفة.

 .4كونيا أكثر تقبالً وتحوز عمى ثقة أكبر مف قبؿ الفئات المستيدفة تبعاً لمدرجة العالية مف
التواصؿ واالتصاؿ مع الفئات المستيدفة.

 .5مرونة الحركة وخاصة لكونيا أكثر تحر اًر مف قيوـ البيروقراطية التي تعاني منيا الجيات
الحكومية(.النباىيف);=: :88@،

ىذا و تكتسب المنظمات غير الحكومية أىميتيا مف خالؿ ثالثة عوامؿ مترابطة:
أوالً:ىو تصور الناس لممبادئ والقيـ مخزونيـ الثقافي ومعتقدات الحرية مف الديمقراطية

واألسرة والمجتمع.

ثانياً:يتمثؿ بالقوانيف التي تطبقيا الدولة والتي تحدد حرية التعبير وحركة األفراد والحيز القانوني.
ثالثاً :عممية بناء الثقة بيف األفراد ومع مختمؼ المجموعات المنظمة حيث تمارس المنظمات
غير الحكومية أدوا اًر ىامة ،فيي تمثؿ قوة اقتصادية واجتماعية وسياسية مؤثرة في المجتمع ،ففي
الواليات المتحدة األمريكية عمى سبيؿ المثاؿ نالحظ بأف قطاع المنظمات غير الحكومية ىو
قطاع كبير ومتنوع يمس جوانب الحياة المختمفة في المجتمع األمريكي و يتألؼ مف حوالي

مميوف و نصؼ المميوف منظمة ُوقدر إجمالي دخميا السنوي بأكثر مف()>=8مميار دوالر،
ويعمؿ فييا حوالي(=)%@.مف مجمؿ قوة العمؿ في الواليات المتحدة األمريكية(.الممحـ:88; ،
)9: :
و نالحظ أىمية الدور الذي تقوـ بو المنظمات غير الحكومية في دوؿ متقدمة في
مختمؼ المجاالت والتفعيؿ الجيد لجيود ىذه المنظمات ،إال أف دوؿ العالـ الثالث مازالت تعاني
مف ضعؼ الدور الذي تقوـ بو المنظمات غير الحكومية حيث تعزي الباحثة ذلؾ إلى طبيعة
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األنظمة الحاكمة والقيود المفروضة عمى عمؿ المنظمات غير الحكومية باإلضافة إلى عدـ

تحديد األدوار وطبيعة عمؿ ىذه المنظمات وفؽ أطر واحتياجات الدوؿ النامية.

وقد تـ اعتبار التجربة األىمية الفمسطيني كواحدة مف أغنى التجارب الدولية ،وقد تميزت

بالمشاركة الشعبية العالمية حيث اعتمدت المنظمات األىمية في تنفيذ نشاطاتيا عمى روح
المبادرة األىمية والمشاركة البناءة بيف مختمؼ فئات الشعب الفمسطيني.
وتتحدد نقاط القوة والضعؼ لدى المنظمات غير الحكومية في محافظات غزة في:
 -9نقاط القوة:
 أثبتت المنظمات غير الحكومية الفمسطينية انخراطيا الفعمي في النضاؿ الوطني الفمسطينيبشكؿ عاـ وفعاليات ونشاطات االنتفاضة بشكؿ خاص .إف ىذا الدور المميز قد أكسبيا ثقة
واحتراـ الجميور المحمي ومكنيا مف تطوير دورىا عمى صعيد التنمية االجتماعية

واالقتصادية كما ساىمت العالقات الممتازة مع المنظمات اإلقميمية والدولية غير الحكومية

والجيات المانحة ومؤسسات األمـ المتحدة إلى خدمة أىداؼ النضاؿ الوطني وتعزيز
التضامف الدولي مع القضية الفمسطينية.
 إف اىتماـ المنظمات األىمية الفمسطينية باالستجابة السريعة الحتياجات وأولويات المجتمعالمحمي خالؿ االنتفاضة وتطويرىا لبرامج طارئة ،قد أكسبيا قدرة فائقة عمى التأقمـ السريع

عمى مالئمة أوضاعيا الداخمية لألىداؼ الجديدة-القديمة ،حيث اعتبر مصد اًر ىاماَ لقوتيا

وقيمة إضافية لمعمؿ التنموي والمجتمعي.

 أدى الوضع الحالي إلى وضوح أدوار ومسئوليات وواجبات كؿ مف السمطة الوطنيةالفمسطينية مف جية و المنظمات غير الحكومية مف جية أخرى ،كما استمرت المنظمات

غير الحكومية في تقديـ الخدمات المختمفة(عبد اليادي.)<: :88<،
-2نقاط الضعؼ والمتمثمة في معيقات جيود المنظمات غير الحكومية في محافظات غزة:
يعتبر قطاع المنظمات غير الحكومية مف أىـ القطاعات المؤثرة في المجتمع الفمسطيني نتيجةً

لمظروؼ السياسية الخاصة التي يمر بيا المجتمع الفمسطيني والتي كانت سبباً في نشأة قطاع

المنظمات غير الحكومية.
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وقد أثبت قطاع المنظمات غير الحكومية قدرتو عمى المشاركة في البنية التنموية وتنفيذ

البرامج والمشاريع االجتماعية والتعميمية .حيث ازدادت أىمية ىذا القطاع بعد أحداث االنقساـ
التي مرت عمى قطاع غزة منذ عاـ ( >):88ـ وحتى اآلف ،باإلضافة إلى العدواف اإلسرائيمي

أواخر (@ ):88ـ حتى مطمع ():88Aـ  ،حيث أف الحصار قد أضعؼ مف القطاعات األخرى

وزاد مف تأثير المنظمات غير الحكومية وأضاؼ إليو أعباء ومسئوليات جديدة إضافية وذلؾ

لمتعويض عف العجز الذي أصاب القطاعات األخرى( .دلوؿ)9: :89;،

إال أف المنظمات غير الحكومية تعاني مف مشاكؿ عديدة تعوقيا عف القياـ بالدور

المأموؿ منيا :وجود العديد مف المنظمات غير الحكومية بسبب تعدد المموليف والجيات المناحة،
أصبحت أكثر بيروقراطية مف الدولة ذاتيا وأظير تمسكاً بالفمسفة اإلدارية التقميدية مف األجيزة

الحكومية ،وتحولت إلى مجرد مقاوؿ مف الباطف سواء لمحكومات أو الجيات المانحة وىذا
يجعميا بعيدة عف التفكير لتغيير الواقع أو الضغط لتغيير السياسات ،كما أف المجتمع المدني ال

يستطيع بناء القواعد الديمقراطية حتى داخؿ أطره ،حيث يعاني مف الصراعات الداخمية التي

تيدد بانقسامو وال يوجد إدارة ديمقراطية ليذا الصراع .وىناؾ مشكمة ترتبط بتجديد النخب القائمة
عمى إدارة المجتمع المدني ،حيث يوجد جمود في ىذه النخبة  ،ويوجد في العديد مف المنظمات

غير الحكومية " قائد تاريخي" يسيطر عمى كؿ مقاليد األمور ويعيف أقاربو وأصدقائو أسوة بما

ىو جاري في المؤسسات الرسمية( .الزغير)9> : :88= ،
وقد لخص عبد اليادي ( )2004مجموعة مف نقاط الضعؼ التي تصنؼ ضمف قائمة
المعيقات كالتالي:
 عدـ وجود خطة تنموية ومجتمعية واضحة ومتفؽ عمييا بيف األطراؼ المختمفة المؤثرةفي عممية التنمية والتي تربط بإحكاـ ما بيف االستجابة لالحتياجات واألولويات اآلنية

ومابيف الرؤية التنموية متوسطة وبعيدة المدى.

 ضعؼ تنسيؽ األطراؼ المؤثرة في عممية التنمية ،وخاصة التنسيؽ ما بيف السمطةالوطنية الفمسطينية والمنظمات غير الحكومية.

اء عمى الصعيد الوطني العاـ
 الضعؼ البارز عمى صعيد مسألة التنظيـ االجتماعي سو ًأـ الخاص .حيث لـ تتمكف القطاعات المختمفة كالتعميـ والصحة والتعميـ المبكر
والزراعة وحقوؽ اإلنساف واإلعالـ  ..الخ مف تنظيـ نفسيا بطريقة فاعمة في إطار رؤية

وخطة قطاعية واحدة .كما ضعفت إلى أبعد حد إمكانيات المنظمات األىمية عمى التأثير
بالسياسات العامة لمسمطة الفمسطينية وو ازراتيا المختمفة حيث اقتصرت عممية التنظيـ
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عمى عقد مجموعة متفرقة مف االجتماعات التي لـ تسفر عف خطة أو آلية عمؿ

واضحة مف شأنيا تقوية وتمكيف المجتمع الفمسطيني.

 لـ تربط المنظمات غير الحكومية الفمسطينية بإحكاـ وبالقدر الكافي بيف عالقتيا المينيةمع الجيات المانحة وبيف تحقيؽ األىداؼ السياسية لمشعب الفمسطيني .أي أنيا لـ

تضغط بالشكؿ الكافي عمى شركائيا الدولييف لكي تقوـ األخيرة بالضغط عمى حكوماتيا

لتأييد غير مشروط لمقضية الفمسطينية ،مما جعؿ االنفصاؿ قائماً بيف العمؿ التنموي

الميني(المحايد) مف جية واألىداؼ السياسية مف جية أخرى(.عبد اليادي::88< ،
=)>-
وترى الباحثة في ضوء المعيقات التي تواجو المنظمات غير الحكومية أف أىـ ىذه

المعيقات تتمثؿ في:

 .1عدـ وضوح السياسات التعميمية ونقاط التعاوف المشتركة في و ازرة التربية والتعميـ ووكالة
الغوث.

 .2يوجد خطوط حمراء ال تجمع المعمميف أو المدراء مع األطراؼ المختمفة مف المنظمات غير
الحكومية ويرجع ذلؾ لتخوفيـ مف التعامؿ مع ىذه المنظمات والتشكيؾ في أىدافيا.

 .3تبني المنظمات غير الحكومية لنظاـ التشغيؿ المؤقت لموظفييا مما يسبب انقطاعاً في
عمميا وأنشطتيا والتغذية الراجعة المستمرة لمشاريعيا وأنشطتيا.

 .4النظرة المريبة لممجتمع لمقائميف عمى بعض المنظمات غير الحكومية والمموليف لتمؾ
المنظمات.

 .5عدـ وجود خطة إستراتيجية واضحة لدى الجيات المشرفة عمى المدارس تحدد فييا
أولوياتيا واحتياجاتيا.

 .6الحصار عمى قطاع غزة وما ترتب عميو مف توقؼ وتأخر بناء المدارس توفير األجيزة
الالزمة باإلضافة لالنقساـ الداخمي.

 .7اإلجراءات الرسمية التي تتخذ الطابع البيروقراطي.
 .8قمة الوعي لمربط بيف التعميـ والمنظمات غير الحكومية الداعمة .

 .9قمة تركيز اإلعالـ عمى أىمية المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ.
.11

الصورة النمطية عند بعض األىالي في حوؿ األنشطة الثقافية عمى أنيا مضيعة لموقت.

باإلضافة إلى غياب ثقافة التطوع لدى المجتمع.
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 .7سبؿ تطوير جيود المنظمات غير الحكومية:
في ضوء( مؤتمر واقع المنظمات األىمية -غزة  )2009،والذي نظمتو مؤسسة شركاء
لإلغاثة والتنمية والتطوير حيث خمص المؤتمر إلى عدة توصيات لتطوير استراتيجيات تنموية

وتطويرية ليذه المنظمات مف أىميا:

 .1استحداث دائرة أو وحدة خاصة بجودة األداء لدى الجيات الرسمية المشرفة والمتابعة
لمؤسسات العمؿ األىمي ،بحيث ال ينحصر دور الجيات الرسمية فقط في المحاسبة
والمتابعة بؿ يجب أف يتعداه إلى التطوير.

 .2تعزيز الفكر االستراتيجي لدى المنظمات مف خالؿ عقد ورش عمؿ ودورات تدريبية مستمرة
وفقاً لبرنامج عمؿ سنوي ،وتقديـ الحوافز المادية والمعنوية لذلؾ حيث يمكف لمبرامج
التدريبية أف تنمي ميارة تطوير السيناريوىات لمتعاطي مع المستقبؿ.وكي يتـ تعزيز الفكر

االستراتيجي فإنو يتطمب تركيز برامج التدريب كما يجب االىتماـ بتطوير رسائؿ وأىداؼ

واضحة إلدارات الجمعيات والعامميف فييا وىذا يتطمب تعزيز درجة مشاركة العامميف في

إعدادىا كي يحرص الجميع عمى تطبيقيا.

 .3العمؿ الجاد عمى تحسيف مستوى االستقرار الوظيفي في المنظمات ،وذلؾ مف خالؿ تطوير
نظاـ مكافأة نياية الخدمة ،وتوفير صندوؽ لمضماف االجتماعي وتوفير األماف المستقبمي

في حاؿ التقاعد.

 .4العمؿ عمى مساعدة المنظمات غير الحكومية في تنويع وتعزيز مصادر التمويؿ الذاتي مف
خالؿ تأسيس وقؼ خاص بالعمؿ األىمي وتأسيس مشاريع إنتاجية تممكيا المنظمات كي

تق مؿ مف االعتماد عمى التمويؿ الخارجي الذي غالبا ما يكوف غير مستقر ويتبع في بعض
األحياف أجندات خارجية.

كما تري الباحثة ضرورة تطوير دور وجيود المنظمات غير الحكومية مف خالؿ:

 .1توعية المنظمات غير الحكومية بضرورة وضع خطة إستراتيجية واضحة وفقاً لتمبية حاجة
المجتمع الفمسطيني بصورة منطقية.

 .2أف يكوف لدييا كادر كؼء متخصص وثابت ليكوف ىناؾ تغذية راجعة بعيدة المدى
ألعماليا وأنشطتيا.

 .3تشكيؿ لجاف حوار ثالثية تضـ المنظمات غير الحكومية والمدارس باإلضافة إلى أولياء
األمور.
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بناء
 .4االنطالؽ مف واقع المدارس واحتياجاتيا وتحديد قائمة أىدافيا و أنشطتيا وأعماليا ً
عمى ذلؾ.
 .5وضع آلية التعاوف والتواصؿ المباشر مع إدارات المدارس لالطالع عمى االحتياجات
الالزمة أوال بأوؿ.

 .6أف تعتمد المنظمات غير الحكومية عمى التمويؿ الذاتي في حاؿ غياب التمويؿ مف الخارج
وذلؾ مف خالؿ إقامة بعض المشاريع المدرة لمدخؿ.
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انفصم انثاني
 مقدمة

 أىمية التعميـ (النظامي وغير النظامي)
 احتياجات المؤسسات التعميمية لمدعـ
 مصادر دعـ التعميـ

 جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ التعميـ
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أوالً :أىمية التعميـ (النظامي وغير النظامي):
مقدمة:
استمد التعميـ أىميتو عبر العصور مف دوره المباشر في تنمية المجتمعات ذلؾ أف التعميـ

ىو النقمة الحضارية لكؿ أمة تسعى إلى السمو والرقي فالدوؿ المتقدمة حققت تقدميا عف طريؽ

التعميـ ،والدوؿ النامية تحاوؿ أف تمحؽ بركب الدوؿ المتقدمة عف طريؽ التعميـ أيضا .كما يعتبر
التعميـ ىو مالذ الفقراء والمساكيف لرفع مستواىـ االقتصادي واالجتماعي والمعيشي ،كذلؾ التعميـ

ىو وسيمة األغنياء ليزداد ثراؤىـ ،ولتتسع دائرة نفوذىـ ،ولتقوى سيطرتيـ وىيمنتيـ .كما أف

التعميـ يعتبر قاطرة لمتنمية البشرية ،فإذا أرادت المجتمعات النامية أف تحقؽ ًّ
نموا حقيقيًّا ،واقالعاً

اقتصاديًّا متيناً ،فالبد ليا مف االىتماـ بالتعميـ.

فالعمـ ىو الغذاء الشافي لمروح والعقؿ  ،وييذب النفس ويعدؿ السموؾ ويخرج الفرد السوي

القادر عمى إدارة ذاتو وحياتو ومجتمعو ،لذا حرص الديف اإلسالمي مف خالؿ التشريع القرآني

والسنة النبوية لمحث عمى التعميـ والتعمـ ،واعماؿ العقؿ بالبحث والتفكير واالستدالؿ لموصوؿ
لممعرفة الحقيقية .وتعتبر مرحمة التعميـ المدرسي مف أىـ المراحؿ التي يعتمد عمييا في بناء

وتطوير شخصية الطمبة منذ نعومة أظفارىـ(.أبو خديجة)9: :899،
وينقسـ التعميـ في مجممو إلى قسميف:

وغالبا ما
األوؿ /التعميـ النظامي :ىو ذلؾ التعميـ الذي يتمقاه المتعمموف في المدرسة،
ً
يعرؼ بالتعميـ المدرسي ،وفي معظـ األقطار يمتحؽ الناس بشكؿ مف أشكاؿ التعميـ النظامي
خالؿ مرحمة الطفولة ،وفي ىذا النوع مف التعميـ يتولى المسئولوف عف المدرسة ما ينبغي

تدريسو ،وعمى المتعمميف أف يدرسوا ما حدده المسئولوف تحت إشراؼ المعمميف ،وعمى المتعمـ أف
جيدا يوازي الجيد الذي يبذلو زمالؤه في
يأتي إلى المدرسة بانتظاـ وفي الوقت المحدد ،ويبذؿ ً
الصؼ ،وفي التعميـ النظامي.وفي التعميـ النظامي تُعقد امتحانات لقياس مدى تحصيؿ الطالب،
وتقدميـ في الدراسة ،وفي نياية العاـ ينتقؿ الناجحوف إلى مستويات متقدمة ،كاالنتقاؿ مف صؼ
إلى صؼ ،أو مف مستوى إلى مستوى ،أو مف مرحمة إلى مرحمة ،وفي نياية األمر يحصؿ عمى

دبموـ ،أو شيادة إتماـ ،أو درجة محددة لمداللة عمى نجاحو خالؿ فترة الدراسة.
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الثاني/التعميـ غير النظامي  :ويقصد بيذا النوع مف التعميـ جميع األنشطة التعميمية/
التعممية غير الرسمية كاألنشطة الثقافية واالجتماعية (تعميـ الكبار ،التدريب ،المخيمات

الصيفية ،السينما ،المسرح ،وغيرىا) وقد اتسع مفيوـ التنمية البشرية ليشمؿ ىذا النوع مف التعميـ
بشكؿ أو بآخر ،حيث اقتصر سابقاً عمى الوضع االقتصادي لمفرد ومعدؿ دخمو ،واإلنفاؽ عمى
التعميـ...الخ ،دوف االىتماـ بمدى انعكاس ذلؾ عمى رفاىية البشر(.الشويخ):88:،

>http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2871<:89</</:9

التعميـ في فمسطيف  :نظرة تاريخية
أوالً/التعميـ في عيد الدولة العثمانية :
نتيجة لعدـ استقرار األحواؿ السياسية وانشغاؿ الدولة العثمانية في توسيع وتوطيد دعائـ

حكميا ،والعمؿ عمى استتباب األمف في البمداف التي أصبحت تحت ىيمنتيا ،لـ توؿ الدولة
العثمانية التعميـ العناية الكافية في بداية عيدىا في فمسطيف  ،إال أنو في العقود المتأخرة مف

العيد العثماني شيد اىتماماً بالتعميـ  ،حيث أسست المدارس االبتدائية واإلعدادية(الثانوية
الدنيا)ويرجع الفضؿ في ذلؾ إلى السمطاف عبد الحميد الثاني في األخذ بنظاـ التعميـ الحديث

حيث تـ اتخاذ العديد مف اإلجراءات لتحسيف األحواؿ التعميمية مف ضمنيا :فرض ضريبة

خاصة لمتعميـ وانشاء العديد مف المدارس وتكميؼ مجمس إدارة المعارؼ في القدس في البحث
لتطوير التعميـ في فمسطيف(.العاجز وسمماف);99: 9AA?،

يتضح مف النبذة السابقة عف التعميـ في العيد العثماني تأثير األوضاع السياسية عمى

واقع التعميـ في فمسطيف  ،إضافة إلى بعض المآخذ عمى الدولة العثمانية في جعؿ المغة التركية

ىي المغة الرسمية وتيميش لغة القرآف الكريـ باعتباره العامؿ المشترؾ بينيـ وبيف الفمسطينييف،

ىذا ولـ يمؽ تعميـ الفتيات رواجاً وظؿ مقتص اًر عمى فئة ضئيمة.
ثانياً/التعميـ في عيد االنتداب البريطاني:

حيث خضعت غزة وسائر المدف والقرى الفمسطينية لسيطرة بريطانيا بعد انتصارىا عمى

الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى وال تخمو ىذه الفترة أيضاً مف تبايف األوضاع

السياسية خاصة بعد وعد الحكومة البريطانية لمييود في إقامة وطف قومي ليـ في فمسطيف مما
انعكس عمى واقع التعميـ في كافة المدف والقرى الفمسطينية.
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وقد أورد (العاجز وسمماف )9AA?،بعض انجازات الحكومة البريطانية عمى صعيد

العممية التعميمية مف أىميا:

 عممت الحكومة البريطانية عمى إعادة تنظيـ وىيكمة التعميـ العاـ الذي شمؿ فتحواصالح المدارس التي أغمقت أو دمرت بسبب الحرب العالمية األولى.

 جعمت المغة العربية ىي المغة الرسمية بدالً مف المغة التركية كما تـ ادراج المغةاالنجميزية بداية مف الصؼ الرابع بالمرحمة االبتدائية.

 قامت بفتح معيد لتدريب المعمميف وآخر لتدريب المعممات في القدس.وبالرغـ مف حرص األىالي عمى التعميـ إال أف الحكومة البريطانية لـ تقدـ التسييالت
الالزمة لتوسيع عدد المدارس الستيعاب أكبر عدد مف الطمبة  .إضافة إلى ذلؾ أنو وعمى الرغـ

مف قمة الميزانية المخصصة لدائرة المعارؼ إال أف الحكومة البريطانية كانت تستقطع مف ىذه
الميزانية في دعـ المدارس الييودية التي لـ تكف بحاجة إلى أي دعـ إضافي ( .العاجز و

سمماف);==-;=;: 9AA?،
وفي ضوء ما سبؽ ترى الباحثة ما يمي:
 أف مشكمة األمية التي كانت منتشرة في العيد العثماني لـ تحؿ بصورة جذرية في عيداالنتداب البريطاني وانما ط أر تحسف طفيؼ عمى عدد الطالب الممتحقيف.

اء في العيد العثماني أو البريطاني.
 عدـ موافقة المناىج في فمسطيف لمبيئة الفمسطينية سو ً -انعداـ التعميـ الشامؿ لألطفاؿ العرب.

ثانيا :احتياجات المؤسسات التعميمية لمدعـ
يعاني التعميـ في الوطف العربي مف مشكالت كثيرة مثؿ انخفاض معدالت االلتحاؽ،
والتفاوت بيف نسبة التحاؽ الفتيات والفتياف ،وارتفاع معدالت التسرب ،وانخفاض اإلنفاؽ عمى

التعميـ ،وضعؼ المرافؽ والخدمات التعميمية ،وغياب التعميـ جيد النوعية باإلضافة إلى نقص

التخطيط لمسياسة التعميمية ،وعدـ استنادىا إلى معمومات دقيقة ،وعدـ موائمة مضموف التعميـ
الحتياجات السوؽ .كما ال يوجد تركيز عمى اكتساب الميارات الحياتية الالزمة باإلضافة إلى

التركيز عمى الكـ دوف الكيؼ( .شعالف)9: :88>،
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كما أف التقارير العربية والدولية بصفة عامة ال تورد عدد األطفاؿ الذيف يدرسوف خارج

نطاؽ النظاـ الرسمي أو ما يسمى بالتعميـ غير النظامي.والشؾ أف أي مطمع عمى النظاـ
التعميمي في البمداف العربية عامة وفمسطيف خاصة البد أف يتراءى لو واقع االحتياج الكبير

لمدعـ الخارجي مف القطاع الخاص أو القطاع الثالث(قطاع المنظمات غير الحكومية).

وفي ضوء تقرير أصدرتو وزارة التربية والتعميـ العالي ()2092-2093حوؿ الواقع
التربويتضمنت بعض مف المؤشرات اإلحصائية ذات الدالالت التربوية ،وفيما يمي استعراض
ألىـ النتائج التي صدرت عف اإلدارة العامة لمتخطيط في الو ازرة.
 بمغ عدد المدارس في األراضي الفمسطينية(;=?):مدرسة بواقع( ):8=Aمدرسة فيالمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) و(<)>Aفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) ،حيث
بمغ عدد المدارس التي تشرؼ عمييا الحكومة( @;) :8مدرسة و(<<;) تشرؼ عمييا وكالة

الغوث الدولية و();?9يشرؼ عمييا القطاع األىمي والخاص.

 ىناؾ @ مدارس فقط في الضفة الغربية تداوـ في الفترة المسائية ،بينما حوالي <> :مدرسةفي قطاع غزة تداوـ في الفترة المسائية بما نسبتو  %;Aفي مديريات المحافظات الشمالية

و@;  %في مديريات المحافظات الجنوبية.

 ىناؾ  99;>?;Aطالب وطالبة ممتحقوف في المدارس ،بواقع()>?;9?:طالب في الضفةالغربية و?>=;>< طالب في قطاع غزة .وبالنظر إلى توزيع الطمبة حسب جيات اإلشراؼ

أظيرت النتائج أف()?>:<AAمف الطمبة ممتحقوف بالمدارس الحكومية):?;>9>( ،
ممتحقوف بمدارس وكالة الغوث الدولية( ،و< )988>:في المدارس الخاصة ،عمماً بأف
النتائج أظيرت كذلؾ أف مدارس الحكومة بغزة >? ::<Aوالوكالة():::8;:أي حوالي

(@< )%مف طمبة قطاع غزة ممتحقوف في مدارس وكالة الغوث الدولية.
 نسبة الطالبات اإلناث تشكؿ < %=8.مف مجموع الطمبة في كافة المراحؿ ،لترتفع ىذهالنسبة إلى  %=<.Aفي المرحمة الثانوية مف مجموع طالب المرحمة الثانوية.

 -باإلضافة إلى وجود  >:998معمـ في األراضي الفمسطينية بواقع  <8=;:معمـ في

الضفة ،و@?= :9في قطاع غزة ،وكانت نسبة المعممات اإلناث تشكؿ حوالي ?%=@.
مف المجموع العاـ .كذلؾ أشارت النتائج أيضا إلى إف نسبة المعمميف مف حممة الدبموـ

المتوسط فما دوف بمغت ? ،%9و  ?>.:مف حممة شيادة البكالوريوس ،و@ >.يحمموف
شيادات عميا (دبموـ عاؿ فأعمى).
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 -بمغت نسبة الرسوب في كافة المدارس وعند كال الجنسيف في فمسطيف  %9.9لتصؿ في

مدارس مديريات المحافظات الشمالية إلى < %9.بينما تتناقص وبشكؿ ممحوظ في مدارس

مديريات المحافظات الجنوبية لتصؿ نسبة الرسوب فييا إلى @ %8.مف مجمؿ عدد الطمبة.
 وفيما يتعمؽ بتوزيع الطمبة في الشعب وعدد الطمبة لكؿ معمـ ،فقد أظيرت اإلحصاءات أفمتوسط عدد الطمبة في الشعبة لكافة المراحؿ وفي جميع المدارس بمغ ; ;8.طالب لكؿ

شعبة ،حيث تظير النتائج وجود فروؽ في متوسط عدد الطمبة في الشعبة ما بيف مدارس
مديريات الضفة وقطاع غزة مف جية والجيات اإلشرافية مف جية أخرى ،إذ بينت أف

متوسط عدد الطمبة في الشعبة في مديريات القطاع بمغت >; طالبا لكؿ شعبة بينما بمغت

في الضفة ; :?.طالب لكؿ شعبة(.وكالة معاً االخبارية)

</;/99(>http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=617415
<):89

وقد أوردت أبو خديجة ( )2099احتياجات المؤسسات التعميمية ونقص الموارد فييا وفقا
لتقرير و ازرة التربية والتعميـ كما يمي:
 .1نقص الفصوؿ الدراسية وأعداد المدارس ذات البناء الييكمي والبيئي السميـ الذي يتناسب مع

أعداد الطمبة المتزايد في كؿ عاـ ،حيث بينت إحصائيات عدد المدارس عاـ  :898أف
عددىا في األراضي الفمسطينية بمغ (??= ):.مدرسة حيث تشرؼ الحكومة عمى ()9A:9

مدرسة ،ووكالة الغوث عمى (= );:مدرسة ،حيث أف ىذا العدد ال يتناسب مع عدد الطمبة
الذي فاؽ المميوف مما سيولد الكثير مف المشكالت والعقبات.

 .2حسب بيانات و ازرة التربية والتعميـ فاف نسبة المعمموف المشرفوف عمى المدارس ولكال

الجنسيف بمغ ( ،)<8888وأف معدؿ الحصص األسبوعي لممعمـ تتراوح ما بيف (=-:

?):حصة في المدارس االبتدائية وأقؿ مف ىذا بقميؿ عدد الحصص لمعمـ المرحمة الثانوية.
 .3عدد المعمميف ال يتناسب مع عدد الطمبة الذي فاؽ المميوف طالب وىذا ما يبيف االكتظاظ
بالصفوؼ الدراسية وما يترتب عميو مف عنؼ وعدواف وأثر سمبي عمى األساليب التعميمية

ومف إرىاؽ لممعمـ.
 .4التعميـ المدرسي في األراضي الفمسطينية ليس مجانيا بصورة كاممة حيث يقوـ الطالب بدفع
قسط عند بداية العاـ الدراسي بمعدؿ(=; )?8-شيكؿ أما المدارس الخاصة فقد تصؿ إلى

( )$9888-=88مما يشكؿ إرىاقا لألسر الفمسطينية بسبب الظروؼ االقتصادية الصعبة.
41

 .5التسرب والرسوب يزداداف سوء مع تدىور األوضاع االقتصادية والسياسية ،حيث ال يجد
المتسربوف مف ييتـ بإعادتيـ أو تأىيميـ أو حتى منع تسربيـ مف المدارس.

 .6تمويؿ المدارس والعممية التعميمية ال تناسب واالحتياجات التعميمية أو حتى التضخـ في
أعداد الطالب وما يترتب عميو  ،حيث تعتمد المدرسة في نفقاتيا عمى اإلقساط المدرسية أو
تبرعات المجتمع المحمي واألىالي بعد موافقة و ازرة التربية والتعميـ(.أبو خديجة-; ::899،

=)

مف العرض السابؽ يتضح لنا واقع احتياجات المؤسسات التعميمية لمدعـ في مجاالت مختمفة

لمقياـ بدورىا عمى أكمؿ وجو والستيعاب العدد المتزايد مف الطمبة كؿ عاـ.

ثالثا :مصادر دعـ التعميـ
يعتبر الدعـ التربوي مكونا مندمجاً وأساسياً في إصالح المنظومة التربوية واضح المقاصد

ومضبوط التصورات ،حيث يشغؿ مساحة ميمة في المناىج الدراسية ،وىو إجراء تربوي عممي
يمي عممية التقويـ التي تعمؿ عمى تشخيص العثرات وتكشؼ جوانب النقص والقصور في
مكتسبات المتعمميف األساسية و المعرفية والميارية والوجدانية ،ومف ثمة العمؿ عمى تجاوزىا
وتخطييا لموصوؿ بالمتعثريف إلى المتوسط عمى األقؿ وتقميص الفارؽ بيف التعمـ الفعمي الحقيقي

واألىداؼ المرجوة.
والدعـ في االصطالح التربوي يعني "إستراتيجية مف العمميات واإلجراءات التي تتـ في

حقوؿ ووضعيات محددة وتستيدؼ الكشؼ عف التعثر الدراسي وتشخيص أسبابو وتصحيحو مف
أجؿ تقميص الفارؽ بيف اليدؼ المنشود والنتيجة المحققة".

ومف خالؿ التعريفيف المغوي واالصطالح نستنتج أف الدعـ يرتبط بالتقوية واإلسناد وازالة الضعؼ
واالعوجاج ،كما يرتبط باالستقامة والتعديؿ والتصحيح(.الفارابي وآخروف):=A: 9AA<،
(<>http://www.startimes.com/f.aspx?t=33398701<) :89</</:

وترى الباحثة أف أنواع دعـ التعميـ تتمثؿ بصورة أساسية في :
 .1الدعـ المادي والموجستي كتوفير المستمزمات التعميمية وبناء المرافؽ المدرسية وغيرىا .وعقد
دورات خاصة بالييئة التدريسية.
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 .2كما يشمؿ الدعـ المقدـ لألنشطة الطالبية المختمفة(التربوية والترفييية والثقافية) وذلؾ
لتحقيؽ التكامؿ مع الجانب الحكومي لموصوؿ لألىداؼ التربوية المنشودة.

ومف مصادر دعـ التعميـ:
 .1القطاع الخاص  :كالشركات ورجاؿ األعماؿ الميتميف باالستثمار في التعميـ.
 .2قطاع المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية )
 .3المجتمع المحمي وما يمثمو مف أولياء األمور.

رابعاً:جيود المنظمات غير الحكومية في التعميـ
يعاني التعميـ اقميمياً مف مشكالت كثيرة تتمخص في انخفاض معدالت االلتحاؽ ،والتفاوت

بيف نسبة التحاؽ الفتيات والفتياف ،وارتفاع معدالت التسرب ،وانخفاض اإلنفاؽ عمى التعميـ،

وضعؼ المرافؽ والخدمات التعميمية ،وغياب التعميـ جيد النوعية باإلضافة إلى نقص التخطيط

لمسياسة التعميمية ،وعدـ استنادىا إلى معمومات دقيقة ،وعدـ موائمة مضموف التعميـ الحتياجات
السوؽ .كما ال يوجد تركيز عمى اكتساب الميارات الحياتية الالزمة باإلضافة إلى التركيز عمى

الكـ دوف الكيؼ .ويشير تقرير "عالـ عربي جدير باألطفاؿ(  ")2005إلى وجود(<)?.مميوف
طفؿ في عمر الدراسة غير ممتحقيف بالمدارس .إال أف التقارير العربية والدولية بصفة عامة ال
تورد عدد األطفاؿ الذيف يدرسوف خارج نطاؽ النظاـ الرسمي أو ما يسمى بالتعميـ غير النظامي.

وغالبا ما تتركز التقارير المعنية حوؿ تعميـ الكبار ومحو األمية .وال يتـ حتى اآلف تغطية كاممة

لمدور الذي تقوـ بو منظمات المجتمع المدني في مجاؿ التعميـ غير النظامي عمى الرغـ مف
التأكيد عمى ضرورة شراكة ىذه المنظمات في العممية التعميمية والتنموية .وقد تعود بعض أسباب
عدـ معرفة حقيقة ما تقوـ بو تمؾ المنظمات إلى عدـ توفر إحصائيات أو إلى غياب التقييـ لما

تقوـ بو مف برامج تعميمية(.شعالف)9: :88>،

وقد ألقت كثير مف الحكومات العربية بالعبء عمى المنظمات األىمية في تقديـ الخدمات
لمفئات الميمشة وتمؾ التي استبعدت مف النظاـ الرسمي لمخدمات بسبب سياسات التكيؼ

الييكمي .وىو ما يعني باف ىناؾ احتياج إلى االىتماـ بالتوسع في المنظمات التي تيدؼ إلى
التمكيف .فأىمية المنظمات األىمية العربية تنبع "في ىذه المرحمة مف الدور الذي يمكف أف تمعبو

في العممية التنموية بأبعادىا االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ،خاصة أنيا لـ تعد

مقصورة عمى األنشطة الخيرية كما كاف وضع غالبيتيا في السابؽ ،وانما تعدت ذلؾ وتبنت
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أنشطة أقرب إلى أنشطة المجتمع المدني الحديث( .المجمس العربي لمطفولة والتنمية::88> ،

)99

غير أف وضع معظـ المنظمات األىمية في العالـ العربي ما زاؿ غير مؤىؿ تماماً لمقياـ

بمثؿ ىذا الدور حيث أف  %=8مف ىذه المنظمات ىي منظمات خيرية ،وتشكؿ المنظمات

الخدمية = ،%:بينما تمثؿ المنظمات التي تعمؿ بالتنمية ،أي التي تتبنى سياسة التمكيف،

= %:فقط( .المجمس القومي لمطفولة واألمومة واليونسيؼ); ::88=،

كما أف عمؿ المنظمات األىمية يصبح ذا معنى وفعالية وقدرة عمى التغيير الممموس في
إطار شراكة فعالة ودعـ .ومف المفيد دعوة ممثمي الحكومات لحضور منتديات المجتمع المدني
لالستماع إلى منظماتو .فالمنظمات األىمية ال يمكنيا أف تعمؿ في ظؿ غياب إرادة سياسية
تحترـ حقوؽ اإلنساف وتؤمف بالشراكة التي ىي الضماف الحقيقي لمتنمية .فمثال يشير تقرير رصد

التعميـ لمجميع ( )2007إلى عدـ وجود أعداد كافية مف المعمميف المؤىميف والمتحمسيف لتحقيؽ
أىداؼ التعميـ لمجميع .ويعد توفير التدريب قبؿ الخدمة ومزيد مف الممارسة أثناء الخدمة ،وتوفير
حوافز لممعمميف لمعمؿ في المناطؽ النائية ،استراتيجيات فعالة في ىذا المجاؿ .وقد أثبتت

منظمات المجتمع المدني في مصر عمى سبيؿ المثاؿ أنو بإمكانيا بالفعؿ أف تكمؿ الدولة
وتتكامؿ معيا بتقديـ خدمات جيدة في ىذا المجاؿ(.تقرير رصد التعميـ لمجميع )=: :88?،
كما حمت المنظمات األىمية محؿ الدولة في تقديـ الخدمات في حالة توقؼ مؤسساتيا كما ىو
الحاؿ في لبناف أثناء الحرب أو في حالة عدـ وجود دولة كما في فمسطيف أو في حالة انشغاؿ

الدولة في المحافظة عمى األمف كما في السوداف(إبراىيـ.):@A: :88< ،

وترى المنظمات غير الحكومية أف و ازرة التربية والتعميـ العالي تمتمؾ كامؿ المسؤولية
تجاه قطاع التعميـ ،بينما تتحمى المنظمات غير الحكومية بالمساحة ،المرونة واإلمكانات الكافية

لمعمؿ عمى تنفيذ وتطوير البرامج .وعميو فاف ربط كال الجانبيف سويا مف شأنو أف يعمؿ عمى
ت حسيف وتقوية األداء وتمبية االحتياجات الحقيقية داخؿ قطاع التعميـ .حيث تشعر المنظمات

غير الحكومية أف سد الفجوات الموجودة داخؿ النظاـ يكوف مف خالؿ العمؿ جنبا إلى جنب مع

الحكومة وليس كما أشار أحد المبحوثيف "بأف عمييا العمؿ لحساب الحكومة" .والمقصود بسد
الفجوات ىنا ،استالـ المنظمات غير الحكومية لمجاالت معينة ضمف اختصاصيا وقدراتيا

لمتخفيؼ مف أعباء الو ازرة وتولي القضايا النوعية ذات األولوية التي لـ تتـ معالجتيا مف قبؿ

الحكومة ألسباب تتعمؽ بمحدودية المصادر المالية والعينية وكبر حجـ العمؿ الناجـ عف

اإلصالح في نظاـ التعميـ .وبالتالي استكماؿ رؤية الحكومة ،بناء تعاوف ايجابي مشترؾ وتحقيؽ
تغير بنيوي في ىذا القطاع .إال أف الوضع الحالي كما أشارت المنظمات غير الحكومية يقؼ
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عند تحجيـ دورىا كمصدر أساسي لتوفير الخدمات التعميمية واقصاءىا كشريؾ حقيقي في عممية

التغيير( .رمحي.):?: :898 ،

وعميو ال يمكف إغفاؿ الدور الياـ الذي تقوـ المنظمات غير الحكومية في التنمية والتعميـ

بشكؿ خاص في ظؿ األوضاع الراىنة التي تحتـ وقفة جادة لوضع آلية لمتشبيؾ والشراكة
والتعاوف لتبقى العالقة تكاممية بيف مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية.

وقد أوردت (و ازرة التربية والتعميـ ):899،في خطتيا التطويرية بعض التحديات التي

تواجو التعميـ الفمسطيني:

 .1ضعؼ إمكانيات الو ازرة في تغطية الكادر البشري الالزـ لمتابعة الظروؼ الصحية لممدارس
 .2الحصار وأثره في منع إدخاؿ المواد بشكؿ عاـ وكذلؾ إمكانية السفر لممشاركة في
المؤتمرات الدولية واإلقميمية.
 .3عدـ وجود ميزانية لإلرشاد التربوي لتغطية حاجاتيا مف اجتماعات ونشاطات أخرى.
 .4قمة األدوات الخاصة باألنشطة الترفييية والرياضية والكشفية.
 .5انخفاض المشاركة في المسابقات التربوية بشكؿ خاص والنشاطات بشكؿ عاـ.
 .6كثافة أعداد الطمبة داخؿ الفصؿ الواحد  ،والعمؿ بنظاـ الفترة المسائية في كثير مف
المدارس.
 .7ضعؼ اإلمكانات الموجودة في المختبرات العممية بالمدارس( .و ازرة التربية والتعميـ،
)<9-;A ::899

يتبيف مما سبؽ أىمية الدور الممقى عمى عاتؽ المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية

التعميـ في ضوء االحتياجات لواضحة والماسة لممؤسسات التعميمية ،حيث أنو ال يمكف إغفاؿ
الدور الذي تقوـ بو ىذه المنظمات في ظؿ األوضاع الراىنة واف كاف البد مف تكثيؼ ىذه
الجيود وتنظيميا رغـ التحديات التربوية التي تواجييا المنظمات غير الحكومية في محافظات

غزة والتي أوردىاأغا( )2007كما يمي :

 -9يتمثؿ في االرتفاع المتصاعد في اإلنفاؽ عمى التربية والتعميـ حيث تشير اإلسقاطات
السكانية إلى أف عدد الطمبة الممتحقيف في مراحؿ التعميـ بازدياد مستمر وقد يتضاعؼ بحموؿ

= ،:89مما يتطمب جيداً حثيثاً بضرورة وضع تصورات تساعد عمى إيجاد بدائؿ لتوفير التمويؿ
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االزـ الستمرار الت وسع في افتتاح المدارس ولتعويض النقص الناتج عف ثبات أو تراجع الدوؿ

المانحة ،ولتأخذ المنظمات والحكومة منحى تنموي عمييا مراجعة حساباتيا.

 -:التزاـ و ازرة التربية والتعميـ العالي بعد مشاركتيا في اجتماع دكار بإعداد خطة التعميـ لمجميع
وبمشاركة المنظمات غير الحكومية بما تعيدت بو مع باقي الدوؿ لممشاركة في المنتدى العالمي

لمتربية في تحقيؽ األىداؼ الصادرة عنو بموعد أقصاه عاـ = ،:89واف كانت ىذه األىداؼ

تمثؿ تحدياً لمسمطة والمنظمات فقد استخمصت مجموعة مف التحديات المرتبطة بيذه األىداؼ

والمتمثمة في:

أ -توسيع وتحسيف العناية بالتربية عمى نحو شامؿ في مرحمة الطفولة المبكرة وخاصة األطفاؿ
األكثر حرماناً.
ب-تمكيف جميع األطفاؿ مف الحصوؿ عمى التعميـ االبتدائي الجيد والمجاني والتركيز عمى
اإلناث.

;-غياب االستقرار السياسي يثير تحديات جديدة تتمثؿ في زيادة اليدر نظ اًر لمسياسة التدميرية
الخاصة لمرافؽ التعميـ وتغيب الطالب والعمميف في القطاع التربوي مما يتطمب وضع خطط

طوارئ مشتركة بيف الحكومة والمنظمات غير الحكومية(.أغا)99A: :88?،
وعميو فانو يتضح مما سبؽ أف التحديات التربوية المتمثمة في زيادة اإلنفاؽ عمى التربية

والتعميـ والذي ترتب عمى زيادة عدد السكاف  ،باإلضافة إلى التقدـ التكنولوجي اليائؿ وما يتطمبو
مف تأىيؿ المعمميف وتدريبيـ وتزويد المدارس بالوسائؿ التعميمية الحديثة وغيرىا  ،وادخاؿ
تعديالت عمى المناىج الدراسية حيث أف العممية التعميمية منظومة متكاممة فإذا تـ تعديؿ أي

عنصر وجب تعديؿ باقي العناصر  .وىذا يمثؿ تحدي لمقائميف عمى المؤسسات التعميمية مما
يتطمب التعاوف والمشاركة بيف التربية والتعميـ والمنظمات غير الحكومية.
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انفصم انثانث
اندراصات انضابقة
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المقدمة
تعددت الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة الحالية حوؿ جيود المنظمات غير
الحكومية مف جوانب عدة في مجمؿ دوؿ العالـ ،والجيود التي يبذليا مختمؼ الباحثيف في تناوؿ
أطراؼ ىذا الموضوع وتأثيراتو ألمتوقعة في مجاالت التنمية المختمفة وعمى الرغـ مف أىميتو

البالغة إال أنو لوحظ محدودية توفر دراسات عربية أو أجنبية التي تخضع موضوع جيود ودور
المنظمات غير الحكومية في دعـ قطاع التعميـ بشكؿ خاص لمبحث والدراسة.

أوالً :الدراسات العربية :
 .3دراسة (بعموشة )2093،بعنواف" :واقع الشراكة بيف إدارات مدارس المرحمة األساسية
والمنظمات غير الحكومية في محافظات غزة وسبؿ تطويره"

ىدفت التعرؼ إلى واقع الشراكة بيف إدارات مدارس المرحمة األساسية والمنظمات غير
الحكومية في محافظات غزة وسبؿ تطويره ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي  ،ولتحقيؽ أىداؼ
الدراسة صمـ الباحث استبانة موجية لمديري ومديرات مدارس المرحمة األساسية واشتممت عينة
الدراسة عمى جميع مديري ومديرات مدارس المرحمة األساسية التي تشرؼ عمييا و ازرة التربية

والتعميـ ووكالة الغوث الدولية بغزة والبالغ عددىـ(= ،)=8كما استخدـ الباحث المجموعة البؤرية

لتػأكيد نتائج الدراسة .حيث خمصت الدراسة إلى توافر مفيوـ الشراكة لدى أفراد العينة بتقدير
متوسط كما خمصت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور،
ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير جية العمؿ لصالح وكالة الغوث باإلضافة لوجود

فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظة غزة .وأوصى الباحث
بضرورة وضع خطة وطنية واضحة المعالـ واألىداؼ تشارؾ في صياغتيا إدارات المدارس
باإلضافة لممثمي المنظمات غير الحكومية كما أوصى المنظمات غير الحكومية ضرورة وضع

دليؿ يمثؿ مشاريعيا وأىدافيا وخدماتيا وتطوير ما يمكف أف تقدمو لممدارس.
 .1دراسة (قاسـ )2092،بعنواف":المنظمات غير الحكومية والتحديات الثقافية في المجتمع
الفمسطيني (دراسة حالة لبعض الجمعيات في مدينة غزة".

ىدفت التعرؼ إلى التحديات الثقافية التي تحد مف عمؿ المنظمات غير الحكومية في

المجتمع الفمسطيني ،وذلؾ مف خالؿ رصد دور ىذه المنظمات وتحميميا في عممية التنمية
المختمفة في مجاالت التعميـ والصحة والعمؿ ،كما ىدفت أيضا لمتعرؼ إلى الفئات المستيدفة

مف ىذه الجمعيات والمنظمات والدور الذي تمعبو في تنمية المستفيديف وتمكينيـ باإلضافة
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لمعرفة مصادر التمويؿ وتخطيط ىذه الجمعيات وفقا لطبيعة الخدمات المقدمة.واعتمد الباحث

الميج االنثروبيولوجي ومنيج دراسة الحالة ،كما اعتمد عمى االستبانة والمقابمة كأداتيف لمدراسة

وتكونتعينة الدراسة مف بعض المنظمات غير الحكومية العاممة في مجاؿ الثقافة والتدريب
باإلضافة إلى الفئات المستفيدة وقد توصؿ الباحث إلى النتائج التالية:

-9أف المنظمات غير الحكومية تمارس نشاطات مختمفة واف ىناؾ كثافة في أبعاد الدور الذي
تقوـ بو في تحقيؽ التنمية الثقافية والصحية والتعميمية باإلضافة إلى اإلغاثي والخيري.

-:عالقة الجمعيات األىمية بالسمطة الفمسطينية بأنيا رقابة إشرافية،وأف مف أبرز المشكالت

التي تعاني منو المنظمات الحكومية في قطاع غزة ىي محدودية التمويؿ الذي تتمقاه المنظمات

مما يؤثر عمى أنشطتيا كما تبيف أف الكثير مف المنظمات قد توقؼ المشروع أو تجزئو أو تعتمد

عمى التبرعات واالشتراكات.

 -4باإلضافة إال أف أىـ المعوقات ىو عدـ وجود خطة تنموية واضحة بيف ىذه المؤسسات
والتنسيؽ.
وقد أوصت الدراسة ببناء قاعدة معمومات عف المنظمات غير الحكومية وظروؼ عمميا
وحجـ العضوية التطوعية والعمؿ عمى إعادة ىيكمية المنظمات األىمية بحيث تعتمد عمى

النوعية وليس الكمية المفرطة وذلؾ لمحد مف التضخـ الموجود في القطاع بدوف أي مبرر.

 .1دراسة (أبو عواد )2092،بعنواف ":دور المنظمات غير الحكومية في التنمية الزراعية
المستدامة في قطاع غزة"

ىدفت التعرؼ إلى بعض خصائص التنظيمية لممنظمات غير الحكومية المدروسة
وتحديد درجة رضا المزارعيف عف نشاط المنظمات غير الحكومية العاممة واستخدـ الباحث

المنيج الوصفي التحميمي وتكونت عينة الدراسة مف المنظمات غير الحكومية المحمية العاممة في

مجاؿ قطاع الزراعة وعددىا()<Aمنظمة واعتمد الباحث عمى االستبانة والمقابمة مع أعضاء
ىيئات مكاتب مجالس اإلدارة ىذه المنظمات باإلضافة لممزارعيف المستفيديف مف خدمات

المنظمة وتوصمت الدراسة لعدة نتائج مف بينيا أف غالبية المنظمات مضى عمى تأسيسيا
(;):;-سنة كما تبيف أف غالبية المنظمات المبحوثة حجـ ميزانيتيا أقؿ مف():مميوف دوالر كما
كشفت الدراسة بأف المزارعيف المبحوثيف غير راضييف عف نشاط المنظمات.
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 .4دراسة (الديراوي )2092،بعنواف" :دور السمات الشخصية لدى مديري المشاريع في نجاح
مشاريع المنظمات األىمية في غزة".

ىدفت التعرؼ إلي دور السمات الشخصية لدى مديري المشاريع في نجاح مشاريع

المنظمات األىمية في محافظات غزة ،حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي واعتمد

عمى االستبانة كأداة لمدراسة حيث تـ تطبيقيا عمى ( )988منظمة أىمية وفي كؿ منظمة تـ

تعبئة (;) استبيانات ،وقد خمصت الدراسة إلى أف ىناؾ دور رئيس لمسمات الشخصية لديري
المشاريع في نجاح مشاريع المنظمات األىمية متمثمة في الذكاء والقيادة وفيـ الذات والكفاءة
اإلنتاجية والتدريب واالتصاؿ والتواصؿ .وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز االىتماـ بعممية التدريب

بدءاً مف التخطيط وتحديد االحتياجات وتقييـ التدريب وضرورة تعزيز المفاىيـ المتعمقة
بأخالقيات العمؿ التي تنسجـ مع ثقافة المؤسسات األىمية وطبيعة الدور التي تقوـ بو في

المجتمع المحمي.

 .5دراسة (الكفارنة  )2092،بعنواف " :دور المنظمات غير الحكومية الفمسطينية في تعزيز
خبرات العامميف فييا "

ىدفت التعرؼ إلى دور المنظمات األىمية الفمسطينية في تعزيز خبرات العامميف فييا ،
حيث تناولت عدة عوامؿ مثؿ(التدريب نمط القيادة -المناخ ألتنظيمي -برامج التدوير والتوسعة
واإلثراء الوظيفي ..الخ ).في تعزيز خبرات العامميف في المنظمات األىمية الفمسطينية واستخدمت

الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وحيث طبقت ىذه الدراسة عمى عينة مف مجتمع الدراسة

البالغة عددىا()9A=8موظفاً يعمموف في(@>)منظمة والبالغ عددىا اإلجمالي ( )A89وبمغ حجـ

العينة(?<<)موظفاً مف مختمؼ الدرجات وقد استخدمت الباحثة االستبياف لقياس متغيرات
الدراسة وبرنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ألغراض التحميؿ اإلحصائي ،وقد

خمصت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا وجود دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز خبرات
العامميف بيا.
وقد احتؿ التدريب النسبة األعمى في تعزيز خبرات العامميف في المنظمات األىمية

الفمسطينية تالىا برامج التدوير والتوسعة واإلثراء الوظيفي ومف أىـ توصيات الدراسة االىتماـ
بالعامميف بالمنظمات غير الحكومية باعتبارىـ االستثمار الحقيقي الذي البد منو تنمية وتعزيز

خبرات واشراؾ العامميف في وضع الخطط والسياسات وتشجيع مبادراتيـ وتعزيز العمؿ الجماعي.
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 .6دراسة (أبو سيؼ  ) 2099،بعنواف ":الجمعيات األىمية ومواجية الفقر في المجتمع

الفمسطيني  -دراسة حالة لبعض مخيمات الالجئيف في محافظة دير البمح بقطاع غزة"

ىدفت التعرؼ إلى أشكاؿ الجيود التي تبذليا الجمعيات األىمية وطبيعتيا في مواجية

الفقر والحد مف انتشاره في مخيمات الالجئيف الفمسطينييف  ،كما سعت الدراسة إلى إعطاء صورة
عف واقع الفقر والفقراء في ىذه المخيمات في ظؿ ظروؼ التيجير  ،والظروؼ االقتصادية
المتدنية وكيفية تعامؿ الفقراء في حؿ مشكالت إشباع احتياجاتيـ األساسية مف مأكؿ ومأوى

وممبس ،ىذا باإلضافة لمتعرؼ إلى الخدمات والمساعدات التي تقدميا الجمعيات لمفئات

االجتماعية المتنوعة ومدى كفايتيا والتعرؼ عمى السياقات االجتماعية والفئات المستفيدة مف

خدمات الجمعيات األىمية ،والتعرؼ عمى مصادر التمويؿ وطبيعة عالقات ىذه الجمعيات مع
بعضيا ومع السمطة الفمسطينية ،والواقع المعيشي لمفقراء في مخيمات الدراسة.وقد استخدـ
الباحث المنيج االنثروبيولوجي ومنيج دراسة الحالة.وكشفت الدراسة عف مجموعة مف النتائج

أىميا:
أف ىناؾ جيات أساسية توفر المساعدات والدعـ االجتماعي لمفقراء .كما أظيرت الدراسة

أف ىناؾ عالقة بيف الجمعيات األىمية والسمطة الفمسطينية ،كما بينت الدراسة أنو يغمب عمى
نشاط الجمعيات الطابع الخدمي الرعائي والخيري وتقديـ المنح المالية لمفقراء غير القادريف

عمى العمؿ ودور الفقراء في التعميـ.

 .2دراسة (السراج )2090،بعنواف ":واقع عممية تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف في

المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة"

ىدفت التعرؼ إلى واقع تحديد االحتياجات التدريبية في المنظمات غير الحكومية في
قطاع غزة مف وجية نظر المدراء التنفيذييف ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي  ،كما
استخدـ الباحث االستبانة لجمع البيانات حيث تـ توزيع ( )9?Aاستبانة لممدراء وتـ

استرجاع(>= )9وقد أظيرت النتائج أف دعـ اإلدارة العميا لممنظمات غير الحكومية لعممية تحديد
االحتياجات التدريبية بنسبة (.)%.?:

وقد أبرزت النتائج إف ىناؾ معوقات لعممية تحديد احتياجات تدريبية وعدـ وجود خطط
واضحة لتحديد االحتياجات وعدـ التحديد الدقيؽ لمعايير األداء النموذجي لمعامميف بالمنظمة.
كما أوصت الدراسة بضرورة وجود خطة مكتوبة ومنظمة وكاممة لتحديد االحتياجات
التدريبية وتوعية العامميف بيا.
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 .2دراسة (ياسيف )2090،بعنواف" :دور المنظمات غير الحكومية في دعـ التعميـ في األردف"
ىدفت التعرؼ إلى الدور الذي تقوـ بو المنظمات الغير حكومية في دعـ التعميـ

باألردف،حيث استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ الزيارة الميدانية واجراء
المقابالت الشخصية مع إدارة المنظمات .
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المنظمات غير الحكومية المحمية والدولية العاممة في
مجاؿ ا لتعميـ ثـ تـ اخذ عينة قصدية مف أربع منظمات غير حكومية محمية ودولية مختصة
بالتعميـ خاصة رياض األطفاؿ ومرحمة التعميـ األساسي ،وقد بينت الدراسة أف ىناؾ مشكمة
لنظرة أفراد المجتمع وثقافتو حوؿ مفيوـ المنظمات غير الحكومية ،بالتالي يجب السعي إلى

تغيير ثقافة المجتمع ،ونظرتو نحو وجود ىذه المنظمات مف خالؿ عقد الندوات والمؤتمرات التي
تنظميا المنظمات غير الحكومية بالتعاوف مع مؤسسات القطاع الحكومي.

وأظيرت النتائج أف المنظمات غير الحكومية ليا تأثير عمى عممية التغييراإليجابي

ويعتبر التمكيف والتنمية المجتمعية مف األىداؼ اإلستراتيجية لياوذلؾ عف طريؽ تفعيؿ برامج
تربوية تعميمية خاصة بفئات عمرية مختمفة ،أىميامرحمة رياض األطفاؿ والتعميـ األساسي ،مما
حقؽ بشكؿ إيجابي تغيير الفكرةالسائدة في تقبؿ وجود المنظمات غير الحكومية في المنطقة

العربية ،واإليمانبدورىا وىدفيا ،حيث ارتفعت نسب االلتحاؽ بالمدارس ،وانخفضت نسب
األمية،إضافة إلى التحسيف والتطوير المطبؽ عمى المدارس مف أنظمة ومناىج وأبنية،كذلؾ
التطوير الحاصؿ في أساليب التعميـ والتدريس والتدريب ،إال أنيا تعانيمف مشكمة نقص التمويؿ

في دعـ برامجيا ومشاريعيا المستمرة.

وقد وجيت الدراسة توصياتيا إلى مؤسسات الدولةوصانعي القرار فييا؛ لممساىمة في

تسييؿ التشريعات واألنظمة الخاصةبالمنظمات غير الحكومية ،وزيادة التثقيؼ المجتمعي ،مف
خالؿ وضع سياساتواستراتيجيات إلبقاء ىذا النوع مف المنظمات ألجؿ تحقيؽ التنمية المجتمعية.
 .8دراسة (ناصر )2090،بعنواف" :األنماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي في المنظمات
األىمية الفمسطينية مف وجية نظر العامميف".

ىدفت التعرؼ إلي أنماط القيادة السائدة في المنظمات األىمية الفمسطينية وعالقتيا

باألداء الوظيفي في المنظمات األىمية الفمسطينية والعالقة بيف أنماط القيادة واألداء الوظيفي في
المنظمات األىمية الفمسطينية ،حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي واعتمد عمى
االستبانة كأداة لمدراسة وقد تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة التي بمغت ( ):9Aمدي ار ورئيس قسـ

في المنظمات األىمية الفمسطينية  ،وأظيرت الدراسة أف (النمط القيادي الديمقراطي) ىو األكثر
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استخداما في المنظمات األىمية الفمسطينية يميو (النمط الديمقراطي) وأخي اًر (النمط القيادي الحر)
المستخدـ في المنظمات األىمية الفمسطينية ومستوى األداء الوظيفي في حيف كانت العالقة

عكسية مع النمط األوتوقراطي ،وقد أوصى الباحث بضرورة تعزيز النمط القيادي لدى مديري

المنظمات غير الحكومية في محافظات غزة.

 .30دراسة (الميدي وصالح الديف )2090،بعنواف":دور المنظمات غير الحكومية في تخطيط
وتقويـ برامج محو أمية الكبار في مصر وباكستاف :دراسة مقارنة".

ىدفت التعرؼ إلي األسس النظرية لدور المنظمات غير الحكومية في تخطيط وتقويـ

برامج محو أمية الكبار ووصؼ وتحميؿ واقع مشاركة المنظمات غير الحكومية في تخطيط

وتقويـ برامج محو أمية الكبار في مصر.وقد استخدـ الباحثانالمنيج الوصفي المقارف ،واعتمد

الباحثاف عمى االستبانة ومقارنة الوثائؽ والمعمومات كأداة لمدارسة،وتكوف مجتمع الدراسة مف

بعض المنظمات الحكومية العاممة في مجاؿ تعميـ الكبار وتمثمت خطوات المنيج المقارف في
البحث الحالي عمى النحو التالي:
وصؼ وتحميؿ دور المنظمات غير الحكومية في تخطيط وتقويـ برامج محو أمية الكبار في

مصر وباكستاف.باإلضافة لعقد مقارنة تفسيرية لدور المنظمات غير الحكومية في تخطيط وتقويـ
برامج محو أمية الكبار في مصر وباكستاف ،وتقديـ إجراءات مقترحة لتفعيؿ دور المنظمات غير

الحكومية في تخطيط وتقويـ برامج محو أمية الكبار في مصر.
وقد خرجت الدراسة بما يمي  :عمى الرغـ مف تزايد أعداد الجمعيات األىمية في مصر ،وما تبذلو

مف جيود في مجاالت تعميـ الكبار ومحو أميتيـ إال إنو ما زاؿ متوقعاً مف الجمعيات األىمية أف
تقوـ بدور أكثر فعالية في قضايا محو أمية الكبار ،وأال يقتصر دورىا عمى مجرد المساىمة في

تمويؿ برامج محو األمية ،وانما يتعدى ذلؾ إلى المساىمة في تخطيط وتقويـ ىذه البرامج ضماناً

لمزيد مف فعاليتيا في المجتمع المصري أسوة بالبرامج المقدمة مف قبؿ ىذه المنظمات في دولة
الباكستاف.كما وتشير الدراسة إلى وجود معوقات عديدة تواجو ىذه الجمعيات في أداء دورىا
عموما والسيما فيما يتعمؽ بمحو أمية الكبار.

 .33دراسة (زيادة )2090،بعنواف" :متطمبات الشراكة بيف المؤسسات الحكومية ومؤسسات
المجتمع المدني العربي في مجاؿ رعاية الموىوبيف".

ىدفت التعرؼ عمى أي مدى يمكف الوصوؿ إلى شراكة تجمع الجيود الحكومية بجيود

بعض المؤسسات األىمية في البالد العربية في مجاؿ رعاية وتنمية الموىوبيف ،حيث استخدمت
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الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،واشتممت عينة الدراسة عمى عينة مف الدوؿ العربية(االمارات-

مصر-األردف-الجزائر -قطر).

ومف أىـ نتائج الدراسة أف إسياـ الجمعيات األىمية العربية في مجاؿ رعاية الموىوبيف

غير واضح وتعوزه الرؤية العممية واإلدارية واآلليات التي تمكنيا مف اإلسياـ بدورىا ،واف قصر
مجاؿ رعاية الموىوبيف عمى دور الدوؿ الرسمي مف دوف شراكة مؤسسات المجتمع المدني

ينقص مف رصيد الموىبة واإلبداع المتوافر لدى الدوؿ العربية ،وأوصت الدراسة بترسيخ مفيوـ

المؤسسية في منظومة عمؿ الجمعيات األىمية ،بما يمكف ىذه الجمعيات مف بناء كميات أىمية
يتوافر ليا القيادات والنظاـ اإلداري والتشريعي الذي بمكنيا مف بناء شراكة واضحة المعالـ في

مجاؿ رعاية الموىوبيف مع المؤسسات الحكومية ،كما وأوصت بالتشبيؾ بيف مختمؼ المؤسسات
األىمية المعنية بالموىوبيف في داخؿ كؿ قطر عربي ،وفيما بينيـ وذلؾ تحقيقاً لتبادؿ الخبرات

والتكامؿ في الرؤى الجيود والموارد.

 .31دراسة (عبد التواب )2090،بعنواف" :الشراكة المجتمعية بيف مؤسسات المجتمع المدني
ومؤسسات الخدمة االجتماعية لدعـ الممارسة المينية لمخدمة االجتماعية بالمؤسسات

التعميمية".

ىدفت التعرؼ إلى واقع الشراكة المجتمعية وتحديد المعوقات التي تؤثر في تفعيؿ الشراكة

وتحديد اآلليات الالزمة لتحقيؽ شراكة فاعمة بيف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعميـ
ومؤسسات تعميـ الخدمة االجتماعية بالمؤسسات التعميمية،تعتبر الدراسة مف الدراسات الوصفية

واعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة حيث تضمنت ثالثة محكات وىي( تحديد واقع الشراكة بيف

المؤسسات المجتمعية ومؤسسات تعميـ الخدمة االجتماعية -وتحديد المعوقات المعنية بالتعميـ-
ومعوقات المؤسسات الخدمة االجتماعية) ،وتكونت عينة الدراسة مف (=ٍ )A
فردا وىـ (@;) مف
أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات تعميـ الخدمة االجتماعية و(= )9مف مسئولي مؤسسات

المجتمع المدني المعنية بالتعميـ و( )<:مف مسئولي العممية التعميمية بالمدارس التي تـ تنفيذ

شراكات ،وأظيرت الدراسة أو رؤية أعضاء التدريس لمشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تتسـ
بالتقميدية ،واف أىـ معوقات الشراكة ىي ضعؼ قنوات االتصاؿ بيف الشركاء ووجود مفاىيـ و
ادراكات غير صحيحة لدى القائميف والمسئوليف داخؿ المؤسسات المجتمعية حوؿ حقيقة الشراكة

المفترضة .وأوصى الباحث بضرورة عقد لقاءات دورية بيـ مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات
الخدمة االجتماعية.
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 .31دراسة(عبد الرحمف )2090 ،بعنواف " :دور المنظمات األىمية في التنمية المستدامة
لممجتمع المحمي بمركز ومدينة شبيف القناطر بمحافظة القميوبية (مصر) "

ىدفت التعرؼ إلى الدور الذي تقوـ بو المنظمات األىمية في التنمية المستدامة لممجتمع

المحمي لمركز ومدينة شبيف القناطر بمصر كما ىدفت أيضا إلى التعرؼ عمى مصادر تمويؿ
المنظمات األىمية (بمركز ومدينة شبيف القناطر) لتحقيؽ التنمية المستدامة .والتعرؼ عمى الدور
اإلداري لممنظمات األىميةفي محافظة القميوبية والتعرؼ عمى فرص العمؿ التي توفرىا المنظمات
األىمية في مختمؼ المجاالت لتحقيؽ التنمية المستدامة والتعرؼ عمى المعوقات التي تعوؽ

المنظمات األىمية في محافظة القميوبية ،والتعرؼ عمى الدور المطموب لزيادة فاعمية أداء ىذه
المنظمات حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي واعتمد عمى االستبانة كأداة  ،وتكونت عينة

الدراسة مف بعض المنظمات األىمية العاممة في مركز ومدينة شبيف القناطر.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف مف أىميا :أف ىناؾ تيميشاً لدور المرأة داخؿ

جمعيات تنمية المجتمع المحمي وخاصة في المجتمعات الريفية النخفاض مشاركتيا في عضوية
مجمس إدارة تمؾ الجمعيات كما وضحت الدراسة أىمية العمؿ عمى صياغة أدوار جديدة مقترحة

لعمؿ المنظمات األىمية داخؿ المجتمع المحمي والبحث عف استراتيجيات إنمائية جديدة لممارسة
عمميا داخؿ المجتمع ليتالءـ مع المتغيرات الحادثة وتعمؿ عمى تحقيؽ التنمية المستدامة.

 .34دراسة (الطيراوي )2090،بعنواف":دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في تطوير
األداء المؤسساتي في المنظمات غير الحكومية في غزة"

ىدفت التعرؼ إلي دور استراتيجيات الموارد البشرية في تطوير األداء المؤسساتي في

المؤسسات غير الحكومية في محافظات غزة وذلؾ مف خالؿ دراسة واقع التخطيط االستراتيجي
لتنمية الموارد البشرية ،وأيضا لمعرفة توجو المنظمات غير الحكومية اتجاه االستثمار في

العنصر البشري ومدى قدرتيا عمى االستفادة مف ىذه االستراتيجيات وتقديـ الخدمات لمفئات
المستيدفة.

وقد اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الوصفي وتكونت عينة الدراسة مف جميع

العامميف في المنظمات غير الحكومية المحمية والدولية ،كما استخدـ الباحث االستبانة كأداة
لجمع البيانات .وأظيرت النتائج أف()%@8مف المنظمات غير الحكومية لدييا استراتيجيات
لمتنمية البشرية كما أظيرت الدراسة أف التمويؿ الخارجي يساىـ بشكؿ أساسي في تطوير تمؾ
االستراتيجيات كما وكشفت أيضا أف ىناؾ قصور في تخصيص موازنات في ىذه المنظمات وقد
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أوصى الباحث بأف تنشئ المنظمات غير الحكومية وحدات متخصصة إلدارة الموارد البشرية

وبناء عالقات شراكة مع المموليف.

 .35دراسة (عوض)2009،بعنواف :التكامؿ بيف المنظمات غير الحكومية وأثره عمى تحقيؽ
المشروعات المجتمعية ألىدافيا :دراسة مطبقة عمى المنظمات غير الحكومية المعنية بتنفيذ

مشروع "عدالة األسرة" بمحافظة الجيزة.

ىدفت إلى تحديد العالقة التكاممية بيف المنظمات غير الحكومية وأثرىا عمى تحقيؽ

المشروعات المجتمعية ألىدافيا ،حيث استخدـ الباحث منيج المسح االجتماعي واعتمدت

الدراسة عمى مقياس لقياس طبيعة العالقة التكاممية بيف المنظمات وتكونت مف محوريف األوؿ:

أبعاد التكامؿ بيف المنظمات غير الحكومية واشتمؿ عمى أربعة محاور فرعية

(التنسيؽ،االتصاؿ،التعاوف،التبادؿ) والمحور الثاني:أىداؼ المشروعات المجتمعية المشتركة بيف
المنظمات غير الحكومية وقد اشتمؿ عمى محوريف وىما(األىداؼ المادية ،واألىداؼ المعنوية)

وقد تـ تطبيؽ المقياس عمى(@<) مف العامميف في أربع

منظمات غير الحكومية مصرية

مشاركة في مشروع عدالة األسرة ،وخمصت الدراسة إلى ضعؼ التواصؿ بيف المنظمات غير

الحكومية وعدـ توافر مفيوـ التكامؿ بالشكؿ المطموب وأثره عمى تحقيؽ المشروعات المجتمعية

ألىدافيا .وقد أوصت الدراسة باالىتماـ بتوضيح أبعاد التكامؿ وأىمية استخدامو فيما بيف

المنظمات غير الحكومية  ،وأىمية استخداـ المنظمات غير الحكومية آلليات التكامؿ فيما بينيا،
وضرورة وجود جياز تنسيؽ بيف المنظمات غير الحكومية والدولة ،وكذلؾ بيف المنظمات غير

الحكومية فيما بينيا ،باإلضافة إلنشاء مركز معمومات عف المنظمات غير الحكومية لالستفادة
مف خبراتيا.

 .36دراسة (عدلي  )2009،بعنواف“ :دور الجمعيات األىمية في دعـ تعميـ الفقراء” في
مجاؿ التعميـ الحكومي األساسي".

ىدفت التعرؼ إلي دور الجمعيات األىمية في دعـ تعميـ الفقراء في مصر ،واستخدـ

الباحث المنيج الوصفي وكانت أداة الدراسة المستخدمة ىي المقابمة الشخصية واالستبياف.
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المنظمات األىمية العاممة بمجاؿ دعـ التعميـ .وأشار الباحث

بقياـ جمعيات خيرية كبيرة بإنشاء مدارس ابتدائية وثانوية وسعت إلى تعميـ التعميـ ونشره عمى

أوسع نطاؽ ممكف ،كما تسعى بتخصيص وقفيات تدر ريعاً لضماف المجانية واستقرار تمويؿ

التعميـ ،فضالً عف الدور الذي لعبتو المؤسسات الدولية مثؿ اليونسكو واليونيسيؼ وغيرىا في
إدخاؿ مفاىيـ ومناىج جديدة في التعامؿ مع قضية التعميـ بكؿ تفريعاتيا وعمى رأسيا مفيوـ

الشراكة في مجاؿ تعميـ الفقراء بالتحديد ،وتوصمت الدراسة إلى الدور الياـ الذي تمعبو الجمعيات
55

األىمية في دعـ تعميـ الفقراء حيث قامت مجموعة مف الجمعيات األىمية بتنفيذ مشروع رفع كفاءة
العممية التعميمية في مئة مدرسة حكومية في عدد مف المحافظات ،والتي استيدفت المعمميف

والمسئوليف عف ىذه المدارس ،ووفرت أجيزة الحاسب اآللي ،وعقدت الدورات بخصوصيا.
وأوصت الدراسة بضرورة تكثيؼ الجيود والتمويؿ المقدـ لصالح ىذه الجمعيات األىمية
ونشر مشاريعيا ومخططاتيا التنموية التعميمية في أوسع نطاؽ ممكف.
 .32دراسة (بدر وآخروف )2008،بعنواف :المجتمع المدني وسياسات الحوار حوؿ التعميـ
لمجميع في المنطقة العربية.

ىدفت التعرؼ إلى دور وآليات الشراكة بيف منظمات المجتمع المدني والحكومات

الوطنية واستخدمت الدراسة المنيج المقارف في تحميؿ االستبانات والمقابالت والمقاءات التي تمت
مع مسئوليف بالقطاعات الحكومية في دوؿ المنطقة العربية ،باإلضافة إلى مراجعة الوثائؽ
الوطنية واإلقميمية والدولية المعنية بموضوع الدراسة واستخدمت الدراسة استبياف لمشبكات
واالئتالفات ومنظمات المجتمع المدني وأسئمة موجية إلى القيادات الحكومية بقطاع التربية

والتعميـ ،وشممت عينة الدراسة عمى (=) شبكات تضـ (=<@ ):منظمة غير حكومية في ()9A
دولة عربية .وخمصت الدراسة برؤية استشرافية تسعى إلقامة شراكات مبينة عمى الثقة والشفافية

والوضوح والمسائمة والمحاسبة وتطوير األداء بيف الشركاء واقامة حوارات مجتمعية حوؿ

السياسات التعميمية وتمثيؿ منظمات المجتمع المدني والشبكات الوطنية في وضع االستراتيجيات
العامة والخطط القومية .
 .32دراسة (النباىيف )2008،بعنواف ":تقييـ أداء اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية

العاممة في قطاع غزة"

ىدفت التعرؼ إلى تقييـ أداء اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية في قطاع

غزة.وقد استخدـ الباحث المنيج لوصفي واعتمد في دراستو عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات
االبتدائية  ،وقد تكوف مجتمع الدراسة مف المدير المالي أو مف يقوـ بعممو في( @ )>Aجمعية
ومف نتائج ىذه الدراسة :

 توجد عالقة سمبية بيف ممارسة واستخداـ الوظيفة المالية والمعوقات في المنظمات غيرالحكومية في قطاع غزة.

 -اإلدارة المالية غير موجودة لدى غالبية أفراد عينة الدراسة.
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وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير مدير مالي أو مراقب حسابات في كؿ منظمة ،كما

أوصت أيضا بزيادة الدراسات المتعمقة بالمنظمات غير الحكومية العاممة في فمسطيف
وخاصة في قطاع غزة لزيادة دورىا التنموي بشكؿ كبير خاصة في ظؿ تدىور األوضاع

االقتصادية وانييار المقومات األساسية لمسمطة الفمسطينية.

 .38دراسة (الدوي )2008،بعنواف :دور المؤسسات األىمية في حؿ المشكالت التربوية

لممعاقيف حركياً في محافظات قطاع غزة.

ىدفت التعرؼ إلي دور المؤسسات األىمية في حؿ المشكالت التربوية لممعاقيف حركيا
في قطاع غزة وكذلؾ الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ الدالة إحصائياً بيف استجابات المدراء
والمعمميف باإلضافة لممشرفيف التربوييف لدور المؤسسات األىمية في حؿ المشكالت التربوية التي

تعزى لمتغير الجنس والمؤىؿ العممي وسنوات الخدمة ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي
التحميمي واعتمد عمى االستبانة كأداة لمدراسة .وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )9>9عامالً

وعاممة في المؤسسات األىمية لمتربية الخاصة.وخمصت الدراسة إلىاىتماـ بتقديـ نشاطات
اجتماعية تتناسب مع الفئة المستيدفة.المؤسسات األىمية في حؿ المشكالت التربوية لممعاقيف

حركياً في محافظات غزة في مجاؿ تنمية النواحي الثقافية ويوجد وقد خمصت الدراسة إلى الدور
الواضح لممؤسسات األىمية في توفير التالي بالترتيب :األنشطة الرياضية والترفييية ،التواصؿ مع

األسرة ،دمج المعاؽ في المجتمع ،تنمية النواحي الثقافية.
وأوصت الدراسة بضرورة االستفادة مف إمكانيات المجتمع المحمي في خدمة المعاقيف،
ودمج بعض اإلعاقات الحركية في مدارس التعميـ العاـ لالستفادة مف اإلمكانات المتوفرة لدييـ

فييا.

 .10دراسة(أغا )2007،بعنواف :تصور مقترح لتطوير الدور التربوي لممنظمات غير الحكومية
في محافظات غزة.

ىدفت إلى وضع تصور مقترح لتطوير الدور التربوي لممنظمات غير الحكومية في
محافظات غزة وتحديد مدى تمبية المنظمات غير الحكومية ألولويات إضافية في المجتمع

التربوي وعالقة المنظمات غير الحكومية مع الجيات المانحة ،وقد استخدـ الباحث المنيج
الوصفي التحميمي واعتمد الباحث عمى األدوات التالية  :استبانة موجية إلدارة المنظمات غير

الحكومية واستبانة موجية لمجيات الحكومية المشرفة واستبانة لمفئات المستفيدة ،واستخدـ

المجم وعة البؤرية حيث عقد الباحث لقاءات مع مجموعة مف الناشطيف في العمؿ المنظمي،

واستخدـ الباحث أيضاً بطاقة مقابمة مع مدير عاـ المنظمات غير الحكومية في و ازرة الداخمية ،
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حيث قدـ الباحث تصو ارً مقترحاً لتطوير الدور التربوي المنظمات غير الحكومية بمحافظة غزة

مف خالؿ تطوير الييكؿ اإلداري واألفراد والمناخ التنظيمي وحؿ إشكالية تداوؿ السمطة داخؿ

المنظمات وغياب الشفافية في صنع الق اررات وغياب الرؤية اإلستراتيجية في العمؿ المشترؾ في

البعد التنموي والتغمب عمى االزدواجية في عمؿ المنظمات .وشممت العينة (@ ):9منظمة أىمية
مف أصؿ ( )?<:منظمة تعمؿ في كافة القطاعات المجتمعية واقتصرت العينة عمى المنظمات
التي ليا نشاطات تربوية بغض النظر عف طبيعتيا ،وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الييكؿ

اإلداري وتعميؽ روح الشراكة في اتخاذ الق اررات واحتراـ مبدأ الشفافية في عمؿ المنظمات غير
الحكومية باإلضافة إلى وجود رؤية إستراتيجية لألبعاد التنموية عامة والتربوية خاصة.
 .13دراسة (عبود )2007،بعنواف ":الجيود األىمية في التعميـ الجامعي األزىري في ضوء
تجربة قرية تفينا اإلشراؼ"( .دراسة حالة)

ىدفت التعرؼ إلي تجربة الجيود األىمية

في التعميـ الجامعي األزىري بقرية تفينا

اإلشراؼ كتجربة واقعية ،والتعرؼ عمى الواقع الكمي والكيفي لتمؾ الجيود.
وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وأسموب دراسة الحالة ،و مف نتائج الدراسة :
 تعد تجربة قرية تفينا اإلشراؼ تجربة عممية قامت بمبادرة وقيادة بعض أبناء القرية دوفعوف خارجي أو حكومي أي بجيود ذاتية.

 قامت التجربة عمى استثمار الوازع الديني لدى أبناء القرية ودوف مذىبية أو حزبية أواالرتباط بأي تنظيـ حكومي أو سياسي .

 تتبنى بعض المنشآت سياسة الوقؼ والتي تحقؽ عائدا يصرؼ لدعـ التعميـ الجامعياألزىري بالقرية.
 .11دراسة (الشرعي )2007 ،بعنواف" :دور المشاركة المجتمعية في اإلصالح المدرسي
"دراسة تحميمية"

ىدفت التعرؼ إلى دور المشاركة المجتمعية في إصالح المجتمع المدرسي والى إبراز

أىمية دور المشاركة المجتمعية بمختمؼ مؤسساتيا ومنظماتيا وأفرادىا في اإلصالح المدرسي
وارتباطيا بالتطورات المعاصرة والتوجو العالمي الجديد حوؿ مفيوـ (التعميـ لمجميع) ودعـ

المجتمع ليذا االتجاه ،إضافة إلى الوقوؼ عمى التحديات التي تواجييا المدرسة وآليات التعاوف

لتفعيؿ العالقة والشراكة بيف المجتمع والمدرسة .وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لغرض
تحميؿ محتوى الوثائؽ والدراسات واألبحاث واألدبيات المنشورة التي تتعمؽ بالموضوع.
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وخمصت الدراسة إلى أف المجتمع المحمي ممثالً في األفراد ( خبراء ومختصيف وقادة

مجتمع ،ومنظمات وجمعيات أىمية يمكف أف يقوموا خبراتيـ في مجاؿ التربية واالقتصاد
والفنوف واآلداب والعموـ وتوظيفيا في االنتفاع بآرائيـ ومقترحاتيـ في سبيؿ النيوض برسالة

المدرسة ومساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا التربوية والتعميمية  ،وذلؾ عف طريؽ :

 .1تقديـ المقترحات المتعمقة بالتطورات المعاصرة مف ثورة معرفية وتكنولوجية.
 .2دعـ حمقات النقاش والدورات التدريبية لتنمية العامميف بالمدرسة.

 .3إيجاد الحموؿ لممشكالت التي تواجييا المدرسة  ،وتنمية روح التطوع .
 .4دعـ األبحاث والدراسات المتعمقة باإلصالح المدرسي.

 .11دراسة (مركز بيساف لألبحاث والتطوير والبنؾ الدولي )2006،بعنواف :دور وأداء
المنظمات الفمسطينية غير الحكومية في مجاالت التعميـ والصحة والزراعة.

ىدفت التعرؼ إلى دور وأداء المنظمات غير الحكومية الفمسطينية في القطاعات الثالثة
الصحة والتعميـ والزراعة  ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي واعتمدت عمى االستبانة

كأداة لمدارسة حيث بمغت عينة الدراسة (@?) منظمة غير حكومية مسجمة في شبكة المنظمات
غير الحكومية الفمسطينية ،وقد بينت الدراسة أف المنظمات غير الحكومية الفمسطينية في أغمب
األحياف ال تخضع لممسائمة مف قبؿ المستفيديف.

وأوصت الدراسة بأىمية تعزيز المساءلة والشفافية والشراكة مع المجتمع المحمي وضرورة
قياس األثر وتحصيؿ التغذية الراجعة لممستفيديف.
 .14دراسة (بدير )2005،بعنواف :المشاركة المجتمعية في التعميـ(د ارسة حالة إلحدى

المدارس التعاونية)

ىدفت التعرؼ إلى مفيوـ المشاركة المجتمعية في التعميـ والتعرؼ إلى بعض الخبرات
والتجارب العالمية في ىذا المجاؿ وتسميط الضوء عمى المدرسة التعاونية والكشؼ عف المعوقات
التي تحوؿ دوف تطبيؽ المشاركة المجتمعية .واستخدـ الباحث الميج الوصفي باإلضافة الى
دراسة الحالة عف طريؽ المقابالت التي أجراىا مع العامميف والمسئوليف في مدرسة منار العمـ

التعاونية ،واعد الباحث استمارة مقابمة مقننة مف إعداده وبمغ عدد أفراد العينة (<=) فردا وتكونت

العينة مف (= ):مدي ار و(= ):معمماً و( ):ولي أمر و( ):مف القيادات الشعبية والمحمية،
وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة المشاركة واتباع نظـ إدارية حديثة تقوـ عمى الالمركزية

وتوطيد االتصاؿ بيف المدرسة والمجتمع وفتح أبواب المدارس لمنشاطات الصيفية.
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 .15دراسة (إبراىيـ )2005،بعنواف" المنظمات غير الحكومية الفمسطينية دراسة جغرافية
تنموية"

ىدفت التعرؼ إلي التوزيع الجغرافي لممنظمات غير الحكومية في محافظات فمسطيف

وابراز دورىـ في تنمية القطاعات الرئيسية وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي والمنيج الوظيفي
وكانت طريقة القياـ بالبحث مكتبية وميدانيةوقد تناوؿ البحث المنظمات غير الحكومية

الفمسطينية كدراسة جغرافية تنموية ،وتتكوف مف ثالثة محاور :يتناوؿ المحور األوؿ /التنمية
الفمسطينية مف حيث األىداؼ واإلشكاليات ،والمحور الثاني /التوزيع الجغرافي لممنظمات غير

الحكومية ،والمحور الثالث /توزيع المنظمات غير الحكومية عمى القطاعات التنموية كقطاع
التعميـ والصحة وقطاع الخدمات.وتوصؿ الباحث إلى مجموعة مف النتائج ،مف بينيا أنو كاف

لممساعدات التي تمقاىا الشعب الفمسطيني مف خالؿ المنظمات غير الحكومية دور رئيسي في
عممية صموده ،وأف محافظة غزة جاءت في المرتبة األولى مف حيث عدد المنظمات غير

الحكومية المتواجدة فييا ،والبالغة (@ )9:مؤسسة تعمؿ في قطاعات مختمفة ،ويمييا في المرتبة
الثانية محافظة القدس والتي فييا (= )Aمنظمة وبينت النتائج أف قطاع التعميـ يحتؿ المرتبة
األولى مف حيث عدد المنظمات غير الحكومية العاممة فييا ،والبالغة (< )9:منظمة أىمية منيا

(> )9منظمة في قطاع غزة ،إال أف عدد المؤسسات غير الحكومية العاممة في مجاؿ األبحاث
أيضا أف النسبة األكبر مف تمويؿ نشاطات المؤسسات ىو
لـ يتعد عددىا (? ،):ومف النتائج ً
ذاتيا ونسبتيا ( )%3.37بالمقابؿ نسبة المؤسسات التي تستند في تمويميا بشكؿ كامؿ عمى
ً
الدعـ مف مؤسسات دولية( ،)%9وبشكؿ عاـ أف عمى رأس أولويات العمؿ اإلغاثي المطموب
القياـ بو مف قبؿ المؤسسات غير الحكومية ىو المساعدات النقدية ،وجاءت كفالة األيتاـ في

المرتبة الثانية ،في حيف الخدمات التعميمية في المرتبة الثالثة.
 .16دراسة (الرشيدي )2005،بعنواف "المجتمع المدني في دولة الكويت(دراسة لدور

الجمعيات األىمية)"

ىدفت التعرؼ إلى األنشطة التي تقوـ بيا الجمعيات األىمية ،ومعرفة حجـ المشاركة

ومجاالت تفعيميا في دولة الكويت وكذلؾ دور األجيزة الحكومية المعنية بالشؤوف االجتماعية
والعمؿ عمى مراقبة الجمعيات األىمية ،ومعرفة مصادر تمويميا ،وكيفية صرفو مف قبؿ الجمعيات

األىمية ومعرفة العوامؿ التي تعوؽ أداء عمميا ،مع إشراؼ عمى مستقبؿ األعضاء العامميف فييا

 ،وكاف مف أىـ القضايا األساسية التي ركزت عمييا الدراسة الدور الذي تقوـ بو الجمعيات
األىمية في المجتمع باعتبارىا أحد أشكاؿ التنظيمات في المجتمع المدني وما ىو حجـ الدور

الذي يمكف أف تقوـ الجمعيات األىمية في المجتمع في دولة الكويت.
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وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،واستعاف الباحث باالستبياف والمقابمة في

إجراء الدراسة وقاـ بإجراء بتصنيؼ االستبياف عمى عينة الدراسة لعدد مف أعضاء الجمعيات
والتي يبمغ عددىا( )=:جمعية مختمفة األنشطة ثقافيا واجتماعيا ومينيا ودينيا حيث تـ اختيار

(?) جمعيات ،وقاـ بتطبيؽ االستبياف عمى أعضاء اإلدارة العامميف بيا وبمغ عددىـ(>.)98
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

اىتماـ أفراد المجتمع الكويتي منذ القدـ بالييئات الشعبية والتطوعية قبؿ استقالؿ الدولة،
واف الحكومة الكويتية تولى ىذه الجمعيات الرعاية ،وتقوـ بتمويميا لمقياـ بأنشطتيا داخؿ المجتمع
حيث أف المجتمع الكويتي يقوـ عمى مبدأ التكامؿ والتعاوف االجتماعي ،وقد عززت الحكومة

الكويتية ذلؾ بإصدارىا لمقانوف سنة  9A>:بشاف المساعدات العامة ليذه الجمعيات ،كما أشارت
الدراسة إلى قياـ الجمعيات األىمية بدور تنموي في المجتمع مف خالؿ إقامة الندوات

والمحاضرات ،حيث يأخذ ذلؾ األولوية في أنشطة الجمعيات األىمية ،ثـ يأتي بعدىا األنشطة
التعميمية والتربوية .واف مف أىـ المعوقات التي تعوؽ المشاركة في الجمعيات نقص الموارد

المالية.

 .12دراسة (غوشة )2005،بعنواف "تقييـ البرامج في المنظمات غير الحكومية الفمسطينية "
ىدفت التعرؼ إلي تقييـ البرامج في المنظمات غير الحكومية الفمسطينية وذلؾ لموقوؼ

عمى المنظمات التي تقوـ بتقييـ برامجيا بشكؿ دوري ولمادا تقوـ بذلؾ .وقد اتبع الباحث المنيج
التحميمي واعتمد عمى االستمارة كأداة وقد قاـ الباحث بتوزيع()=Aاستمارة عمى( )=Aمنظمة ،وتـ

تحميؿ نتائج ()<Aاستمارة منيا.وتوصمت الدراسة إلى أف معظـ المنظمات تقوـ بأنشطة مختمفة

مف أجؿ تحديد فوائد برامجيا المقدمة.

وقد أوصى الباحث بضرورة تقييـ المنظمات غير الحكومية الفمسطينية لبرامجيا المقدمة

وذلؾ لرؤية مدى فعاليتيا مف آف إلى آخر لتقديـ أكبر نفع لممجتمع الفمسطيني.

 .12دراسة (نخمة وعوض )2004 ،بعنواف ":أدوار مؤسسات المجتمع المدني في دعـ
العممية التعميمية".

ىدفت التعرؼ إلى مدى فاعمية األدوار التي تقوـ بيا مؤسسات المجتمع المدني في دعـ
عممية التعميـ ،حيث استخدـ الباحثاف أسموب المقابمة الشخصية إضافةً إلى استبانة حيث تـ
تطبيقيا عمى ( );=:مدي اًر ووكيالً وأخصائياً اجتماعياً بالمدارس اإلعدادية في ست محافظات

مصرية ،وتوصمت الدراسة إلى الدور المحدود لفئتيف مف المؤسسات وىما رجاؿ األعماؿ
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والجمعيات األىمية وأف مشاركة األحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية في العممية التعميمية

نسبية إلى حد كبير ،وأف دعـ مؤسسات المجتمع المدني لمعممية التربوية التعميمية غير كاؼ
باإلضافة إلى قصور وضعؼ المشاركة المجتمعية في دعـ العممية التعميمية كما توصمت

الدراسة أيضاً إلى أف ثالث فئات ىي مجالس اآلباء وأولياء األمور ومجالس األمناء تسيـ إلى
حد ما في دعـ العممية التربوية .

 .18دراسة (شبير )2004،بعنواف :واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات غير الحكومية
في قطاع غزة وسبؿ تطويره.

ىدفت التعرؼ إلى أسباب ضعؼ وبطء عممية تنمية وادارة الموارد البشرية في

المؤسسات غير الحكومية  ،حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي واستخدـ االستبانة كأداة
لمدارسة حيث صمـ استبانتيف األولى تخص القائميف عمى إدارة المؤسسة والثانية تخص

الموظفيف في المستويات اإلدارية األخرى ،حيث وزع استبانة واحدة لممستويات العميا(القائميف
عمى إدارة المؤسسة) وثالث استبيانات لممستويات اإلدارية األخرى في كؿ مؤسسة مف مؤسسات

عينة الدراسة التي تـ اختيارىا بحيث ال يقؿ موظفييا عف (= .):وأظيرت الدراسة عدـ توافر

العناية الكافية بتخطيط وتطوير عممية التنمية وادارة الموارد البشرية وأف المؤسسات غير
الحكومية ال تمارس التخطيط ضمف منيجية وواضحة وكاممة.وأوصت الدراسة بالعمؿ عمى
تطوير نظـ وأساليب القيادة اإلدارية والعمؿ عمى مراجعة الييكؿ التنظيمي بشكؿ دوري وصياغة

إستراتيجية مكتوبة إلدارة وتنمية الموارد البشرية.
 .10دراسة (العتيبي )2004،بعنواف"إسياـ القطاع الخاص في تمويؿ التعميـ العاـ في المممكة

العربية السعودية"

ىدفت التعرؼ إلي مدي إسياـ القطاع الخاص في تمويؿ التعميـ العاـ في المممكة

العربية السعودية .وذلؾ مف خالؿ الوقوؼ عمى واقعو ومجاالتو ومعوقاتو مف وجية نظر كؿ مف
مسئولي التعميـ الخاص والعاـ في مدينة الرياض واستخدـ الباحث المنيج المسحي الوصفي مف
خالؿ استبانة وزعت عمى مسئوال مف القاطعيف العاـ والخاص واستخدـ الباحث مقياس ليكرت

الخماسي وقد كشفت نتائج الدراسة عف التالي:

 .1أف واقع إسياـ القطاع الخاص في تمويؿ قطاع التعميـ العاـ ومف وجية نظر مسئولي
التعميـ الخاص والعاـ كاف ضعيفا في مجممو وكاف مف أبرز المجاالت التي يسيـ بيا

القطاع الخاص ىي تقديـ جوائز تشجيعية وطباعة النشرات التربوية باإلضافة إلى إنشاء

مباني مدرسية.وقدمت الدراسة تصو اًر لزيادة إسياـ القطاع الخاص في تمويؿ التعميـ العاـ
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حيث يتكوف مف اربع مراحؿ ىـ:مرحمة التصميـ ،مرحمة التطبيؽ ،مرحمة التواصؿ ثـ مرحمة

التقييـ.

 .2كما توصمت الدراسة لممعيقات التي تحوؿ دوف إسياـ القطاع الخاص في تمويؿ التعميـ
في ضوء النتائج-:

 .3عدـ اىتماـ المسئوليف في التعميـ العاـ بالقطاع الخاص وامكاناتو.
 .4ضعؼ العالقة بيف إدارات التعميـ ومؤسسات القطاع الخاص وبموافقة(=;@) مف أفراد
العينة.

 .5ضعؼ التركيز اإلعالمي عمى المشاركات التي يقدميا القطاع الخاص لمتعميـ وبموافقة
 %?8مف مسئولي القطاع الخاص.

 .13دراسة (الغامدي )2004،بعنواف" اإلنفاؽ عمى التعميـ ومشاركات المؤسسات المجتمعية
في تحمؿ تكاليفو لمواجية متطمبات النيضة التعميمية في دوؿ الخميج العربي"

ىدفت التعرؼ إلي واقع اإلنفاؽ عمى التعميـ في دوؿ الخميج العربية خالؿ الفترة

مف( ،):888-9A@8كما تطرقت إلى التجارب العالمية والعربية في اإلنفاؽ عمى التعميـ وحجـ
المشاركة المجتمعية في تحمؿ تكاليؼ التعميـ باإلضافة إلى معرفة مدى استعداد المؤسسات

المجتمعية في تحمؿ نفقات التعميـ في الدوؿ الخميجية.
واستخدـ الباحث المنيج الوصفي وقاـ بتصميـ أداتيف لجمع المعمومات  ،حيث تـ توزيع
إحداىما عمى جميع مسئولي التعميـ في و ازرة التربية والتعميـ في الدوؿ الخميجية وقد بمغ

عددىػػـ(> )98مسئوالً ،واألخرى عمى عينة مف المؤسسات المجتمعية في الدوؿ الخميجية ممثمة

في مديري الشركات الخاصة والمؤسسات والجمعيات األىمية والييئات المالية وعددى ػػـ (<)9:

مسئوال .وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .1حيث حصمت المجاالت التالية عمى أعمى متوسطات إجابات مسئولي التعميـ( :تأميف
أجيزة الحاسب اآللي ،تقديـ الجوائز لمطالب ،تمويؿ المنح الدراسية ،وتوفير المستمزمات
التعميمية والقرطاسية وبناء المدارس وقد جاءت طباعة الكتب وتقديـ مبالغ نقدية في

آخر القائمة).

 .2أما وفقاً لمسئولي المؤسسات المجتمعية فقد أعطوا أىمية أكثر لممشاركة في تحمؿ
تكاليؼ (تقديـ األدوات الرياضية وأجيزة الحاسب اآللي باإلضافة لػتأميف الكتب والمراجع

والوسائؿ التعميمية).وقد توصؿ الباحث إلى عدة توصيات منيا:
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أ -التواصؿ مع جميع المؤسسات المجتمعية لجعؿ التعميـ قضية اجتماعية يشترؾ فييا
الجميع.

ب -تحديد االحتياجات التعميمية بدقة ودعوة مؤسسات المجتمع المدني لممشاركة في
تحمؿ تكاليفيا.

ج -التواصؿ اإلعالمي المستمر مع المؤسسات المجتمعية ورجاؿ األعماؿ باإلضافة إلى
عقد مؤتمرات ولقاءات دورية وتكريـ مف يشارؾ في تمويؿ التعميـ ودعمو لحث

اآلخريف.

 .11دراسة (المطيري )2004،بعنواف" :دور المنظمات غير الحكومية في المجتمع السعودي"
ىدفت التعرؼ إلىمفيوـ الدولة الرعوية مف منطمؽ اتساع دورىا في المجتمع السعودي
ومدى تنامي دور المنظمات غير الحكومية في إطار دولة ذات الطبيعة الرعوية وسماتو وسمات

المنظمات غير الحكومية العاممة فيو مف حيث تطورىا ،وتصنيفاتيا ،وأىدافيا ،وغاياتيا السياسية
واآلليات التي تعتمد عمييا لتحقيؽ ىذه األىداؼ مع تحميؿ محددات دور المنظمات غير

الحكومية كالعوامؿ ،والمتغيرات السياسية ،واالقتصادية واالجتماعية والفكرية الداخمية والخارجية
التي تتحكـ في ىذا الدور وتؤثر في تطوره سواء مف خالؿ أنماط التفاعالت التي تتـ في إطار

المنظمات غير الحكومية مع بعضيا البعض أو بينيا وبيف النظاـ السياسي ومؤسسات الدولة و
ذلؾ مف خالؿ التساؤؿ عف عدد المنظمات غير الحكومية بالدراسة والتحميؿ لنشأتيا وأىدافيا

ونشاطيا ووسائميا وانجازاتيا والمعوقات التي تواجييا ،وقد استخدـ الباحث دراسة الحالة
المنظمات غير الحكومية باختيار (= )9منظمة ،و قاـ بتطبيؽ استمارة المقابمة مع المسئوليف

في الجمعيات ،و كذلؾ استعاف الباحث باستمارة االستبياف مع أفراد المجتمع السعودي.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج أف:

 .1ىناؾ كثافة في أبعاد الدور الذي تقوـ بو ىذه المنظمات في تحقيؽ التنمية مابيف النشاط
الحيوي واإلغاثة الصحية ،والذي ارتبط وجوده مع البدايات األولى لتأسيس المممكة
السعودية استناداً إلى مبادئ الديف اإلسالمي.

 .2أف ىناؾ محدودية فيما يخص الدور السياسي ،بؿ يكاد يكوف ىذا الدور غائباً إال أنو شكؿ
أط اًر يمكف تفعيميا مستقبالً كآليات قابمة لممشاركة السياسية والتعبير عف مصالح أعضائيا.

 .3وأف ىناؾ عالقة طردية بيف زيادة عدد المنظمات غير الحكومية و زيادة حيوية المجتمع
السعودي ،كما أف ىناؾ عالقة طردية بيف تنمية المجتمع السعودي سياسياً و فاعمية

المنظمات غير الحكومية اجتماعياً.
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 .11دراسة(درويش )2002،بعنواف":دور المنظمات األىمية اإلسالمية في تربية النشء
والمعوقات التي تواجييا مف وجية نظر العامميف فييا في محافظات غزة".

ىدفت التعرؼ إلى دور المنظمات األىمية اإلسالمية في تربية النشء والمعوقات التي

تواجييا مف وجية نظر العامميف فييا بمحافظات غزة ،ومستوى ممارسة الدور التربوي الذي تقوـ
بو المنظمات األىمية تجاه النشء وحصر المعوقات التي تعيؽ دور المنظمات األىمية واستخدـ

الباحث المنيج الوصفي التحميمي وكاف مجتمع الدراسة العامميف في المنظمات األىمية اإلسالمية
األربعة وىي :المجمع اإلسالمي والجمعية اإلسالمية وجمعية الصالح اإلسالمية وجمعية

الشابات المسممات .واستخدـ الباحث المنيج الوصفي واستخدـ أداتيف:االستبانة و المقابمة لمدير
عاـ أو لرئيس قسـ أومديري فروع المنظمات األىمية في مجاالت تربية النشء والمجاؿ األخالقي

واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والرياضي والتعميمي ،وتواجو المنظمات األىمية المعوقات

مثؿ :االغالقات والمضايقات بسبب عدـ االستقرار ،وتواجو معوؽ سياسة فرض توجيات
المموليف عمى المنظمات األىمية ،وطبؽ الباحث الدراسة عمى عينة مثمت( ) %=8مف أعضاء
مجتمع الدراسة .وكانت أىـ التوصيات زيادة تعاوف المجتمع مع المنظمات التربوية وحث أبنائيـ

لالستفادة مف برامجيا وزيادة االىتماـ البحثي بالمنظمات األىمية ،ودعـ المنظمات األىمية
والوقوؼ بجانبيا مف قبؿ السمطة الوطنية الفمسطينية وتشكيؿ مجمس تنسيقي ىدفو االرتقاء بعمؿ

ىذه المنظمات مف خالؿ اإلشراؼ والتوجيو.

 .14دراسة (جبر )2002 ،بعنواف" نموذج مقترح لتمويؿ التعميـ العالي في فمسطيف مف وجية
نظر أعضاء المجمس التشريعي"

ىدفت التعرؼ إلى مدى فعالية تطبيؽ نموذج مقترح لتمويؿ التعميـ العالي في الجامعات
الفمسطينية والبحث عف مصادر تمويمية مف وجية نظر أعضاء المجمس التشريعي.
حيث استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي وكانت االستبانة والمقابمة ىما أداتي
الدراسة وقد تكوف مجتمع الدراسة مف أعضاء المجمس التشريعي والبالغ عددىـ @@ وكانت عينة

الدراسة مف جميع أفراد المجتمع ،وقد تـ حساب صدؽ االستبانة باستخداـ معامؿ الثبات ألفا
وتوصمت الدارسة إلى عدة نتائج مف أىميا:

 .1أظيرت نتائج الدراسة أف درجة استجابة أفراد المجتمع تبعا لمتغير المركز الوظيفي
لمجالي مصادر التمويؿ مف اإلنتاج الذاتي وترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ.

 .2كانت درجة االستجابة الكمية عمى مجمؿ مجاالت مصادر التعميـ مف وجية نظر
أعضاء المجمس التشريعي بنسبة عالية.
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 .15دراسة (مصطفى  )2002بعنواف" :دور المنظمات غير الحكومية في التأثير عمى
سياسات الفقر"

ىدفت التعرؼ إلى فاعمية الدور الذي تقوـ بو المنظمات األىمية السودانية في مكافحة

الفقر مف خالؿ المشاريع والبرامج التي تقوـ بيا في التغمب عمى ىذه المشكمة حسب اإلمكانات
المتوفرة لدييا ،وكيفية الوصوؿ إلى الفئات المستيدفة مف الفقراء  ،وذلؾ لما يعانيو الجزء األعظـ
مف الشعب السوداني مف جراء الحروب الداخمية  ،و نتيجة لمعزلة االقتصادية الدولية و الحصار
المفروض عمى السوداف .لذلؾ انقطعت مصادر العوف األجنبي إلى حد كبير ،و اقتصرت عمى
بعض المنظمات األىمية العاممة في مجاؿ اإلغاثة .وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى منيج دراسة

الحالة و استخدمت الباحثة المقابالت مع بعض المسئوليف في بعض المنظمات األىمية العاممة
في مجاؿ مكافحة الفقر.
و توصمت الدراسة إلى أف الجيود المبذولة لمحاربة الفقر في السوداف مازالت دوف
المطموب،ويرجع ذلؾ لعدة أسباب منيا النزاعات و الحروب القبمية التي تؤدي إلى نزوح األىالي
واتساع الفروؽ الطبقية ،وارتفاع األسعار ،وتخمي الدولي عف دورىا في توفير الخدمات األساسية

لممواطنيف كالغذاء والدواء والماء والسكف وىي متطمبات لمقومات الحياة اإلنسانية ،مما أدى إلى
عدـ قدرة المنظمات األىمية عمى سد منافذ الفقر.
 .16دراسة الصباغ ( )2009بعنواف ":تفعيؿ دور الجمعيات األىمية المصرية في التعميـ في
ضوء خبرات بعض الدوؿ المتقدمة"

ىدفت التعرؼ إلي كيفية دور الجمعيات األىمية في التعميـ قبؿ الجامعي بمصر وذلؾ

عف دراسة واقع ىذه الجمعيات مع تقديـ بعض النماذج النشطة في مجاؿ التعميـ بالواليات
المتحدة األمريكية والمممكة المتحدة لمتعرؼ عمى األدوار التي تقوـ بيا تمؾ الجمعيات في مجاؿ

التعميـ وكيفية االستفادة منيا في تفعيؿ الدور التعميمي لمجمعيات األىمية المصرية في التعميـ

قبؿ الجامعي ،وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف
النتائج أىميا ضرورة توفير مصادر تمويمية جديدة وغير تقميدية حتى يمكف توفير متطمبات

التعميـ في ضوء التقدـ السريع وعدـ كفاية ميزانية التعميـ لذلؾ.

 .12دراسة الحاشدي( )2009بعنواف ":دور خدمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع

اليمني".

ىدفت التعرؼ إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع الحضري اليمني

مف خالؿ تسميط الضوء عمى التحوؿ السياسي واالقتصادي والقانوني ،والتعرؼ عمى مالمح
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نشأة مؤسسات المجتمع المدني وتطوره في اليمف ورصد واقع العمؿ األىمي والتعرؼ عمى الفئات

المستيدفة مف أنشطة الجمعيات األىمية وخصائصيا ،والتعرؼ عمى مقدار حجـ المساعدات
الفنية والمادية التي تقدميا الجمعيات األىمية لمفئات المستيدفة ،والكشؼ عف المشاريع التنموية

مف خالؿ الواقع االجتماعي لممجتمع اليمني وتسميط الضوء عمى المعوقات التي تواجو عمؿ

مؤسسات المجتمع المدني  ،والتعرؼ عمى توقعات دور مؤسسات المجتمع المدني في المستقبؿ.
وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي في دراستو ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا :أف
الحديث عف المجتمع المدني يرتبط بوجود االستعمار وثقافة المستعمر تعمؿ ضد المؤسسات

ضمف السياؽ االجتماعي الحضاري  ،واألنشطة التي تقوـ بيا مؤسسات المجتمع المدني أعماؿ
تجربة ترتكز كميا عمى مجاؿ التنمية البشرية ،وأف معظـ مؤسسات المجتمع المدني ليس ليا
تصور واضح عمى األنشطة التنموية التي تقوـ بيا في المستقبؿ ،والغالبية العظمى مف المشاريع

ىي رعائية والجزء اآلخر منيا تنموي وحقوقي وثقافي وبيئي ،وغياب التنسيؽ بيف منظمات

المجتمع المدني العاممة في اليمف ،وعدـ وجود قاعدة بيانات مشتركة بيف المنظمات النوعية
والمنظمات بشكؿ عاـ عمى المستوى المحمي واإلقميمي والدولي ،باإلضافة إلى ضعؼ دور

المنظمات وغياب التوعية اإلعالمية.

 .12دراسة مينا( )2000بعنواف" :المنظمات غير الحكومية في مخيمات المجوء الفمسطينية
في األردف"

ىدفت التعرؼ إلي تقييـ عمؿ ىذه المنظمات وقياس مدى ارتباط البنى المؤسساتية ليا

مع األوضاع المعيشية لالجئيف وأيضا لمعرفة مدى ارتباط اإلمكانات المتاحة مع المسئوليات

واألولويات التنموية واحتياجات السكاف ىذا واحتوى البحث عمى أربعة أقساـ :األوؿ شمؿ نبذة
عف إعداد الالجئيف الفمسطينييف المقيميف باألردف وتوزيعاتيـ بالمخيمات وأوضاعيـ المعيشية

والخدمات األساسية المتوفرة لدييـ ،والثاني قدـ وصفاً عاماً لممؤسسات العاممة في المخيمات
الفمسطينية شامال بذلؾ المؤسسات الحكومية والدولية والغير حكومية ،أما الثالث فقد تـ فيو تقديـ
معمومات عف أعداد وتوزيع المنظمات فيما انتيت الدراسة بالقسـ الرابع الذي تضمف

االستنتاجات والتوصيات وقد ميد ليذه الدراسة عدة ورش عمؿ تخمميا عصؼ ذىني شمؿ العديد

مف العامميف في المنظمات األىمية وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة اىتماـ األونروا

والجيات المانحة وكذلؾ المنظمات األىمية وغير األىمية في توفير مستمزمات أساسية لالجئيف
في المخيمات الفمسطينية باألردف.والجدير بالذكر أف ىذه الدراسة تعد األولى في مجاليا عف

المنظمات غير الحكومية العاممة في مخيمات الالجئيف الفمسطينييف باألردف.
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 .18دراسة (الشدي )9993،بعنواف :دراسة تقويمية لمدى استفادة النظاـ التعميمي في
المممكة العربية السعودية مف الخطط التربوية لممنظمات الدولية واإلقميمية.

ىدفت إلى تحديد مدي استفادة النظاـ التعميمي في المممكة العربية السعودية مف الخطط

التربوية لممنظمات الدولية واإلقميمية ،وكيؼ يمكف تطوير ىذه االستفادة ،وقد استخدـ الباحث
المنيج الوصفي المسحي واعتمد عمى االستبانة كأداة لمدارسة بحيث تشمؿ المحاور التي يمكف
مف خالليا تحقيؽ االستفادة المناسبة لمدوؿ األعضاء في المنظمات الدولية ،حيث تناولت

الدراسة المنظمات التالية كعينة وىي :منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ(اليونسكو) ،المنظمة

اإلسالمية لمتربية والعموـ اإلنسانية ،المنظمة العربية لمتربية والعموـ والثقافة ،مكتب التربية العربي

لدوؿ الخميج،وتكونت العينة مف فئتيف وىما مسئولو الجيات المعنية بنشاط المنظمات التربوية
المذكورة وأساتذة كميات التربية في المممكة العربية السعودية ،وخمصت الدراسة إلى أف استفادة
النظاـ التعميمي في المممكة العربية السعودية مف الخطط التربوية أقؿ مف المتوسط لثالث

منظمات مف المنظمات المحددة ليذه الدراسة وىي اليونسكو،والمنظمة اإلسالمية ،والمنظمة

العربية لمتربية والثقافة والعموـ.كما أوصت الدراسة بأف يكوف التعاوف الدولي واإلقميمي متكامؿ

وشامؿ.

ثانيا /الدراسات األجنبية:
 .3دراسة سايموف ( )2013،Ezra Simonبعنواف "تحسف التعميـ بدولة جنوب السوداف"
""The Improvement Of Education In South Sudan
ىدفت التعرؼ إلى واقع العممية التعميمية في جنوب السوداف بعد انفصالو مؤخ ار ودور

المنظمات غير الحكومية ،حيث تمقي الضوء عمى عدد المعمميف المؤىميف و عدد المدارس و

أعداد الطمبة ،حيث أف(?)%:فقط مف السكاف البالغيف في جنوب السوداف متعمموف و ىي تعد
مف اقؿ المعدالت في العالـ.

وقد اتبع الباحث المنيج المسحي في الدراسة ،حيث أشارت ىذه الدراسة إلى دور منظمة

 USAIDفي دعـ التعميـ في جنوب السوداف و عف أىمية المكاسب و الدعـ الممتقى مف ىذه
المنظمة و ذلؾ مف خالؿ تدريب كوادر مؤىمة لمتدريس و افتتاح مدارس جديدة  ...إلخ.

و قد خرجت الدارسة بتثميف الدور الذي قامت بو منظمة  USAIDو أكدت عمى

ضرورة تكثيؼ جيود المنظمات غير الحكومية و ذلؾ لمقضاء عمى األمية في جنوب السوداف.
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 .1دراسة سيدني ( ) 2012،Kabaso Sydneyبعنواف ":دور المنظمات غير الحكومية في
دعـ التعميـ في زامبيا"

""The Role Of NGO's In Supporting Education In Zambia
ىدفت التعرؼ إلى تأثير المنظمات غير الحكومية في توفير التعميـ األساسي في زامبيا،

كما ىدفت أيضا إلى تحديد التحديات التي تواجييا ىذه المنظمات و أيضاً معرفة المشاريع ذات
الصمة بالمنظمات غير الحكومية و التي توفرىا لمرحمة التعميـ األساسي و الثانوي في زامبيا.

وقد تـ استخداـ عينة عشوائية بسيطة حيث شاركت()98منظمات غير حكومية
و()988فرد في اإلجابة عمى االستبيانات الخاصة بيذه الدراسة.
ىذا وقد بينت الدراسة دور المنظمات غير الحكومية في توفير الغذاء ودفع الرسوـ

المدرسية ألطفاؿ الشوارع واأليتاـ ،كما شاركت ىذه المنظمات في توفير برامج محو أمية

لألطػفاؿ والنساء وىدفت إلى خمؽ الوعي وتثقيؼ المجتمعات المحمية وتعميميـ القراءة والكتابة

إضافةً إلى توفير حياة أسرية أفضؿ وتحسيف نوعية حياة اإلنساف.
وقد أوصت الدراسة بما يمي:

 .1يجب عمى المنظمات غير الحكومية تدريب و تمكيف العامميف في برامج األطفاؿ.
 .2الحاجة إلى وضع المنظمات غير الحكومية في دائرة الضوء بكؿ ما يتعمؽ بشؤوف
التعميـ و العممية التعميمية وذلؾ لضماف مشاركة فاعمة جنباً إلى جنب مع الحكومات.

 .3يجب عمى المنظمات غير الحكومية وضع ىيكمية لضبط اإلدارة المالية لتصؿ إلى
المحتاجيف.
 .1دراسة إقباؿ و جافد ( )Javed 2010،Iqbalبعنواف" :دور المنظمات الغير حكومية في
تحسف التعميـ األساسي في البنجاب ،باكستاف"

"The Role Of NGO's In Improving The Primary Education In Punjab،
"Pakistan

حيث ىدفت التعرؼ إلى التحقيؽ في ىيكمية عمؿ المنظمات غير الحكومية و دراسة

الخدمات والتسييالت التي تقدميا ىذه المنظمات لمتعميـ األساسي في إقميـ البنجاب.حيث
استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي ،و قد تـ اخذ عينات عشوائية عنقودية مف أصؿ

( )99:منظمة غير حكومية تقوـ بتعزيز التعميـ األساسي في البنجاب ،حيث تـ
69

اختيار(=):منظمة غير حكومية عاممة في مجاؿ التعميـ و(=):مدي اًر باإلضافة إلى():88معمماً
و(=):خبي اًر تربوياً .وأيضا تـ اخذ عينة تتكوف مف( )=8مف أولياء أمور األطفاؿ المسجميف في
ىذه المدارس و قد تـ وضع أربعة استبيانات في ضوء أىداؼ الدراسة .وقد تـ تحميؿ النتائج

باستخداـ أسموب كا. :وتوصمت الدراسة إلى الدور الميـ الذي تمعبو المنظمات غير الحكومية
في تحسيف التعميـ األساسي إال أف الوضع التعميمي في إقميـ البنجاب مازاؿ يحتاج لمكثير مف

الجيود لموصوؿ إلى تعميـ أفضؿ.

 .4دراسة ىانشيت ( ) 2008،Ruthi Hanchettبعنواف "دور المنظمات غير الحكومية في
تعميـ البنات"

""The Role Of NGO's At Girls' Education
ىدفت التعرؼ إلى مسؤولية الدولة في تمويؿ تعميـ البنات والدور الفريد الذي يمكف أف
تقوـ بو المنظمات غير الحكومية في مساعدة الحكومات مف خالؿ الدعوة والمشاركة واستكماؿ

أعماؿ الدولة مف أجؿ ضماف تمتع جميع األطفاؿ في حقيـ بالتعميـ والمساواة بيف الجنسيف.

وقد بينت الدراسة أنو عمى الرغـ مف الحقوؽ وااللتزامات المعروفة مف الحكومات إال أف

البنات الزلف محرومات مف الحؽ في التعميـ الجيد ،حيث أف نسبة التحاؽ البنات بالدراسة أقؿ

مف الفتياف وذلؾ يرجع لعدة أسباب مف ضمنيا الفقر والنظاـ األبوي (الذكوري) وأيضاً وجود

تحييد أولويات وتمويؿ مف قبؿ الجيات المانحة والمنظمات غير الحكومية.
وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات مف أىميا:

 .1يجب التأكيد عمى تضميف جميع األطفاؿ في نظـ جودة التعميـ بغض النظر عف جنسيـ
أو ىويتيـ.

 .2تخفيض الديوف و القروض التي تحد مف تمويؿ التعميـ في الدوؿ النامية وذلؾ بمساعدة
المنظمات الغير حكومية.

 .3عمى المنظمات الغير حكومية أف تقوـ بالشراكة مع الحكومات في تحمؿ مسؤولية تمويؿ
التعميـ خاصة تمويؿ تعميـ البنات.
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 .5دراسة ( )UNSCO :2008بعنواف" تقييـ مشاريع تعميـ العموـ والتكنولوجيا في دولة
نيجيريا"

""The evaluating of Science and Technology Projects In Nigeria
ىدفت إلى تقييـ مشروع "تعميـ العموـ والتكنولوجيا" عاـ @ ، :88في نيجيريا .حيث تولت

الحكومة االتحادية في نيجيريا تمويؿ إجمالي تكاليؼ المشروع البالغة(<@):;.مميوف دوالر لمدة

ابتداء مف عاـ = ،:88حيث كانت مف مبررات المشروع أف تعميـ العموـ بالمدارس
ثالث سنوات
ً
اال بتدائية والثانوية في نيجيريا يواجو معوقات بسبب عدـ وجود مختبرات عممية ،ويقوـ عمى
المحاضرات ويتمحور حوؿ المعمميف ويفتقر إلى التطبيؽ العممي المالئـ مع استخداـ المعدات

التعميمية ،كما يتسـ بانخفاض معدؿ الفتيات والنساء المواتي يشاركف فيو .حيث استخدمت

الدراسة المنيج الوصفي،وتوصمت الدراسة إلى ضعؼ اإلمكانات المتوفرة لدى الحكومة النيجيرية
وافتقار المدارس إلى المقومات األساسية لمتعمـ .وأوصت الدراسةبضرورة

التصدي ليذه

التحديات فطمبت الحكومة النيجيرية مف اليونسكو القياـ بتصميـ مشروع إلنعاش تعميـ العموـ

والتكنولوجيا.
 .6دراسة ( )2007،Manliبعنواف" :دور وأنشطة

الشباب في كمية المعمميف بالصيف"

المنظمات غير الحكومية في تنمية

"The Role And Activities Of NGO's in Developing The Young
People in The Teachers College in The impoverished Region in
"China
ىدفت التعرؼ إلى دور المنظمات غير الحكومية وأنشطتيا في تنمية الشباب في كمية

المعمميف في المنطقة الفقيرة في الصيف .وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي حيث تـ

إجراء الدراسة عمى الطمبة والمديريف والزمالء العامميف ،كذلؾ عمى ممثمي المؤسسات التي تقدـ
الخدمة ،ذلؾ بطريقة المقابالت والمقاءات وتطبيقيا عمى عينة عشوائية مف مجتمع الدراسة.
أظيرت نتائج الدراسة مدى االستفادة الناجحة مف المعرفة باستخداـ التدريب المتقدـ،
وتحقيؽ مستويات عالية مف الرضا بسبب تنمية الفرد ،بالمقابؿ أظير أعضاء ىيئة التدريس

مالحظات حوؿ التحديات التي يواجيونيا مف حيث انخفاض مستوى برامج التدريب بسبب قمة
الربط الشبكي ،إضافة إلى البقاء عمى حالة عدـ اليقيف بالنسبة لالعتماد عمى الدور االجتماعي

في إطار البرنامجمف وجية نظر القائميف عمى الخدمة في المؤسسات المعنية.
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 .2دراسة(موسى )2007 ،بعنواف ":الدور التنموي لمجمعيات األىمية اإلسالمية ببوركينافاسو"
""The Educational Role Of Islamic NGO's In Burkina Faso
ىدفت التعرؼ إلى الدور التربوي لممنظمات (الجمعيات) غير الحكومية اإلسالمية،
وتقديـ تصور مقترح لتفعيؿ دورىا ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي لجمع الحقائؽ

والمعمومات،كما واستخدمت الدراسة المقابالت الشخصية والزيارات الميدانية والمالحظات
واالستبيانات كأدوات لمدارسة.
وأىـ ما توصمت لو ىذه الدراسة:
 .1وجود أكثر مف (>= )9جمعية أىمية إسالمية في بوركينا فاسو،وأف ىناؾ جمعيات
إسالمية قد تأثرت بالجمعيات المسيحية ،باإلضافة إلى بعض الجمعيات التي أنشئت

بسبب التعاطؼ اإلنساني.

 .2أف أىداؼ ىذه الجمعيات دينية وتعميمية وليست سياسية ،كما أثبتت نجاحيا في تقديـ
الخدمات التعميمية سواء (التعميـ النظامي أـ غير النظامي).

وقد كشفت الدراسة أف أكبر المشكالت التي تعرقؿ عمؿ الجمعيات األىمية ىو ضعؼ
البناء المؤسسي ونقص الخبرة وأف المدربيف غير مؤىميف ،وقد أوصى الباحث بإشراؾ الجمعيات

األىمية مع و ازرة التربية والتعميـ في إصالح مستوى التعميـ في البمداف العربية.

 .2دراسة (تشونالف )2006،Chunlanبعنواف":المنظمات غير الحكومية ودورىا في تنمية

التعميـ بالصيف"

"Non-Governmental Organizations And The Development of
"China's Education
ىدفت التعرؼ إلى واقع المنظمات غير الحكومية ودورىا في تنمية التعميـ في الصيف

والصعوبات التي تواجييا ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي .ومف أىـ ما توصمت إليو ىذه
الدراسة أف ىذه المنظمات وبالتعاوف مع مؤسسات تنمية الشباب ،قد قامت في خوض تجارب

ومحاوالت دعا ليا القرف الواحد والعشروف الستحداث التعميـ وزيادة نسبة المشاركة وااللتحاؽ،

وتبيف لو أف ىذه المنظمات غير الحكومية واجيت استراتيجيات تعكس الصعوبات التي قد
ّ
قائما دوف
تقابميا في أدائيا وعمميا ،مثؿ نقص األمواؿ ،وأف تدريب المتطوعيف والموظفيف كاف ً
وجود نظاـ مدروس.
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 .8دراسة (الوكالة العالمية اليابانية لمتعاوف)2003،بعنواف ":تقييـ المشاريع التربوية الممولة
مف الوكالة اليابانية لمتعاوف في جنوب إفريقيا"

"An evaluating of The Educational Project That Funded from JICA
"In South Africa
وىدفت إلى تقييـ إدارة المشاريع التربوية المموؿ مف الوكالة العالمية اليابانية لمتعاوف

والذي ينفذ في جنوب أفريقيا ،وقد استخدـ المشروع التقييـ وفؽ معايير االرتباط والفاعمية

والكفاءة ،واألثر ،واالستدامة) .

وأشارت نتائج التقييـ إلى نجاح أوؿ مشروع تربوي ياباني في إفريقيا ،حيث أشارتالنتائج

إلى نجاحو مف حيث مدى مالئمة المشروع لمفئات المستيدفة وكفاءتو في تحقيؽ المخرجات
ومرونة اإلدارة اليومية وفاعميتو في تحقيؽ األىداؼ وأثره عمى المجتمع واستدامتو،واعتبر ىذا

المشروع نموذ ًجا لممشاريع األخرى في المنطقة.

آنزر ) (Anzar,2002بعنواف" :قطاع المنظمات غير الحكومية في
ا
 .30دراسة

الباكستاف:الماضي والحاضر والمستقبؿ":

""NGO's Sector In Pakistan: Past ،Present and Future
ىدفت التعرؼ إلى واقع قطاع المنظمات غير الحكومية في الباكستاف بالماضي

والحاضر والمستقبؿ ،حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي وكذلؾ االستبانة كأداة لمدارسة
وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة المنظمات غير الحكومية العاممة في باكستاف .وقد بيف فييا

ثقة أفراد المجتمع المحمي بدور المنظمات غير الحكومية في الدعـ والتنمية ،ووضح مف خالؿ

الدراسة مدى االنتشار الواسع لوجود المنظمات غير الحكومية في مناطؽ مختمفة في البالد
لتحقيؽ ىذه الغاية ،وأنيا تقوـ بتقديـ خدماتيا مف خالؿ مبدأ الشراكة بيف القطاعيف العاـ

والخاص مع المنظمات غير الحكومية.

وأظيرت الدراسة أف المنظمات أسيمت بشكؿ واضح في خفض تكاليؼ متطمبات
المدارس الخاصة في األحياء الفقيرة في البالد ،وأنيا حققت نجاحات في إنشاء مدارس خاصة

أيضا أف المنظمات غير الحكومية ساعدت في تحسيف وتطوير المدارس
باإلناث ،كما أظيرت ً
الحكومية كذلؾ تدريب المعمميف أثناء أداءىـ لعمميـ ،كما قدمت خدمات مراكز تعميـ الطفولة في
بناء عمى أولوية التعميـ المبكر التي وضعتيا الحكومة.
المدارس الخاصة ً
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 .33دراسة جاجاثاف( )2009،Jagannathanبعنواف" :دور المنظمات غير الحكومية في
التعميـ األساسي :دراسة لست منظمات غير حكومية في اليند".
Primary

in

"The Role of Nongovernmental Organizations
Education: A Study of Six NGO's in India".

ىدفت التعرؼ إلى دور المنظمات غير الحكومية في التعميـ االبتدائي و توثيؽ مساىمتيا

في دعـ واثراء برامج التعميـ في البعد الوطني والتعاوف مع الحكومة في إطار أوسع ،وتوضيح
المزايا النسبية التي يمكف أف تحققيا المنظمات غير الحكومية في مشاريع لتعميـ ،واعتمدت

الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي حيث قامت بمسح جميع البيانات التي تـ جمعيا مف
التقارير السنوية والمنشورات وتقارير الرصد ،باإلضافة لمزيارات الميدانية لمكاتب المنظمات غير

الحكومية ومديري ومعممي المدارس  ،وتـ استخداـ االستبيانات كأداة لمدارسة ،كما تناولت

الدراسة ستة مف المنظمات غير الحكومية باليند .وخمصت الدراسة إلى ضرورة وضع

استراتيجيات مصمصة خصيصاً لممبادرات مف أجؿ األطفاؿ الذيف ال يزالوف خارج المدرسة،
واألطفاؿ الذيف يعمموف بالشوارع ،وأطفاؿ األسر الفقيرة والمياجرة.وأوصت الدراسة في ضوء

اإلدراؾ المتزايد ألىمية المنظمات غير الحكومية باف يتـ بناء ثقافة التعاوف والثقة مع المنظمات

غير الحكومية  ،وأف عمى الحكومة أف تدعـ ىذه المنظمات واف تعيد النظر في بيتيا التحتية.
 .31دراسة ماكمور ) (Maclure,2000بعنواف" :المنظمات غير الحكومية والتعميـ في

الصحراء اإلفريقية"

(Maclure, 2000): "NGOs and Education in Sub-Saharan Africa.
"Instruments of all Hegemony or Surreptitious Resistance
ىدفت التعرؼ إلى دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز المقاومة ضد الييمنة عمى

وتحديدا في دوؿ شبو الصحراء اإلفريقية ،وكانت الييمنة عمى شكؿ سيطرة النخبة
التعميـ،
ً
سياسيا أـ
الحاكمة ونشرىا األفكار التي تم ّكنيا وتعزز قوتيا لنظاميا في العالـ ،سواء كاف
ً

ثقافيا ،حيث اعتبر التعميـ آنذاؾ مف ميمات الحكومة ،ذلؾ ألنو مف الوسائؿ الفعالة
اجتماعيا أـ ً
ً
لفرض الدولة وتعزيز شرعيتيا ،لذا ظيرت المنظمات غير الحكومية لتعديؿ وتجديد مثؿ ىذه

التكيؼ الييكمي ،مما
ًا
األفكار ،مما أحدثت
اتيجيا عمى سياسة الدولة ،وفرضت برامج ّ
تغيير استر ً
أدت إلى ظيور جماعات وجيات فاعمة تيتـ بالتنمية المؤسسية ،واستخدـ الباحث المنيج
الوصفي واستخدـ المقابالت وجمع الوثائؽ كأداة لمدارسة ،خمصت الدراسة إلى نوعية الخدمات
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التعميمية المتردية في الصحراء األفريقية ودور الحكومات وىيمنتيا عمى أنظمة التعميـ وفرضيا

مناىج تتناسب وسياستيا الخاصة ،لذا أوصت الدراسة أىمية تكاثؼ جيود المنظمات غير
الحكومية واىتماميا بجوانب التنمية خاصة الجانب التعميمي منيا.
 .31دراسة قراندفوكس وآخروف ( )2000،Grandvaux& Othersبعنواف ":تطوير
الشراكة :دور المنظمات غير الحكومية في التعميـ األساسي في أفريقيا".

"Evolving Partnership: The Role of NGO's in Basic Education in
Africa".
ىدفت التعرؼ إلى دور المنظمات غير الحكومية في مجاؿ التعميـ األساسي في أفريقيا،

حيث اعتمدت الدراسة عمى منيج دراسة الحالة النسبية لدور ىذه المنظمات ،حيث تـ جمع
البيانات مف وثائؽ المنظمات وتقييـ الجيات المانحة باإلضافة لممقابالت مع ممثميف مف

الحكومة والمنظمات غير الحكومية والزيارات الميدانية لمواقع المشاريع ،وتكونت عينة الدراسة

مف المنظمات األىمية المدعومة مف الوكالة األمريكية لمتنمية في أربع بمداف أفريقية وىي :أثيوبيا

وغينيا ومالوي ومالي .وخمصت الدراسة إلىعدة نتائج أىميا  :أف المنظمات غير الحكومية

أصبحت مف مكونات نظـ التعميـ في جميع أنحاء أفريقيا ،وأف عدـ ثقة الحكومة بالمنظمات غير
الحكومية أدى إلى مزيد مف المراقبة والرصد ليا حيث نتج عف ذلؾ إنشاء آليات تعاوف وتواصؿ

بيف ىذه المنظمات وبيف الحكومة  .وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مشاركة المجتمع المدني

مع المنظمات الحكومية في مجاؿ التعميـ.

 .34دراسة ( )1999،Jarvisبعنواف" :دور المنظمات غير الحكومية في تنمية المجتمع
المحمي بأوغندا (التنمية الدولية واالبتكارات-العمميات واالنتاجات)"

"The Role Of NGO"S In Prosperity Of The Local Community In
"Uganda
ىدفت التعرؼ إلى مشروع تنمية المجتمع المحمي في شرؽ أوغندا ،وقامت ىذه الدراسة

بدراسة استقصائية عمى عينة عشوائية ؿ(?< ) :أسرة عمى مستوى القرية لمتعرؼ عمى مستوى
الدخؿ والخدمات التي تقدـ في مجاؿ الصحة المجتمعية واألنشطة المدرسية.
كما ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف المنظمات األىمية والشباب،
والوسائؿ التي تستخدميا المنظمات األىمية في توطيد عالقتيا معيـ وما ىي النشأة الشابة التي

تولييا اىتماما أكثر مف غيرىا .باإلضافة إلى التعرؼ عمى احدث اآلليات التي تستخدميا،
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ومالمح الوعي السياسي حوؿ بعض القضايا الدولية العالقة مثؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي

والحياة السياسية الداخمية واإلقميمية.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا :أف العالقة بيف المنظمات األىمية

والشباب تتسـ بااليجابية حيث تحرص المنظمات األىمية عمى توطيد عالقتيا بالشباب لما
يمتمكونو مف قدرة عمى التغيير ،كما تسعى كؿ المنظمات إلى التواصؿ مع بعضيـ البعض ومع
الشباب واف كاف الشباب في بعض األحياف ىـ األكثر حرصا عمى التواصؿ .كما يسعى الشباب
إلى تنمية مياراتيـ والحصوؿ عمى ميارات جديدة .باإلضافة إلى أف المنظمات ىي أحدى

مصادر الوعي السياسي لمشباب لكف مازاؿ دورىا محدود .

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تبيف مف خالؿ العرض السابؽ معظـ الدراسات ىدفت إلى معرفة دور المنظمات غير
الحكومية (بمختمؼ تسمياتيا) في عمميات التنمية في مجاالت عدة وفي أكثر مف مجتمع مع

التركيز عمى دور المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ ألىميتو في التأثير عمى تنمية

المجاالت األخر ،ونرى مف خالؿ العرض السابؽ ليذه الدراسات أىمية الدور الذي تمعبو

المنظمات غير الحكومية في تحسيف مخرجات التعميـ ،والعمؿ عمى محو األمية في المجتمعات

الفقيرة باإلضافة إلى تقديـ المشاريع واألنشطة .إال أف دورىا مازاؿ ميمشاً ومحدوداً في المنطقة
اإلقميمية وأف كاف دورىا يقتصر في أغمب األحياف عمى الدور الرعائي الخدماتي واإلغاثي أكثر

مف دورىا التنموي ،وترى الباحثة أف ،ذلؾ يرجع إلى تخوؼ الحكومات مف التعامؿ مع ىذه

المنظمات وضعؼ وجود ثقافة التعاوف والتواصؿ والشراكة بيف المؤسسات الحكومية والغير

حكومية ،باإلضافة إلى النظرة السائدة في بمداف العالـ النامي بأف أعماؿ اإلغاثة وتقديـ العوف
المباشر لمفقراء أفضؿ مف الدعـ التنموي بما يشممو مف جوانب عمى المدى البعيد.

ومف خالؿ استعراض الدراسات السابقة تبيف أف ىذه الدراسة تتفؽ مع دراسة

(بعموشة(،):89;،ياسيف(،):898،أغا(،):88?،عدلي(،):88A،تشونالف):88>،

ودراسة

(الصباغ ):889،ودراسة (ماكمور ):888،ودراسة (عبد التواب(،):898 ،سيدني،):89:،
(اقباؿ وجافد):898،في دراسة دعـ المنظمات غير الحكومية لمتعميـ وتتفؽ مع

(الغامدي ):88<،في دراسة واقع ودعـ لممنظمات غير الحكومية المؤسسات التعميمية بينما
تناولت دراسة (ىانشيت ):88@،دور المنظمات غير الحكومية في تعميـ البنات ،ىذا وقد درست
معظـ الدراسات دور المنظمات غير الحكومية في دعـ وتحسيف التعميـ .وتميزت الدراسة

الحالية في دراسة الدعـ المقدـ لممدارس في محافظات غزة وىو موضوع البحث الحالي.
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ومف المالحظ أف الدراسات السابقة تـ إجراؤىا مف الفترة ما بيف (; ،):89;-9AAحيث

بمغ العدد اإلجمالي الدراسات السابقة ب ( )<8دراسة عربية ومحمية و (> )9دراسة أجنبية ،و
في ما يمي عرض لما جاء في الدراسات السابقة مف حيث:
أوالً :األىداؼ :حيث أف غالبية الدراسات السابقة ىدفت لمكشؼ عف ادوار متعددة

ومتخمفة لممنظمات غير الحكومية في عمميات التنمية المختمفة (التعميـ والصحة والزراعة)
باإلضافة تنمية خبرات العامميف بالمنظمات وحؿ المشكالت التربوية و محو األمية ودعـ

الفقراء ،مثؿ دارسة كؿ مف (مانمي( ،):88?،الدوي ،):88@،و(بعموشة( ،):89;،أبو
عواد( ،):89:،قاسـ( ،):89:،أغا ،):88?،ودراسة (نخمة وعوض.):88<،

ثانياً :المنيج :حيث استخدمت غالبية الدراسات السابقة المنيج الوصفي (التحميمي غالبا

– والمسحي والكمي) ،واختمفت دراسة (عوض ):88A،حيث استخدمت المنيج المسحي

االجتماعي ،ودراسة كالً مف (قاسـ ):89:،و(أبو سيؼ ):899،باستخداـ المنيج
االنثروبيولوجي ودراسة الحالة ،باإلضافة إلى د ارسة (ابراىيـ ):88=،التي استخدمت المنيج

الوظيفي بجانب الوصفي ،ودراسة (مصطفي ):88:،استخدمت منيج دراسة الحالة ،باإلضافة

إلى (بدر وآخروف ):88@،استخدمت المنيج المقارف،ودراسة (مانمي):88?،حيث استخدمت
المقابالت الشخصية.

ثالثاً:األدوات :اعتمدت أغمب الدراسات السابقة عمى االستبانة كأداة لمدراسة  ،إال أف

بعض الدراسات استخدمت أدوات أخرى بجانب االستبانة مثؿ(األغا ):88?،باستخداـ المجموعة
البؤرية والمقابمة ،ودراسة (بعموشة ):89;،باستخداـ المجموعة البؤرية ،ودراسة (موسى):88?،

باستخداـ المقابالت الشخصية والزيارات الميدانية والمراسالت ،كما أف بعض الدراسات

استخدمت أدوات مغايرة كدارسة (مانمي ):88?،حيث استخدـ المقابالت ،ودراسة
(جاجاناثاف ):889،حيث استخدـ الزيارات الميدانية والمناقشات وجمع المنشورات والمعمومات.
رابعاً :العينة :حيث استيدفت معظـ الدراسات العامميف في المنظمات غير الحكومية

اء المحمية أـ الدولية مثؿ(:مدير-مدير مشروع –رئيس قسـ) كدراسة (الكفارنة،):89:،
سو ً
(الديراوي( ،):89:،قاسـ( ،):89:،السراج ):898،باإلضافة إلى مديري المدارس
(بعموشة( ،):89;،عبد التواب.):898،
أوجو االتفاؽ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .1تشابو بعض مجاالت الدراسة.

 .2استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.
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 .3استخداـ أداة االستبانة.
أوجو االختالؼ بيف الدراسة الحالية و الدراسات السابقة:
 .1اختالؼ البيئة التي طبقت فييا الدراسة الحالية.
 .2تناولت الدراسة مجاؿ دعـ المنظمات لمتعميـ وىو موضوع تناولتو قمة مف الدراسات السابقة
بصورة مباشرة رغـ أىميتو البالغة.

 .3تقديـ سبؿ تطوير لدور وجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس
محافظات غزة.

وقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في:
 .1تحديد أداة الدراسة وتحديد المنيج المناسب لمدارسة وىو المنيج الوصفي.
 .2صياغة الفروض واألىداؼ لمدارسة.

 .3وفي االستفادة مف الدراسات في كتابة اإلطار النظري.
 .4وضحت نقاط الضعؼ والقصور التي بمكف تعديميا والتركيز عمييا.
 .5وسعت مف إدراؾ الباحثة بأبعاد الدراسة .

 .6ىذا باإلضافة إلى الرجوع إلى المصادر والمراجع في بعض الدراسات واالستعانة بيا.
 .7توضيح الخطوات الفنية المتبعة في إجراءات الدراسة.

 .8اختيار األسموب األنسب لممعالجات اإلحصائية لمدرجات الخاـ لعينة الدراسة واالستعانة في
توضيح وتفسير النتائج.
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انفصم انرابع
انطريقة واإلجراءات
 منيج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة

 أدوات الدراسة
 صدؽ المقياس
 ثبات المقياس

 إجراءات الدراسة

 المعالجات اإلحصائية
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مقدمة:
يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً مفصالً لإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة ،وقد
اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى منيج الدراسة ووصؼ مجتمع الدراسة ،وتحديد عينة الدارسة ،واعداد
أداة الدراسة(المقياس) ،والتأكد مف صدقيا وثباتيا ،وبياف إجراءات الدراسة واألساليب اإلحصائية
التي استخدمت في معالجة النتائج ،وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

أوال :منيج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،والذي يعرؼ بأنو " طريقة في البحث
تتناوؿ أحداث وظواىر وممارسات موجودة متاحة لمدراسة والقياس كما ىي ،دوف تدخؿ الباحث
في مجرياتيا ،ويستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا فيصفيا ويحمميا( .األغا ،واألستاذ،
 )@;:9AAAمف خالؿ وصؼ جيود ودور المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في
مدارسمحافظات غزة وتحميؿ النتائج المتعمقة بأداة الدراسة.

ثانيا :مجتمع الدارسة:
يتكوف مجتمع الدارسة مف جميع مدراء المدارس الحكومية بمراحميا ،ومدارس التابعة
لوكالة الغوث بمراحميا والبالغ عددىـ ( )><8وفقاً إلحصائية (مركز المصادر والمعمومات-
و ازرة التربية والتعميـ) والتي حصمت عمييا الباحثة في يناير<.:89

ثالثا :عينة الدارسة :
العينة االستطالعية :قامت الباحثة بتوزيع االستبانة عمى عينة طبقية عشوائية
قواميا( );8مفردة مف مجتمع الدراسة األصمي مف المدارس و ازرة التربية والتعميـ ومدارس وكالة
الغوث بقطاع غزة مف مختمؼ المحافظات ومف كال الجنسيف بما نسبتو (@> ) %<.مف
مجتمع الدراسة األصمي .والجدوؿ رقـ ( ;)يوضح العينة االستطالعية لمدارسة.
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جدوؿ رقـ ()3

عينة الدراسة االستطالعية ( ف= )30
المحافظة

وكالة الغوث

وزارة التربية والتعميـ
ذكور

إناث

ذكور

إناث

شماؿ غزة

:

:

:

:

غزة

:

:

:

:

الوسطى

:

9

9

9

خاف يونس

9

9

9

9

رفح

9

9

9

:

المجموع الفرعي

@

?

?

@

المجموع حسب الجية المشرفة

=9

المجموع الكمي

=9
;8

العينة الميدانية :حيث قامت الباحثة بأخذ عينة ميدانية وفقاً لممعادلة المذكورة الحقاً
قواميا ():<8مف مجتمع الدراسة البالغ عدد ( )><8مف مديري المدارس التابعة لكالً مف و ازرة
التربية والتعميـ ووكالة الغوث.محذوفاً منيا العينة االستطالعية البالغ عددىا( );8مفردة
باإلضافة لعدد غير المستجيبيف لالستبانة والبالغ عددىـ (>;) مف مديري المدارس .حيث
قامت الباحثة بتوزيع( ):=8بواقع (> )%;A.8مف مجتمع الدراسة األصمي وتـ استرداد
(<.):9
حيث أف:
 zىي قيمة التوزيع الطبيعي المعياري وتساوي >9.A
pىي نسبة نجاح التجربة
qىي نسبة الفشؿ في التجربة العشوائية
eىي مقدار الخطأ في التقدير
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معادلة تخفيض العينة

والجدوؿ رقـ ( )4يبيف عدد أفراد عينة الد ارسة الميدانية والبالغ عددىـ ( )294بما نسبتو
( )%33.43مف مجتمع الدراسة األصمي.
جدوؿ رقـ ()4

عينة الدراسة الميدانية حيث (ف=)294
المحافظة

وكالة الغوث

وزارة التربية والتعميـ
ذكور

إناث

ذكور

إناث

شماؿ غزة

?9

;9

9:

@

غزة

9A

=9

9:

98

الوسطى

;9

@

A

?

خاف يونس

<9

99

98

>

رفح

A

?

@

>

المجموع الفرعي

?:

<=

@<

?;

المجموع حسب الجية المشرفة

>9:

المجموع الكمي

@@
<:9

أدوات الدراسة:

أعدت الباحثة استبانة لجمع المعمومات وآراء مديري ومديرات المدارس التابعة لكالً مف

و ازرة التربية والتعميـ ووكالة الغوث حوؿ جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ

في مدارس محافظات غزة (دراسة تقويمية) ،وتعتبر االستبانة مف أحد األدوات المعتمدة في
المنيج الوصفي التحميمي.
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بناء االستبانة:

قامت الباحثة ببناء االستبانة بعد االطالع عمى األدب التربوي الحديث الذي سبؽ

عرضو،و ذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة حسب الخطوات التالية:

 -9االطالع عمى األدبيات التربوية ذات العالقة بموضوع البحث "جيود المنظمات غير
الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة.

 -:تـ تحديد المجالت التي تتكوف منيا االستبانة وىي المجاالت التالية( :جيود المنظمات غير
الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي  -جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز

األنشطة– جيود المنظمات فير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة واألسرة باإلضافة إلى

المعيقات التي تواجو عمؿ المنظمات غير الحكومية) ،وذلؾ وفقا لالستبياف المفتوح التي قامت
الباحثة بتوزيعو عمى عدد مف مديري المدارس باإلضافة إلى عدد مف مديري المنظمات غير

الحكومية أو مف ينوب عنيـ.

; -صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

< -استعانت الباحثة ببعض مقاييس الدراسات السابقة ذات العالقة بجيود المنظمات غير
الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة ،بعد مواءمتيا لمدارسة الحالية منيا

دراسة (المشيرواي ،):89: ،دراسة (قاسـ ،):89: ،دراسة (بعموشة ):89;،ودراسة (الكفارنة،
.):89:

= -إعداد االستبانة في صورتيا األولية حيث تكوف مف (?<) فقرة موزعة عمى (<) مجاالت
والممحؽ رقـ ( ):يبيف االستبانة في صورتيا األولية.

> -عرض االستبانة عمى (= )9مف المحكميف التربوييف ،حيث شممت قائمة التحكيـ عمى
مجموعة مف أعضاء الييئة التدريسية في جامعات محافظاتغزة وو ازرة التربية والتعميـ بغزة.

? -بعد إجراء التعديالت التي أوصى بيا المحكموف تـ إضافة(;) فقرات ليصبح العدد الكمي
لفقرات االستبانة ( )=8فقرة بعد الصياغة النيائية وبعد تعديؿ بعض الفقرات تحت المجاالت

سالفة الذكر حيث تكوف المجاؿ األوؿ مف ( )9:فقرة والثاني مف (; )9فقرة والثالث مف()98

فقرة والرابع مف (= )9فقرة.حيث أُعطي لكؿ فقرة وزف مدرج وفؽ مقياسميكرت الخماسي
لالستجابات (دائماً  -غالباً  -أحياناً  -ناد ار – أبداً).

وصؼ االستبانة:

تـ بناء االستبانة لتحقيؽ أىداؼ الدارسة وذلؾ لموقوؼ عمى بجيود المنظمات غير

الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة ،حيث اشتممت االستبانة عمى ()=8
فقرة تقع تحت (<) مجاالت ىي( :جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي
83

والموجستي  -جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة – جيود المنظمات فير
الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة واألسرة باإلضافة إلى المعيقات التي تواجو عمؿ

المنظمات غير الحكومية) ،حيث تكونت العينة المستيدفة مف مديري ومديرات المدارس
الحكومية والتابعة لو ازرة الغوث في مختمؼ المراحؿ وذلؾ لمتعرؼ إلى جيود ودور المنظمات
غير الحكومية في دعـ التعميـ في مدارس محافظات غزة ومعرفة درجات تقدير العينة وآرائيـ

فيما تقدمو ىذه المنظمات لمتعميـ.

وقد تـ وضع مقياساً خماسياً لالستجابات وىي(دائماً  -غالباً  -أحياناً  -ناد ار – أبداً)

وتصحح عمى التوالي بالدرجات (= .)9 -:- ;- <-والجدوؿ رقـ ( =) يوضح توزيع فقرات
االستبانة عمى مجاالت الدراسة:

جدوؿ رقـ ()5

لتوزيع فقرات االستبانة عمى مجاالت الدراسة
المجاؿ

الرقـ

عدد الفقرات

األوؿ

جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي

9:

الثاني

جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة

;9

الثالث

جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة واألسرة

98

الرابع

المعيقات التي تواجو عمؿ المنظمات غير الحكومية

=9

المجموع الكمي لعدد الفقرات

50

صدؽ االستبانة:

ويقصد بصدؽ المقياس (االستبانة) :أف تقيس فقرات المقياس ما وضعت لقياسو ،أي أف

تؤدي وتقيس فقرات االستبانةما وضعت لقياسو فعالً،ويقصد بوضوح االستبانة وفقراتيا ومفرداتيا
ومفيومة لمف سوؼ يشمميـ االستبانة وكذلؾ أف تكوف صالحة لمتحميؿ اإلحصائي ،ولمتأكد مف

صدؽ االستبانة قامت الباحثة باستخداـ طريقتيف:

أ – صدؽ المحكميف:

حيث تـ عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف مختصيف

بالتربية ويوضح ممحؽ رقـ (;) أسماء المحكميف حيث قاموا مشكوريف بإبداء آرائيـ ومالحظاتيـ
حوؿ مدى مناسبة وانتماء فقرات االستبانة إلى مجاالتيا األربعة باإلضافة إلى وضوح صياغتيا

المغوية ،كما قاموا بتعديؿ صياغة بعض الفقرات أو إضافة فقرات جديدة وفي ضوء تمؾ اآلراء تـ
84

إجراء التعديالت المناسبة والتي اتفؽ عمييا معظـ المحكميف لتخرج في صورتيا النيائية كما

يوضحو ممحؽ رقـ (<).

ب – صدؽ االتساؽ الداخمي:
حيث جرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة بتطبيقيا عمى عينة استطالعية

قواميا ( );8مف مديري ومديرات المدارس التابعة لمحكومة ولوكالة الغوث ثـ تـ حساب صدؽ
االتساؽ الداخمي لالستبانة بإيجاد معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة

الكمية لالستبانة ،وكذلؾ بيف كؿ فقرة ودرجة مجاليا ،وكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة والدرجة

الكمية لالستبانة كما يمي:

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة و الدرجة الكمية لالستبانة :لقد قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع الدرجة

الكمية لالستبانة كما يوضحيا الجدوؿ (>):

جدوؿ رقـ ()6

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

الرقـ

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

الرقـ

9

==8.

دالة عند 8.89

7

?<8.

دالة عند 8.89

3

><8.

دالة عند 8.89

9

@=8.

دالة عند 8.89

المجاؿ األوؿ :جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي

2
4
5
6

<=8.
?=8.
>=8.
==8.

8

دالة عند 8.89
دالة عند 8.89
دالة عند 8.89

90

8.=A

92

8.?8

99

دالة عند 8.89

;>8.

المجاؿ الثاني :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة

;>8.

9

8.>A

دالة عند 8.89

8

3

>>8.

دالة عند 8.89

10

8.=:

12

;?8.

2
4
5
6
7

=@8.
8.@8
8.>A
@=8.
>?8.

9

دالة عند 8.89

11

دالة عند 8.89
دالة عند 8.89

13

دالة عند 8.89
دالة عند 8.89

9

><8.

دالة عند 8.89
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دالة عند 8.89
دالة عند 8.89
دالة عند 8.89

==8.

دالة عند 8.89
دالة عند 8.89

@>8.
8.@:
<@8.

المجاؿ الثالث :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة واالسرة
6

دالة عند 8.89

?=8.

دالة عند 8.89
دالة عند 8.89
دالة عند 8.89
دالة عند 8.89

دالة عند 8.89

2

الرقـ

3
4

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

@?8.

دالة عند 8.89

8.>:
8.?:
=>8.

5

الرقـ

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

8

@>8.

دالة عند 8.89

دالة عند 8.89

7

دالة عند 8.89

9

دالة عند 8.89

=<8.
8.=9
;?8.

10

المجاؿ الرابع :المعيقات التي تواجو عمؿ المنظمات غير الحكومية

9

<<8.

دالة عند 8.89

8

3

8.?9

دالة عند 8.89

10

8.?A

12

8.=9

2

=>8.
?<8.

4

8.=A

5

8.=A

6

@>8.

7

9

دالة عند 8.89
دالة عند 8.89
دالة عند 8.89
دالة عند 8.89
دالة عند 8.89

دالة عند 8.89

@<8.

14

دالة عند 8.89

8.>8

;?8.

13

دالة عند 8.89

دالة عند 8.89

8.?:

11

دالة عند 8.89

?>8.

دالة عند 8.89
دالة عند 8.89
دالة عند 8.89
دالة عند 8.89
دالة عند 8.89

قيمت (ر) الجدولية عند درجة حرية  39ومستوى داللة  0.05بمغت ()0.38
قيمت (ر) الجدولية عند درجة حرية  39ومستوى داللة  0.09بمغت ()0.44

يتضح مف الجدوؿ (>) أف جميع فقرات االستبانة مرتبطة ارتباطاً ذو داللة إحصائية مع

الدرجة الكمية لالستبانة ،وىذا يدلؿ عمى صدؽ األداة .

 -معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات استبانة جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ

عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة و الدرجة الكمية لمجاالتيا:

حيث قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع الدرجة الكمية

لممجاؿ الذي تنتمي إليو ،وىي كما يوضحيا الجدوؿ رقـ (?).
جدوؿ رقـ ()7

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لمجاليا
الرقـ

معامؿ

االرتباط

الرقـ

مستوى الداللة

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

المجاؿ األوؿ :جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي
9

8.?A

دالة عند 8.89

?

;?8.

دالة عند 8.89

:

>=8.

دالة عند 8.89

@

8.?9

دالة عند 8.89

;

;=8.

دالة عند 8.89

A

;?8.

دالة عند 8.89

<

8.?8

دالة عند 8.89

98

=?8.

دالة عند 8.89
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الرقـ

معامؿ

مستوى الداللة

الرقـ

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

=

8.=9

دالة عند 8.89

99

8.?A

دالة عند 8.89

>

<=8.

دالة عند 8.89

9:

8.?9

دالة عند 8.89

االرتباط

المجاؿ الثاني :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة
9

8.?8

دالة عند 8.89

@

?>8.

دالة عند 8.89

:

>@8.

دالة عند 8.89

9

;@8.

دالة عند 8.89

;

??8.

دالة عند 8.89

10

>>8.

دالة عند 8.89

<

8.@8

دالة عند 8.89

11

>@8.

دالة عند 8.89

=

??8.

دالة عند 8.89

12

??8.

دالة عند 8.89

>

?>8.

دالة عند 8.89

13

8.@:

دالة عند 8.89

?

=@8.

دالة عند 8.89

دالة عند 8.89

المجاؿ الثالث :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة واالسرة
9

8.>A

دالة عند 8.89

6

8.@9

دالة عند 8.89

:

8.@8

دالة عند 8.89

7

<<8.

دالة عند 8.89

;

>?8.

دالة عند 8.89

8

<@8.

دالة عند 8.89

<

8.<A

دالة عند 8.89

A

=>8.

دالة عند 8.89

=

8.>A

دالة عند 8.89

10

=@8.

دالة عند 8.89

المجاؿ الرابع :المعيقات التي تواجو عمؿ المنظمات غير الحكومية
9

==8.

دالة عند 8.89

@

8.?:

دالة عند 8.89

:

;8.A

دالة عند 8.89

9

??8.

دالة عند 8.89

;

8.@9

دالة عند 8.89

10

>?8.

دالة عند 8.89

<

8.<A

دالة عند 8.89

11

>@8.

دالة عند 8.89

=

8.?:

دالة عند 8.89

12

8.@:

دالة عند 8.89

>

8.@8

دالة عند 8.89

13

8.@9

دالة عند 8.89

?

>@8.

دالة عند 8.89

14

>?8.

دالة عند 8.89

قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية  39ومستوى داللة  0.05بمغت ()0.38
قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية  39ومستوى داللة  0.09بمغت ()0.44

يتضح مف الجدوؿ (?) أف جميع فقرات االستبانة مرتبطة ارتباطاً ذو داللة إحصائية مع

الدرجة الكمية لممجاالت ،وىذا يدلؿ عمى صدؽ األداة.
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معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لالستبانة:لقد قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة مع

الدرجة الكمية وىي كما يوضحيا الجدوؿ رقـ (@).

جدوؿ رقـ ()8

يوضح معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
ـ
9
:
;
<

المجاالت

عدد الفقرات

معامؿ االرتباط

جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي

9:

;@8.

دالة عند 8.89

جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة

;9

8.A:

دالة عند 8.89

جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف

98

=@8.

دالة عند 8.89

والموجستي

مستوى الداللة

المدرسة واألسرة
<9

المعيقات التي تواجو عمؿ المنظمات غير الحكومية

@?8.

دالة عند 8.89

قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية  39ومستوى داللة  0.05بمغت ()0.38
قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية  39ومستوى داللة  0.09بمغت ()0.44

يتضح مف الجدوؿ (<) أف جميع مجاالت االستبانة مرتبطة ارتباطاً ذو داللة إحصائية

مع الدرجة الكمية لالستبانة .مما يشير إلى أف االستبانة تتسـ بدرجة جيدة مف الصدؽ مما

تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االستبانة عمى العينة النيائية وبذلؾ تكوف الباحثة قد تحققت مف
صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة حيث تبقى األداة كما ىي في صورتيا النيائية بعد التحكيـ

وىي مكونة مف (  )=8فقرة تقع تحت ( <) مجاالت (ممحؽ رقـ <).

حساب ثبات االستبانة:
حيث قامت الباحثة بحسابو والتأكد منو بعد تطبيقو عمى العينة االستطالعية وذلؾ مف

خالؿ طريقتيف ىما التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.
أ -طريقة التجزئة النصفية:

تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االستبانة بعد تجريبيا عمى عينة

استطالعية مف مجتمع الدراسة بمغ عددىا ( );8فرداً ،وقد تـ حساب معامؿ الثبات كما

يوضحيا الجدوؿ رقـ (. )A
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جدوؿ رقـ ()9

قيمة معامؿ التجزئة النصفية  /جتماف لمدرجة الكمية لالستبانة ومجالييا
ـ
9
:
;
<

المجاالت
جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي

عدد

التجزئة

الفقرات

النصفية

9:

=@8.

جتماف
__

والموجستي
جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة

;9

__

@@8.

جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف
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8.@9

__

المدرسة واالسرة
المعيقات التي تواجو عمؿ المنظمات غير الحكومية

<9

8.@A

__

الدرجة الكمية

<A

__

8.A:

يتضح مف الجدوؿ اف ىذه القيـ تدؿ عمى أف االستبانة تتميز بقيـ ثبات عالية ودالة

احصائياً عند مستوى داللة ( ،)8.89مما يدلؿ أنيا تتمتع بالثبات مما يطمئف الباحثة إلى
تطبيقيا عمى العينة الميدانية.

ب -طريقة كرونباخ:
تـ استخداـ طريقة ألفا كرونباخ (ىو معامؿ مقياس أو مؤشر لثبات االختبار و يمثؿ
الحد األدنى لثبات االستبانة (اإلختبار) بمعنى أف كرونباخ ألفا مقياس متحفظ الثبات) ،وقد
قامت الباحثة بحساب ثبات االستبانة بعد تجريبيا عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة
بمغ عددىا ( );8مف أفراد عينة الدراسة ،وقد تـ حساب معامؿ الثبات كما يوضحيا الجدوؿ رقـ
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قيمة معامؿ الفا لمدرجة الكمية لالستبانة وابعادىا
ـ

المجاالت

معامؿ الفا
كرونباخ

األوؿ

جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي

8.@A

الثاني

جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة

<8.A

الثالث

جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة واالسرة

@@8.

الرابع

المعيقات التي تواجو عمؿ المنظمات غير الحكومية

<8.A
0.96

الدرجة الكمية
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ ألفا جميعيا قيـ مرتفعة ودالة عف مستوى داللة

( )8.89مما دؿ عمى أف االستبانة تتميز بثبات مرتفع.إذف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف
الثبات .
ويتبيف مف العرض السابؽ لمجداوؿ أف استبانة جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ
عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة (دراسة تقويمية) ،تتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات

مما يعزز النتائج التي سيتـ الحصوؿ عمييا مف عينة الدراسة الميدانية.

خطوات الدراسة:
قامت الباحثة بإتباع عدة إجراءات لتطبيؽ أدوات الدراسة عمى العينة الميدانية بالشكؿ
التالي:
 .1االطالع عمى األدبيات التربوية ذات العالقة بموضوع البحث " جيود المنظمات غير
الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة".

 .2بناء استبانة خاصة بجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس
محافظات غزة وذلؾ بعد توزيع استبياف مفتوح االستجابات عمى عينة مف مدراء

المدارس باإلضافة لمدراء المدارس غير الحكومية في محافظات غزة..

 .3عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف لمتأكد مف مدى
مالئمة ومناسبة الفقرات مف حيث المحتوى والصياغة.

بناء عمى توصيات المحكميف واخراج االستبانة في صورتيا
 .4إجراء التعديالت الالزمة ً
النيائية.
 .5تطبيؽ االستبانة المحكمة عمى العينة االستطالعية البالغ قواميا( );8مفردة مف مجتمع
الدراسة األصمي.

 .6الػتأكد مف صدؽ االستبانة ( بعد إجراء صدؽ المحكميف تـ حساب الصدؽ االتساؽ
الداخمي بعد تطبيؽ االستبانة عمى العينة).

 .7التأكد مف ثبات االستبانة وذلؾ بطريقتيف  :التجزئة لنصفية وحساب معامؿ ألفا

كرونباخ ،حيث اطمأنت الباحثة الى قيـ الثبات والصدؽ وبقيت االستبانة كما ىي ()=8
فقرة .
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 .8حصمت الباحثة عمى كتابيف موجييف مف جامعة األزىر بغزة إلى كالً مف  :و ازرة التربية
والتعميـ و وكالة الغوث ،وذلؾ لتسييؿ ميمة الباحثة في تطبيؽ وتوزيع االستبانة عمى

مديري ومديرات المدارس التابعة لمو ازرة والوكالة.

 .9تـ توزيع (  ):=8استبانة عمى عينة مف مدراء المدارس في مختمؼ المحافظات
والتابعيف لكالً مف و ازرة التربية والتعميـ ووكالة الغوث ،حيث تـ استرداد (< ):9استبانة.

 .11بعد جمع االستبانة مف أفراد العينة’ تـ استبعاد االستبانة التي لـ يتـ االجابة عف أحد
فقراتيا أو لـ يتـ استرجاعيا.

 .11تـ ترقيـ وترميز أداة الدراسة كما تـ معالجة البيانات احصائياً باستخداـ برنامجٍ SPSS
لمحصوؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.

 .12مناقشة النتائج وتفسيرىا باإلضافة لتقديـ المقترحات والتوصيات في ضوء الدراسة
والنتائج.
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انفصم اخلايش
نتائج اندراصة ويناقشتها
 مقدمة
 النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ األوؿ ومناقشتيا

 النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ الثاني ومناقشتيا

 النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ الثالث ومناقشتيا
 النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ الرابع ومناقشتيا
 نتائج الدراسة

 توصيات الدراسة
 المقترحات
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مقدمة
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضاً مفصالً لنتائج الدراسة التي توصمت إلييا الباحثة ومناقشتيا

وتفسيرىا في ضوء مشكمة الدراسة وتساؤالتيا ،والتي كاف اليدؼ منيا التعرؼ إلى جيود

المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة "دراسة تقويمية"،
حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي ( )SPSSفي معالجة بيانات الدراسة وسيتـ عرض النتائج

التي تـ التوصؿ إلييا الباحث ومناقشتيا وتفسيرىا لكؿ سؤاؿ عمى حدة.
محؾ الحكـ عمى النتائج حسب مقياس ليكرت الخماسي:
المتوسط

الوزف

المقياس

الدرجة

9.?A-9

;>-:8

9

ضعيفة جداً

@:.=A-9.

>;=:-

:

ضعيفة

;.;A-:.>8

>@-=:

;

متوسطة

<.9A-;.<8

@>@<-

<

جيد

=-<.:8

<@988-

=

جيد جداً

النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ األوؿ ومناقشتيا:
نص السؤاؿ األوؿ عمى ما يمي :ما الدرجات التقديرية لمجيود التي تقدميا المنظمات
غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة مف وجية نظر مديري المدارس
بمحافظات غزة؟ ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بدراسة أي المجاالت تحصؿ عمى
أعمى درجة مف وجية نظر أفراد العينة ،حيث تـ إيجاد قيمة المتوسط الحسابي واالنحراؼ
المعياري والوزف النسبي كما يوضحيا الجدوؿ (.)99

93

جدوؿ رقـ ()99

قيمة الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لممجاالت التقديرية لمجيود
التي تقدميا المنظمات غير الحكومية مف وجية نظر الييئة اإلدارية بمدارس محافظات غزة

ـ.
9
:
;

المتوسط االنحراؼ

المجاالت

الحسابي المعياري

جيػػود المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة فػػي تقػػديـ الػػدعـ

المادي والموجستي

جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة
جيود المنظمات غيػر الحكوميػة فػي تعزيػز العالقػة
بيف المدرسة واالسرة
الدرجة الكمية

الوزف

النسبي

الترتيب

2.47

.61

49.49

:

2.76

.60

55.11

9

2.09

.47

41.84

;

2.47

.45

49.39

**

الدرجة
ضعيفة
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة

ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ ( )99أف مجػػاالت االسػػتبانة تتفػػاوت مػػف حيػػث درجػػة تقػػديرىا ،حيػػث كػػاف
متوسػػط درجػػة الموافقػػة عمػػى الفق ػرات المقترحػػة فػػي المجػػاالت ككػػؿ مػػف وجيػػة نظػػر العينػػة بمغػػت

( )2.47وبمػػغ الػػوزف النسػػبي لممجػػاالت ككػػؿ ()49.39وىػػي درجػػة ضػػعيفة وتعػػزي الباحثػػة ذلػػؾ
لض ػػعؼ نوعي ػػة ال ػػدعـ المق ػػدـ م ػػف قب ػػؿ المنظم ػػات غي ػػر الحكومي ػػة لمتعم ػػيـ واتجاىي ػػا إل ػػى تق ػػديـ

خػػدماتيا اإلغاثيػػة نظػ اًر لتػػردي الظػػروؼ االقتصػػادية الناتجػػة عػػف الحصػػار اإلسػػرائيمي المفػػروض
عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة حي ػػث غم ػػب الجان ػػب اإلغ ػػاثي ف ػػي مج ػػاؿ عم ػػؿ ى ػػذه المنظم ػػات عم ػػى الجان ػػب

التنموي ليا ،وبدراسة أي المجاالت أكثر تأثي اًر " بالجيود التػي تقػدميا المنظمػات غيػر الحكوميػة
مف وجية نظر الييئة اإلدارية بمدارس محافظات غزة " سيتـ ترتيبيا تنازلياً كالتالي:

 جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة بوزف نسبي()==.99ودرجة(متوسطة)

 جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي بوزف
نسبي()<A.<Aودرجة (ضعيفة).

 جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة بوزف نسبي()<9.;Aودرجة
(ضعيفة).
وترجع الباحثة ذلؾ إلى:أف جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة ال يكمؼ

ىذه المنظمات تكاليؼ مالية باىظة ،كما يمكف طمبيا بسيولة مف المنظمات غير الحكومية نظ اًر
لما يتحقؽ مف مردود إيجابي ومعنوي .وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (المشيراوي ):89:،حيث

يري أف نسبة إسيا ـ المؤسسات غير الحكومية في تدريب الطالب ودعميـ جيدة وتحتاج إلى أف
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يتـ استثمارىا وتطويرىا.كما تفؽ أيضاً مع دراسة(ياسيف ):899 ،التي تري أف المنظمات غير
الحكومية تيدؼ إلى دعـ جيود التنمية مف خالؿ التدريب ورفع الوعي والمساىمة في جعؿ

الخبرة ميدانية ودعـ مختمؼ األنشطة.
ويتضح مف الترتيب السابؽ أف المجاؿ الثاني :جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ
األنشطة قد حصؿ عمى المركز األوؿ بوزف نسبي ( )%==.99وىي درجة متوسطة ،وحصؿ
المجاؿ األوؿ:جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي عمى المركز
الثاني بوزف نسبي

( )%49.49وىي درجة ضعيفة ،كما حصؿ المجاؿ الثالث:

جيود

المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة عمى المركز الثالث بوزف نسبي قدره
( ) %41.84وىي أيضاً درجة ضعيفة.
وبدراسة أي الفقرات أكثر تأث ارً بمجاليا تـ تناوؿ كؿ مجاؿ عمى حدة مع بياف قيمة المتوسط
الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ فقرة مف الفقرات بكؿ مجاؿ عمى حدة كما
يمي:
أوالً :المجاؿ األوؿ  :جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي :تـ
حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب كما يوضحيا الجدوؿ رقـ
(.)9:
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قيمة الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لمجاؿ جيود المنظمات
غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي

المتوسط االنحراؼ

الفقرات

الحسابي المعياري

1

توفر المنظمات غير الحكومية بعض المستمزمات التعميمية لممدارس

3

توفر المنظمات غير الحكومية بعض المستمزمات الطبية لمطمبة ذوي

5

مثؿ القرطاسية ،وسائؿ تعميمية ،األجيزة التعميمية..الخ
االحتياجات الخاصة.

تساعد المنظمات غير الحكومية المدارس في توفير مستمزمات لمرافؽ
المدرسة.
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الوزف

النسبي

2.79

0.82

55.70

2.66

0.88

53.18

2.65

0.95

53.08

المتوسط االنحراؼ

الفقرات

الحسابي المعياري

النسبي

2.60

0.93

51.96

2.57

1.11

51.40

6

تقوـ المنظمات غير الحكومية بفحص الطمبة طبيا (النظر-السمع)...

2.54

0.77

50.75

2

تقدـ جوائز عينية لمطمبة المتفوقيف.

2.49

0.72

49.72

8

تقدـ المنظمات غير الحكومية مشاريع تدريبية تساعد الطمبة عمى

2.40

0.84

47.94

2.31

0.87

46.26

2.24

0.85

44.86

2.23

0.77

44.67

2.22

0.80

44.39

2.47

0.61

49.49

4

توفر المنظمات غير الحكومية الدعـ المالي لألنشطة المدرسية.

الوزف

 12توفر المنظمات غير الحكومية بعض الكتب إلثراء مكتبة المدرسة .

9

التفكير اإلبداعي.
تقدـ المنظمات غير الحكومية المعونات لمطمبة المحتاجيف في
المناسبات مثؿ األعياد –شير رمضاف.

 10تسيـ المنظمات غير الحكومية في توفير دروس تقوية لضعيفي
التحصيؿ الدراسي.

 11تساعد المنظمات غير الحكومية بعض مستمزمات النظافة الشخصية
لمطمبة .

7

توفر المنظمات غير الحكومية بعض الوجبات الغذائية لمطمبة مف حيف
آلخر.
الدرجة الكمية

ويتضح مف الجدوؿ ( )9:أف متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة عمى االستبانة
بمغت ( )2.47وبمغ الوزف النسبي ليذا المجاؿ ( )49.49في حيف تراوحت نسب فقرات المجاؿ ما
بيف

( ، )==.?8 ،<<.;Aوبدراسة أي الفقرات أكثر تأثي اًر بػالمجاؿ "األوؿ" تـ ترتيبيا تنازلياً

في الجدوؿ.

حيث تبيف لمباحثة أف الفقرة رقـ ( )9في المجاؿ األوؿ والتي تنص عمى "توفر المنظمات

غير الحكومية بعض المستمزمات التعميمية لممدارس مثؿ القرطاسية ،وسائؿ تعميمية،األجيزة
التعميمية..الخ" حصمت عمى الترتيب األوؿ وبوزف نسبي بمغ ( ،)% ==.?8وىي نتيجة متوسطة
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى قدرة المنظمات غير الحكومية عمى توفير قرطاسية ومستمزمات تعميمية

وذلؾ لتكاليفيا المنخفضة نسبياً مقارنةً بإقامة مرافؽ مدرسية وغيرىا،كما أف معظميا قد يكوف

مف جيات متبرعة.

بينما حصمت الفقرة رقـ(?) والتي تنص عمى " توفر المنظمات غير الحكومية بعض
الوجبات الغذائية لمطمبة مف حيف آلخر ".عمى الترتيب األخير وبوزف نسبي ()%<<.;A

وبتقدير ضعيؼ وتعزو الباحثة ذلؾ إلى تفاوت وعدـ استم اررية برامج التغذية في جميع

المدارس ،وذلؾ الف مثؿ ىذه البرامج الغذائية المقدمة تستيدؼ عادةً الفئات الميمشة مف
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الطالب والقاطنيف في األماكف الحدودية أو الفقيرة أكثر مف غيرىا إضافة إلى عدـ استمرار

بعض المنظمات غير الحكومية في تمويؿ مثؿ ىذه البرامج لفترة طويمة المدى.

باإلضافة إلى أف المدارس التابعة لوكالة الغوث تتمقى وجبات غذائية لطمبتيا إلى حد ما

أكثر مف المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعميـ حيث يحدد الدعـ فييا تبعا لممناطؽ الحدودية
والفقيرة نسبياً.
ثانياً :المجاؿ الثاني  :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة :تـ حساب المتوسط
الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب كما يوضحيا الجدوؿ رقـ (;.)9
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قيمة الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لمجاؿ جيود المنظمات
غير الحكومية في تعزيز األنشطة

المتوسط

الفقرات
7

تشجع المنظمات غير الحكومية الطمبة المبدعيف مف خالؿ
أنشطة رياضية أو ترفييية.

8

تعقد المنظمات غير الحكومية دورات تثقيفية لتوعية الطمبة

1

توفر المنظمات غير الحكومية مدربيف(منشطيف) لمعمؿ مع

6

بحقوؽ اإلنساف.
الطمبة

تدعـ المنظمات غير الحكومية احتياجات المدرسة مف
مستمزمات األنشطة الترفييية.

3

توفر المنظمات غير الحكومية بعض األدوات الرياضية

4

تقدـ المنظمات غير الحكومية برامج ترفييية تربط الطالب

5
2
9

لممدرسة.

بمدرستو.
تقدـ المنظمات غير الحكومية برامج اجتماعية لمطمبة ذات
طابع تطوعي.
تيسر المنظمات غير الحكومية برامج ترفييية لتحفيز
الطمبة.
تعزز المنظمات غير الحكومية قضايا المجتمع المدني لدى
الطمبة مف خالؿ األنشطة مثؿ مسرح ،رحالت...الخ
97

االنحراؼ

الوزف

النسبي

الدرجة

الحسابي

المعياري

2.99

.82

 59.81متوسطة

2.99

0.93

 59.72متوسطة

2.97

0.62

 59.44متوسطة

2.91

0.88

 58.22متوسطة

2.88

0.82

 57.57متوسطة

2.86

0.86

 57.20متوسطة

2.85

0.88

 57.01متوسطة

2.82

.73

 56.36متوسطة

2.71

0.83

 54.11متوسطة

المتوسط

الفقرات
 13تقدـ المنظمات غير الحكومية بعض المواد االثرائية
الخاصة بالمناىج.

 11توزع المنظمات غير الحكومية المجالت الثقافية لمطمبة.
 10تنظـ المنظمات غير الحكومية رحالت ترفييية لمطمبة عمى
مدار العاـ.

 12تساعد المنظمات غير الحكومية في مشاركة الطمبة
المتفوقيف في مسابقات دولية

الدرجة الكمية

االنحراؼ

الوزف

النسبي

الدرجة

الحسابي

المعياري

2.64

1.05

 52.80متوسطة

2.46

0.95

49.16

ضعيفة

2.43

0.98

48.69

ضعيفة

2.32

0.95

46.36

ضعيفة

2.76

0.60

 55.11متوسطة

ويتضح مف الجدوؿ (; )9أف متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة عمى االستبانة

بمغت ( )2.76وبمغ الوزف النسبي ليذا المجاؿ ( )==.99في حيف تراوحت نسب فقرات المجاؿ

ما بيف ( ،)<>.;>،=A.@9وبدراسة أي الفقرات أكثر تأثي اًر بػالمجاؿ "الثاني" تـ ترتيبيا تنازلياً

في الجدوؿ.

حيث تبيف لمباحثة أف الفقرة رقـ (?) بالمجاؿ الثاني والتي تنص عمى " تشجع المنظمات
غير الحكومية الطمبة المبدعيف مف خالؿ أنشطة رياضية أو ترفييية " .حصمت عمى الترتيب

األوؿ وبوزف نسبي بمغ ( ،)%=A.@9وتعزو الباحثة ذلؾ إلىاىتماـ بعض المنظمات غير
الحكومية بتشجيع الطمبة المبدعيف وتعزيز روح المبادرة ليدىـ وذلؾ مف خالؿ دعميـ لألنشطة

الرياضية والترفييية باإلضافة لمثقافية أيضاً ،كما تعزو الباحثة حصوؿ الفقرة " تشجع المنظمات

غير الحكومية الطمبة المبدعيف مف خالؿ أنشطة رياضية أو ترفييية" عمى المركز األوؿ وذلؾ

لوجود أكثر مف ( );:منظمة تيتـ بالرياضة والثقافة مما يسيـ في تشجيع الطمبة المبدعيف
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (المشيراوي.):89:،

بينما حصمت الفقرة( )9:بالمجاؿ الثانيوالتي تنص عمى " تساعد المنظمات غير
الحكومية في مشاركة الطمبة المتفوقيف في مسابقات دولية ".عمى الترتيب األخير وبوزف نسبي

(>; )% <>.وتعزو الباحثة ذلؾ إلى ضعؼ التنسيؽ الخارجي بيف المنظمات غير الحكومية
والمسابقات الدولية ،كما أف وجود بعض العوائؽ الحدودية كحصار غزة وصعوبة السفر والتنقؿ
باإلضافة إلى العادات االجتماعية التي قد تحوؿ دوف سفر بعض الطالبات لمخارج بمفردىف.
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ثالثاً :المجاؿ الثالث :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة واألسرة :تـ

حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب كما يوضحيا الجدوؿ رقـ

(<.)9

جدوؿ رقـ ()94

قيمة الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لمجاؿ جيود المنظمات
غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة واألسرة

المتوسط

الفقرات
5
4

تساعد المنظمات غير الحكومية اسر الطمبة في توفير احتياجات
لمطمبة المرضى بأمراض مزمنة-ذوي إعاقة..
تتابع المنظمات غير الحكومية غير الحكومية احتياجات الطمبة
ذوي االحتياجات الخاصة.

1

تعقد المنظمات غير الحكومية والمدرسة دورات تثقيفية ألولياء

7

تقوـ المنظمات غير الحكومية بإحياء احتفاالت عامة في

األمور في كيفية اكتشاؼ مواىب أبنائيـ.

المناسبات المختمفة.

 10تجمع تبرعات لمساعدة الطمبة المحتاجيف.
2
3
9

توفر المنظمات غير الحكومية آلية اتصاؿ مناسبة بيف أولياء أمور
الطمبة والمراكز الثقافية.
تيتـ المنظمات غير الحكومية باألنشطة التي تنمي قدرة الطمبة
عمى االعتماد عمى الذات في حؿ المشكالت.
تدعـ المنظمات غير الحكومية اإلعالـ التربوي لتظير أىمية
التعميـ.

6

تنظـ المنظمات غير الحكومية يوما مفتوحا بيف الطمبة ومعممييـ

8

تنظـ المنظمات غير الحكومية و المدرسة لقاءات تنشيطية بيف

وأولياء أمورىـ.

الطمبة وأولياء أمورىـ.

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف

2.45

0.78

48.97

2.30

0.79

46.07

2.18

0.59

43.64

2.11

0.72

42.24

2.07

8.99

41.50

2.05

0.60

41.03

1.99

0.59

39.72

1.96

0.73

39.16

1.93

0.71

38.50

1.88

0.68

37.57

2.47

الدرجة الكمية

8.61

النسبي

49.49

ويتضح مف الجدوؿ (< )9أف متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة عمى االستبانة

بمغت ( )2.47وبمغ الوزف النسبي ليذا المجاؿ ( )%49.49في حيف تراوحت نسب فقرات
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المجاؿ ما بيف (? ،);?.=?،<@.Aوبدراسة أي الفقرات أكثر تأثي اًر بػالمجاؿ "الثالث" تـ ترتيبيا
تنازلياً في الجدوؿ.

حيث تبيف لمباحثة أف الفقرة(=) بالمجاؿ الثالث والتي تنص عمى " تساعد المنظمات غير

الحكومية أسر الطمبة في توفير احتياجات لمطمبة المرضى بأمراض مزمنة-ذوي إعاقة " حصمت
عمى الترتيب األوؿ وبوزف نسبي بمغ (? ،)% <@.Aوتعزو الباحثة ذلؾ إلى كثرة المنظمات

غير الحكوميةاإلغائية و المؤسسات الخيرية التي ترعى ذوي اإلعاقة وترجع الباحثة ذلؾ إلى

طبيعة المجتمع الفمسطيني وما عاناه وما زاؿ يعانيو مف االحتالؿ اإلسرائيمي وما يخمفو مف
إصابات تتحوؿ غالباً إلى إعاقات دائمة.
بينما حصمت الفقرة(@)بالمجاؿ الثالث والتي تنص عمى " تنظـ

المنظمات غير

الحكومية و المدرسة لقاءات تنشيطية بيف الطمبة وأولياء أمورىـ ".عمى الترتيب األخير وبوزف

نسبي ( ?= )%;?.وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أنو تكاد قنوات االتصاؿ مع األسرة أف تكوف
محدودة بينيا وبينالمنظمات غير الحكومية ،حيث ترى الباحثة أف تخوؼ بعض األىالي مف

دمج أبنائيـ في األنشطة الالمدرسية سبباً رئيساً لضعؼ التواصؿ ما بيف ىذه المنظمات وأشر

الطمبة .حيث تتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصؿ إليو (بعموشة ):89;،و(شمداف واخروف):899،
في ضعؼ واقع التعاوف بيف المدرسة والمجتمع المحمي ،كما اختمفت النتيجة مع دراسة

(األشقر ):88>،التي بينت أف لممدرسة دو اًر فاعالً وكبي اًر في خدمة وتنمية البيئة المحمية
واألسرة والمؤسسات الحكومية واألىمية.
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النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ الثاني ومناقشتيا:
نص السؤاؿ الثاني عمى:ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللػة (=)α≥8.8
بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عمميػة التعمػيـ
فػػي مػػدارس محافظػػات غ ػزة تعػػزى إلػػى متغيػػر(الجنس-سػػنوات الخدمػػة-جيػػة اإلش ػراؼ-المنطقػػة

التعميمية)؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة أربع فرضيات:
الفرضية األولى :و تنص عمى " :ال توجد فروؽ دالة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة (=)α≥8.8
بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عمميػة التعمػيـ

في مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير الجنس (ذكر -أنثى)".

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "ت" لمكشػؼ عػف داللػة الفػروؽ بػيف
الجنسيف ،والجدوؿ رقـ (= )9يوضح ذلؾ.
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حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة اختبار " ت " لمكشؼ عف الفرؽ بيف

متوسط استجابات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ
في مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير الجنس (ذكر -أنثى)

المجاؿ

الجنس

العدد

جيود المنظمات غير
الحكومية في تقديـ الدعـ
غير
المنظمات
جيود
الموجستي
المادي و
الحكومية في تعزيز

المنظمات غير
جيود األنشطة

الحسابي

المعياري

ذكور
إناث

98
116

2.44
2.51

0.64
0.59

;>@8.

غير دالة عند =8.8

ذكور
إناث

98
116

2.72
2.79

0.59
0.61

<8.@9

غير دالة عند =8.8

ذكور

98

2.06

0.45

116

2.12

0.48

98

2.43

0.45

الحكومية في تعزيز العالقة

إناث

الدرجة الكمية

ذكور
إناث

بيف المدرسة واالسرة

المتوسط

االنحراؼ

قيمة "ت"

مستوى الداللة

116

2.50

111

8.44

8.@=A

9.8?:

غير دالة عند =8.8

غير دالة عند =8.8

أوالً :جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي:
كاف المتوسط الحسابي إلجابات الذكور يساوي (<< ):.والمتوسط الحسابي إلجابات
اإلناث يساوي ( ):.=9وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي (;>@ )8.وىي غير دالة إحصائيا
عند = ،8.8وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف
متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في

مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير الجنس (ذكر -أنثى).

ثانياً :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة:
كاف المتوسط الحسابي إلجابات الذكور يساوي ( ):.?:والمتوسط الحسابي إلجابات
اإلناث يساوي ( ):.?Aوكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي (< )8.@9وىي غير دالة إحصائيا
عند =،8.8وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف

متوسطات درج ات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في

مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير الجنس (ذكر -أنثى).

ثالثاً :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة واالسرة:
كاف المتوسط الحسابي إلجابات الذكور يساوي (> ):.8والمتوسط الحسابي إلجابات

اإلناث يساوي ( ):.9:وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي ( )8.@=Aوىي غير دالة إحصائيا
عند = ،8.8وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف
متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في

مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير الجنس (ذكر -أنثى).
الدرجة الكمية:

كاف المتوسط الحسابي إلجابات الذكور يساوي (;< ):.والمتوسط الحسابي إلجابات

اإلناث يساوي ( ):.=8وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي ( )9.8?:وىي دالة إحصائيا عند
، 8.89وىذا يعني أنو وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة

(= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ
عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير الجنس (ذكر -أنثى).
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وترجع الباحثة ذلؾ إلى تنفيذ المدراء الذكور واإلناث لمتعميمات والتدريبات بدقة باإلضافة

لتخوفيـ مف اتخاذ ق اررات بمفردىـ تتعمؽ بمشاركة المنظمات غير الحكومية األنشطة بدوف
الرجوع إلى القيادة التربوية العميا كما يعتقد بعض المدراء بوجود أىداؼ أخرى لممنظمات غير

الحكومية تختفي وراءىا أجندات خارجية .واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (األشقر ):88>،بأنو ال
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ،واتفقت أيضاً مع دراسة

(المشيرواي ):89:،بعدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير الجنس .كما اختمفت النتيجة مع دراسة كأل
مف :دراسة (شمداف وآخروف ):899،في وجود فروؽ ذات داللة لصالح اإلناث في مجاؿ واقع

التواصؿ بيف المدرسة والمجتمع المحمي ،ومع دراسة (بعموشة ):89;،حيث توجد فروؽ ذات
داللة لصالح المدراء الذكور وذلؾ لمجرأة التي يمتاز بيا المدراء الذكور عف المدراء اإلناث في

اتخاذ الق اررات وتحويرىا ،كما أف المدراء اإلناث أكثر تشدداً باألنظمة والقوانيف.

الفرضية الثانية :وتنص عمػى " :ال توجػد فػروؽ دالػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة (=)α≥8.8
بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عمميػة التعمػيـ

فػػي مػػدارس محافظػػات غ ػزة تعػػزى إلػػى متغيػػر سػػنوات الخدمػػة ( 98سػػنوات فأقػػؿ ،أكثػػر مػػف 98
سنوات)".
ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "ت" لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف

سنوات الخدمة ،والجدوؿ رقـ ( > )9يوضح ذلؾ.
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حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة اختبار " ت " لمكشؼ عف الفرؽ بيف

متوسط استجابات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في

مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( 90سنوات فأقؿ ،أكثر مف  90سنوات)
المجاؿ
جيود المنظمات غير
الحكومية في تقديـ

الدعـ المادي والموجستي
جيود المنظمات غير
الحكومية في تعزيز
األنشطة

جيود المنظمات غير
الحكومية في تعزيز

العالقة بيف المدرسة
واألسرة
الدرجة الكمية

سنوات الخدمة

العدد

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

 90سنوات فأقؿ 100

2.50

0.59

114

2.46

0.63

 90سنوات فأقؿ 100

2.77

0.62

114

2.74

0.59

 90سنوات فأقؿ 100

2.08

0.49

أكثر مف 90
سنوات

أكثر مف 90
سنوات
أكثر مف 90

114

2.10

0.45

 90سنوات فأقؿ 100

2.48

0.45

114

2.46

8.44

سنوات

أكثر مف 90
سنوات

قيمة "ت"

<=<8.

8.;8A

<=;8.

;>8.:

مستوى الداللة
غير دالة عند
=8.8
غير دالة عند
=8.8

غير دالة عند
=8.8

غير دالة عند
=8.8

أوالً :جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي:
كاف المتوسط الحسابي إلجابات مف لدييـ خبرة  98سنوات فأقؿ يساوي ():.=8
والمتوسط الحسابي إلجابات مف لدييـ خبرة أكثر مف  98سنوات يساوي (>< ):.وكانت قيمة "

ت " المحسوبة تساوي (<=< )8.وىي غير دالة إحصائيا عند = ،8.8وىذا يعني أنو ال توجد
فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة
لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى إلى

متغير سنوات الخدمة ( 98سنوات فأقؿ ،أكثر مف  98سنوات).

114

ثانياً :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة:
كاف المتوسط الحسابي إلجابات مف لدييـ خبرة  98سنوات فأقؿ يساوي (??):.
والمتوسط الحسابي إلجابات مف لدييـ خبرة أكثر مف  98سنوات يساوي (<? ):.وكانت قيمة "

ت " المحسوبة تساوي ( )8.;8Aوىي غير دالة إحصائيا عند = ،8.8وىذا يعني أنو ال توجد
فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة
لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى إلى

متغير سنوات الخدمة ( 98سنوات فأقؿ ،أكثر مف  98سنوات).

ثالثاً :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة واألسرة:
كاف المتوسط الحسابي إلجابات مف لدييـ خبرة  98سنوات فأقؿ يساوي (@):.8

والمتوسط الحسابي إلجابات مف لدييـ خبرة أكثر مف  98سنوات يساوي ( ):.98وكانت قيمة "
ت " المحسوبة تساوي (<=; )8.وىي غير دالة إحصائيا عند = ،8.8وىذا يعني أنو ال توجد
فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة
لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى إلى

متغير سنوات الخدمة ( 98سنوات فأقؿ ،أكثر مف  98سنوات).
الدرجة الكمية:

كاف المتوسط الحسابي إلجابات مف لدييـ خبرة  98سنوات فأقؿ يساوي (@<):.

والمتوسط الحسابي إلجابات مف لدييـ خبرة أكثر مف  98سنوات يساوي (>< ):.وكانت قيمة
"ت" المحسوبة تساوي (;> )8.:وىي غير دالة إحصائيا عند =،8.8وىذا يعني أنو وىذا يعني
أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة

تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( 98سنوات فأقؿ ،أكثر مف  98سنوات).
وترجع الباحثة ذلؾ إلى اكتساب المدراء خبراتيـ مف خالؿ عمميـ كمعمميف لسنوات ومف
ثـ لنواب باإلضافة إلى التدريب الذي يتمقاه المدراء ،كما أف المدراء الجدد أيضاً يكتسبوف
الخبرات في ضوء التقديـ التكنولوجي ووسائؿ االتصاؿ واالنترنت مما يتيح ليـ سيولة التواصؿ

مع اإلدارة التربوية العميا المشرفة عمييـ .واتفقت النتيجة مع دراسة (األشقر):88>،
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و(شمدانوآخروف ):899،و(بعموشة ):89;،في عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى

لمتغير سنوات الخدمة عند مستوى داللة( .) 0.05≥α

الفرضية الثالثة :وتػنص عمػى " :ال توجػد فػروؽ دالػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة (=)α≥8.8
بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عمميػة التعمػيـ

في مدارس محافظات غزة تعػزى إلػى متغيػر جيػة اإلشػراؼ عمػى المدرسػة (و ازرة التربيػة والتعمػيـ،

وكالة الغوث)".

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "ت" لمكشػؼ عػف داللػة الفػروؽ بػيف
جية اإلشراؼ عمى المدرسة ،والجدوؿ رقـ (? )9يوضح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()97

حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة اختبار " ت " لمكشؼ عف الفرؽ بيف

متوسط استجابات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ
في مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير جية اإلشراؼ عمى المدرسة
(وزارة التربية والتعميـ ،وكالة الغوث)
المتوسط

االنحراؼ

المجاؿ

سنوات الخدمة

العدد

جيود المنظمات غير

وزارة التربية
الغوث
وكالة
التعميـ
و

108
106

2.45
2.50

108
106

2.72
2.79

0.57
0.64

108

2.04

0.47

106

2.14

0.46

108

2.43

0.40

الحكومية في تقديـ

المنظمات غير
الموجستي
جيودالمادي و
الدعـ

وزارة التربية
الغوث
وكالة
التعميـ
و

الحكومية في تعزيز

التعميـ
و
الغوث
وكالة

الحكومية في تعزيز

المنظمات غير
جيود األنشطة
العالقة بيف المدرسة

وزارة التربية

واالسرة

الدرجة الكمية

وزارة التربية
الغوث
وكالة
التعميـ
و

106

قيمة "ت"

الحسابي

المعياري
0.56
0.66

?8.>9
@;8.A

2.51
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8.49

9.=?:

9.:;9

مستوى الداللة
غير دالة عند
=8.8

غير دالة عند
=8.8

غير دالة عند
=8.8
غير دالة عند
=8.8

أوالً :جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي:
كاف المتوسط الحسابي إلجابات مديريو ازرة التربية والتعميـ يساوي (=< ):.والمتوسط

الحسابي إلجابات مديري وكالة الغوث يساوي ( ) :.=8وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي

(? )8.>9وىي غير دالة إحصائيا عند = ، 8.8وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائية
عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير
الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير جية اإلشراؼ عمى

المدرسة (و ازرة التربية والتعميـ ،وكالة الغوث).

ثانياً :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة:
كاف المتوسط الحسابي إلجاباتمديري و ازرة التربية والتعميـ يساوي ( ):.?:والمتوسط

الحسابي إلجابات مديري وكالة الغوث يساوي ():.?Aوكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي
(@; )8.Aوىي غير دالة إحصائيا عند = ، 8.8وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائية

عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير
الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير جية اإلشراؼ عمى

المدرسة (و ازرة التربية والتعميـ ،وكالة الغوث).

ثالثاً :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة واالسرة:
كاف المتوسط الحسابي إلجابات مديري و ازرة التربية والتعميـ يساوي (< ):.8والمتوسط

الحسابي إلجابات مديري وكالة الغوث يساوي (<):.9وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي
()9.=?:

وىي غير دالة إحصائيا عند = ، 8.8وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائية

عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير
الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير جية اإلشراؼ عمى

المدرسة (و ازرة التربية والتعميـ ،وكالة الغوث).
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الدرجة الكمية:
كاف المتوسط الحسابي إلجابات مديري و ازرة التربية والتعميـ يساوي (;< ):.والمتوسط

الحسابي إلجابات مديري وكالة الغوث يساوي ( ) :.=9وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي
( )9.:;9وىي غير دالة إحصائيا عند = ، 8.8وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائية
عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير
الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير جية اإلشراؼ عمى

المدرسة (و ازرة التربية والتعميـ ،وكالة الغوث).

وترجع الباحثة ذلؾ إلى محاوالت التواصؿ والتعاوف بيف كالً مف و ازرة التربية والتعميـ

ووكالة الغوث بأمور عدة ،باإلضافة إلى التشابو في رسـ السياسات العامة لمتعامؿ مع

المنظمات غير الحكومية إلى حد كبير.

الفرضية الرابعة :وتنص عمى " ال توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (=)α≥8.8
بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ

في مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية (شماؿ غزة -غزة -الوسطى-خاف
يونس-رفح)".

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

واختبار " تحميؿ التبايف األحادي  "One Way Anovaلمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف المنطقة

التعميمية (شماؿ غزة -غزة-الوسطى-خاف يونس-رفح)" ،والجداوؿ التالية توضح ذلؾ.
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جدوؿ رقـ ()98

حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في

دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية (شماؿ غزة-
غزة -الوسطى-خاف يونس-رفح)

المجاؿ

جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ
المادي والموجستي

جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز
األنشطة

جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز
العالقة بيف المدرسة واألسرة

الدرجة الكمية

المتغير

العدد

المتوسط

شماؿ
غزة
الوسطى
خانيونس
رفح
مجموع
شماؿ
غزة
الوسطى
خانيونس
رفح
مجموع
شماؿ
غزة
الوسطى
خانيونس
رفح
مجموع
شماؿ
غزة
الوسطى
خانيونس
رفح
مجموع

49
57
37
41
30
214
49
57
37
41
30
214
49
57
37
41
30
214
49
57
37
41
30
214

2.43
2.27
2.89
2.46
2.45
2.47
2.74
2.61
2.70
2.74
3.15
2.76
2.23
2.09
2.26
1.89
1.94
2.09
2.49
2.34
2.64
2.40
2.56
2.47

االنحراؼ
المعياري
8.52
8.60
8.57
8.55
8.69
8.61
8.56
8.63
8.46
8.58
8.68
8.60
8.39
8.51
8.42
8.41
8.50
8.47
8.38
8.48
8.41
8.36
8.55
8.45

كما يبيف الجدوؿ ( )9Aالتالي مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية

ومتوسط المربعات وقيمة " ؼ " لتقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ

عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية (شماؿ غزة -غزة-
الوسطى-خاف يونس-رفح)
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جدوؿ رقـ ()99

مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " ؼ " لتقدير أفراد

العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى
إلى متغير المنطقة التعميمية (شماؿ غزة -غزة -الوسطى-خاف يونس-رفح)

المعوقات

مصدر التبايف
بيف

جيود المنظمات غير

المجموعات

الحكومية في تقديـ الدعـ

داخؿ

المادي والموجستي

المجموعات
المجموع
بيف

جيود المنظمات غير

المجموعات

الحكومية في تعزيز

داخؿ

األنشطة

المجموعات
المجموع
بيف

جيود المنظمات غير

المجموعات

الحكومية في تعزيز العالقة

داخؿ

بيف المدرسة واالسرة

المجموعات
المجموع
بيف
المجموعات

الدرجة الكمية

داخؿ

المجموعات
المجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

9.05

4

2.26

70.70

209

0.34

79.74

213

5.94

4

1.48

71.67

209

0.34

77.61

213

4.34

4

1.08

41.94

209

0.20

46.28

213

2.47

4

0.62

39.96

209

0.19

42.43

213

المربعات

قيمة
F

6.69

4.33

5.40

3.23

مستوى
الداللة

.00

.00

.00

.01

يتضح مف الجدوؿ()9Aأنو توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (=)α≥8.8
بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ

في مدارس محافظات غزة تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية (شماؿ غزة -غزة -الوسطى-خاف
يونس-رفح) في الدرجة الكمية لالستبانة وجميع األبعاد التي تنتمي لالستبانة.
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ولمكشؼ عف الفروؽ في الدرجة الكمية لالستبانة وجميع األبعاد تـ استخداـ اختبار LSD

( )Least Significant Differenceوالخاص بدراسة اتجاىات الفروؽ  .وىي كما يوضحيا
الجدوؿ (.):8
جدوؿ رقـ ()20

نتائج اختبار  LSDلمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ ودالالتيا في الدرجة الكمية وكؿ بعد تعزى
لمتغير المنطقة

جيود المنظمات غير
المعوقات

الحكومية في تقديـ
الدعـ المادي
والموجستي

الشماؿ

غزة

وسطى
خانيونس

جيود المنظمات

غير الحكومية في
تعزيز األنشطة

جيود المنظمات غير
الحكومية في تعزيز

العالقة بيف المدرسة

الدرجة
الكمية

واالسرة

غزة

8.9>:<A

??8.9;8

;?@<8.9

@?><8.9

وسطى

*8.<>;;:-

@?@;8.8

8.8::8>-

8.9=8?=-

خانيونس

8.8;8?@-

8.88;=>-

=<<<;*8.

<=>@8.8

رفح

8.8:<:9-

*8.<8>?@-

>;*8.:A9

8.8?>9;-

وسطى

*8.>:=@9-

8.8A9AA-

8.9?8?A-

خانيونس

8.9A;:?-

8.9;<;;-

*8.9A=?:

رفح

8.9@>?8-

*8.=;?=:-

;>8.9<:

خانيونس

<=*8.<;:

8.8<:;<-

*8.;>>=9

*8.:;?:A

رفح

*8.<;A99

*8.<<==;-

*8.;9;<:

8.8?<>:

رفح

8.88>=?-

*8.<8;9A-

8.=;8A-

8.9>:>?-

;=?*8.:A
<8.8>8:-

*8.:::A9

أوالً :جيود المنظمات غير الحكومية في تقديـ الدعـ المادي والموجستي:
كانت قيمة ؼ تساوي ( )>.>Aوىي دالة عند مستوى الداللة  ،8.89وىذا يعني أنو

توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى

إلى متغير المنطقة التعميمية (شماؿ غزة -غزة -الوسطى-خاف يونس-رفح) وبدراسة LSD

اتضح اف ىناؾ فروؽ بيف منطقة الوسطى وكالً مف (الشماؿ ،خانيونس ،رفح) لصالح الوسطى.
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ثانياً :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز األنشطة:
كانت قيمة ؼ تساوي (;; )<.وىي دالة عند مستوى الداللة  ،8.89وىذا يعني أنو

توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى

إلى متغير المنطقة التعميمية (شماؿ غزة -غزة -الوسطى-خاف يونس-رفح) وبدراسة LSD

اتضح اف ىناؾ فروؽ بيف منطقة رفح وكالً مف ( الشماؿ ،الوسطى ،خانيونس ،رفح ) لصالح

رفح.

ثالثاً :جيود المنظمات غير الحكومية في تعزيز العالقة بيف المدرسة واالسرة:
كانت قيمة ؼ تساوي ( )=.<8وىي دالة عند مستوى الداللة  ،8.89وىذا يعني أنو

توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى

إلى متغير المنطقة التعميمية (شماؿ غزة -غزة -الوسطى-خاف يونس-رفح) وبدراسة LSD

اتضح اف ىناؾ فروؽ بيف منطقة الشماؿ وكالً مف ( خانيونس ،رفح ) لصالح الشماؿ ،كما تبيف

فروؽ بيف منطقة غزة وخانيونس لصالح غزة ،وتبيف فروؽ بيف منطقة الوسطى وكالً مف
(خانيونس ،ورفح) لصالح الوسطى.
الدرجة الكمية:
كانت قيمة ؼ تساوي ( ; ) ;.:وىي دالة عند مستوى الداللة  ،8.89وىذا يعني أنو

توجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى الداللة (= )α≥8.8بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لجيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة تعزى

إلى متغير المنطقة التعميمية (شماؿ غزة -غزة -الوسطى-خاف يونس-رفح) وبدراسة LSD

اتضح اف ىناؾ فروؽ بيف منطقة خانيونس وكال مف ( الوسطى ،غزة) لصالح خانيونس ،وبيف

منطقة غزة ورفح لصالح رفح ،وكالً مف ( خانيونس ،رفح ) لصالح الشماؿ ،كما تبيف فروؽ
بيف منطقة غزة وخانيونس لصالح غزة ،وتبيف فروؽ بيف منطقة الوسطى وكالً مف ( خانيونس،

ورفح وغزة) لصالح غزة.

وترجع الباحثة ذلؾ إلى توجو المنظمات غير الحكومية لمعمؿ في مركز قطاع غزة في

مدينة غزة حيث توجد الخدمات المدنية كافة مف (و ازرات ومؤسسات وجامعات...إلخ)  ،كما

يتبيف أيضاً توجو المنظمات غير الحكومية لمعمؿ في المناطؽ الحدودية مثؿ محافظتي شماؿ
112

غزة ورفح نظ اَر لما طالتو أيدي الدمار والحرب مف تدمير وتخريب فييما أكثر مف غيرىما مف
المحافظات .واتفقت النتيجة مع دراسة (بعموشة ):89;،واختمفت مع دراسة كالً مف دراسة

(المشيرواي ):899،ودراسة (شمداف وآخروف ):899،حيث أشارتا إلى عدـ وجود فروؽ دالة

إحصائياً لمتغير المحافظة.
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النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ الثالث ومناقشتيا:
نص السؤاؿ الثالث عمى ما يمي :ما المعوقات التي تواجو عمؿ المنظمات غير
الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة؟ ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت
الباحثة بدراسة أي الفقرات تحصؿ عمى أعمى درجة مف وجية نظر أفراد العينة ،حيث تـ إيجاد

قيمة المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي كما يوضحيا الجدوؿ (.) :9
جدوؿ رقـ ()29

قيمة الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات المعوقات التي
تواجو عمؿ المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات غزة
المتوسط

الفقرات
13

انعكاس التغييرات السياسية في المجتمع الفمسطيني عمى عمؿ المنظمات غير

2

ضبابية التمويؿ المقدـ لممنظمات غير الحكومية.

3

عدـ وجود آلية واضحة في و ازرة التربية والتعميـ لتنظيـ جيود المنظمات غير

1

4

الحكومية.

ضعؼ العالقة بيف المنظمات غير الحكومية وو ازرة التربية والتعميـ.

الحكومية.

تشكيؾ مديري المدارس بنوايا المنظمات غير الحكومية.

11

تخوؼ المؤسسات الحكومية لمنشاطات التي تقدميا ىذه المنظمات غير الحكومية.

10

محدودية المجاالت المسموح بيا لمساىمة المنظمات غير الحكومية لممساىمة في
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كثرة القيود المفروضة عمى عمؿ وأنشطة المنظمات غير الحكومية.
العممية التعميمية.

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف

4.07

8.85

81.31

4.02

8.74

80.37

3.80

8.78

75.98

3.71

8.87

74.21

3.62

8.79

72.43

3.80

3.66
3.60
3.58

8.74

71.59

3.51

8.70

70.28

8.79

68.13

8.77

65.33

7

ضعؼ الدافعية لدى العامميف بالمدرسة لمتعاوف مع المنظمات غير الحكومية لعدـ

5

ضعؼ شعور إدارة المدارس بجدوى العمؿ مع المنظمات غير الحكومية

3.41

8

التدوير الوظيفي لمدراء المدارس ونقميـ يقمؿ مف دافعتييـ لالىتماـ بدور المنظمات غير الحكومية.

3.27

9
12

تبني المنظمات غير الحكومية لنظاـ التشغيؿ المؤقت لمدرائيا.

ضعؼ مشاركة األسرة في تنفيذ نشاطات المنظمات غير الحكومية باعتبارىا غير

مجدية.

الدرجة الكمية
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73.18

8.75

6

وضوح الرؤية.

8.81

76.07

72.06

ضعؼ الجيود اإلعالمية في إلقاء الضوء عمى انجازات المنظمات غير الحكومية في

مجاؿ دعـ التعميـ.

8.73

النسبي

3.33

8.90

66.64

3.26

8.86

65.14

3.62

8.44

72.34

ويتضح مف الجدوؿ ( ):8أف متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة عمى االستبانة

بمغت ( )3.62وبمغ الوزف النسبي ليذا المجاؿ (<; )?:.في حيف تراوحت نسب فقرات

المعوقات ما بيف ( ،)>=.9< ،@9.;9وبدراسة أي الفقرات أكثر تأثي اًر بػالمجاؿ " الرابع " تـ

ترتيبيا تنازلياً في الجدوؿ.

حيػػث تبػػيف لمباحثػػة أف الفق ػرة(;)9بالمجػػاؿ ال اربػػع التػػي تػػنص عمػػى " انعكػػاس التغيي ػرات

السياسػػية فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني عمػػى عمػػؿ المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة " حصػػمت عمػػى الترتيػػب
األوؿ وبػػوزف نسػػبي بمػػغ ( ،)% @9.;9وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى طبيعػػة التغي ػرات السياسػػية فػػي
المجتمػػع الفمسػػطيني بسػػبب وجػػود االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ومػػا ينػػتج عنػػو مػػف حصػػار أدى إلػػى تقيػػد

حركػػة المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة وتوجػػو طاقاتيػػا لمعمػػؿ اإلغػػاثي والرعػػائي عمػػى حسػػاب الجانػػب
التنموي مما نتج عنو ضعؼ وقصػور فػي بعػض الجوانػب الخدماتيػة لصػالح اإلغاثيػة  ،باإلضػافة

لمحصار المفروض عمى قطاع غزة منذ سنوات والػذي أدى إلػى محدوديػة التمويػؿ وتبػيف أثػر ذلػؾ
كمو في توقؼ الكثير مف المشاريع التنموية.
بينمػػا حصػػمت الفقػرة( )9:التػػي تػػنص عمػػى " ضػػعؼ مشػػاركة األسػرة فػػي تنفيػػذ نشػػاطات

المنظمات غير الحكومية باعتبارىا غير مجدية ".عمى الترتيب األخير وبوزف نسبي (<)%>=.9
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى تخػػوؼ األىػػالي مػػف أنشػػطة بعػػض المنظم ػات غيػػر الحكوميػػة باعتبارىػػا
مضيعة لموقت باإلضافة إلى التشكيؾ في نوايا وأىداؼ ىذه المنظمات ونظرة المجتمع السمبية في

بعض األحياف لألنشطة المقدمة مف قبؿ المنظمات غير الحكومية.
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النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ الرابع ومناقشتيا:
حيث ينص السؤاؿ الرابع عمى (ما سبؿ تطوير جيود المنظمات غير الحكومية العاممة في
مجاؿ التعميـ في مدارس محافظات غزة؟) ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بأخذ آراء
العينة عف السؤاؿ المفتوح الخاص بسبؿ التطوير لجيود المنظمات غير الحكومية كالتالي:
 -1إشراؾ المنظمات غير الحكومية في التخطيط لألنشطة والبرامج بالتعاوف مع المدارس.
 -2وضع خطط إستراتيجية واضحة المعالـ لتحديد األولويات الالزمة لدعميا.
 -3أف تتبنى المنظمات غير الحكومية أنشطة تساىـ في تعزيز ودعـ فئة المبدعيف والمميزيف.
 -4االنطالؽ مف واقع احتياجات المدارس والطمبة في وضع األىداؼ والخطط المستقبمية.
 -5تشكيؿ لجنة حوار ثالثية ممثمة مف أولياء األمور والمنظمات غير الحكومية بالتعاوف مع
المدارس.
 -6تحديد األولويات التطويرية لمقائميف عمى التعميـ مف خالؿ إستراتيجية قائمة عمى التعاوف
والشراكة مع المنظمات غير الحكومية.

 -7توفير قاعدة بيانات كاممة عف طبيعة ومجاالت عمؿ المنظمات غير الحكومية لتدعيـ الثقة
مع الجيات المستفيدة.

توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج توصي الباحثة بضرورة تحديد األولويات واألىداؼ ووضع خطط رؤية

استشرافية تتضح فييا معالـ التعاوف الشراكة بيف و ازرة التربية والتعميـ ووكالة الغوث مع

المنظمات غير الحكومية وذلؾ لمتوصؿ إلى اليدؼ المنشود برفع مستوى التعميـ لدى الطمبة
في مدارس قطاع غزة باإلضافة لتييئة الوضع المناسب لمتعمـ ليؤالء الطمبة في مدارسيـ في

ظؿ الظروؼ التي يعاني منيا قطاع غزة  .حيث توصي الباحثة بالتالي:

 -1وضع خطة وآلية واضحة المعالـ مف قبؿ و ازرة التربية والتعميـ ووكالة الغوث تبيف فييا
النقص وجوانب القصور وتحديد مجاالت المساعدة لسد الفجوة بالتكامؿ مع المنظمات

غير الحكومية.

 -2وضع قانوف منظـ لطبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية بحيث يتـ اطالع مدراء
المدارس عميو.
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 -3إتاحة الفرص لممدراء لمتعامؿ مع المنظمات غير الحكومية وتنفيذ األنشطة التربوية
والترفييية المختمفة(الالمركزية النسبية).

 -4التخفيؼ مف القيود المفروضة مف قبؿ الجية المشرفة عمى اإلدارات المدرسية لتسييؿ
التعاوف مع ىذه المنظمات.

 -5تشكيؿ لجنة تنسيؽ عميا مف ممثمي المنظمات غير الحكومية والتربوييف المشرفيف عمى
المدارس في محافظات غزة.

 -6إنشاء شبكة واسعة لممنظمات المجتمع المدني وقاعدة معمومات خاصة بيا عمى مستوى
قطاع غزة والضفة الغربية بيدؼ تنسيؽ جيودىا الخيرية في تقديـ المساعدات عمى
نطاؽ أشمؿ وتعزيز دور المنظمات التنموي بالتوازي مع دورىا اإلغاثي.

 -7نشر ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع واشراؾ المتطوعيف في مختمؼ األنشطة التنموية
وجعميا مف متطمبات التخرج لدى طمبة الجامعات كتجربة جامعة بير زيت.

-8

استبداؿ العالقة التقميدية لممنظمات غير الحكومية مع المؤسسات الحكومية بأخرى

تقوـ عمى التكامؿ والشراكة والتعاوف حيث تتوحد جميع الجيود تحت إطار وطني يخدـ

فئات المجتمع كافة ويتحدى الصعاب التي تواجو المجتمع الفمسطيني.

 -9تغطية مشاركات المنظمات غير الحكومية إعالمياً إلبراز الدور الذي تقوـ بو مع
شكرىا مف أجؿ حث ىذه المنظمات عمى تواصؿ تقديـ خدماتيا وتشجيع منظمات أخرى

وذلؾ مف خالؿ نشرات تثقيفية أو عبر وسائؿ االتصاؿ مرئية أو صوتية.

 -11تكريـ المنظمات غير الحكومية العاممة في مجاؿ التعميـ والداعمة كنوع مف التحفيز .

 -11ضرورة تنسيؽ بيف المنظمات غير الحكومية مع بعضيا البعض وتحديد األدوار
المطموبة لعدـ التكرار وتوفير الطاقات في مختمؼ الخدمات.

 -12ضرورة توفير قنوات اتصاؿ بيف المنظمات غير الحكومية والجيات المشرفة عمى التعميـ
بصورة مباشرة واالطالع عمى احتياجات ومتطمبات المدارس والطمبة.

 -13التخطيط بعيد المدى وانتقاء المشاريع التربوية بدقة لتحقؽ أىدافيا وذلؾ مف خالؿ وضع
خطط إستراتيجية لطبيعة عمؿ المنظمات غير الحكومية .

 -14االطالع عمى تجارب الدوؿ األخرى التي استفادت مف وجود منظمات المجتمع المدني
وخدماتو لتطوير أوطانيا خاصة االستعانة بالمنظمات في تطوير القطاع التعميمي فييا.
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الدراسات المستقبمية:
 -1دور منظمات المجتمع المدني في دعـ مشاريع البحث العممي.

 -2التخطيط لتمويؿ المشاريع التربوية الصغيرة في الجامعات الفمسطينية.
 -3أثر المنظمات غير الحكومية في اإلصالح المدرسي.

 -4التمويؿ الذاتي لممنظمات غير الحكومية في ضوء االتجاىات المعاصرة.
 -5الشراكة المجتمعية ودورىا في ترسيخ ثقافة التطوع لدى الطمبة.
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المراجع:
القرآف الكريـ:
أوالً :المراجع العربية:
 .1إبراىيـ محمد إبراىيـ ومصطفي عبد السميع محمد (< :):88التعميـ المفتوح وتعميـ الكبار
رؤى وتوجيات ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .2إبراىيـ ،يوسؼ (= :):88المنظمات غير الحكومية ،دراسة جغرافية تنموية ،المؤتمر
العممي األوؿ "االستثمار والتمويؿ في فمسطيف بيف آفاؽ التنمية والتحديثات المعاصرة،
الجامعة اإلسالمية  ،غزة.

 .3أبو النصر ،مدحت (< :):88إدارة الجمعيات األىمية في مجاؿ رعاية و تأىيؿ ذوي
االحتياجات الخاصة ،ط ،9مجموعة النيؿ الدولية،القاىرة.

 .4أبو داوود ،سميماف ( :)9AAAسنف أبو داوود،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .5أبو سيؼ ،عبد الرحمف (? :):88الجمعيات األىمية و مواجية الفقر في المجتمع

الفمسطيني :دراسة حالة لبعض مخيمات المجئيف في دير البمح بقطاع غزة،رسالة دكتوراه،

معيد البحوث لمدراسات العربية ،القاىرة.
 .6أبو عواد ،محمد صالح ( :):89:دور المنظمات غير الحكومية في التنمية الزراعية
المستدامة في قطاع غزة،رسالة دكتوراه ،قسـ االقتصاد الزراعي ،جامعة الزقازيؽ ،مصر.

 .7أبو

النصر،

مدحت(?":):88إدارة

منظمات

المجتمع

المدني"

ط،9

ايتراؾ

لمنشروالتوزيع،القاىرة.

 .8األشقر ،إبراىيـ يوسؼ (> :):88واقع التخطيط االستراتيجي لدى المنظمات غير الحكومية
المحمية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،كمية التجارة ،غزة.

 .9األشقر ،ياسر حسف(; :):88دور إدارة المدرسة الثانوية في تنمية المجتمع المحمي
بمحافظات غزة و سبؿ تطويره،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،كمية التربية ،غزة.

 .11األغا ،صييب و نشواف ،جميؿ ( :):898اقتصاديات التعميـ ،غزة ،دار المقداد
لمطباعة.

 .11أغا ،محمد ىاشـ (? :):88تصور مقترح لتطوير الدور التربوي لممنظمات غير الحكومية
في محافظات غزة،رسالة دكتوراة ،معيد البحوث و الدراسات العربية ،القاىرة.
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 .12بدر ،عادؿ و آخروف (@ :):88المجتمع المدني و سياسات الحوار حوؿ التعميـ لمجميع
في المنطقة العربية ،الشبكة العربية لمحو األمية و تعميـ الكبار،القاىرة.

 .13بدير ،المتولي إسماعيؿ (= :):88المشاركة المجتمعية في التعميـ :دراسة حالة إلحدى

المدارس التعاونية،مجمة كمية التربية بجامعة المنصورة ،العدد( )=Aج  ، 9ص -:>9
،:>:القاىرة.

 .14برنامج

االمـ

المتحدة

اإلنمائي-

الصندوؽ

العربي

واالجتماعي( :):88:تقرير التنمية االنسانية العربية،القاىرة.

لالنماء

االقتصادي

 .15بشارة،عزمي(> ":)9AAمساىمة في نقد المجتمع المدني" ،مؤسسة مواطف ،الطبعة
األولى ،ص ،Aكانوف األوؿ/ديسمبر،9AA> ،راـ اهلل.
 .16بعموشة ،محمود أحمد (; :):89واقع الشراكة بيف إدارات مدارس المرحمة األساسية

والمنظمات غير الحكومية في محافظات غزة وسبؿ تطويره،رسالة ماجستير ،جامعة

األزىر.،كمية التربية  ،غزة.

 .17جبر ،عبد الرحمف(:):88:نموذج مقترح لتمويؿ التعميـ العالي في فمسطيف مف وجية نظر
أعضاء المجمس التشريعي،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة

النجاح الوطنية ،نابمس.

 .18الجديمي ،محمد (= :):88دور الموازنة كأداة تخطيط مالي لممنظمات غير الحكومية في
قطاع غزة،رسالة ماجستير،الجامعة االسالمية،كمية التربية ،غزة.

التفكيرالست ارتيجيلدىالمنظماتاألىميةفيقطاع غزة "
ا
 .19جمعية شركاء لإلغاثة والتنمية(":):88A
مؤتمر واقعالمؤسساتاألىمية ،آفاؽ وتحديات :88A/?/:،غزة.

 .21الخطيب ،عامر يوسؼ(@ :):88أصوؿ التربية و تحديات القرف الحادي و العشريف،
مكتبة القدس ،غزة ،فمسطيف.
 .21درويش ،يوسؼ ( :):88:دور المنظمات األىمية اإلسالمية في تربية النشء و المعوقات
التي تواجييا مف وجية نظر العامميف فييا في محافظات غزة ،كمية التربية،دراسة

ماجستير،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .22الدوي ،محمود عبد الرحمف(@ :):88دور المنظمات األىمية في حؿ المشكالت التربوية
لممعاقيف حركياً في محافظات غزة،رسالة ماجستير،جامعة األزىر كمية التربية ،غزة.

 .23الرشيدي ،نمشاف (= :):88المجتمع المدني في دولة الكويت :دراسة لدور الجمعيات
األىمية .رسالة ماجستير ،معيد البحوث لمدراسات العربية ،القاىرة.
121

 .24الزغير ،محمد عبده(=:):88دراسة حوؿ منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة في
الشرؽ األوسط و شماؿ أفريقيا ،بحث مقدـ لممنظمة السويدية لرعاية الطفولة.القاىرة.

 .25السراج ،رجب عبد اهلل( :):898واقع عممية تحديات االحتياجات التدريبية لمعامميف في
المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة ،الجامعة اإلسالمية ،كمية االقتصاد و العموـ االدارية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،غزة.

 .26شبير ،رحاب محمد (< :):88واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات غير الحكومية في
قطاع غزة و سبؿ تطويره،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .27الشدي ،إبراىيـ بف عبد العزيز (; :)9AAدراسة تقويمية لمدى استفادة النظاـ التعميمي في

المممكة العربية السعودية مف الخطط التربوية لممنظمات الدولية و اإلقميمية،مجمة رسالة

الخميج العربي ،العدد ( ،)>Aالسنة  ،9Aالرياض.

 .28الشرعي ،بمقيس غالب (?:):88دور المشاركة المجتمعية في اإلصالح المدرسي ،جامعة

اإلمارات العربية المتحدة،دراسة مقدمة لمركز اإلصالح المدرسي : ،تحديات و طموح،

? ،:88?/</9A-9كمية التربية ،قسـ األصوؿ و اإلدارة التربوية ،اإلمارات.
 .29شعالف ،ثائرة(> :):88دور المجتمع المدني العربي في التعميـ غير النظامي :بحث مقدـ

لمؤتمر"دور المجتمع المدني في تحقيؽ أىداؼ األلفية اإلنمائية نحو شراكة فاعمة-9@،

 :8ديسمبر  ،2006الكويت.
 .31شمداف ،فايز و آخروف( :):899واقع التواصؿ بيف المدرسة الثانوية و المجتمع المحمي

في محافظات غزة و سبؿ تحسينو،المؤتمر العممي الرابع (التواصؿ والحوار التربوي-

نحو مجتمع فمسطيني أفضؿ)،:899/98/;9-;8،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .31الشويخ ،جياد ( :):88:دور القطاع األىمي في التعميـ النظامي و غير النظامي،مركز
إبداع المعمـ ،جامعة بير زيت ،فمسطيف.

 .32الصراؼ ،قاسـ و اليدىود ،دالؿ ( :)9A@Aدور إدارة المدرسة لممرحمة الثانوية في تنمية

المجتمع،المجمة التربوية ،جامعة الكويت ،العدد( ):9المجمد (>) ،الكويت ،ص(;?-9
.)9A8

 .33الطيراوي ،عبد المنعـ رمضاف ( :):898دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في
تطوير األداء المؤسساتي في المنظمات غير الحكومية في غزة،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية  ،غزة.

 .34العاجزوسمماف،فؤاد

ومحمد(?:)9AAتاريخ

فمسطيف.غزة.فمسطيف.
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الفكر

التربوي

ونظاـ

التعميـ

في

 .35عبد التواب ،ناصر عويس ( :):898الشراكة المجتمعة في العمؿ البمدي،ورقة عمؿ
مقدمة في مؤتمر العمؿ البمدي األوؿ ،في الفترة مف > :?-:مارس ،البحريف.

 .36عبد اليادي ،عزت(<:):88رؤية أوسع لدور المنظمات األىمية الفمسطينية في عممية
التنمية ،بحث مقدمممركز بيساف لمبحوث واالنماء ،راـ اهلل

 .37عبود ،قدري أحمد(? :):88الجيود األىمية في التعميـ الجامعي األزىري في ضوء تجربة
تفينا لإلشراؼ :دراسة حالة،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،القاىرة.

 .38العتيبي ،فيد (< :):88إسياـ القطاع الخاص في تحويؿ التعميـ العاـ بالمممكة العربية
السعودية،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود.

 .39العتيبي ،فيد عباس(< :):88إسياـ القطاع الخاص في تمويؿ التعميـ في المممكة العربية
السعودية،رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ سعود ،السعودية.

 .41عمرو ،زياد (=":):88المنظمات األىمية و الفساد" ،منشورات االئتالؼ مف النزاىة ،أماف،
راـ اهلل.
 .41عوض ،أسماء سعيد ( :):88Aالتكامؿ بيف المنظمات غير الحكومية و أثره عمى تحقيؽ
المشروعات المجتمعية ألىدافيا :دراسة مطبقة عمى المنظمات غير الحكومية المعنية

بتنفيذ مشروع عدالة األسرة بمحافظة الجيزة ،مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية  .العدد
(? ،):أكتوبر ،ج (<) ،القاىرة ص ??>.9?>8 -9
 .42الغامدي ،أحمد(< :):88اإلنفاؽ عمى التعميـ و مشاركة المؤسسات المجتمعية في تحمؿ

تكاليفو لمواجية متطمبات النيضة التعميمية في دوؿ الخميج العربي،رسالة دكتوراة ،جامعة

أـ القرى ،السعودية.
 .43غانـ ،محمد(:):88Aالدور التنموي لمجامعات العربية و مصادر التمويؿ غير

التقميدية،الدورة الثالثة و الثالثوف لمجمس الجامعات العربية في الفترة مف ?-9
 ، ،:888/</9Aص ،;:بيروت.

 .44غوشة ،محمد ىاشـ(= :):88تقييـ البرامج في المنظمات غير الحكومية الفمسطينية،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،كمية التجارة ،غزة.

 .45قاسـ  ،مرواف عدناف( :):89:المنظمات غير الحكومية و التحديات الثقافية في المجتمع
الفمسطيني :دراسة حالة لبعض الجمعيات في الجمعيات في مدينة غزة ،رسالة

دكتوراه،جامعة الدوؿ العربية ،معيد البحوث و الدراسات العربية ،القاىرة.
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 .46الكسادي ،عادؿ (; :):88الدور التنموي لمجمعيات التطوعية في اإلمارات،مجمة الشؤوف
العامة ،العدد (< ،):ص ;<.<<-

 .47الكفارنة  ،وفاء مفيد( :):89:دور المنظمات غير الحكومية الفمسطينية في تعزيز خبرة
العامميف فييا،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة.

 .48المجمس العربي لمطفولة والتنمية(> :):88التقرير اإلحصائي لواقع الطفؿ العربي –
دليؿ تنمية الطفؿ العربي ،العدد التاسع > ،:88القاىرة.
 .49المجمس القومي لمطفولة واألمومة واليونيسيؼ (= ،):88أطفاؿ خارج إطار الحماية –
دراسة تعمقية عف أطفاؿ الشوارع في القاىرة الكبرى ،القاىرة.

 .51الممحـ،إبراىيـ(;":):88دور المجتمع المدني في التنمية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية،بحث مقدـ إلى المؤتمر السنوي لإلدارة:ص،:88دمشؽ.

 .51محيسف،تيسير(<":):88المجتمع المدني الفمسطيني(الوظيفة والدور)،ورقة عمؿ مقدمة
لمركز دراسات أماف،فمسطيف.
 .52المطيري،بدر(<":):88مستقبؿ الوقؼ في الوطف العربي"ندوة الوقؼ والمجتمع المدني في
الوطف العربي،مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة العامة لألوقاؼ،بيروت.

 .53مرزوؽ ،ابتساـ إبراىيـ (>:):88فعالية متطمبات التطوير التنظيمي و غدارة التغيير لدى

المؤسسات غير الحكومية الفمسطينية،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،كمية التجارة،

غزة.

 .54مرصد ،الييئة الفمسطينية لحماية حقوؽ الالجئيف (; :):88دور المرأة الفمسطينية في
الييئات و المنظمات غير الحكومية،ورقة عمؿ مقدمة لمركز دراسات (أماف) ،راـ اهلل.

 .55مركز بيساف لمبحوث واإلنماء(":):88:دور المنظمات األىمية في بناء المجتمع
المدني"،دراسة ضمف برنامج أبحاث تجمع مؤسسة التعاوف إلدارة المؤسسات األىمية

الفمسطينية،فمسطيف.

 .56مركز بيساف لألبحاث و التطوير (@ :):88دور و أداء المنظمات الفمسطينية غير
الحكومية في مجاالت التعميـ و الصحة و الزراعة ،راـ اهلل  ،فمسطيف.

 .57المصري ،ىزاع زيف(< :):88دور المنظمات غير الحكومية في المجتمع السعودي رسالة
دكتوراه ،كمية اإلقتصاد ،جامعة القاىرة  ،مصر.
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 .58الميدي ،ياسر و صالح الديف ،نسريف( :):898دور المنظمات غير الحكومية في تخطيط
و تقويـ برامج محو أمية الكبار في مصر و باكستاف :دراسة مقارنة،بحث منشور بمؤتمر

مركز تعميـ الكبار ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 .59مينا ،كامؿ ( :):888آفاؽ التعاوف و التنسيؽ بيف بمدية بعمبؾ و القطاعات المساىمة
في التنمية المحمية :الجمعيات األىمية و سبؿ تطوير النشاط التطوعي في خدمة

التنمية،مكتب التنمية المحمية ،لبناف.

 .61موسى،نابالوـ(? :):88الدور التربوي لمجمعيات اإلسالمية االىمية لبوركينا فاسو،
بوركينا فاسو.
 .61النباىيف ،يوسؼ سميـ(@ :):88تقييـ أداء اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية
العاممة في قطاع غزة،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،كمية التجارة ،غزة.

 .62نخمة ،ناجي و عوض ،توفيؽ (< :):88أدوار مؤسسات المجتمع المدني في دعـ
العممية التعميمية،المركز القومي لمبحوث و الدراسات التربوية و التنموية ،القاىرة.

 .63نشواف ،يعقوب(< :):88نوعية التعميـ العالي الفمسطيني :مؤتمر النوعية في التعميـ
العالي الفمسطيني ،جامعة القدس المفتوحة،):88</?/=-;( ،راـ اهلل.

 .64الييتي ،نوزاد (> :):88المنظمات غير الحكومية في مجمس دوؿ التعاوف الخميجي-
الواقع الراىف و التحديات المستقبمية،مجمة الجندوؿ ،عدد (;) ،ص @،:قطر.

 .65و ازرة التخطيط و التعاوف الدولي (? :)9AAاإلصدار األوؿ ،السمطة الوطنية الفمسطينية.
 .66و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي( :)9AAAاإلصدار الثاني ،السمطة الوطنية الفمسطينية.

 .67و ازرة التربية و التعميـ ( :):899الخطة التطويرية لوزارة التربية و التعميـ -:899
 ،:89:فمسطيف.
 .68إحصائيات و ازرة الداخمية –مديرية الشؤوف العامة قسـ الجمعيات األىمية.:89:

 .69و ازرة التربية و التعميـ ( :):888نافذة عمى التعميـ في فمسطيف ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 .71ياسيف ،لبنى( :):898دور المنظمات غير الحكومية في دعـ التعميـ في األردف،بحث
مقدـ لمؤتمر التربية في عالـ متغير ،الجامعة الياشمية)@-?(،نيساف  ،:898األردف.

 .71اليونسكو(?،):88دليؿ المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة ،مكتب المنسؽ الخاص
باألمـ المتحدة ،غزة.
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(ممحؽ رقـ )9
استبياف مفتوح

أخي/أختي الكريـ/ػػة :

مدير/ة المدرسة/المؤسسة

المحترـ/ػػة

السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،
بيف يدي سيادتكـ استبياف مفتوح ييدؼ الى بناء استبياف مغمؽ لذا أرجو التكرـ باإلجابة عف

جميع التساؤالت المطروحة في ىذا االستبياف بموضوعية وصدؽ،عمما بأف اإلجابات التي سوؼ
أحصؿ عمييا لف تستخدـ إال إلغراض البحث العممي وخدمة ىدؼ ىذا االستبياف حيث أف

موضوع الدراسة " جيود المنظمات غير الحكومية في دعـ عممية التعميـ في مدارس محافظات

غزة"

شاكريف لكـ حسف تعاونكـ

الباحثة :روال إبراىيـ سرور
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السؤاؿ األوؿ:
ما أىـ أنواع الدعـ المقدـ مف قبؿ المنظمات غير الحكومية لتعزيز التعميـ في
مدارس محافظات غزة؟
-9الدعـ الموجتسي

-:أنشطة تفريغ انفعالي

;-أجيزة طبية ومتابعة لمطمبة ذوي االعاقة.
<-حقائب تعميمية
=-وسائؿ تعميمية

>-صيانة مدارس متضررة مف الحروب.
?-تجييز مختبرات الحاسوب بالمدارس.
@-إنشاء مدارس

-Aتزويد المدارس المينية والزراعية بالمعدات.
السؤاؿ الثاني:

مف ىي الفئة المستيدفة مف األنشطة والدعـ المقدـ مف قبؿ المنظمات غير
الحكومية؟

-9الطمبة

-:المدرسيف
;-التربوييف والباحثيف

السؤاؿ الثالث:
ما ىي المعيقات التي تواجو عمؿ المنظمات غير الحكومية العاممة في مجاؿ التعميـ
في مدارس محافظات غزة؟

 .9عدـ وضوح السياسات التعميمية ونقاط التعاوف المشتركة في و ازرة التربية والتعميـ ووكالة

الغوث.

 .:يوجد خطوط حمراء ال تجمع المعمميف أو المدراء مع األطراؼ المختمفة مف المنظمات غير
الحكومية ويرجع ذلؾ لتخوفيـ مف التعامؿ مع ىذه المنظمات والتشكيؾ في أىدافيا .
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; .تبني المنظمات غير الحكومية لنظاـ التشغيؿ المؤقت لموظفييا مما يسبب انقطاعاً في
عمميا وأنشطتيا والتغذية الراجعة المستمرة لمشاريعيا وأنشطتيا.

<.النظرة المريبة لممجتمع لمقائميف عمى بعض المنظمات غير الحكومية والمموليف لتمؾ

المنظمات.

السؤاؿ الرابع:

كيؼ يمكف تطوير جيود المنظمات غير الحكومية في ضوء الظروؼ الراىنة؟

 -9إشراؾ المنظمات غير الحكومية في التخطيط لألنشطة والبرامج بالتعاوف مع المدارس.
-:وضع خطط إستراتيجية واضحة المعالـ لتحديد األولويات الالزمة لدعميا.

;-أف تتبنى المنظمات غير الحكومية أنشطة تساىـ في تعزيز ودعـ فئة المبدعيف والمميزيف.
<-االنطالؽ مف واقع احتياجات المدارس والطمبة في وضع األىداؼ والخطط المستقبمية.

= -تشكيؿ لجنة حوار ثالثية ممثمة مف أولياء األمور والمنظمات غير الحكومية بالتعاوف مع
المدارس.
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(ممحؽ رقـ )2
االستبانة في صورتيا األولى
طمب تحكيـ استبانة

األعرار اٌذورٛس|.................................................................دفظٗ هللا
ذذ١ح غ١ثح ٚتؼذ،
ذم َٛاٌثادصح تاجشاء دساعح ِ١ذأ١ح وّرطٍة ٌٍذصٛي ػٍ ٝدسجح اٌّاجغر١ش ف ٟلغُ أصٛي
اٌرشت١ح /وٍ١ح اٌرشت١ح ف ٟجاِؼح األص٘ش تغضج تؼٕٛاْ
" جيٌد انًنظًاث غْز انحكٌيْت فِ دعى انتعهْى فِ يدارص يحافظاث غشة"
دراست تقًٌّْت
د١س لاِد اٌثادصح تاػذاد العرثأح اٌّشفمح ٚذىٔٛد ِٓ ( )51فمشج ِٛصػح ػٍٝ
(ِ)4جالخ.
ٔٚظشا ٌّا ذرّرؼ ْٛتٗ ِٓ خثشج ٚاعؼح ف٘ ٟزا اٌّجاي أسج ٛاٌرىشَ ِٓ ع١ادذىُ تاتذاء آسائىُ
دٛي إٌماغ اٌراٌ١ح:
ِ -1ذ٠أرّاءاٌفمشجٌٍّجالذاٌّطشٚدح.
ٚ -2ظٛداٌفمشاذٛلٛجص١اغرٙااٌٍغ٠ٛح.
 -3ئظافحاٌفمشاذاٌر١رشٙٔٚالصِح.
ٚذؼشف اٌثادصح انًنظًاث غْز انحكٌيْت ئجشائ١ا " ٘ ٟذٍه إٌّظّاخ ِٚإعغاخ اٌّجرّغ
اٌّذٔ ٟاٌّذٍ١ح ٚاٌذ١ٌٚح اٌؼاٍِح فِ ٟذافظاخ غضج ٚذرصف تأٔٙا ذطٛػ١ح ٚغ١ش ستذ١ح ٚذٙذف
ٌرّٕ١ح اٌّجرّغ فِ ٟجالخ ِخرٍفح ِٓ أّ٘ٙا إٌٛٙض تاٌؼٍّ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح ٚرٌه تذ ْٚذذم١ك ستخ
ِاد ٞتاإلظافح ٌىٙٔٛا راخ اعرمالٌ١ح".
شاوشٌ ٓ٠ىُ دغٓ ذؼأٚىُ
اٌثادصح
سٚل ئتشا٘ ُ١عشٚس
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جايعت األسىز -غشة
عًادة اندراساث انعهْا ًانبحث انعهًِ
كهْت انتزبْت /قسى أصٌل انتزبْت
انسْد/ة انًدّز/ة انًدرست....................................:انًحتزو/ة
ذم َٛاٌثادصح تذساعح ِ١ذأ١ح لعرىّاي ِرطٍثاخ اٌذصٛي ػٍ ٝدسجح اٌّاجغر١ش
ف ٟأصٛي اٌرشت١ح تؼٕٛاْ:

"جيٌد انًنظًاث غْز انحكٌيْت فِ دو انتعهْى فِ يدراص يحافظاث
غشة"
دراست تقًٌّْت
د١س أػذخ اٌثادصح العرثأر ٓ١اٌّشفمر ٓ١ذىٔٛد األ )51( ِٓ ٌٝٚفمشج ِٛصػح
ػٍِ 4 ٝجالخ .
٠شج ِٓ ٝع١ادذىُ ئتذاء آسائىُ ف ٟدسجح ذٛافش فمشاخ العرثأح ٌ١ذوُ تىً دلح
ِٛٚظٛػ١ح ٚرٌه تٛظغ ئشاسج ( )Xف ٟاٌّىاْ إٌّاعة ػٍّا تأْ أجاترىُ عرؼاًِ
تغش٠ح ذاِح  ٌٓٚذغرخذَ ئل ألغشاض اٌثذس اٌؼٍّ.ٟ

شاكزّن نكى حسن تعاًنكى
انباحثت
رًال إبزاىْى سزًر
اٌّؼٍِٛاخ اٌؼاِح
اٌجٕظ :روش أٔصٟ
ػذد عٕٛاخ اٌخذِح :ألً ِٓ  5عٕٛاخ ِٓ  5اٌ 11 ٝعٕٛاخ أوصش ِٓ  11عٕٛاخ
ٚواٌح اٌغٛز
جٙح اإلششاف ػٍ ٝاٌّذسعحٚ :صاسج اٌرشت١ح ٚاٌرؼٍُ١
سفخ
خاْ ٔٛ٠ظ
غضج اٌّذافظح اٌٛعطٝ
إٌّطمح اٌرؼٍ١ّ١ح :شّاي غضج
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اإلستبانت رقى ()3
انًجال األًل:

جيٌد انًنظًاث غْز انحكٌيْت فِ تقدّى اندعى انًادُ ًانهٌجستِ.

( ًىٌ جًْع يا تقديو انًنظًاث غْز انحكٌيْت نهًدارص ًانطهبت ين دعى يادُ ّشًم اندعى انًانِ
أً تٌفْز انًستهشياث ًانًزافق )
اٌفمشج

انزقى
1

دائّا

ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط اٌّغرٍضِاخ اٌرؼٍ١ّ١ح
ٌٍّذاسط ِصً اٌمشغاع١حٚ ،عائً ذؼٍ١ّ١ح ،األجٙضج اٌرؼٍ١ّ١ح..اٌخ

2

ذمذَ جٛائض ػ١ٕ١ح ٌٍطٍثح اٌّرفٛل.ٓ١

3

ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط اٌّغرٍضِاخ اٌطث١ح ٌٍطٍثح
ر ٞٚالدر١اجاخ اٌخاصح.

4

ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اٌذػُ اٌّاٌٌ ٟألٔشطح اٌّذسع١ح.

5

ذغاػذ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اٌّذاسط ف ٟذٛف١ش ِغرٍضِاخ
ٌّشافك اٌّذسعح.

6

ذم َٛإٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تفذص اٌطٍثح غث١ا (إٌظش-
اٌغّغ)...

7

ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط اٌٛجثاخ اٌغزائ١ح ٌٍطٍثح ِٓ
د٢ ٓ١خش.

8

ذمذَ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ِشاس٠غ ذذس٠ث١ح ذغاػذ اٌطٍثح ػٍٝ
اٌرفى١ش اإلتذاػ.ٟ

9

ذمذَ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اٌّؼٔٛاخ ٌٍطٍثح اٌّذراج ٓ١فٟ
إٌّاعثاخ ِصً األػ١اد –شٙش سِعاْ.

11

ذغ ُٙإٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ف ٟذٛف١ش دسٚط ذم٠ٛح ٌعؼ١فٟ
اٌرذص ً١اٌذساع.ٟ

11

ذغاػذ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط ِغرٍضِاخ إٌظافح
اٌشخص١ح ٌٍطٍثح .

12

ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط اٌىرة إلششاء ِىرثح اٌّذسعح
.
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غاٌثا

أد١أا

ٔادسا أتذا

انًجال انثانِ :جيٌد انًنظًاث غْز انحكٌيْت فِ تعشّش األنشطت
(٠ٚمصذ تٙا األٔشطح اٌّخرٍفح ِصً اٌرشف١ٙ١ح ،اٌش٠اظ١ح ،اٌصماف١ح  ٚاٌرفش٠غ١ح تؼذ آشاس
اٌذشٚب)
انزقى
دائًا غانبا أحْانا نادرا ابدا
انفقزة
 1ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ِذستِٕ(ٓ١شط)ٓ١
ٌٍؼًّ ِغ اٌطٍثح
 2ذ١غش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تشاِج ذشف١ٙ١ح ٌرذف١ض
اٌطٍثح.
 3ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط األدٚاخ
اٌش٠اظ١ح ٌٍّذسعح.
 4ذمذَ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تشاِج ذشف١ٙ١ح ذشتػ
اٌطاٌة تّذسعرٗ.
 5ذمذَ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تشاِج اجرّاػ١ح ٌٍطٍثح
راخ غاتغ ذطٛػ.ٟ
 6ذذػُ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ادر١اجاخ اٌّذسعح ِٓ
ِغرٍضِاخ األٔشطح اٌرشف١ٙ١ح.
 7ذشجغ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اٌطٍثح اٌّثذػِٓ ٓ١
خالي أٔشطح س٠اظ١ح أ ٚذشف١ٙ١ح.
 8ذؼمذ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح دٚساخ ذصم١ف١ح ٌرٛػ١ح
اٌطٍثح تذمٛق اإلٔغاْ.
 9ذؼضص إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح لعا٠ا اٌّجرّغ اٌّذٟٔ
ٌذ ٜاٌطٍثح ِٓ خالي األٔشطح ِصً ِغشح،
سدالخ...اٌخ
 11ذٕظُ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح سدالخ ذشف١ٙ١ح ٌٍطٍثح
ػٍِ ٝذاس اٌؼاَ.
 11ذٛصع إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اٌّجالخ اٌصماف١ح
ٌٍطٍثح.
 12تساعد انًنظًاث غْز انحكٌيْت فِ يشاركت انطهبت
انًتفٌقْن فِ يسابقاث دًنْت

 13ذمذَ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط اٌّٛاد الششائ١ح
اٌخاصح تإٌّا٘ج.
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انًجال انثانث :جيٌد انًنظًاث غْز انحكٌيْت فِ تعشّش انعالقت بْن انًدرست
ًاألسزة
( د١س ذمِٛإٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ترٛف١ش آٌ١ح ذٛاصً ت ٓ١اٌّذسعح ٚأعش
اٌطٍثح ِٓ خالي األٔشطح اٌرصم١ف١ح ٚاٌرشف١ٙ١ح اٌّخرٍفح)

انزقى

1
2

دائًا غانبا أحْانا نادرا أبدا

انفقزة
ذؼمذ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ٚاٌّذسعح دٚساخ
أل١ٌٚاء األِٛس ف ٟو١ف١ح اورشاف ِٛا٘ة أتٕائ.ُٙ
ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح آٌ١ح اذصاي ِٕاعثح تٓ١
اٌطٍثح ٚاٌّشاوض اٌصماف١ح.

3
4

ذٙرُ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تاألٔشطح اٌر ٟذّٕٟ
لذسج اٌطٍثح ػٍ ٝالػرّاد ػٍ ٝاٌزاخ ف ٟدً
اٌّشىالخ.
ذراتغ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح غ١ش اٌذى١ِٛح
ادر١اجاخ اٌطٍثح ر ٞٚالدر١اجاخ اٌخاصح.

5

ذٕظُ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح  ٚاٌّذسعح ٌماءاخ
ذٕش١ط١ح ت ٓ١اٌطٍثح ٚأ١ٌٚاء أِٛسُ٘.

6

ذٕظُ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ِٛ٠ا ِفرٛدا ت ٓ١اٌطٍثح
ِٚؼٍّ.ُٙ١

7

ذم َٛإٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تاد١اء ادرفالخ ػاِح
ف ٟإٌّاعثاخ اٌّخرٍفح.

8

ذغاػذ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اعش اٌطٍثح ف ٟذٛف١ش
ادر١اجاخ ٌٍطٍثح اٌّشظ ٝتأِشاض ِضِٕح-رٞٚ
ئػالح..

9

ذذػُ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اإلػالَ اٌرشتٌ ٞٛرظٙش
أّ٘١ح اٌرؼٍ.ُ١

11

ذجّغ ذثشػاخ ٌّغاػذج اٌطٍثح اٌّذراج.ٓ١
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انًجال انزابع:انًعْقاث انتِ تٌاجو عًم انًنظًاث غْز انحكٌيْت
( ٟ٘ٚاٌّشىالخ ٚاٌؼٛائك اٌر ٟذذذ ِٓ ػًّ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اٌؼاٍِح فِ ٟجاي اٌرؼٍ ُ١ػٍ ٝأوًّ ٚجٗ)
انزقى
1
ظؼف اٌؼاللح ت ٓ١إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ٚٚصاسج

انفقزة

اٌرشت١ح ٚاٌرؼٍ.ُ١
2

ظثات١ح اٌرّ ً٠ٛاٌّمذَ ٌٍّٕظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.

3

ػذَ ٚجٛد آٌ١ح ٚاظذح فٚ ٟصاسج اٌرشت١ح ٚاٌرؼٌٍ ُ١رٕظُ١
جٛٙد إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.

4

ذشى١ه ِذ٠ش ٞاٌّذاسط تٕٛا٠ا إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.

5

ظؼف شؼٛس ئداسج اٌّذاسط تجذ ٜٚاٌؼًّ ِغ
إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح

6

ظؼف اٌجٛٙد اإلػالِ١ح ف ٟئٌماء اٌعٛء ػٍ ٝأجاصاخ
إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح فِ ٟجاي دػُ اٌرؼٍ.ُ١

7

ظؼف اٌذافؼ١ح ٌذ ٜاٌؼاٍِ ٓ١تاٌّذسعح ٌٍرؼاِ ْٚغ
إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ٌؼذَ ٚظٛح اٌشؤ٠ح.

8

اٌرذ٠ٚش اٌٛظ١فٌّ ٟذساء اٌّذاسط ٔٚمٍ٠ ُٙمًٍ ِٓ
دافؼرٌ ُٙ١ال٘رّاَ تذٚس إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.

9

ذثٕ ٟإٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ٌٕظاَ اٌرشغ ً١اٌّإلد
ٌّذسائٙا.

11

ِذذٚد٠ح اٌّجالخ اٌّغّٛح تٙا ٌّغاّ٘ح إٌّظّاخ
غ١ش اٌذى١ِٛح ٌٍّغاّ٘ح ف ٟاٌؼٍّ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح.

11

ذخٛفاٌّإعغاخ اٌذى١ِٛح ٌٍٕشاغاخ اٌر ٟذمذِٙا ٘زٖ
إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.

12

ظؼف ِشاسوح األعشج ف ٟذٕف١ز ٔشاغاخ إٌّظّاخ غ١ش
اٌذى١ِٛح تاػرثاس٘ا غ١ش ِجذ٠ح.

13

أؼىاط اٌرغ١١شاخ اٌغ١اع١ح ف ٟاٌّجرّغ اٌفٍغط ٟٕ١ػٍٝ
ػًّ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.

15

وصشج اٌمٛ١د اٌّفشٚظح ػٍ ٝػًّ ٚأٔشطح إٌّظّاخ
غ١ش اٌذى١ِٛح.
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دائًا

غانبا

أحْانا

نادرا

ابدا

ممحؽ رقـ ()3
قائمة بأسماء المحكميف
ـ

مكاف العمؿ

االسـ

98

أ.د عامر الخطيب

جامعة األزىر -غير متفرغ

99

أ.د صالح حماد

جامعة األقصى

<

أ.د .فؤاد العاجز

الجامعة اإلسالمية

=

أ.د محمود أبو دؼ

الجامعة اإلسالمية

9

د .محمد ىاشـ أغا

جامعة األزىر

:

د .فاير األسود

جامعة األزىر

;

د .محمود عساؼ

و ازرة التربية والتعميـ العالي

>

د .سميماف المزيف

الجامعة اإلسالمية

?

د.محمد عثماف األغا

الجامعة اإلسالمية

@

د .فايز شمداف

الجامعة اإلسالمية

A

د .حمداف الصوفي

الجامعة اإلسالمية

9:

د .محمود خمؼ اهلل

جامعة األقصى

;9

د.أحمد أبو الخير

جامعة القدس المفتوحة

<9

د .سمية النخالة

و ازرة التربية والتعميـ العالي

=9

د .سييؿ دياب

جامعة غزة

138

(ممحؽ رقـ )4
االستبانة في صورتيا النيائية
جـــاِؼح األص٘ـــــــــش -غــــــضج
ػّادج اٌذساعاخ اٌؼٍ١ا ٚاٌثذس اٌؼٍّٟ
وٍ١ح اٌرشت١ــــــــح /لغُ أصٛي اٌرشت١ــح

األعرار اٌذورٛس|.................................................................دفظٗ هللا
ذذ١ح غ١ثح ٚتؼذ،
ذم َٛاٌثادصح تاجشاء دساعح ِ١ذأ١ح وّرطٍة ٌٍذصٛي ػٍ ٝدسجح اٌّاجغر١ش ِٓ لغُ أصٛي
اٌرشت١ح /وٍ١ح اٌرشت١ح جاِؼح األص٘ش تغضج تؼٕٛاْ

" جيٌد انًنظًاث غْز انحكٌيْت فِ دعى عًهْت انتعهْى فِ يدارص يحافظاث
غشة"
دراست تقًٌّْت
ٚلذ الرعد اٌذساعح ٌزٌه اعرخذاَ العرثأح اٌّشفمح ٚاٌّىٔٛح د١س لاِد اٌثادصح تاػذاد
العرثأح اٌّشفمح اٌّىٔٛح ِٓ( )51فمشج ِٛصػح ػٍِ 4 ٝجالخ ٘ ٟجٛٙد إٌّظّاخ غ١ش
اٌذى١ِٛح ف ٟاٌؼذَ اٌّادٚ،ٞجٛٙد٘ا ف ٟذؼض٠ض األٔشطح،جٛٙد٘ا ف ٟذؼض٠ض اٌؼاللح تٓ١
اٌّذسعح ٚاألعشج تاإلظافح اٌ ٝاٌّؼ١ماخ اٌر ٟذٛاجٙٙا إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.
ٔٚظشا ٌخثشذىّاٌٛاعؼح ف٘ ٟزا اٌّجاي ٠ششفٕ ٟأْ أظغ ت ٓ١أ٠ذ٠ىُ ٘زٖ العرثأح اٌر ٟذشىً
أداج اٌذساعح اٌّ١ذأ١ح ف ٟصٛسذٙا األ١ٌٚح تٙذف ذذىّٙ١اٌ ،زا ٠شج ٝاٌرىشَ تالغالع ػٍٝ
اٌفمشاخ ٚئتذاء سأ٠ىُ فٙ١ا ِٓ د١س:
ِ -1ذ٠أرّاءاٌفمشجٌٍّجالذاٌّطشٚدح.
ٚ -2ظٛداٌفمشاذٛلٛجص١اغرٙااٌٍغ٠ٛح.
 -3ئظافحاٌفمشاذاٌر١رشٙٔٚالصِح.
ٚذؼشف اٌثادصح انًنظًاث غْز انحكٌيْت ئجشائ١ا " ٘ ٟذٍه إٌّظّاخ ِٚإعغاخ اٌّجرّغ
اٌّذٔ ٟاٌّذٍ١ح ٚاٌذ١ٌٚح اٌؼاٍِح فِ ٟذافظاخ غضج ٚذرصف تأٔٙا ذطٛػ١ح ٚغ١ش ستذ١ح ٚذٙذف
ٌرّٕ١ح اٌّجرّغ فِ ٟجالخ ِخرٍفح ِٓ أّ٘ٙا إٌٛٙض تاٌؼٍّ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح ٚرٌه تذ ْٚذذم١ك ستخ
ِاد ٞتاإلظافح ٌىٙٔٛا راخ اعرمالٌ١ح".
شاكزّن نكى حسن تعاًنكى
اٌثادصح
سٚل ئتشا٘ ُ١عشٚس
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جــــــــــــــايعت األسىـــــــــز-
غــــــشة
عًادة اندراساث انعهْا ًانبحث انعهًِ
كهْت انتزبْــــــــت /قسى أصٌل
انتزبْــت
انسْد/ة انًدّز/ة انًدرست....................................:انًحتزو/ة
ذم َٛاٌثادصح تذساعح ِ١ذأ١ح لعرىّاي ِرطٍثاخ اٌذصٛي ػٍ ٝدسجح اٌّاجغر١ش
ف ٟأصٛي اٌرشت١ح تؼٕٛاْ:
"جيٌد انًنظًاث غْز انحكٌيْت فِ دعى عًهْت انتعهْى فِ يدراص يحافظاث
غشة"
دراست تقًٌّْت
د١س أػذخ اٌثادصح ٌزٌه العرثأحاٌّشفمح اٌّىٔٛح ِٓ( )51فمشج ِٛصػح ػٍ4 ٝ
ِجالخ ٘ ٟجٛٙد إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ف ٟاٌؼذَ اٌّادٚ،ٞجٛٙد٘ا فٟ
ذؼض٠ض األٔشطح،جٛٙد٘ا ف ٟذؼض٠ض اٌؼاللح ت ٓ١اٌّذسعح ٚاألعشج تاإلظافح
ٌٍّؼ١ماخ اٌر ٟذٛاجٙٙا إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.
٠شج ِٓ ٝع١ادذىُ ئتذاء آسائىُ ف ٟدسجح ذٛافش فمشاخ العرثأح ٌذ٠ىُ تىً دلح
ِٛٚظٛػ١ح ٚرٌه تٛظغ ئشاسج ( )Xف ٟاٌّىاْ إٌّاعة ػٍّا تأْ أجاترىُ عرؼاًِ
تغش٠ح ذاِح  ٌٓٚذغرخذَ ئل ألغشاض اٌثذس اٌؼٍّ.ٟ
شاكزّن نكى حسن تعاًنكى
انباحثت
رًال إبزاىْى سزًر

اٌّؼٍِٛاخ اٌؼاِح
اٌجٕظ :روش أٔصٟ
ػذد عٕٛاخ اٌخذِح :ألً ِٓ  5عٕٛاخ ِٓ  5اٌ 11 ٝعٕٛاخ أوصش ِٓ  11عٕٛاخ
ٚواٌح اٌغٛز
جٙح اإلششاف ػٍ ٝاٌّذسعحٚ :صاسج اٌرشت١ح ٚاٌرؼٍُ١
سفخ
خاْ ٔٛ٠ظ
غضج اٌّذافظح اٌٛعطٝ
إٌّطمح اٌرؼٍ١ّ١ح :شّاي غضج
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اإلستبانت
انًجال األًل:

جيٌد انًنظًاث غْز انحكٌيْت فِ تقدّى اندعى انًادُ ًانهٌجستِ.

(  ٛ٘ٚجّ١غ ِا ذمذِٗ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ٌٍّذاسط ٚاٌطٍثح ِٓ دػُ ِاد٠ ٞشًّ اٌذػُ اٌّاٌ ٟأٚ
ذٛف١ش اٌّغرٍضِاخ ٚاٌّشافك )
انفقزة
انزقى
ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط اٌّغرٍضِاخ اٌرؼٍ١ّ١ح
1
ٌٍّذاسط ِصً اٌمشغاع١حٚ ،عائً ذؼٍ١ّ١ح ،األجٙضج اٌرؼٍ١ّ١ح..اٌخ
ذمذَ جٛائض ػ١ٕ١ح ٌٍطٍثح اٌّرفٛل.ٓ١
2
ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط اٌّغرٍضِاخ اٌطث١ح ٌٍطٍثح
3
ر ٞٚالدر١اجاخ اٌخاصح.
ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اٌذػُ اٌّاٌٌ ٟألٔشطح اٌّذسع١ح.
4
ذغاػذ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اٌّذاسط ف ٟذٛف١ش ِغرٍضِاخ
5
ٌّشافك اٌّذسعح.
ذم َٛإٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تفذص اٌطٍثح غث١ا (إٌظش-
6
اٌغّغ)...
ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط اٌٛجثاخ اٌغزائ١ح ٌٍطٍثح ِٓ
7
د٢ ٓ١خش.
ذمذَ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ِشاس٠غ ذذس٠ث١ح ذغاػذ اٌطٍثح ػٍٝ
8
اٌرفى١ش اإلتذاػ.ٟ
ذمذَ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اٌّؼٔٛاخ ٌٍطٍثح اٌّذراج ٓ١فٟ
9
إٌّاعثاخ ِصً األػ١اد –شٙش سِعاْ.
 11ذغ ُٙإٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ف ٟذٛف١ش دسٚط ذم٠ٛح ٌعؼ١فٟ
اٌرذص ً١اٌذساع.ٟ
 11ذغاػذ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط ِغرٍضِاخ إٌظافح
اٌشخص١ح ٌٍطٍثح .
 12ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط اٌىرة إلششاء ِىرثح اٌّذسعح
.

دائًا

غانبا

أحْانا

نادرا أبدا

انًجال انثانِ :جيٌد انًنظًاث غْز انحكٌيْت فِ تعشّش األنشطت
(٠ٚمصذ تٙا األٔشطح اٌّخرٍفح ِصً اٌرشف١ٙ١ح ،اٌش٠اظ١ح ،اٌصماف١ح  ٚاٌرفش٠غ١ح تؼذ آشاس
اٌذشٚب)
اٌشلُ
دائّا غاٌثا أد١أا ٔادسا اتذا
اٌفمشج
 1ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ِذستِٕ(ٓ١شط)ٓ١
ٌٍؼًّ ِغ اٌطٍثح
2

ذ١غش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تشاِج ذشف١ٙ١ح ٌرذف١ض
اٌطٍثح.

3

ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط األدٚاخ
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اٌش٠اظ١ح ٌٍّذسعح.
4

ذمذَ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تشاِج ذشف١ٙ١ح ذشتػ
اٌطاٌة تّذسعرٗ.

5

ذمذَ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تشاِج اجرّاػ١ح ٌٍطٍثح
راخ غاتغ ذطٛػ.ٟ

6

ذذػُ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ادر١اجاخ اٌّذسعح ِٓ
ِغرٍضِاخ األٔشطح اٌرشف١ٙ١ح.

7

ذشجغ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اٌطٍثح اٌّثذػِٓ ٓ١
خالي أٔشطح س٠اظ١ح أ ٚذشف١ٙ١ح.

8

ذؼمذ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح دٚساخ ذصم١ف١ح ٌرٛػ١ح
اٌطٍثح تذمٛق اإلٔغاْ.

9

ذؼضص إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح لعا٠ا اٌّجرّغ اٌّذٟٔ
ٌذ ٜاٌطٍثح ِٓ خالي األٔشطح ِصً ِغشح،
سدالخ...اٌخ

 11ذٕظُ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح سدالخ ذشف١ٙ١ح ٌٍطٍثح
ػٍِ ٝذاس اٌؼاَ.
 11ذٛصع إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اٌّجالخ اٌصماف١ح
ٌٍطٍثح.
 12ذغاػذ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح فِ ٟشاسوح اٌطٍثح
اٌّرفٛل ٓ١فِ ٟغاتماخ د١ٌٚح
 13ذمذَ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تؼط اٌّٛاد الششائ١ح
اٌخاصح تإٌّا٘ج.
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انًجال انثانث :جيٌد انًنظًاث غْز انحكٌيْت فِ تعشّش انعالقت بْن انًدرست
ًاألسزة
( د١س ذمِٛإٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ترٛف١ش آٌ١ح ذٛاصً ت ٓ١اٌّذسعح ٚأعش
اٌطٍثح ِٓ خالي األٔشطح اٌرصم١ف١ح ٚاٌرشف١ٙ١ح اٌّخرٍفح)
انزقى
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

دائًا

انفقزة

غانبا

أحْانا

نادرا أبدا

ذؼمذ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ٚاٌّذسعح دٚساخ ذصم١ف١ح
أل١ٌٚاء األِٛس ف ٟو١ف١ح اورشاف ِٛا٘ة أتٕائ.ُٙ
ذٛفش إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح آٌ١ح اذصاي ِٕاعثح تٓ١
أ١ٌٚاء أِٛس اٌطٍثح ٚاٌّشاوض اٌصماف١ح.
ذٙرُ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تاألٔشطح اٌر ٟذّٕ ٟلذسج
اٌطٍثح ػٍ ٝالػرّاد ػٍ ٝاٌزاخ ف ٟدً اٌّشىالخ.
ذراتغ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح غ١ش اٌذى١ِٛح
ادر١اجاخ اٌطٍثح ر ٞٚالدر١اجاخ اٌخاصح.
ذغاػذ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اعش اٌطٍثح ف ٟذٛف١ش
ادر١اجاخ ٌٍطٍثح اٌّشظ ٝتأِشاض ِضِٕح-ر ٞٚئػالح..
ذٕظُ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ِٛ٠ا ِفرٛدا ت ٓ١اٌطٍثح
ِٚؼٍّٚ ُٙ١أ١ٌٚاء أِٛسُ٘.
ذم َٛإٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح تاد١اء ادرفالخ ػاِح
ف ٟإٌّاعثاخ اٌّخرٍفح.
ذٕظُ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح  ٚاٌّذسعح ٌماءاخ
ذٕش١ط١ح ت ٓ١اٌطٍثح ٚأ١ٌٚاء أِٛسُ٘.
ذذػُ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اإلػالَ اٌرشتٌ ٞٛرظٙش
أّ٘١ح اٌرؼٍ.ُ١
ذجّغ ذثشػاخ ٌّغاػذج اٌطٍثح اٌّذراج.ٓ١

انًجال انزابع:انًعْقاث انتِ تٌاجو عًم انًنظًاث غْز انحكٌيْت
( ٟ٘ٚاٌّشىالخ ٚاٌؼٛائك اٌر ٟذذذ ِٓ ػًّ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح اٌؼاٍِح فِ ٟجاي اٌرؼٍ ُ١ػٍ ٝأوًّ ٚجٗ)
انزقى
1

دائًا غانبا

انفقزة
ظؼف اٌؼاللح ت ٓ١إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ٚٚصاسج
اٌرشت١ح ٚاٌرؼٍ.ُ١

2

ظثات١ح اٌرّ ً٠ٛاٌّمذَ ٌٍّٕظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.

3

ػذَ ٚجٛد آٌ١ح ٚاظذح فٚ ٟصاسج اٌرشت١ح ٚاٌرؼٌٍ ُ١رٕظُ١
جٛٙد إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.

4

ذشى١ه ِذ٠ش ٞاٌّذاسط تٕٛا٠ا إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.
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أحْانا

نادرا ابدا

5

ظؼف شؼٛس ئداسج اٌّذاسط تجذ ٜٚاٌؼًّ ِغ إٌّظّاخ
غ١ش اٌذى١ِٛح

6

ظؼف اٌجٛٙد اإلػالِ١ح ف ٟئٌماء اٌعٛء ػٍ ٝأجاصاخ
إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح فِ ٟجاي دػُ اٌرؼٍ.ُ١

7

ظؼف اٌذافؼ١ح ٌذ ٜاٌؼاٍِ ٓ١تاٌّذسعح ٌٍرؼاِ ْٚغ
إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ٌؼذَ ٚظٛح اٌشؤ٠ح.

8

اٌرذ٠ٚش اٌٛظ١فٌّ ٟذساء اٌّذاسط ٔٚمٍ٠ ُٙمًٍ ِٓ دافؼرُٙ١
ٌال٘رّاَ تذٚس إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.

9

ذثٕ ٟإٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ٌٕظاَ اٌرشغ ً١اٌّإلد
ٌّذسائٙا.

11

ِذذٚد٠ح اٌّجالخ اٌّغّٛح تٙا ٌّغاّ٘ح إٌّظّاخ غ١ش
اٌذى١ِٛح ٌٍّغاّ٘ح ف ٟاٌؼٍّ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح.

11

ذخٛفاٌّإعغاخ اٌذى١ِٛح ٌٍٕشاغاخ اٌر ٟذمذِٙا ٘زٖ
إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.

12

ظؼف ِشاسوح األعشج ف ٟذٕف١ز ٔشاغاخ إٌّظّاخ غ١ش
اٌذى١ِٛح تاػرثاس٘ا غ١ش ِجذ٠ح.

13

أؼىاط اٌرغ١١شاخ اٌغ١اع١ح ف ٟاٌّجرّغ اٌفٍغط ٟٕ١ػٍٝ
ػًّ إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح.

15

وصشج اٌمٛ١د اٌّفشٚظح ػٍ ٝػًّ ٚأٔشطح إٌّظّاخ غ١ش
اٌذى١ِٛح.

ِا ٘ ٟعثً ذط٠ٛش جٛٙد إٌّظّاخ غ١ش اٌذى١ِٛح ف ٟدػُ ػٍّ١ح اٌرؼٍ ُ١فِ ٟذاسط ِذافظاخ
غضج ِٓ ٚجٙح ٔظشن؟
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انباحثت
رًال إبزاىْى سزًر
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