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انطالك ًا من حديث رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "من ل يشكر الناس ل يشكر اهلل "

،

وحىت نرد امفضل ألهل امفضل ،و ألن هناك امكثريين اذلين هلم امفضل يف اخراج هذه امرساةل
اىل امنور ،وذكل بتلدمي امنصح والرشاد ذلا اكن لبد أأن أأتلدم بعظمي شكري وامتناين اعرتاف ًا
مين ابمجليل عىل هجودمه امطيبة.
كام يرسين ويرشفين أأن أأتلدم جبزيل امشكر وامتلدير اىل مرشف امرساةل ،ادلكتور امفاضل/
مروان الاغا ،عىل ما كدمه من امنصح والرشاد وامتوجيه ،واذلي اكن هل عظمي ا ألثر يف اخراج
امرساةل بشلك لئق وممزي.
ويسعدين يف هذه امللام أأن أأتلدم جبزيل امشكر وامعرفان اىل الاس تاذة ادلكتورة امفاضةل/هناية
امتلباين ،وادلكتورامفاضل /خليل مايض ،انذلان تفضال مبناكشة امرساةل ،وانذلان ساهام
مبالحظاهتم املمية يف اثراء امرساةل.
وأخيرا أشكر أسرتي التي تحملت معي مشقة مشواري ولكل من تمنى لي
التوفيق .

وهللا ويل امتوفيق.

ت

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ على واقع اإلتصاالت التسويقية لدى المنظمات
األىمية العاممة في قطاع غزة وعبلقتيا بتجنيد األمواؿ ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي
التحميمي ،وأجريت الدراسة عمى عينة قصدية مكونة مف  80منظمة أىمية في قطاع غزة تعمؿ

في مجاالت مختمفة ،حيث تـ تحديد حجـ العينة وفقا لمعايير تـ وضعيا وتحديداً المنظمات
التي تقدر نفقاتيا السنوية بػ  500,000دوالر أمريكي(خمسمائة ألؼ دوالر أمريكي) سنويا

عمى أنشطتيـ المتنوعة ،والحاصمة عمى تراخيص لمدة تزيد عف خمسة سنوات ،واستخدمت

الباحثة اإلستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،تـ توزيعيا عمى مفردات عينة الدراسة وقد تـ
إسترداد كافة اإلستبيانات أي بنسبة  .%100وقد خمصت الدراسة إلى العديد من النتائج

أىميا:

 أف أكثر أبعاد اإلتصاالت التسويقية إستخداماً مف قبؿ المنظمات األىمية العاممة فيقطاع غزة ىو (اإلتصاؿ الشخصي) ،حيث ناؿ أعمى نسبة قبوؿ بمغت (،)%76.18

يمييا (التسويؽ المباشر) ،حيث نالت نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%71.66أما أقميا

(اإلعبلف) ،بنسبة (.)%59.12

 توجد عبلقة طردية متوسطة بيف كافة أبعاد اإلتصاالت التسويقية و تجنيد األمواؿلدى المنظمات األىمية ،إال أف أقوى ىذه العبلقات كانت مع بعد التسويؽ المباشر

بمعامؿ ارتباط  ،0.649يميو العبلقات العامة  ،0.621وفي المرتبة الثالثة اإلتصاؿ
الشخصي  ،0.563فاإلعبلف  ،0.554ومف ثـ تنشيط التبرعات .0.480

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لكافة أبعاد اإلتصاالت التسويقية عمى تجنيد األمواؿ وافالتغير في درجة تجنيد األمواؿ ترجع لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية ألبعاد

اإلتصاالت التسويقية منفردة بنسبة (،%30.7 ،%31.7 ،%38.5 ،%42.1

 )%23ل ػ ػ (التسويؽ المباشر ،العبلقات العامة ،اإلتصاؿ الشخصي ،اإلعبلف ،تنشيط
التبرعات) عمى التوالي.

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿاالتصاالت التسويقية ترجع لممتغيرات (الجنس ،عمر المستجيب ،المؤىؿ العممي

لممستجيب ،التخصص العممي لممستجيب ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،عمر

المنظمة ،نوع المنظمة ،نشاط المنظمة ،حجـ تمويؿ المنظمة) ،بخبلؼ متغير نوع
تمويؿ المنظمة الذي أظير وجود فروؽ لصالح التمويؿ الدولي.
ث

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ تجنيداألمواؿ ترجع لممتغيرات (الجنس ،عمر المستجيب ،المؤىؿ العممي لممستجيب،

التخصص العممي لممستجيب ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،عمر المنظمة ،نشاط
المنظمة ،حجـ تمويؿ المنظمة) ،بخبلؼ متغير نوع المنظمة الذي أظير وجود فروؽ
لصالح المنظمات الدولية  ،ومتغير نوع تمويؿ المنظمة الذي أظير وجود فروؽ

لصالح التمويؿ الدولي.

كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا :
 تبني فكر وأدوات التسويؽ مف قبؿ المنظمات األىمية في تخطيط وتنفيذ برامجياومشاريعيا ،وتعزيز الممارسات التسويقية لدييا ،وحثيا عمى التعامؿ مع الجيات

المانحة بمنظور العمبلء بحيث تصبح برامجيا تنطمؽ مف السعي الرضائيـ ،االمر
الذي سيطور عمميا ويجعميا تحرص عمى تقديـ ما يتوقعو العمبلء منيا.

 إستحداث إدارة تسويؽ في كؿ منظمة وتعييف متخصصيف في التسويؽ لما لو مف بالغاألثر في اإلرتقاء بأداء ىذه المنظمات وتوفير الدعـ المالي والتنفيذ األمثؿ لبرامجيا

ومشاريعيا.

 تبني نظاـ تسويقي متكامؿ بدءا مف توفير المدخبلت الضرورية مف تحديد العمبلء(المانحيف) الحالييف والمرتقبيف واجراء البحوث والعمميات البلزمة مف خبلؿ إدارة

التسويؽ وذلؾ لموصوؿ إلى المخرجات المنشودة.

ج

Abstract
This study aimed to explore the practices of marketing communications
among nongovernmental organizations operating in Gaza Strip and its
relationship to fundraising. The study used descriptive analytical approach.
The study was conducted on a purposive sample of 80 NGOs in the Gaza
Strip with cross-sectoral fields of operation. The selection criteria of the
sample was : NGOs with annual budget 500,000 US dollars or above, and
NGOs licensed for more than five years. The main tool of the study was the
questionnaire, The recearcher distributed questionnaire to the study sample.
The response rate was 100%. The study concluded the following results:
- The most used marketing communications dimensions used by NGOs
operating in the Gaza Strip is (personal contact), with the highest
acceptance rate (76.18%), followed by (direct marketing), with
acceptance rate (71.66%), while the least dimension was (advertising)
with acceptance rate (59.12%), which indicates the weakness of the
advertising awareness of all of those in charge of Palestinian NGOs,
and the internal donors.
- There is moderate positive relationship between all marketing
communications dimensions and fundraising among NGOs. The
strongest relationship was with direct marketing with a correlation
coefficient of 0.649, followed by public relations 0.621, third comes
personal contact 0.563, advertising 0.554, and then donations
promotion 0.480.
- There is statistically significant effect for all marketing
communications dimensions on fundraising. The change in the
fundraising is due to the use of the dimensions of Marketing
Communications by NGOs at (42.1%, 38.5%, 31.7%, 30.7%, 23%) for
(direct marketing, public relations , personal contact, advertising,
donations promotion) respectively.
- There are no significant differences in the responses on marketing
communications due to (Gender, Age, Qualification, Academic Major,
Job Title,Years of Experiece,Age of organization, Type of
organization, History of organization, Funding). Meanwile, there
aresignificant differences due to the type of organization fund in favour
of international fund.
- There are no significant differences in the responses on Fundraising
due to (Gender, Age, Qualification, Academic Major, Job Title,Years
of Experiece,Age of organization, History of organization, Funding).
Meanwile, there are significant differences due to type of organization
in favour of international NGOs and the type of organization fund in
favour of international fund.
ح

The research has put forward a number of recommendations such as:
-

NGOs should adopt the thought and tools of marketing in the planning
and implementation of their programs and projects and enhance their
marketing practices. In addition the study urged NGOs to deal with
donors from clients perspective, which make their program stating
from seek to satisfy them and align their interests. This will develop
NGOs work and makes them eager to deliver what customers can
expect from them.
- Development of marketing department and recruitment of marketing
professionals in each organization, because of its deep impact on the
improvement of the performance of these organizations and to provide
financial support and optimal implementation of programs and projects.
- Adoption of integrated marketing system, ranging from the provision
of the necessary input such as customers determination (current and
potential the donors), research and necessary processes through
marketing department to reach the desired output

خ
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المقدمة :

مر المجتمع الفمسطيني بمحاوالت عدة لتحقيؽ التنمية والتي كانت غالبا ما تفشؿ فػي الوصػوؿ

إلى اىدافيا ألسباب تتعمؽ باإلحتبلؿ وما سببو مف مشكبلت سياسية واجتماعيػة واقتصػادية فضػبل عػف
مش ػػكمة قم ػػة المػ ػوارد المتاح ػػة ،وخ ػػبلؿ تعاق ػػب األنظم ػػة السياس ػػية والحكوم ػػات المختمف ػػة فش ػػمت جميعي ػػا
لؤلسباب السابقة في تحقيؽ التنمية ومف ىنا جاءت أىميػة المشػاركة المجتمعيػة لممنظمػات والجمعيػات

األىمية أو ما يمكف تسميتو بالقطاع األىمي حتػى يسػاىـ فػي الحػد مػف القصػور التنمػوي والخػدماتي بمػا
لػو مػف قػدرة عمػى تحديػد اإلحتياجػات المجتمعيػة المحميػة كونػو األكثػر قربػا لممجتمػع وبمػا يممكػو مػف
طاقػات وامكانيػات فػي صػياغة وتنفيػذ الحمػوؿ المناسػبة لممسػاىمة بشػكؿ عممػي فػي تمبيػة وتحقيػؽ ىػذه

اإلحتياجات.

تمعػػب المنظمػػات األىميػػة اليػػوـ دو ار ممي ػ از عمػػى الصػػعيد اإلجتمػػاعي والتنمػػوي بمػػا تػػوفره مػػف

خػ ػػدمات إجتماعيػ ػػة وانسػ ػػانية عديػ ػػدة والمسػ ػػاىمة فػ ػػي بنػ ػػاء العبلقػ ػػات الدوليػ ػػة ،وبمػ ػػا أف عمميػ ػػة تمويػ ػػؿ
المنظمات األىميػة تػتـ عػف طريػؽ الجيػات الداعمػة المختمفػة ،سػواء كانػت عالميػة أو محميػة ،لػذا يتحػتـ
عمى المنظمات األىمية القياـ بعممية اإلقناع والجذب عند تقديميا ألعماليا وايجاد طرؽ تطبيقيػة رياديػة

جدي ػػدة عن ػػد تنفي ػػذىا لمش ػػاريعيا تحقيق ػػا لؤلى ػػداؼ الت ػػي ج ػػاءت م ػػف اجمي ػػا وبقائي ػػا وديمومتي ػػا ف ػػي ظ ػػؿ
المنافسة السوقية الحالية (الشيخمي ،2013 ،ص.)2

إف تحقيػؽ األىػداؼ التنمويػة لعمػؿ ىػذه المنظمػات األىميػة يتطمػب المزيػد مػف التمويػؿ والػدعـ

لبرامجيا فكانت مسألة البحث عف المصادر التمويمية سواء الذاتية أو المحمية أو الدولية الشغؿ الشاغؿ

ليػذه المنظمػات ،حيػث شػكمت الجيػات المانحػة والمنظمػات الدوليػة عمػى إخػتبلؼ قطاعاتيػا وأولوياتيػا
وبرامجيا مصد ار لدعـ مشاريع المنظمات األىمية العاممة في فمسطيف سواء في إطار اإلغاثة أو التنمية

(أبو حماد ،2011،ص.)9

مفتاحا لتحقيؽ أىداؼ المنظمة ،وىو عمـ وفف يحتاج إلى معرفػة وميػارة فػي
يعد التسويؽ
ً
التطبيػؽ ،ويتضػمف مجموعػة مػف العمميػات التػي تيػدؼ إلػى تعزيػز الػدعـ المػالي ،وزيػادة اإليػرادات

لممنظمػػة ،مػػف خػػبلؿ إتخػػاذ كافػػة السػػبؿ والطػػرؽ لتنميػػة عبلقػػات المنظمػػة بػػالعمبلء الحػػالييف
والمرتقبيف(عاشور ،2012،ص.)14

وتعتبػر اإلتصػاالت التسػويقية ىػي التعبيػر األكثػر حداثػة ومعاصػرة فػي تقػدير حجػـ تفاعػؿ

المنظمػة مػع البيئػة ولتعبػر بوضػوح أكبػر عػف جػوىر النشػاط الترويجػي الػذي يمثػؿ المػزيج التسػويقي
لممنظمة في إتصاليا مع الجميور إلخباره واقناعو والتأثير في سموكو الشرائي والتفاعمي مع ما تطرحو
المنظمة مف سمع وخدمات وأفكار(البابا ،2011 ،ص.)3

ولكػؿ مػا سػبؽ مػف أىميػة لمقطػاع األىمػي والمشػاكؿ المتعمقػة بتجنيػد األمػواؿ وبوسػائؿ واسػاليب

إجتػػذاب الممػػوليف والحفػػاظ عمػػييـ والػػدور الحيػػوي لوظيفػػة التسػػويؽ فػػي تنميػػة المػوارد الماليػػة لممنظمػػات
2

الربحي ػػة وغي ػػر الربحي ػػة عم ػػى ح ػػد السػ ػواء .ت ػػأتي ى ػػذه الد ارس ػػة لمتع ػػرؼ عم ػػى العبلق ػػة ب ػػيف اإلتص ػػاالت

ػتمرر ىػذه المنظمػات
التسويقية لدى المنظمات األىمية في قطاع غػزة وتجنيػد األمػواؿ البلزمػة لبقػاء واس ا
وقياميا بتنفيذ المزيد مف البرامج والمشاريع التنموية.

أوالً :مشكمة الدراسة:

تمعب المنظمات األىمية الفمسطينية دو ار ىاما في تنمية المجتمع المدني فػي قطػاع غػزة فينالػؾ

 955منظمة أىمية عاممة في قطاع غزة ( و ازرة الداخمية  )2014والتي تقدـ خدمات إغاثية واجتماعية
وصحية وتعميمية لقطاعات واسعة مف المواطنيف ،كما تنفذ ىذه المنظمات العديد مف البرامج والمشاريع

ذات األىداؼ التنموية.

وحسػب الشػوبكي وابوشػمالة ( )2013فػنف الكثيػر مػف منظمػات المجتمػع المػدني الفمسػطينية

تعاني مف صعوبات في ممارستيا لمنشاط التمويمي شأنيا في ذلػؾ شػأف الكثيػر مػف منظمػات المجتمػع
المدني في الدوؿ األخرى ،وتمؾ الصعوبات تؤثر عمى قدرة تمؾ المنظمات عمى اإلستمرار في عمميا،
إذ أف العديد مف المنظمات لـ تستطع معالجة تمؾ الصػعوبات وبالتػالي وجػدت نفسػيا غيػر قػادرة عمػى
اإلستمرار في العمؿ ،ومما يزيد مف مشاكؿ التمويؿ ضػعؼ الوسػائؿ واألسػاليب البلزمػة لتنميػة المػوارد

المالية.

اتيجيا فػػي نجػػاح المنظمػػات ،وفػػي
ويػػرى عاشػػور( )2012أف التسػػويؽ يمعػػب ًا
دور ميمػػا واسػػتر ً
نجاح العمؿ عمى وجو العمػوـ ،والتسػويؽ ىػو الطريػؽ لموصػوؿ إلػى ذلػؾ ،إذ ىػو الوظيفػة الوحيػدة التػي

تُعنى بتنمية الموارد المالية لممنظمة ،وبالتالي ىو جزء ضروري مف دورة حياة المنظمات غير الربحية.
ويوصي كبل مف  (2013) Cacijaو (2009) Mackبضرورة دراسة العبلقة بيف التسويؽ
وتجنيد األمواؿ بنعتبارىا فكرة جديرة باإلىتماـ.

وخبلؿ مقابمة أجريت بتاريخ  ،26.2.2014مع السيد أمجد الشوا ،مدير شبكة المنظمات

األىمية ،أكد عمى أف الكثير مف المنظمات األىمية تعاني مف نقص في التمويؿ ،مما يعرقؿ عمميا
ويقمؿ مف نشاطاتيا ،وىذا األمر يدعو عمى ضرورة البحث عمى األساليب والوسائؿ البلزمة لتنمية

الموارد المالية الكافية ليا لمبقاء ،واإلىتماـ باألنشطة التسويقية كالزيارات الميدانية لممموليف واصدار
المطبوعات واقامة المعارض ،واإلعبلف عبر الصحؼ ومواقع اإلنترنت مما يؤثر عمى قرار منح

التمويؿ مف قبؿ المموليف.

وفي سياؽ متصؿ ،أكد السيد باسؿ ناصر ،مدير عاـ البرامج في ،UNDPخبلؿ مقابمة

أجريت معو بتاريخ  ،27.2.2014أكد عمى أف الكثر مف المنظمات األىمية باتت تفقد مكانيا
ووجودىا بسبب عجز في ميزانياتيا وعدـ توفر التمويؿ ،وحث المنظمات األىمية عمى أىمية التركيز

عمى اإلتصاالت واألنشطة التسويقية ،وطرح المنظمة ألنشطتيا ومشاريعيا عبر اإلنترنت ومواقع
3

التواصؿ اإلجتماعي ،واإلىتماـ بالعوامؿ الشخصية لؤلفراد العامميف بوظيفة تدبير األمواؿ في المنظمة
ودعوة المووليف الحالييف والمتوقعيف لحضور الحفبلت والمؤتمرات التي تقيميا المنظمة .كما وتتفؽ

السيدة ىناء أبو عيادة ،استشارية تمويؿ في المنظمات األىمية ،مع الشوا وناصر ،بأزمة التمويؿ
ومعاناة المنظمات األىمية في ممارستيا لمنشاط التمويمي شأنيا شأف الكثير مف منظمات المجتمع

المدني ،حيث أف عممية تجنيد االمواؿ مف أىـ التحديات التي تواجو المنظمات األىمية ،حيث تتاثر
فرصة الحصوؿ عمى التمويؿ بالعديد مف العوامؿ التي ينبغي عمى المنظمات أف تأخذىا بعيف

االعتبار ،ولكي تتمكف ىذه المنظمات مف االستمرار في تقديـ خدماتيا وأنشطتيا لشريحة كبيرة مف

المجتمع الفمسطيني ،األمر الذي يحث عمى االىتماـ بتنمية الموارد المالية مف خبلؿ أنشطة
االتصاالت التسويقية المتنوعة.

ومف خبلؿ إطبلع الباحثة ومراجعتيا لكؿ مف أدبيات العمؿ األىمي وتجنيد األمواؿ وأدبيات

التسويؽ ،تكمف مشكمة ىذه الدراسة في أىمية التعرؼ عمى عبلقة اإلتصاالت التسويقية بتجنيد األمواؿ
لدى المنظمات األىمية في قطاع غزة.

وعميو يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :

"ما ىي عالقة اإلتصاالت التسويقية بتجنيد األموال لدى المنظمات األىمية في قطاع غزة ؟"

وتنبثق عنو مجموعة من التساؤالت التالية:
 .1ماىو واقع ممارسة الئلتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية في قطاع غزة؟
 .2ما ىو الدور الذي تمعبو اإلتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية في تجنيد األمواؿ في
المنظمات األىمية في قطاع غزة؟

 .3ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (   0.05حوؿ إستجابة أفراد
عينة الدراسة لئلتصاالت التسويقية تعزى لمعوامؿ الديمغرافية والتنظيمية المميزة لكؿ منظمة

(الجنس ،عمر المستجيب ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات
الخبرة ،عمر المنظمة ،نوع المنظمة ،مجاؿ عمؿ المنظمة ،حجـ التمويؿ ،مصادر التمويؿ).
 .4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (   0.05حوؿ إستجابة أفراد

عينة الدراسة لتجنيد األمواؿ تعزى لمعوامؿ الديمغرافية والتنظيمية المميزة لكؿ منظمة (الجنس،
عمر المستجيب ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة،

عمر المنظمة ،نوع المنظمة ،مجاؿ عمؿ المنظمة ،حجـ التمويؿ ،مصادر التمويؿ).
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ثانياً :متغيرات الدراسة:
أ-

المتغير المستقل :اإلتصاالت التسويقية لدى المنظمات األىمية ومكوناتيا حسب

)(Kotler,2003

 .1اإلعبلف.
 .2تنشيط التبرعات.
 .3اإلتصاؿ الشخصي.
 .4التسويؽ المباشر.
ب-

 .5العبلقات العامة.

المتغير التابع  :تجنيد األموال.

شكل رقم ( )1متغيرات الدراسة

المصدر  :جرد بواسطة الباحثة بنا ً عمى أدبيات الدراسة )(Kotler,2003

ثالثاً :فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى:
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (   0.05بين اإلتصاالت

التسويقية و تجنيد األموال لدى المنظمات األىمية".
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ويشتق منيا الفرضيات التالية:
 .1توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (   0.05بيف اإلعبلف لدى
المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ.

 .2توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (   0.05بيف تنشيط التبرعات لدى
المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ.

 .3توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (   0.05بيف اإلتصاؿ الشخصي
لدى المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ.

 .4توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (   0.05بيف التسويؽ المباشر
لدى المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ.

 .5توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (   0.05بيف العبلقات العامة لدى
المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ.

الفرضية الرئيسة الثانية:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (   0.05حوؿ إستجابة أفراد عينة

الدراسة لئلتصاالت التسويقية تعزى لمعوامؿ الديمغرافية والتنظيمية المميزة لكؿ منظمة (الجنس ،عمر

المستجيب ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة ،عمر المنظمة،
نوع المنظمة ،مجاؿ عمؿ المنظمة ،حجـ التمويؿ ،مصادر التمويؿ).

الفرضية الرئيسة الثالثة:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (   0.05حوؿ إستجابة أفراد عينة
الدراسة لتجنيد األمواؿ تعزى لمعوامؿ الديمغرافية والتنظيمية المميزة لكؿ منظمة (الجنس ،عمر
المستجيب ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة ،عمر المنظمة،

نوع المنظمة ،مجاؿ عمؿ المنظمة ،حجـ التمويؿ ،مصادر التمويؿ).

رابعاً :أىداف الدراسة:
 .1الوقوؼ عمى واقع تجنيد األمواؿ في المنظمات األىمية في قطاع غزة.
 .2التعرؼ عمى واقع اإلتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية في قطاع غزة .

 .3تحديد العبلقة بيف االتصاالت التسويقية المستخدمة في المنظمات األىمية وتجنيد االمواؿ.
 .4تحميؿ مكونات وأبعاد اإلتصاالت التسويقية والتعرؼ عمى دورىا ومساىمتيا في تجنيد األمواؿ
في المنظمات األىمية.
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 .5الكشؼ عف المعوقات التي تحد مف دور االتصاالت التسويقية في تجنيد األمواؿ ومعوقات
تجنيد األمواؿ في المنظمات األىمية .

 .6التعرؼ عمى مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في أراء المبحوثيف في المنظمات األىمية
حوؿ محاور الدراسة وفقاً لمتغيراتيـ الشخصية والوظيفية.

 .7تقديـ توصيات يمكف مف خبلليا تقديـ حموؿ عممية لممنظمات األىمية في مجاؿ تجنيد األمواؿ
مف خبلؿ المفاىيـ التسويقية (اإلتصاالت التسويقة).

خامساً :أىمية الدراسة:
.1

أىمية عممية (نظرية):

 تبرز أىمية ىذه الدراسة مف كونيا دراسة عمى المستوى المحمي ،ومحاولة جادة لسد النقصفي ميداف البحث العممي ،حيث تعتبر ىذه الدراسة مف أولى الدراسات – عمى حد عمـ الباحثة

التي تحاوؿ ربط وظيفة التسويؽ بكؿ ما تحممو مف أىمية في أداء المنظمات األىمية ووظيفة

تجنيد األمواؿ البلزمة لتحقيؽ أىدافيا اإلغاثية والتنموية.

 تستمد ىذه الد ارسة أىميتيا مف أىمية الموضوع الذي تتناولو حيث تبرز الدور الحيوي الذيتمعبو اإلتصاالت التسويقية بمختمؼ أشكاليا وأنشطتيا في تجنيد األمواؿ كما توضح طبيعة

العبلقة بينيما.

 -تأمؿ الباحثة أف تساعد ىذه الدراسة زمبلئيا مف الباحثيف عمى التعرؼ بشكؿ أعمؽ عمى

موضوع الد ارسة وأف تساىـ ىذه الدراسة في توجيو أنظار الباحثيف إلجراء المزيد مف الدراسات

في ىذا المجاؿ الياـ بما يشكؿ إضافة لؤلدب اإلداري.

 -متوقع أف تكوف ىذه الدراسة إضافة قيمة لمكتبة أبحاث العموـ االدارية في ىذا المجاؿ واف

.2

تقدـ قاعدة معموماتية ومرجعا ىاماً يمكف لمباحثيف اإلستفادة منو والرجوع إليو عند الحاجة.

أىمية عممية (تطبيقية):

 تأتي أىمية ىذه الدراسة مف أىمية القطاع الذي أجريت عميو وىو قطاع المنظمات األىميةوبما لو مف دور ىاـ وحيوي لتمبية وتحقيؽ إحتياجات المجتمع الفمسطيني في قطاع غزة وما

تبذلو ىذه المنظمات مف جيود لتنمية المجتمع في مختمؼ المجاالت ولمظروؼ االستثنائية

لممجتمع الفمسطيني مف إحتبلؿ ومحدودية لمصادر التنمية.

 -اإلتصاالت تساىـ ىذه الدراسة في تحسيف المعرفة في مجاؿ تسويؽ المنظمات األىمية لكؿ

ذوي العبلقة بالعمؿ األىمي مف مموليف ومنظمات أىمية ومستفيديف ومسئوليف ومختصيف نظ ار

لندرة الدراسات في موضوع الدراسة.
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 ترجع أىمية ىذه الدراسة بالنسبة لمباحثة كونيا تتعمؽ بمجاؿ عمميا  ،وتمبي طموحياوتطمعاتيا الوظيفة.

سادساً :حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية :تناولت ىذه الدراسة التعرؼ عمى عبلقة اإلتصاالت التسويقية بتجنيداألمواؿ لدى المنظمات األىمية في في قطاع غزة.

 الحدود البشرية :تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية عمى العامميف في إدارة التمويؿ أو العبلقاتالعامة أو التسويؽ إف وجدت لممنظمات األىمية بنعتبارىا المسؤوؿ الرئيسي عف عممية

التسويؽ ليذه المنظمات واألكثر معرفة بواقع ىذه المنظمات مف حيث التسويؽ والتمويؿ
وصعوباتو.

 -الحدود الزمنية :تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية خبلؿ العاـ .2016-2014

 الحدود المكانية :تـ تطبيؽ الدراسة عمى المنظمات األىمية في قطاع غزة وقد تـ استثناءالضفة الغربية لصعوبة التواصؿ نتيجة اإلحتبلؿ والحصار المفروض.

سابعاً :مصطمحات الدراسة:

تحقيقاً ألغراض الدراسة ،تم تعريف المصطمحات التالية:

.1

المنظمات األىمية :
عرؼ قانوف الجمعيات الخيرية والييئات الفمسػطينية الػذي اصػدرتو السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية

المنظمػػات او الييئػػات عمػػى انيػػا " شخصػػية معنويػػة مسػػتقمة تنشػػأ بموجػػب اتفػػاؽ بػػيف عػػدد اليقػػؿ عػػف
سبعة أشػخاص لتحقيػؽ أىػداؼ مشػروعة تيػـ الصػالح العػاـ دوف إسػتيداؼ جنػي االربػاح الماليػة بيػدؼ
اقتسامو بيف االعضاء أو لتحقيؽ منفعة شخصية" (الوقائع الفمسطينية ،2000 ،ص.)7

ويمكػػف لمباحثػػة أف تعػػرؼ المنظمػػات األىميػػة بأنيػػا تمػػؾ المنظمػػات التػػي ال تيػػدؼ مػػف نشػػاطيا

إلى تحقيؽ األرباح وانما تيدؼ إلى تقديـ خدمات عديدة ومتنوعة إلى شرائح المجتمع الميمشة.
.2

تمويل المنظمات األىمية :

ىو تزويدىا باألمواؿ البلزمة لتحقيؽ أغراضيا التػي قامػت مػف اجميػا أو مػا تحصػؿ عميػو مػف
ماؿ خاص لتحقيؽ أىدافيا في مجاالت الرعاية والتنمية اإلجتماعية (بدوي ،2002 ،ص.)265

ويمكف لمباحثة أف تعػرؼ تمويػؿ المنظمػات األىميػة بالمػاؿ الػذي تحصػؿ عميػو ىػذه المنظمػات

مف مصادرىا المتنوعة لتحقيؽ اىدافيا وتنفيذ برامجيا.
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.3

تجنيد األموال :
ىو إدارة العبلقة بيف منظمة أىمية و جميور المموليف ).)Kelly, 1998, P8

ويمكف لمباحثة أف تعرؼ تجنيد األمواؿ بأنو قدرة المنظمة عمى إيجاد الماؿ البلزـ لبلنفاؽ عمى
مختمؼ أنشطتيا وبرامجيا التي تقوـ بيا.
.4

اإل تصال التسويقي (الترويج):
ىو أحد عناصر المزيج التسويقي ويعرؼ عمى أنو النشاط الذي يتـ ضمف إطار أي جيد

تسويقي ،وينطوي عمى عممية إتصاؿ إقناعي (.(Kotler, 2003
ويمكف لمباحثة أف تعرؼ اإلتصاؿ التسويقي عمى أنو جيود األنشطة التسويقية التي تقوـ بيا

المنظمة بأسموب إقناعي جذاب يحقؽ أىدافيا التي تسعى لتحقيقيا مف خبلؿ أدوات الترويج المختمفة.
.5

اإلتصاالت التسويقية (المزيج الترويجي)
يطمؽ اصطبلح المزيج الترويجي أو برنامج اإلتصاالت التسويقية عمى مجموعة مف المكونات

التي تتفاعؿ وتتكامؿ معا لتحقيؽ األىداؼ الترويجية لممنظمة في إطار الفمػػسفة التسويقية السػػائدة،
فالمزيج الترويجي يشتمؿ عمى مجموعة مف المكونات والعناصر التي تتكامؿ بطريقة فعالة لتحقيؽ

األىداؼ الترويجية الموضوعة ومف اىميا :اإلعبلف ،تنشيط المبيعات ،البيع الشخصي ،التسويؽ

المباشر،العبلقات العامة(.)Kotler & Keller, 2006

ويمكف لمباحثة أف تعرؼ اإلتصاالت التسويقة بأنيا األدوات المختمفة التي تسخدميا المنظمة باسموب

اقناعي لتحقيؽ اىدافيا الترويجية.
.6

اإلعالن :
شكؿ مف األشكاؿ غير الشخصية لئلتصاالت يجري عف طريؽ وسيمة متخصصة مدفوعة

األجر وبواسطة جية معمومة ومحدودة (.(Kotler, 0222, P671

ويمكف لمباحثة أف تعرؼ اإلعبلف بأنو وسيمة إتصاؿ غير شخصي مدفوع األجر.
.7

تنشيط التبرعات :
وتقصد بو الباحثة (تنشيط المبيعات) وحيث أنو في مجاؿ تسويؽ العمؿ األىمي تتـ عممية

التبادؿ بيف تسويؽ لتعاطؼ أو إقناع بفكرة واثار ما تقدمو المنظمة مقابؿ الحث عمى منح التمويؿ.

ويعرؼ  (0222,P585( Kotlerتنشيط المبيعات عمى أنيا تمؾ األشياء المتنوعة التي تحتوي عمى

مجموعة مف األدوات المحفزة والتي صممت الف يكوف تأثيرىا سريع وقصير األمد لغرض اإلسراع في
تحقيؽ عممية الشراء لمسمع أو الخدمات مف قبؿ المستيمؾ أو التاجر.
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.8

اإل تصال الشخصي
وتقصد بو الباحثة (البيع الشخصي) اال أف مصطمح اإلتصاؿ الشخصي أكثر إتساقا مع

طبيعة النشاط الممارس مف قبؿ المنظمات األىمية وىي وسيمة اتصاؿ شخصية بيف المنظمة
وجميورىا ويعرؼ (2004, P37) McCarthy & Perreaultالبيع الشخصي عمى أنو إتصاؿ

شفيي وتفاعؿ وجيا لوجو مع واحد أو أكثر مف المشتريف المحتمميف بيدؼ عمؿ تقديـ لممنتج أو

الخدمة ،أو اإلجابة عف األسئمة ،أو تمبية طمبات أو غيرىا.
.9

التسويق المباشر
كافة األنشطة التي تؤدى مف قبؿ البائع لجذب زبوف محتمؿ والتي تنصب نحو نقؿ كافة

معمومات المنتجات والخدمات التي يتعامؿ معيا المشتري ويعتمد في تحقيؽ ىذا عمى إستخداـ وسيمة
أو أكثر ،منيا التمفوف ،البريد ،وغيرىا (.)Beamish, 2007, P122
ويمكف لمباحثة أف تعرؼ التسويؽ المباشر بأنو إستخداـ التقنيات الحديثة في التعامؿ ما بيف

المنظمة والمنظمات األخرى او عمبلئيا مثؿ البريد ،الياتؼ ،واالنترنت .
 .10العالقات العامة

العبلقات العامة تيتـ ببناء عبلقات جيدة بيف المنظمة وجميورىا والسعي لتحقيؽ الرضا

والتفاىـ المتبادؿ سواء داخميا او خارجيا مف خبلؿ سياسات وبرامج تستند في تنفيذىا عمى االخذ بمبدأ
المسؤولية اإلجتماعية وتوظيؼ االعبلـ لبناء صورة جيدة لممنظمة ،كما انيا تشتمؿ عمى كافة األنشطة

التي تمارسيا المؤسسة مف اجؿ تعزيز أو تحسيف صورتيا في المجتمع كدعـ االعماؿ اإلجتماعية
واالندية الرياضية والخيرية واإلىتماـ بالقضايا اإلجتماعية والبيئة والصحية والمشاركة في القضايا

العامة وغيرىا ( .(Lovelock & Wirtz, 2004
ويمكػػف لمباحثػػة أف تعػػرؼ العبلقػػات العامػػة بالنشػػاط القػػائـ عمػػى تنميػػة عبلقػػات وثيقػػة مػػع المنظمػػات
والجماىير المختمفة في المجتمع.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري لمدراسة

المبحث األول :التسويق واإلتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية
المبحث الثاني :تجنيد األموال في المنظمات األىمية
المبحث الثالث :المنظمات األىمية

المبحث األول :التسويق واإلتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية

المقدمة :

تعد اإلتصاالت التسويقية أحد أنماط اإلتصاؿ الميمة والتي تعمؿ عمى توظيؼ الفعؿ

اإلتصالي لتحقيؽ أىداؼ الشركات والمنظمات الربحية وغير الربحية المتمثمة في ضماف تدفؽ

المعمومات والرسائؿ وانسيابيا مف المنظمة إلي الجميور ومف الجميور إلي المنظمة(الموسي،2010 ،

ص .)74

كما أف اإلتصاالت التسويقية ال تختمؼ مف حيث الجوىر عف اإلتصاالت اإلدارية بطبيعتيا

العامة ،بؿ ىي جزء منيا رغـ الخصوصية التي تتميز بيا عف بقية أنظمة اإلتصاالت األخرى في

المنظمة وىذا أمر طبيعي إلختبلؼ وظيفة التسويؽ عف بقية الوظائؼ األخرى ،إذ تعد الوظيفة الوحيدة
التي يكاد يكوف جؿ عمميا واىتماميا ىو خارج المنظمة ألنيا المسئولة عف تصريؼ المنتجات إلى
البيئة عبر أنشطتيا الترويجية وايصاؿ صورة المنظمة اإليجابية في المجتمع وتأميف سبؿ اإلتصاؿ
والتواصؿ مع الجميور(البابا ،2011 ،ص.)12
ويعد مصطمح اإلتصاؿ التسويقي حديث نسبياً ،إذ حتى منتصؼ الثمانينات مف القرف

الماضي ظمت أدبيات الفكر التسويقي تستخدـ مصطمح " الترويج" أو " المزيج الترويجي" لمداللة عمى
اإلتصاؿ التسويقي ،لكف في العقد األخير مف القرف الماضي شيد تركي اًز عمى البعد اإلتصالي في
العممية الترويجية بحيث حؿ التخطيط لئلتصاالت التسويقية لممنظمة محؿ التخطيط لمترويج منذ مطمع

التسعينات في كثير مف أدبيات التسويؽ واإلعبلف(العربي ،2003 ،ص.)3
فالنظرة المنطقية والموضوعية لئلتصاالت التسويقية تقوـ عمى أساس كونيا نشاط حواري

تفاعمي بيف المنظمة وعمبلئيا عبر مراحؿ عممية التسويؽ التي تمتد مف قبؿ اإلنتاج إلى ما بعد عممية
البيع ،فاإلتصاالت التسويقية ال تيدؼ إلى تحقيؽ عممية الشراء مف قبؿ العمبلء فحسب بؿ إنيا تسعى
إلى خمؽ الصورة المميزة والمؤثرة ليا في المجتمع وعبر جودة المنتج ووالء المستيمؾ ليا وبالتالي فنف

إستراتيجية اإلتصاالت التسويقية قد انتقمت مف كيفية الوصوؿ إلى عمبلئيا إلى كيفية إيجاد الطرؽ

المناسبة لوصوؿ العمبلء إلييا ( .(Kotler, 1997, P222

ويتناوؿ ىذا المبحث التعرؼ عمى التسويؽ في المنظمات األىمية ،وعرض مختصر لمتطور
التاريخي لمتسويؽ في ىذه المنظمات ،وتوضيح لمفيوـ اإلتصاالت التسويقية ،أىدافيا ،أسباب نمو

وأىميتيا ،إضافة إلى عرض اإلتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية ،وانتياءاً باإلتصاالت
التسويقية والمزيج الترويجي في المنظمات األىمية وذلؾ لرسـ أبعاد الدراسة وحيثياتيا بشكؿ سميـ.
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أوالً :التسويق في المنظمات األىمية:

إف حدود التسويؽ ومفاىيمو بدأت تخرج مف إطار المنظمات الربحية لتشمؿ المنظمات األىمية

و أصبح التسويؽ جزءاً مف نشاطات وفعاليات ىذه المنظمات وبدأت مفاىيـ وتقنيات وأدوات التسويؽ

الحديث تجذب اإلىتماـ إلييا مف قبؿ المنظمات األىمية (كمثوـ ،2011 ،ص.)46

كما أف جوىر مفيوـ التسويؽ في العمؿ األىمي ال يختمؼ عف مفيوـ التسويؽ في العمؿ

التجاري  ،حيث الفرؽ الرئيس يتمثؿ في األطراؼ ذات الصمة ،ففي التسويؽ األىمي يشترؾ ثبلث
أطراؼ وىـ :المستفيدوف مف الخدمة ،والمانحوف أو الداعموف (العمبلء) ،والمنظمة مقدمة الخدمة،

بينما في العمؿ التجاري نجد أف الطرفيف األساسيف ىما :المنظمة(مقدمة الخدمة) ،والعمبلء أو

المستيمكوف(عاشور ،2012 ،ص.)14

ويستخدـ التسويؽ األىمي إلجتذاب واإلحتفاظ بالجيات المانحة ،والعمبلء ،والمتطوعيف ،حيث

يعتمد المدراء في العديد مف المنظمات األىمية في العالـ عمى التسويؽ لبناء صورة وسمعة المنظمات
في المجتمع ومساعدة الجميور عمى تذكر المنظمة وقضيتيا ،وأساليب التسويؽ المستخدمة تساعد في

التفريؽ بيف منظمة وأخرى تقدـ برامج مماثمة). (Agaraj et al, 2013, P323

كما أف تدفؽ المعمومات والصور ىو أمر مطموب مػف المنظمػات األىميػة وذلػؾ لتعزيػز تصػور
أصحاب المصمحة حوؿ ىذه المنظمات فيما يعرؼ بػ"تسويؽ الصورة " والػذي ىػو " تسػويؽ معكػوس أو

خمفي" ويعنى بتغيير سموؾ الجميور المستيدؼ تجاه المنظمة ،ومفيوـ "التسويؽ المعكوس أو الخمفي"
مشابو لمتكامؿ الخمفي في اليياكؿ التجارية ،حيث أنو في مجاؿ التسويؽ التجاري وجود منتج جيد يمبي

إحتياجات الشريحة المختارة مف المستيمكيف ىو ضرورة وشرطا مسػبقا لحممػة اإلتصػاالت إلنشػاء سػوؽ
مستدامة ومتناميػة ،وبالتػالي اليمكػف لحممػة اإلتصػاالت التسػويقية أف تػنجح وحػدىا بوجػود منػتج سػيء،
وفػػي العمػػؿ األىمػػي فػػنف فاعميػػة المنظمػػة تمثػػؿ المنػػتج الجيػػد وبنػػاء صػػورة المنظمػػة ىػػو بمثابػػة اإلعػػبلف

لممنػػتج الجيػػد ،وىػػذا أمػػر ميػػـ وفعػػاؿ فػػي المنظمػػات األىميػػة والتػػي تعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى التمويػػؿ
الخارجي لتمبية إحتياجاتيا). (Parthasarathy, 2012

واس ػػتناداً لم ػػا س ػػبؽ ف ػػنف أح ػػد الخص ػػائص المميػ ػزة لمتس ػػويؽ ف ػػي المج ػػاؿ غي ػػر الربح ػػي ى ػػو أف

المنظم ػػات األىمي ػػة تق ػػوـ بخدم ػػة مجموع ػػات مختمف ػػة م ػػف الجمي ػػور وأف ىنال ػػؾ مجم ػػوعتيف أساس ػػيتيف
إح ػػداىما ى ػػي جمي ػػور المم ػػوليف سػ ػواء ك ػػانوا أفػ ػراد أو مؤسس ػػات أو ش ػػركات أو حكوم ػػات والمجموع ػػة
األساس ػػية األخ ػػرى جمي ػػور العم ػػبلء سػ ػواء ك ػػانوا م ػػف المس ػػتفيديف أو غي ػػرىـ وال ػػذي يجع ػػؿ م ػػف عممي ػػة

التسويؽ في القطاع غير الربحي عممية معقدة).(Jobber, 1998, P106

ويعرؼ التسويؽ في العمؿ األىمي بأنو ":وظيفة المنظمة مف حيث التخطيط والتسعير والترويج

لبرامجيػػا ومنتجاتيػػا المختمفػػة عػػف طريػػؽ الحفػػاظ عمػػى إتصػػاؿ مسػػتمر مػػع مختمػػؼ أصػػحاب المصػػمحة
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وكشػػؼ إحتياج ػاتيـ وتوقعػػاتيـ ،وبنػػاء ب ػرامج لئلتصػػاؿ معيػػـ إلشػػباع حاجػػاتيـ والتعبيػػر عػػف المنظمػػة
وتحقيؽ المنفعة المتبادلة" ).(Kotler, 2007, P87

كما يعرؼ التسويق األىمي بأنو "تحديد وتمبية إحتياج أو رغبة المستفيديف والداعميف ،وذلؾ

لتحقيؽ المنفعة لمطرفيف وتحقيؽ أىداؼ المنظمة" (عاشور ،2012 ،ص.)14
وعرؼ  (2006, P4(Wymer, et alالتسويق غير الربحي (األىمي)" :بأنو إستخداـ أساليب
التسويؽ لتعزيز ودعـ أىداؼ وغايات المنظمة األىمية".
كما عرؼ التسويق األىمي عمى أنو "العممية التي تستطيع المنظمات األىمية مف خبلليا
الجمع بيف مجموعة مف اإلستراتيجيات التي تعمؿ معا لخمؽ الوعي ،وتوليد صورة إيجابية عف طريؽ
التواصؿ الفعاؿ مع الجميور المستيدؼ").(Hartnett & Matan, 2011, P93
ويمكف لمباحثة أف تعرؼ التسويؽ األىمي عمى أنو الوظيفة التي تُعنى بتكويف صورة ذىنية
جيدة عف المنظمة لكسب ثقة جميورىا الخارجي مف مموليف ومستفيديف مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا.

ثانياً :التطور التاريخي لمتسويق في القطاع األىمي (غير الربحي) :
إقترح العديد مف الكتّاب في بداية الستينيات إلى أف التسويؽ يجب أف ييتـ بقضايا ومواضيع
أكثر مف المجاؿ ذي التوجو الربحي ،وكاف مف رواد ىذا التوجو ) Kotler & Levy (1969حيث
ّبينا ضرورة أف يتضمف التسويؽ مفيوماً أشمؿ وأوسع بحيث يضـ القطاعات غير الربحية (األىمية)
في المجتمع ( حداد ،2006 ،ص.)6
وقد شكؿ التركيز عمى تطبيؽ التسويؽ لمقطاع األىمي مف خبلؿ عمؿ Kotler & Levy

) (1969ودعـ كبل مف  (1971) Kotle & Zaltmanو  (1974) Shaprioلتطبيؽ تقنيات
التسويؽ عمى البيئة غير الربحية ،مما خمؽ تحوالً في طريقة التفكير مف تحقيؽ مزايا تطبيؽ مفاىيـ

وأدوات التسويؽ في الساحة غير الربحية إلى التركيز عمى نيج أكثر إنتظاماً مف خبلؿ المساعدة عف

طريؽ التخطيط االستراتيجي (.)Andreasen and Kotler, 2003

في عاـ  ،1979طرح كوتمر بعض األسئمة مف أجؿ تقييـ حالة القبوؿ لمتسويؽ في المنظمات

غير اليادفة لمربح وأثار التساؤالت عف مدى إىتماـ ومعرفة المدراء في المنظمات غير اليادفة لمربح

بالتسويؽ ،وأشارت النتائج إلى أف المنظمات األىمية تأخرت في إعتماد التسويؽ مقارنة مع الممارسات

التجارية األخرى مثؿ المحاسبة واإلدارة المالية ،والتخطيط ،وقد تـ إعتماد مفيوـ التسويؽ بمعنى
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الترويج وليس بالمعنى الحقيقي لمتسويؽ ،و تبنت المنظمات غير اليادفة لمربح مفيوـ التسويؽ بكثير
مف الحماس ).(Kotler, 1979, P40

وعمى مدى العقود الماضية ،قامت المنظمات األىمية (غير اليادفة لمربح) وببطء بندخاؿ

التسويؽ في أنشطتيا إدراكا منيـ أنو قد يساعد ىذه المنظمات عمى تحقيؽ رسالتيا ،وألف المنظمات
إستمرريتيا وبقائيا
ا
األىمية (غير اليادفة لمربح) تواجو ق اررات أكثر تعقيداً مف القطاع الربحي لضماف

الذي يعتمد عمى التطبيؽ الدقيؽ لمفاىيـ وأدوات التسويؽ الربحي (Bendapudi et al., 1996,

) .P33-49كما أصبح مف الضروري إعتماد التوجو بالتسويؽ حيث يبدأ التسويؽ وينتيي مع العميؿ
).(Gonzalez et al., 2002

ثالثاً :أىمية التسويق بالنسبة لممنظمات األىمية:

يظير العديد مف الباحثيف توافؽ كبير حوؿ أىمية إعتماد المنظمات األىمية مفاىيـ وأدوات

التسويؽ( (Andreasen & Kotler, 2003); (Gonzalez et al., 2002); (Kara et al.,

 ،2004حيث يتعرض القطاع األىمي (غير الربحي) لمشاكؿ السوؽ ذاتيا مف إنخفاض الوالء وارتفاع
التكاليؼ واشتداد المنافسة ونظ ار ليذه المؤشرات ،فاف التسويؽ لديو الكثير ليقدمو لمقطاع األىمي (غير

الربحي) مف أجؿ البقاء عمى قيد الحياة والنمو وتعزيز مساىمتو لخدمة الصالح العاـ (Kotler,
).1979, P37

إف التسويؽ مف الوظائؼ الميمة التي تقوـ بيا المنظمات األىمية ،فبدوف القياـ بعممية التسويؽ

بطريقة فعالة ،لف تستطيع ىذه المنظمات القياـ بدورىا المطموب ،حيث إف إدارة التسويؽ في المنظمات

األ ىمية تعتبر مف أىـ اإلدارات التي يمكف أف تعتمد عمييا أي منظمة أىمية ،لتحقيؽ أىدافيا الرئيسية
إستمرريتيا ونموىا ،وأدى القصور في معرفة حقيقة الدور الذي يمكف أف تقوـ بو تمؾ اإلدارات
ا
وضماف

إلى اإلخفاؽ في تحقيؽ األىداؼ بالشكؿ المطموب وضياع الكثير مف الجيود(القدومي ،2009 ،ص

. )117
وييدؼ التسويؽ في المنظمات األىمية إلى كسب مانحيف جدد مع االحتفاظ بالمانحيف القدامى

( .)Sergeant, 1999واضافة لدوره بتنمية الموارد المالية في المنظمة ،ويعد التسويؽ فرصة ذىبية
لتكويف الصورة الذىنية الجيدة عف المنظمة األىمية لدى الجميور او في السوؽ ،بنعتبار اف السوؽ
عبارة عف مجموعة العمبلء الحالييف أو المرتقبيف المذيف تتوفر لدييـ الحاجة والرغبة ،والقدرة ،والسمطة

في إتخاذذ قرار الدعـ ،حيث ال قيمة لممنظمات األىمية بدوف ماؿ تستطيع مف خبللو تنفيذ برامجيا

ومنتجاتيا(عاشور.)2012 ،
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ومف أىـ األعماؿ التي تقوـ بيا إدارة التسويؽ في المنظمات األىمية اليوـ ،ىو تقسيـ األسواؽ

وتحديد الفرص التسويقية ،فالمتبرعوف ال يفرقوف بيف الجيات الكبيرة والصغيرة عند القياـ بالتبرع ،وانما
يعتمدوف عمى مقدرة المنظمة األىمية في الوصوؿ إلييا واقناعيا بتبني أحد برامجيا ،لذا تأتي أىمية

نشاط التسويؽ في اإلستحواذ عمى ىؤالء المتبرعيف عف طريؽ التميز باإلعداد المسبؽ ليـ ،وتطبيؽ
أنشطة التسويؽ المختمفة ،والقضاء عمى العشوائية في العمؿ المجتمعي ،فوجود المواد المالية الكافية

ىو أساس قياـ المشروعات المجتمعية (القدومي ،2009 ،ص.)118

رابعاً  :مفيوم اإلتصاالت التسويقية :

تعود كممة "اإلتصاؿ" في لفظيا االنجميزي " "Communicationإلى األصؿ البلتيني

" "Communiالذي يحمؿ معاني :عاـ ،شائع ،مشترؾ ،يتشارؾ (أحمد ،1982 ،ص ،)55وتعني
أيضا خمؽ جو مف األلفة واالتفاؽ بيف األفراد والجماعات والمجتمعات وذلؾ بيدؼ مشاركتيـ في
تبادؿ المعمومات واألفكار واآلراء واالتجاىات والتعاوف في مجاالت الحياة ككؿ( عبد الرحمف،2002 ،

ص .)51

وتحمؿ كممة اإلتصاؿ المعاني ذاتيا في المغة العربية ،فبالرغـ مف تعدد المعاني التي يقدميا
ابف منظور لمجذر المغوي التي تتجاوز ستيف معنى إال أنيا جميعاً تكاد ال تخرج عف معاني " التآلؼ،
والتشارؾ ،واالمتداد ،واالنتماء ،والشيوع ،اإلببلغ" (ابف منظور ،1993 ،ص.)731

وفي ىذا اإلطار يمكف لمباحثة رصد عدد مف المحاوالت التي استطاع مف خبلليا مفكرو

التسويؽ رسـ المعالـ والخصائص الرئيسية التي تميز اإلتصاالت التسويقية كنشاط إتصالي وتسويقي

في الوقت ذاتو ،ومف أبرز تعريفات اإلتصاؿ التسويقي بأنو " عممية توصيؿ فعاؿ لمعمومات المنتج أو
أفكاره إلي الجماىير المستيدفة" (العربي ،2000 ،ص.)135

وكذلؾ عرفت اإلتصاالت التسويقية بانيا "تمؾ الجيود المبذولة مف جانب البائع إلقناع
المشترى المرتقب بقبوؿ معمومات معينة عف سمعة أو خدمة ،وحفظيا فى ذىنو بشكؿ يمكنو مف
استرجاعيا"( معبل وتوفيؽ ،2002 ،ص ،)294ويقترب ىذا التعريؼ مف تعريؼ اإلتصاالت التسويقية
بأنيا "نقؿ معمومات عف سمعة أو خدمة بأسموب إقناعي إلى جميور مستيدؼ مف المستيمكيف لحمؿ

أفراده عمى قبوؿ السمعة أو الخدمة المروج ليا"( معبل وتوفيؽ ،2002 ،ص.)295
وقد عرؼ  (2009, P470( Kellerاإلتصاالت التسويقية عمى أنيا "الوسائؿ التي تحاوؿ
المنظمة مف خبلليا إببلغ واقناع وتذكير المستيمكيف بصورة مباشرة أو غير مباشرة عف الخدمات التي
تقوـ بتقديميا".
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وقد عرفت اإلتصاالت التسويقية باتجاه مقارب نحو التركيز عمى الجانب الترويجي ليا وعمى

أساس أف جوىر اإلتصاالت التسويقية ىو الترويج فقد عرفت عمى أنيا "كافة الوسائؿ السائدة التي
تستخدميا المنظمة مع المجاميع المستيدفة والجميور لمترويج إلى منتجاتيا أو ليا ككؿ"

( .(Pelsmacker, 2001, P3

وبذات المعنى عرفيا  (2000, P432( Pride & Ferrellعمى أنيا "تنسيؽ الجيود
الترويجية والتسويقية األخرى لضماف الحصوؿ عمى الحد األعمى مف المعمومات وخمؽ التأثير واإلقناع

لدى الزبائف".

وتتبنى الباحثة تعريؼ (1999, P94( Fillلئلتصاالت التسويقية حيث يعتبر التعريؼ األشمؿ

و الذي ينص عمى أنيا "تمؾ العمميات اإلدارية القائمة عمى حوار تفاعمي مع الجميور المستيدؼ مف
خبلؿ تنظيـ وتطوير وتقييـ سمسمة مف الرسائؿ الموجية نحو المجاميع المختمفة منيـ باتجاه خمؽ

مكانة لممنظمة في ذىنيـ".

خامساً  :أىداف اإلتصاالت التسويقية:

تسعى المنظمة مف خبلؿ إستراتيجية اإلتصاؿ التسويقي إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ

والوظائؼ التي تتجاوز تنمية المبيعات إلى أىداؼ أخرى أبعد مدى وأوسع تأثي اًر ،ويمكف إيجاز أىـ

أىداؼ اإلتصاؿ التسويقي في اآلتي:

 .1التغطية :وىي تغطية أىداؼ اإلتصاالت التسويقية لمبحث عف المجاميع المستيدفة مف الجميور
بشكؿ كفؤ ومؤثر( )Pelsmacker, 2001, P120وذلؾ لتحقيؽ األتي:

 خمؽ اإلدراؾ :وىو إدراؾ المشتري لمضموف اإلتصاؿ المتحقؽ معيـ وىو يمثؿ القاعدةالعريضة التي يبني عمييا لمخطوات البلحقة في اإلتصاؿ التسويقي.

 -تحفيز الطمب :ويتمثؿ بتشجيع الجميور عمي التقدـ لشراء المنتج أو التعامؿ معو.

 -تحديد التوقعات :الجيود المعتمدة في اإلتصاالت التسويقية تتجو نحو التحديد الدقيؽ

لمجميور المستيدؼ والتركيز بشكؿ واضح عمي تمؾ المجاميع التي تكوف إىتماميا واضح

في المنتج ومف المتوقع أف تقوـ بعممية الشراء وذلؾ بنستخداـ وسائؿ اإلتصاؿ المباشرة

كالتمفزيوف ،البريد اإللكتروني  ،الرسائؿ البريدية...الخ.

 .2العمميات :وىي مجمؿ األنشطة في نظاـ اإلتصاالت التسويقية التي تؤدي لموصوؿ إلى الفئات
المستيدفة مف الجميور عبر الفعاليات الترويجية المعتمدة في ذلؾ لتحقيؽ اآلتي:

 التشجيع عمي تجريب المنتج :عندما تسعي المنظمة إلى دفع العميؿ إلى مرحمة تبني فكرةالمنظمة فننو مف المناسب أف تخمؽ لدييـ اإلىتماـ بالمنتج عبر إستخداـ الرسائؿ
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الترويجية المختمفة وبما فييا تقديـ النماذج المجانية بيدؼ تشجيعيـ عمي إستخداـ المنتج
وتجريبو لمحكـ عميو ومطابقة ذلؾ مع فحوي ومضموف الرسالة الترويجية التي تمت عبر

عممية اإلتصاؿ(عبد الصبور ،2001 ،ص.)16

 -الوالء لممنظمة :إقناع المستيدفيف بالمنافع والفوائد التي تحققيا ليـ السمعة أو الخدمات

والتي ستؤدى إلى إشباع حاجياتيـ ورغباتيـ بالشكؿ األمثؿ ،ومحاولة تحويؿ ىذه القناعة

إلى سموؾ سواء أكاف سموكاً قولياً مف خبلؿ الحديث اإليجابي عف الخدة لآلخريف أو
سموكاً فعمياً باإلستمرار بطمب الخدمة(العبلؽ ،2003 ،ص.)249

 -مواجية الجيود الترويجية لممنافسيف :ويتـ ذلؾ مف خبلؿ التميز السمعي أو الخدمي

وبالتالي فنف لكؿ منظمة ما يميزىا عف المنتجات األخرى والتي ترتبط بحاجات ورغبات
المتعامميف معيا بشكؿ مباشر ومف ثـ العمؿ عمى تنمية درجة التميز التي تحظي بيا

الخدمات في أذىاف المتعامميف( عبد الحميد ،2002 ،ص.)490

 .3الفاعمية :وىي قياس مدي دقة وصوؿ الرسالة الترويجية عبر عممية اإلتصاالت التسويقية وبما
يتوافؽ مع األىداؼ المخطط ليا أساساً وذلؾ عبر إستخداـ وسائؿ اإلتصاؿ المختارة وعمي وفؽ

الظروؼ المحيطة بالمنظمة ويتـ ذلؾ مف خبلؿ االتي(البكري ،2006 ،ص:)82

 التخطيط لئلتصاالت :وذلؾ يستند إلى البحث عف الحقائؽ والبيانات المطموب إيصالياعبر الرسالة الموجية لمطرؼ اآلخر وأف يكوف مضموف الرسالة واضح ودقيؽ ليس فيو

غموض.

 حاجة المستمـ لممعمومات :لكي تكوف الرسالة ذات معني واىتماـ مف الطرؼ اآلخر فننويتوجب أف تثير الحاجة الحقيقية لمتعرؼ والتفاعؿ مع مضموف الرسالة وذلؾ باتجاه أف

يكوف ىناؾ رد فعؿ أو إستجابة ليا بما يتوافؽ مع اليدؼ المطموب مف عممية اإلتصاؿ
ويجب أف تكوف المغة والرموز المستخدمة في الرسالة قابمة لمفيـ تماما مف قبؿ المستمـ

وأف يتمكف بالتالي مف القدرة في الرد عمييا وبذات المستوى مف اإلستيعاب.

 تعزيز العبلقة الشخصية :إف فعالية اإلتصاؿ تتحقؽ عندما يكوف تعزيز لمعبلقة الشخصيةمع الطرؼ المستيدؼ (المشتري) ونقؿ ىذه العبلقة إلى درجة الوالء لممنظمة ومنتجاتيا.

سادساً :اإلتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية:

تناسبا لعنصر المزيج التسويقي المعروؼ
اإلتصاالت التسويقية ىي التسمية الحديثة األكثر
ً
بالترويج بما يتوافؽ مع اإلتجاىات الحديثة لمتسويؽ (احمد ،2012،ص .)1ويعرؼ عمى أنو النشاط
الذي يتـ ضمف إطار أي جيد تسويقي ،وينطوي عمى عممية إتصاؿ إقناعي (.)Kotler, 2003
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تمر عبلقة المنظمة األىمية بالمتبرع بعدة مراحؿ ،تبدأ بالتعرؼ ثـ الثقة واإلقتناع ،وتنتيي في

أحد أشكاليا بالتبرع وتقديـ الدعـ المالي لممنظمة ،وتختمؼ المدة الزمنية والجيد الذي تبذلو المنظمة
األىمية لكي ينتقؿ المتبرع مف المرحمة األولى إلى المرحمة األخيرة ،إال أنيا في كؿ الحاالت عممية ال

تخمو مف مشقة وتكمفة مالية ،ولذا فنف المتبرع الذي سبؽ لو التبرع لممنظمة سيختصر عمى المنظمة

مجموعة مف المراحؿ إذا ما دعي لمتبرع مرة أخرى ،فيو يعرفيا ويثؽ فييا إلى حد ما ،وقادر عمى
تقديـ الدعـ ليا ،وعادة ما تتحوؿ المنظمات األىمية في مخاطبتيا لممتبرع القديـ مف لغة التعريؼ
واإلقناع إلى لغة التذكير والتحفيز فقط ،مما يقمؿ التكاليؼ المالية عمى المنظمة ،وىذا ما أكده عمماء

التسويؽ بأف تكمفة العميؿ القديـ أقؿ بخمسة أضعاؼ مف تكمفة العميؿ الجديد ( (Kotller,

.1999,P143

وتستخدـ اإلتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية أساسا ألحد األسباب الثبلثة اإلعبلـ
واإلقناع والتذكير ،ويمكف لئلتصاؿ التسويقي أف يستخدـ إلعبلـ الجميور المستيدؼ عف المنظمة
نفسيا أو ما تقدمو ،والجميور المستيدؼ بما في ذلؾ الجيات المانحة والمتطوعيف والمستفيديف،

ووسائؿ اإلعبلـ ،بحاجة إلى التعرؼ عمى المنظمة وخدماتيا قبؿ أف يتمكنوا مف إتخاذ قرار التبرع ،أو

التطوع ،أو االشتراؾ بالبرامج ،أو اإلنخراط في أي نشاط ،أو إتخاذ ق ار ارت أخرى ،والغرض الثاني مف

اإلتصاؿ التسويقي ىو إقناع الجميور المستيدؼ بما تقدمو المنظمة مقارنة بالمنظمات األخرى،
والتسويؽ اإلقناعي يحدث بنزدياد إدراؾ الجميور المستيدؼ بما تقدمو المنظمة ،والغرض الثالث مف

اإلتصاؿ التسويقي ىو تذكير الجميور المستيدؼ أف عروض المنظمة مازالت قائمة ،فبطوؿ عمر
المنظمة ووصوؿ عروضيا لمرحمة النضج قد تجد المنظمة أف جميورىا المستيدؼ قد يتحوؿ لمتبرع أو

التطوع في منظمات أخرى جديدة ).(Agaraj et al, 2013

ويمكف ذكر أىداؼ اإلتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية المتجة نحو المتبرعيف في
النقاط التالية (باىماـ:(2010 ،
 .1تعريؼ المتبرع الحالي والمرتقب بالمعمومات عف النشاط األىمي.
 .2إثارة إىتماـ المتبرع بمنتجات المنظمة.
 .3إثارة إىتماـ المتبرع بالمنظمة األىمية.
 .4التأثير عمى المتبرع بنتخاذ ق ارره.
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سابعاً :اإلتصاالت التسويقية والمزيج الترويجي في المنظمات األىمية:

إقترح  McCarthyعاـ  1960عناصر الوظيفة التسويقية والتي أطمؽ عمييا  4Psوالتي

تضـ المنتج ،والترويج ،والتسعير ،والتوزيع وأطمؽ عمييا  Bordenعاـ  1964إسـ المزيج التسويقي،

وبعد أف فتح  Kotlerالباب لزيادة عناصر المزيج التسويقي بنضافة عنصري العبلقات العامة،
وعنصر القوى وكانت سبباً في تسميتو (أبو التسويؽ الحديث) ،واستمرت جيود باحثي التسويؽ
وممارسيو في اإلضافة لعناصر المزيج التسويقي ولكف ظمت تمؾ الوظائؼ األربع الرئيسية ىي

األساس.
وىناؾ نموذج خاص بالعمؿ غير الربحي (األىمي) يضـ ( )10عناصر تمثؿ المزيج التسويقي

صدر عف مؤتمر جمعية التسويؽ األمريكية ) (AMAوىو مبني عمى العناصر األربعة األساسية
وىو كالتالي(عاشور،2010،ص:)19
الم ْنتج) المشروع( .
ُ 

 التغذية الراجعة.

 السعر.

 التواصؿ االحترافي.

 التوزيع.

 الصورة الذىنية.

 الترويج.

 الشراكات

 المستفيدوف.

 السياسات.

شكل رقم ( )2عناصر المزيج التسويقي الصادرة عن مؤتمر جمعية التسويق األمريكية )(AMA

وقد لوحظ باآلونة األخيرة بأف أحد عناصر المزيج التسويقي أال وىو الترويج إنبثؽ عنو عدة

عناصر لدرجة أف ىذا العنصر بمفرده أصبح يضـ ما يقرب مف نصؼ العناصر الفرعية الجديدة

والمضافة لموظيفة التسويقية ،ومف ىنا كانت الكتابات الحديثة تميؿ بشدة لتسميتو بنسـ مختمؼ عف
(الترويج) بشكؿ يتناسب مع حجـ وضخامة عناصره الفرعية ،وىذا اإلسـ ىو (اإلتصاالت التسويقية
( (Marketing Communicationsأحمد ،2012،ص.)1

ثامناً :عناصر مزيج اإلتصاالت التسويقية:
يعمؿ اإلتصاؿ التسويقي عمى تحقيؽ األىداؼ اإلتصالية والتسويقية لممنظمة مف خبلؿ

مجموعة مف األدوات اإلتصالية التي تعمؿ عمى تناغـ وتفاعؿ مستمر مع عناصر المزيج التسويقي
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األخرى مف جية  ،ومع بعضيا البعض مف جية أخرى لتحقيؽ ىذه األىداؼ التي تصب في النياية

في تنمية تسويؽ خدمات المنظمة ودعـ الموقؼ التنافسي ليا(سالـ ،1999 ،ص.)228

يطمؽ إصطبلح المزيج الترويجي أو مزيج اإلتصاالت التسويقية عمى مجموعة مف المكونات

التي تتفاعؿ وتتكامؿ معا لتحقيؽ األىداؼ الترويجية لممنظمة في إطار الفمػػسفة التسويقية السػػائدة

( ،)Kotler & Keller, 2006فالمزيج الترويجي يشتمؿ عمى مجموعة مف المكونات والعناصر
التي تتكامؿ بطريقة فعالة لتحقيؽ األىداؼ الترويجية الموضوعة ،ومف أىميا :اإلعبلف ،تنشيط

المبيعات ،البيع الشخصي ،التسويؽ المباشر،العبلقات العامة ).(Kotler, 2003

وفيما يمي قامت الباحثة بشرح عناصر مزيج اإلتصاالت التسويقية وىي كاآلتي:

 .1اإلعالن:
يعد اإلعبلف واحداً مف أىـ أدوات اإلتصاؿ التسويقي وأكثرىا إثارة إلىتماـ الباحثيف

والمختصيف في مجاالت اإلتصاؿ واإلعبلـ والتسويؽ ،ويحتؿ اإلعبلف مكانة متميزة ضمف مزيج

اإلتصاالت التسويقية ،بؿ إف أىميتو تصؿ في بعض الحاالت إلى أف يراه البعض بكونو الكممة

المرادفة لئلتصاالت التسويقية ،نظ اًر لمعمؽ التاريخي ليذا النشاط قياساً باألنشطة الترويجية األخرى

ضمف المزيج (البابا ،2001 ،ص .)28ولغرض تحديد معنى اإلعبلف فقد وردت الكثير مف التعاريؼ

التي توضح مضمونة وأبعاده.

ويعد تعريؼ جمعية التسويؽ األمريكية مف أكثر التعريفات شيوعاً في أدبيات التسويؽ حيث

ترى تمؾ الجمعية أف اإلعبلف " وسيمة إتصاؿ غير شخصية مدفوعة الثمف تيدؼ لتقديـ الخدمات

واألفكار لمجموعة مف المستيمكيف واقناعيـ بيا"(العناد ،1999 ،ص.)20

كما ويعتبر اإلعبلف شكؿ مف األشكاؿ غير الشخصية لئلتصاالت يجري عف طريؽ وسيمة

متخصصة مدفوعة األجر وبواسطة جية معمومة ومحدودة )، (Kotler&Keller, 2006, P671
كما عرؼ بأنو " عممية إتصاؿ غير شخصي بيف المعمف و عمبلئو عف طريؽ وسائؿ اإلتصاؿ العامة
لتوصيؿ رسالة معينة بغرض التأثير في ىؤالء العمبلء نظير دفع أجر معيف مع (اإلفصاح عف

شخصية المعمف(")جبر ،2007 ،ص.(303

و تستخدـ المنظمات األىمية اإلعبلف المنظماتي لتعزيز المنظمة ككؿ ،كمفيوـ ،كفكرة أو

كفمسفة لتشجيع الجميور عمى التطوع أو التصويت أو التبرع باألمواؿ أو الخدمات ( Agaraj et al.,
. )2013, P151
ويساعد اإلعبلف المنظمات األىمية في تعريؼ الجميور المستيدؼ بنفسيا وأىدافيا وغالباً ما

يتـ ذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى تبرعات متفرقة مف عدد ىائؿ مف المتبرعيف ،ولموصوؿ إلى شرائح
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مختمفة مف الجميور ولتحقيؽ اليدؼ مف اإلعبلف بفاعمية ونجاح تستخدـ الصيغة اإلعبلنية والوسيمة

المبلئمة (أبو نبعة ،2005 ،ص.)63

كما أف اإلعبلف في الصحؼ والمجبلت واإلذاعة والتمفزيوف يشجع جميور المنظمة عمى

التبرع ،والبد مف إستشارة أىؿ التخصص والخبرة في مجاؿ اإلعبلف وال يصح اإلكتفاء بالمقارنة مع
اإلعبلنات األخرى ،والبد مف التنويع فيمكف اإلعبلف في لوحات الطرؽ والشاشات والجمعيات التعاونية

واألسواؽ ،توزيع البروشور مع الصحؼ اليومية والرسائؿ القصيرة ( )SMSوبث الفبلشات عبر

االنترنت والمواقع والمنتديات (القدومي ،2009 ،ص.)73

ولمحصول عمى إعالن فعال يجب مراعاة العديد من العوامل النفسية والمؤثرات عمى المستيدفين من

اإلعالن ومن ذلك (كمثوم ،2011،ص:)62

 .1إثارة الدوافع :وراء كؿ سموؾ دافع ،وعمى المعمف البحث عف دوافع المتبرعيف والعمؿ عمى
إيثارىا.

 .2التركيز عمى الحواس واإلنتباه :يجب أف يتضمف اإلعبلف عمى العناصر لئلنتباه نحو اإلعبلف
واالحساس بو.

 .3اإلىتماـ بتكرار اإلعبلف والعوامؿ األخرى في الحفظ والتذكر :جاذبية اإلعبلف تقوـ في جانب
منيا عمى التكرار لممساعدة في الحفظ والتذكير.
ومف المزايا القوية التي يمتمكيا اإلعبلف أنو يمكف تعزيز الرسالة الموجية لمجميور عف طريؽ

الجمع بيف الموف والصوت والصورة وىي طريقة فعالة في بناء الوعي والمعرفة والصورة طويمة األجؿ
ألي عرض ،حيث أنيا تصؿ إلى الجميور وبتكمفة منخفضة نسبيا لمفرد الواحد ،وعبلوة عمى ذلؾ

أصبح اإلعبلف وبشكؿ متزايد دولي مما يمكف المنظمات األىمية الوصوؿ إلى الجماىير في جميع
أنحاء العالـ والوصوؿ إلى الجيات المانحة في أي مكاف ).(Agaraj et al., 2013
وميما تكوف الوسيمة المستخدمة في الترويج ،يجب عمى الرسائؿ اإلعبلنية أف تقدـ لممتبرع

المحتمؿ السبب الذي يدعوه إلى التبرع أي أنيا تقدـ لو فمسفتيا مف خدماتيا المقدمة ،كما يجب عمييا
محاولة زيادة وبناء التقارب بيف المنظمة األىمية مف جية والمانحيف مف جية أخرى (أبو نبعو،

 ،2005ص .)64

 .2تنشيط التبرعات:
وتقصد الباحثة بما يسمى (بتنشيط المبيعات) كأحد عناصر المزيج الترويجي في مجاؿ
اإلطار التجاري ،وحيث أنو في مجاؿ تسويؽ العمؿ األىمي تتـ عممية التبادؿ بيف تسويؽ لمتعاطؼ أو

إقناع بفكرة وأثار ما تقدمو المنظمة مقابؿ الحث عمى منح التمويؿ.
22

ويعرؼ  (2006, P585( Kotlerتنشيط المبيعات عمى أنيا تمؾ األشياء المتنوعة التي

تحتوي عمى مجموعة مف األدوات المحفزة والتي صممت الف يكوف تأثيرىا سريع وقصير األمد لغرض
اإلسراع في تحقيؽ عممية الشراء لمسمع أو الخدمات مف قبؿ المستيمؾ أو التاجر.
كما يعرؼ سمارة ( ،2005ص )318تنشيط المبيعات بأنيا "عبارة عف محفزات بيعيو تستخدـ

عمى المدى القصير وذلؾ مف أجؿ تشػجيع المشتريف لزيادة مشترياتيـ مف سمعة أو خدمة ،فنذا تـ
مقارنة تنشيط المبيعات مع اإلعبلف  ،نجد أف تنشيط المبيعات يسوؽ أسبابا لمشراء الفوري ،في حػيف
يسػوؽ اإلعبلف أسبابا لشراء السمعة أو المنتج في أي وقت".

يكتسب مفيوـ تمويؿ العمؿ األىمي أىمية حيوية ألنو يفتح آفاقاً كبيرة لتنمية موارد العمؿ

الخيري ،وعمى كؿ المنظمات األىمية أف تراعي عدداً مف الشروط لتحقيؽ ىذا اليدؼ وذلؾ بتخفيض
المصاريؼ مف ناحية وزيادة الدخؿ مف ناحية أخرى عف طريؽ اإلدارة الفعالة التي تجعؿ مف عمبلئيا
ليسوا فقط مستفيديف مف مواردىا ،ولكف تجعميـ في آف واحد مصد ار لتمويؿ األنشطة ،ومف جانب آخر

فنف أماـ المنظمات األىمية معادلة صعبة ،فاإلحجاـ عف اإلنفاؽ عمى أنشطتيا البلزمة لجمع التبرعات
يقمؿ مف عوائد تبرعاتيا النقدية والعينية ،ومف الميـ أف تتضافر جيود المنظمات األىمية لمتوصؿ

لمنسبة المعقولة لممصاريؼ اإلدارية والفصؿ بينيا وبيف مصاريؼ تنمية الموارد(حيدر،2002،ص .)3

وتبرز أىمية بناء عبلقات شخصية مع المتبرعيف الذيف يدعموف المنظمة األىمية بمبالغ كبيرة،
ذلؾ أف ىذه الشريحة تعتبر مصدر ميـ لدعـ المنظمة األىمية مستقببل ،ومف أشكاؿ بناء العبلقات
الشخصية مع المتميزيف مف المتبرعيف إقامة حفبلت االستقباؿ ليـ وزيارتيـ في منازليـ ومقار

أعماليـ ،وتقديـ ىدايا ليـ تناسبيـ ،والوقوؼ معيـ في مناسباتيـ المختمفة ،وتنسيؽ زيارات ميدانية ليـ
ألماكف عمؿ المنظمة وفروعيا( الحيدري ،2004 ،ص.)23

ومف األدوات التحفيزية الممكف إستخداميا في تنشيط التبرعات إلثارة االنتباه وخمؽ اإلىتماـ(
كمثوـ ،2001 ،ص:) 63
 .1إثارة اإلىتماـ :التعريؼ المتكرر بالمشروع أو المنظمة مف خبلؿ تواجد اسميا اماـ
المتبرعيف الحالييف أو المحتمميف.

 .2التسييؿ :تقريب وتسييؿ عممية التبرع ىي إحدى وسائؿ تنشيط التبرعات في المزيج
الترويجي.
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 .3اإل تصال الشخصي:
وتقصد الباحثة بما يسمى (البيع الشخصي) حيث أف مصطمح اإلتصاؿ الشخصي أكثر إتساقا

مع طبيعة النشاط الممارس مف قبؿ المنظمات األىمية مف مصطمح البيع الشخصي المستخدـ في

اإلطار التجاري.

يعد اإلتصاؿ الشخصي مف وسائؿ اإلتصاؿ الفعالة مع الجيات المانحة ،حيث يستخدـ

بيدؼ الحصوؿ عمى جمع األمواؿ والتبرعات مف المتبرعيف الحالييف والمحتمميف ،وىو عنصر إتصالي
متاح لمجميع وال يتطمب إستخدامو تقنيات او إمكانيات متطورة( العبلؽ،2002 ،ص .)266
وتقدـ أدبيات اإلتصاؿ التسويقي العديد مف التعريفات ليذا المفيوـ وىي تعريفات تبدو في

مجمميا متشابية رغـ اإلختبلفات المفظية فيما بينيا ومف تمؾ التعريفات:

ىو "عممية إتصاؿ شخصي بيف مقدـ الخدمة ومتمقييا يتـ فييا تبادؿ المعمومات بيدؼ إقناع المتمقي

المرتقب بقبوؿ الخدمة أو إقناع المشتري بشراء المنتج" (أبو عمفة ،2001 ،ص.)239

ويعرؼ أيضا بأنو "نشاط ترويجي يتضمف إجراء مقابمة بيف رجؿ البيع والمستيمؾ النيائي أو متمقي

الخدمة وجياً لوجو بغرض تعريفو عمى الخدمة أو محاولة إقناعو بيا" (حسف ،2001 ،ص.)269

كما ويعرؼ اإلتصاؿ الشخصي بانو " التقدـ الشخصي والشفيي لمنتج أو خدمة او فكرة بيدؼ دفع
متمقي الخدمة نحو اإلقتناع بالخدمة أو المنتج"( العبلؽ وربايعة ،2002 ،ص.)59
وتتبني الباحثة تعريؼ ( (McCarthy & Perreault 0224, P37عمى أنو إتصاؿ شفيي
وتفاعؿ وجيا لوجو مع واحد أو أكثر مف المشتريف المحتمميف بيدؼ عمؿ تقديـ لممنتج أو الخدمة ،أو

اإلجابة عف األسئمة ،أو تمبية طمبات أو غيرىا.

وتتكوف عممية اإلتصاؿ الشخصي مف أجؿ تجنيد األمواؿ في المنظمات األىمية إلى مرحمتيف(
ابو نبعة ،2005 ،ص:)64-63
 المرحمة األولى :الحصوؿ عمى التبرعات األولية مف المتبرعيف مع محاولة جعميـيرفعوف مقدار مساىمتيـ باإلتصاؿ بيـ بصورة دورية عف طريؽ البريد المباشر أو

اإلتصاؿ الشخصي.

 المرحمة الثانية :يمكف إعتبار اإلتصاؿ الشخصي وسيمة لجذب العمبلء ،وىذه الطريقةمفيدة عندما يبدي العميؿ المحتمؿ اإلىتماـ بالمنظمة ونشاطيا ولكف يكوف غير متأكد

مف العمؿ المطموب منو.
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وتعتبر المقاببلت الشخصية أكثر وسائؿ اإلتصاؿ الشخصي المباشرة ،حيث يتـ فييا إلتقاء

أحد العامميف في المنظمة األىمية بالشريحة المستيدفة مف المانحيف ،والتي يمكف أف تكوف مجموعة
مف األفراد أو فرد واحد ،وتتـ عادة في مقر المنظمة ذاتيا أو في المعارض والحفبلت التي تقيميا أو

أثناء زيارات العامميف في المنظمة لؤلشخاص ،وتمتاز ىذه الطريقة بقدرة المنظمة عمى التحكـ في
المعمومات التي تتمقاىا الشريحة المستيدفة وتعديؿ المعمومات تبعا لمموقؼ ،وىي مف أكثر طرؽ

اإلتصاؿ تأثي اًر ،كذلؾ ويعتبر اإلتصاؿ الشخصي كوسيمة لطمب التبرعات مف الشخصيات المرموقة أو
مف رجاؿ األعماؿ الكبار مف أنجح الوسائؿ في جمع التبرعات (الحيدري ،2004 ،ص ،)27ويشير

(صالح ،2012 ،ص )21أف طمب التمويؿ وجو لوجو مباشرة مع الجية الممولة أفضؿ بكثير مف
العرض التقديمي لمجموعة مف المنظمات طالبة التمويؿ ،حيث تمثؿ المقابمة مع الجية الممولة فرصة
جيدة لعرض وجية نظر المنظمة ومناقشة طمبيا واإلستفسار والتوضيح البلزـ بيف الطرفيف.

كما وتعتبر القدرات الفنية عامبل ميما وحيويا في عممية تجنيد األمواؿ ،لذا فالمنظمات األىمية

تسعى إلى تحصيؿ األمواؿ كي تضطمع بدورىا وتحقؽ األىداؼ التي أنشأت مف أجميا ،وفي مقدمتيا
أىدافيا الرامية لخدمة شرائح المجتمع فمفيوـ القدرات الفنية يعني كؿ ما يحتاجو الشخص المعني

بتجنيد األمواؿ مف خبرة خاصة إحترافية كالقدرة عمى سرعة التقييـ وميارات متنوعة وقدرة عالية عمى

اإل تصاؿ والتواصؿ والتشبيؾ وسيولة استقطاب اآلخريف باإلضافة إلى المؤىبلت األساسية كالتعميـ

والتدريب والخبرة والمينية ،كؿ ىذا وغيره مف قدرات يحتاج إلييا مجند األمواؿ كي يقوـ بدوره عمى

أكمؿ وجو (الجرجاوي ،2012 ،ص.)2

وتتمخص المخاطبة الجيدة لممتبرع في إيصاؿ رسالة يتـ مف خبلليا حثو عمى التبرع والدعـ

لمشروع معيف قد يكوف إنشائي أو دعوي أو إغاثي أو تنموي وذلؾ عمى نحو مقنع ومؤثر مف خبلؿ
المواصفات المميزة لمشخص المعني ومف ىذه الخصائص االتي(القدومي ،2009 ،ص:)94
 .1العمـ :اإلحاطة باألمر الذي يتحدث عنو.

 .2اإلعداد الجيد :وىذا مف قبيؿ إحتراـ مف يتـ الحديث معو حفاظا عمى وقتو.
 .3الميارة المغوية :إمتبلؾ مفردات وقدرات عمى التعبير بدوف تكمؼ.

 .4وضوح اليدؼ :مف خبلؿ تحديد ىدؼ المقاء ،وترتيب األىداؼ ،لجذب المتبرع.
 .5الثقة بالنفس :أي يكوف ذا شخصية ثابتة ويتصؼ برباطة الجأش.
 .6المصداقية :أف يكوف صادؽ التعابير وصادقا في النقؿ العممي.
 .7مراعاة حاؿ المتبرع ،وحالتو النفسية.

 .8اإلستماع الجيد :اإلستماع الجيد لممتبرع لكي يتـ كسب ثقتو وبالتالي يتولد اإلحتراـ المتبادؿ
بيف أطراؼ عممية اإلتصاؿ.
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 .9توافؽ الفعؿ مع القوؿ ووجود مصداقية في التعامؿ ،ويكوف قدوة حسنة.

 .4التسويق المباشر:
يعتبر التسويؽ المباشر ىو أحد ثمار أنماط الحياة الجديدة وتطورىا في التعامؿ التسويقي بعد

أف وجد المسوقوف أف اإلعتماد عمى أسموب التسويؽ القديـ غير قادر عمى معرفة حاجات ورغبات
المستفيديف ،وتقوـ تكنولوجيا المعمومات بمياـ أساسية وحيوية لدعـ وتفعيؿ ىذه العناصر الترويجية

لدرجة أنيا باتت تحدث تغيي اًر جوىرياً في اتجاىاتيا وآلياتيا ووسائؿ إستخداميا لمتأثير باألفراد

والجميور عمى حد سواء ،فمقد لمس مندوبي البيع أف إنتقاليـ إلى التسويؽ المباشر يخمؽ ليـ فرصة
الحوار المباشر مع المتعامميف فينتج عف ذلؾ تبادؿ في المعمومات والمعرفة تمكنيـ مف تكويف قاعدة
بيانات حديثة ودقيقة ومتكاممة وعمى أساس تخطيط طويؿ المدى عف حاجات ورغبات الزبائف

(الزعبي ،2010 ،ص.)31
ويعرؼ التسويؽ المباشر بعدة تعريفات منيا تعريؼ  (2007, P900( Beamishبأنو
"كافة األنشطة التي تؤدى مف قبؿ البائع لجذب زبوف محتمؿ والتي تنصب نحو نقؿ كافة معمومات
المنتجات والخدمات التي يتعامؿ معيا المشتري ويعتمد في تحقيؽ ىذا عمى إستخداـ وسيمة أو أكثر،

منيا التمفوف ،البريد ،وغيرىا".

ويعرؼ أيضا بأنو "ذلؾ النظاـ التسويقي المتفاعؿ والذي يستخدـ واحد أو أكثر مف وسيمة

إعبلف لمتأثير وقياس اإلستجابة أو تحقيؽ صفقة تجارية في أي موقع" ( .)Kotler , 2006 , P 224

كما ويعرؼ بأنو "توزيع المنتجات والمعمومات والمنافع إلى المستيمؾ المستيدؼ وفي ظؿ

اإلتصاالت التفاعمية وبطرؽ تسمح بقياس مستوى اإلستجابة المتحققة" (.)Graham, 2007, P109

وتتبني الباحثة تعريؼ  )1997, P79( Burnctt & Moriartyالمذاف يعرفاف التسويؽ المباشر بأنو"
نظاـ إتصاؿ تفاعمي يتضمف إستخداـ مجموعة مف الوسائؿ اإلتصالية التي تقوـ المنظمة مف خبلليا

بنرساؿ الرسالة التسويقية ،وايصاؿ الفكرة واليدؼ لممستفيد مباشرة بدوف أي نوع مف الوساطة" ويعد ىذا
التعريؼ أكثر دقة وشمولية مف حيث كونو يتضمف عناصر ميمة لـ تشر إلييا التعريفات السابقة.

و يعتبر البريد مف أىـ وأفضؿ وسائؿ التسويؽ المباشر إذا إستخدـ بفعالية كوسيمة لجمع

التبرعات (العمي ،1995 ،ص.)158

إف إستخداـ البريد اإللكتروني كوسيمة مف وسائؿ التسويؽ المباشر لبدء وتنمية العبلقات مع

األطراؼ المختمفة ىو أمر حيوي لممنظمات األىمية ،العديد مف المنظمات الناجحة تستخدـ البريد
اإللكتروني كوسيمة فعالة مف حيث التكمفة لموصوؿ إلى أكبر كـ ممكف مف الداعميف واألنصار الجدد
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والحالييف وتزويدىـ بالمعمومات في الوقت المناسب ،إف البريد اإللكتروني كأحد أدوات التسويؽ يساعد

المنظمة عمى بناء قاعدة مف الداعميف ،ورفع معدالت اإلستجابة في جمع التبرعات ،والدعوة والتسويؽ
لؤلحداث والمناسبات الخاصة وغيرىا مف المياـ ،و تأتي أىمية البريد اإللكتروني مف األسباب التي

تجعؿ منو فعاال وىي):(Convio, 2010, P3

 .1البريد اإللكتروني غير مكمف نسبيا :واعتمدت المنظمات األىمية في السابؽ بشكؿ كبير عمى
البريد المباشر والتسويؽ عبر الياتؼ لتوصيؿ رسائميا ،ولكف إرتفاع تكمفة ىذه األساليب
جعميا غير عممية لئلتصاالت المتكررة البلزمة لتعزيز العبلقات مع الداعميف ،والبريد

اإللكتروني فعاؿ مف حيث التكمفة ويسمح لممنظمة التواصؿ بشكؿ أكثر تك ار ار والحفاظ عمى

عبلقة مستمرة مع المؤيديف.

 .2البريد اإللكتروني فوري :المنظمات غالبا ما يكوف لدييا حاجة ممحة لمتبرع في أعقاب أحداث
معينة ،وفي ىذه الحاالت ال يوجد وقت لمكتابة والتصميـ والطباعة وارساؿ البريد المباشر ،في
حيف تسمح فورية البريد اإللكتروني تنفيذ حمبلت لجمع التبرعات والرد عمى المسائؿ في

الوقت المناسب في غضوف ساعات.

 .3البريد اإللكتروني يؤدي إلى نتائج سريعة :بنستخداـ البريد المباشر يمكف أف يكوف وقت
تأخر اإلستجابة لعدة أسابيع أو حتى أشير ،أما بنستخداـ البريد اإللكتروني تأتي  80في
المائة مف إجمالي الردود في غضوف  48ساعة ،ىذا يتيح تقييـ نتائج الحممة وسرعة التحرؾ

حسب الحاجة.

 .4البريد اإللكتروني يعطي رؤى جديدة :مف خبلؿ البريد اإللكتروني يمكف تتبع نسب النقر إلى
الظيور عمى كؿ رسائؿ البريد اإللكتروني والروابط داخؿ رسائؿ البريد اإللكتروني ،مما يسمح
بتحميؿ فعالية الرسائؿ والحمبلت الخاصة بالمنظمة بسرعة وبسيولة لتحديد الداعميف والتأكد

مف فعالية الحمبلت.

 .5البريد اإللكتروني يسمح بإرسال رسائل أكثر توجييا :يسمح البريد اإللكتروني بترتيب قاعدة

البيانات لمداعميف وتقسيميا إلى شرائح وارساؿ رسائؿ موجية عمى أساس الغرض مف التبرع
أو وقت التبرع ..إلخ مف شرائح قاعدة البيانات.

 .6البريد اإللكتروني يسمح بإختبار العروض :البريد اإللكتروني يسمح بنختبار رسائؿ مختمفة
عمى شرائح مختمفة مف القائمة الخاصة بالمنظمة بسرعة وبتكمفة زىيدة ،حتى تتمكف المنظمة
مف إعداد رسائميا إستنادا إلى نتائج حقيقية قبؿ أف ترسميا إلى قائمة بأكمميا.
ويعتبر اإلتصاؿ بالمتبرعيف الحالييف والمحتمميف مف خبلؿ الياتؼ طريقة أخرى مف اإلتصاؿ
بالمتبرعيف حيث يمكف اإلستفادة مف المكالمات الياتفية مع المانحيف الحاليف لمحصوؿ عمى ردة الفعؿ
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وزيادة تفاعميـ المباشر مع المنظمة ،كضماف لئلحتفاظ بالمانحيف الحالييف أو لمسعي لزيادة مبمغ

التبرع ) .(Seweyn, 2011, P19وأشار(صالح ،2012،ص )21إلى أف اإلتصاؿ التمفوني قد يكوف
أفضؿ مف إرساؿ خطاب شخصي حيث مازاؿ اإلتصاؿ التمفوني يمثؿ حوار متبادؿ بيف الطرفيف يسيـ

بشكؿ أو باخر في توضيح مايريده كؿ طرؼ مف الطرؼ االخر ،ولقد أثبتت دراسة تحميمية لتجربة

إحدى المنظمات الخيرية اإلسبلمية في الواليات المتحدة األمريكية ،إستخدمت الياتؼ كوسيمة تواصؿ
مع المتبرعيف ،فعالية الياتؼ في التعريؼ بالمنظمة وتوضيح طرؽ التبرع (العمي ،1995،ص.)171

 .5العالقات العامة:
منذ بدايات القرف الميبلدي الماضي برزت العبلقات العامة كنشاط إتصالي ميـ تحرص عميو

الشركات والمنظمات بمختمؼ أنواعيا ،فقمما تخمو منظمة حكومية أو تجارية مف وجود إدارة لمعبلقات
العامة تعني بتعزيز الصبلت بينيا وبيف جماىيرىا ،وتعمؿ عمى بناء صورة إيجابية ليا في

المجتمع(سالـ ،2006 ،ص.)157

وتتبايف التعريفات المقدمة لمعبلقات العامة بنختبلؼ الخمفية العممية والمينية لمخبراء الذيف

حاولوا تقديـ تعريؼ واضح ومحدد ليا ،ويعد تعريؼ الجمعية الدولية لمعبلقات العامة أكثر ىذه

التعريفات شيوعاً فيي ترى أنيا "وظيفة إدارية ذات طابع مخطط ومستمر تيدؼ مف خبلليا المنظمات
والييئات العامة والخاصة إلي كسب تعاطؼ وتأييد أولئؾ الذيف تيتـ بيـ والحفاظ عمى ثقتيـ" (ناصر،

 ،1998ص ،)174بينما يعرفيا معيد العبلقات العامة البريطاني بأنيا "الجيود المدروسة والمخططة
والمثابرة لتأسيس الفيـ المتبادؿ والمحافظة عمييا بيف المنظمة وجميورىا"(أبو إصبع ،1988 ،ص)83

في حيف تقدـ جمعية العبلقات العامة األمريكية تعريفاً أكثر تفصيبلً حيث أنيا " النشاط الذي تقوـ بو
صناعة أو اتحاد أو ىيئة أو مينة أو حكومة أو منشاة بيدؼ بناء وتدعيـ عبلقات سميمة ومنتجة بينيا
وبيف فئة مف الجميور كالموظفيف ،والعمبلء ،والمساىميف وغيرىـ ،والعمؿ عمى تكييؼ المنظمة حسب

الظروؼ البيئية المحيطة ،وتقدـ المنظمة لممجتمع" (البدر ،1993 ،ص.)93

ومف التعريفات التي إىتمت بػنبراز البعػد التسػويقي لمعبلقػات العامػة تعريػؼ ويكػيمس الػذي يػري

أنيا " نشاط تسويقي يدرؾ المسئولية المجتمعيػة لممنظمػة ويسػاعدىا عمػى تنميػة البػرامج التػي تسػيـ فػي

إنشػ ػ ػػاء طريػ ػ ػػؽ إتصػ ػ ػػاؿ مػ ػ ػػزدوج االتجػ ػ ػػاه مػ ػ ػػع جمػ ػ ػػاىير المنظمػ ػ ػػة لضػ ػ ػػماف رضػ ػ ػػاىـ عػ ػ ػػف سياسػ ػ ػػاتيـ
واجراءاتيـ" (الجماؿ وعياد  ،2005 ،ص.)283
وتتبنى الباحثة تعريؼ القدومي ( ،2009ص )154لتناسبو مع موضوع الدراسة حيث تـ
تعريؼ العبلقات العامة عمى أنيا النشاط الذي ييدؼ إلى إيجاد عبلقات طيبة وايجابية بيف المشروع
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وقطاعات الجميور المختمفة التي يتعامؿ معيا داخؿ المنظمة وخارجيا ،ومف أمثمة ذلؾ (الزيارات،

المحاضرات ،المعارض والمؤتمرات ،الكتيبات ،األفبلـ ،الصور الفوتوغرافية.)...

لقد تزايد اإلىتماـ بالعبلقات العامة وأىميتيا كنشاط وكوظيفة حديثة في معظـ المنظمات وفي كافة

المجػاالت خاصػة خػبلؿ النصػؼ األخيػر مػف ىػذا القػرف ،أي أنػو أصػبح مػف المسػتحيؿ التخمػي عػف
وظيفة العبلقات العامة في أي مجاؿ ،وتعد المنظمات نتاجاً مجتمعياً ،ال تقوـ لمجػرد الوجػود ذاتػو ،بػؿ

إف كػؿ منظمػة فػي المجتمػع تعمػؿ عمػى تحقيػؽ ىػدؼ أو تقػديـ خدمػة أو منػتج معػيف ألفػراد المجتمػع ،
واذا كانت العبلقات العامة قد أصبحت أم ار الزماً بالنسبة لممنظمات الحكومية والخاصػة ،فأنيػا ألػزـ مػا
تكػػوف بالنسػػبة لممنظمػػات األىميػػة ،حيػػث ال يوجػػد منظمػػة تحتػػاج إلػػى وظيفػػة العبلقػػات العامػػة أكثػػر مػػف

إحتيػػاج المنظمػػات األىميػػة ليػػذه الوظيفػػة ،فطبيعػػة عمػػؿ المنظمػػات األىميػػة القػػائـ عمػػى مبػػدأ المشػػاركة
والنزوع نحو العمؿ الطوعي وعػدـ الربحيػة يجعميػا فػي حاجػة ماسػة لمتواصػؿ واإلتصػاؿ المسػتمر بػأفراد

المجتمػػع لكػػي تضػػمف إقامػػة عبلقػػات التفػػاىـ والثقػػة المتبادلػػة مػػع جماىيرىػػا ،وبػػذلؾ يمكػػف حػػثيـ عمػػى
التج ػػاوب م ػػع سياس ػػاتيا ،أو التض ػػحية بالجي ػػد أو الوق ػػت أو الم ػػاؿ ل ػػدعميا ف ػػي تحقي ػػؽ أى ػػدافيا وتنفي ػػذ
برامجيا ،كما أف المنظمات تيتـ أيضا بوظيفة العبلقات العامة أكثر مف غيرىػا مػف أجػؿ بنػاء صػورتيا

الذىني ػ ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ ػػدى جماىيرى ػ ػ ػ ػػا المعني ػ ػ ػ ػػة ،وذل ػ ػ ػ ػػؾ ألف الص ػ ػ ػ ػػورة الذىني ػ ػ ػ ػػة الجي ػ ػ ػ ػػدة ى ػ ػ ػ ػػي أس ػ ػ ػ ػػاس نج ػ ػ ػ ػػاح
المنظمات (الدرباشي  ،2011،ص.)7-6

كما أف تجنيػد األمػواؿ يحتػاج مػف المنظمػة إلػى زيػادة نفقاتيػا لجمػع التبرعػات والمتمثػؿ بشػكؿ كبيػر

في العبلقات العامة وشبكة اإلتصاؿ مع مجتمع المموليف ،وذلؾ لكػوف المنظمػات األىميػة تعتمػد بشػكؿ
كبيػ ػ ػ ػ ػ ػػر عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى التبرعػ ػ ػ ػ ػ ػػات واليبػ ػ ػ ػ ػ ػػات مػ ػ ػ ػ ػ ػػف مصػ ػ ػ ػ ػ ػػادرىا المختمفػ ػ ػ ػ ػ ػػة لتنفيػ ػ ػ ػ ػ ػػذ الب ػ ػ ػ ػ ػ ػرامج والمشػ ػ ػ ػ ػ ػػاريع
الخيرية (شرؼ ،2006 ،ص.)68

وتيتـ العبلقات العامة ببناء عبلقات جيدة بيف المنظمة وجميورىا والسعي لتحقيؽ الرضا والتفاىـ

المتبادؿ سواء داخميا أو خارجيا مف خبلؿ سياسات وبرامج تستند في تنفيذىا عمى األخذ بمبدأ
المسؤولية اإلجتماعية وتوظيؼ اإلعبلـ لبناء صورة جيدة لممنظمة ،كما أنيا تشتمؿ عمى كافة األنشطة

التي تمارسيا المنظمة مف أجؿ تعزيز أو تحسيف صورتيا في المجتمع كدعـ األعماؿ اإلجتماعية
واألندية الرياضية والخيرية واإلىتماـ بالقضايا اإلجتماعية والبيئة والصحية والمشاركة في القضايا

العامة وغيرىا).)Lovelock & Wirtz, 2004

كما أف كفاءة العبلقات العامة ضرورية جداً لقدرة المنظمات األىمية عمى التعامؿ مع مجتمع

المموليف ،فنقناع المموليف بالمشروع وأىدافو النبيمة وقدرات المنظمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ إذا حصمت
عمى الدعـ المالي المطموب ليست بالعممية السيمة  ،وتحتاج إلى موظفيف ذوي قدرات وميارات في

التعامؿ مع المانحيف  ،فعدـ كفاءة فريؽ العبلقات العامة سيحد مف قدرة المنظمة عمى كسب ثقة وتأييد
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المانحيف بغض النظر عف أىمية البرامج والمشاريع وكفاءة فرؽ العمؿ داخؿ المنظمة  ،شأنيا في ذلؾ
شأف القضية الناجحة في يد مفاوض أو محاـ فاشؿ(لدادوة .)2011،

الخالصة:

إف دخوؿ التسويؽ إلى المنظمات األىمية وتفعيؿ دوره كاف متأخ ار جدا ،حيث خرج مفيوـ

التسويؽ مف إطار المنظمات الربحية ليشمؿ المنظمات األىمية في بداية الستينات ،وأصبح التسويؽ

جزءا مف أنشطة وفعاليات ىذه المنظمات .

تناوؿ ىذا المبحث التسويؽ واإلتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية ،إف التسويؽ مف

الوظائؼ الميمة التي تقوـ بيا المنظمات األىمية ،ألنو بدوف القياـ بعممية التسويؽ بطريقة فعالة ،لف

تستطيع ىذه المنظمات بعد ذلؾ مف القياـ بدورىا المطموب ،حيث يعد التسويؽ مفتاحاً لتحقيؽ أىداؼ

المنظمة وتنمية مواردىا المالية .

إف المنظمات األىمية تتعامؿ مع مجموعتيف رئيسيتيف وىما جميور المتبرعيف الذيف يقدموف

الدعـ ليذه المنظمات لتنفيذ األنشطة التي أنشأت مف أجميا ،والمجموعة األخرى جميور المستفيديف
مف خدمات ىذه المنظمات ،ويستخدـ التسويؽ األىمي كوسيمة لممحافظة عمى جميور المموليف
والمستفيديف مف خبلؿ االتصاالت التسويقية بأبعادىا التي تتكامؿ بطريقة فعالة لتحقيؽ األىداؼ التي

تصب في النياية في تنمية تسويؽ المنظمة لضماف استم ارريتيا ونموىا .
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المقدمة:

المبحث الثاني :تجنيد األموال في المنظمات األىمية

يشكؿ التمويؿ اليوـ بنداً جوىرياً ثابتاً عمى جدوؿ كبل مف الفرد واألسرة والمنظمة والدولة،

ويعود ذلؾ إلى أف عمميات التمويؿ واإلستثمار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشتى مناحي الحياة اإلقتصادية

والمالية ،سواءاً لؤلشخاص الطبيعييف واإلعتبارييف مف ناحية ،ومف تأثيرىا عمى جميع األنشطة مف

ناحية أخرى ،إضافة لما يمثمو التمويؿ قضية محورية وأساسية تدعو األفراد والشركات والدوؿ لمتفكير

بيا بنستمرار لمسعي نحو معالجتيا وتنميتيا لموفاء باإللتزامات ،و يعتبر الماؿ بمثابة شرياف الحياة

الذي يضمف لممنظمات األىمية البقاء ،وبالتالي فيي بحاجة إلى إتباع العديد مف اإلستراتيجيات مف

أجؿ الحصوؿ عميو ،واإلبقاء عمى إستم ارريتو (ابو الروس ،2015 ،ص.)48-63

وبذلؾ تأتي تنمية الموارد المالية لممنظمة كواحدة مف أىـ الركائز التي يتوقؼ عمييا نجاح

المنظمة في تحقيؽ أىدافيا(جرار وابو بياء.)2012 ،

ويتناوؿ ىذا المبحث توضيح لمفيوـ تمويؿ المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ ،مصادر

التمويؿ ،وعرض عممية تجنيد األمواؿ ،أىميتيا ،إضافة إلى اليات ومتطمبات تجنيد األمواؿ  ،وانتياءاً
بالعبلقة بيف المنظمات األىمية ومجتمع المموليف وذلؾ لرسـ أبعاد الدراسة وحيثياتيا بشكؿ سميـ.

أوالً :مفيوم تمويل المنظمات األىمية وتجنيد األموال:

يع ػػرؼ الح ػػاج ،التموي ػػؿ بأن ػػو "اإلم ػػداد ب ػػاألمواؿ ف ػػي أوق ػػات الحاج ػػة إليي ػػا" (الح ػػاج،2002 ،

ص .)21فػػي حػػيف يعرفػػو اخ ػػروف عمػػى أنػػو "الحص ػػوؿ عمػػى األم ػواؿ م ػػف أنسػػب المصػػادر المختمف ػػة"
(الكخف ،واخروف ،2002 ،ص.)3

بينما يعرؼ صالح ( ،2012ص  )10تمويؿ المنظمات األىمية بأنو "عممية حصػوؿ منظمػات

المجتمع المدني عمى األمواؿ أو التمويؿ مف مصادره الخاصة أو العامة طبقا لمقوانيف والموائح المنظمة
لذلؾ ،ليكوف موردا ثابتػا ومسػتم ار لمصػرؼ منػو عمػى أجيػزة المنظمػة وبرامجيػا ،وتكػويف أصػوليا الثابنػة

والمتداولة ،وىذا الماؿ لو طبيعة خاصة مف حيث مصادره ووسائؿ تنميتو".

وينظػر بػدوي إلػى تمويػؿ المنظمػات األىميػة بأنػو "تزويػدىا بػاألمواؿ البلزمػة لتحقيػؽ أغ ارضػيا

التي قامت مف أجميا أو ما تحصؿ عميو مف ماؿ خاص لتحقيؽ أىدافيا في مجػاالت الرعايػة والتنميػة
اإلجتماعية" (بدوي  ،2002ص.)265

ويعتقد البعض أف عممية تجنيد األمواؿ تتمثؿ في كتابة مقترحات المشاريع وارسػاليا لمممػوليف،

وفػػي الواقػػع عمميػػة تجنيػػد األمػواؿ ىػػي أكبػػر مػػف مجػػرد كتابػػة مشػػاريع بػػؿ تتضػػمف عػػدة أمػػور وخطػوات
والتخطيط لعممية تجنيد األمواؿ(الشوا والعمور ،2014 ،ص.)20
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ويقصد بتجنيد األمواؿ بأنو "نشاط استراتيجي منظـ يعني بتوفير األمواؿ التي تحتاجيا

المنظمات األىمية في تحقيؽ أىدافيا"). (Mutz, 2000, P11

ويعرؼ حرداف تجنيد األمواؿ بأنيا "القدرة عمى توفير وتأميف المصادر المادية والبشرية

الضرورية والبلزمة لممنظمات األىمية مف أجؿ القياـ بأعماليا وتنفيذ نشاطاتيا" (حرداف واخروف،

 ،2012ص.)39

ويذكر أفندي أف ىناؾ فرؽ بيف تجنيد األمواؿ وتمويؿ المنظمات األىمية ،حيث ينظر لتجنيد

األمواؿ عمى أنو القدرة عمى إيجاد الماؿ البلزـ لئلنفاؽ عمى جميع العمميات اإلدارية وعمى مختمؼ

األنشطة والبرامج التي تقوـ بيا المنظمة .ويعرؼ تمويؿ المنظمات األىمية بأنو ما تحصؿ عميو
ىذه المنظمات مف األمواؿ مف مصادرىا الخاصة والعامة ،طبقا لموائح والقوانيف المنظمة بحيث

يكوف موردا ثابتا ومستم ار لمصرؼ منيا عمى برامج وأنشطة المنظمة وعممياتيا اإلدارية وتكويف
أصوليا الثابتة والمتداولة (أفندي.)2007 ،

ثانياً :تمويل المنظمات األىمية في فمسطين:

يعد التمويؿ مف العوامؿ اليامة في قدرة أي منظمة عمى تنفيذ المشاريع والبرامج البلزمة

لتحقيؽ أىدافيا ،فبدوف التمويؿ ال يمكف تحقيؽ أو تنفيذ أي مف مشاريع أو برامج المنظمة البلزمة
لتحقيؽ أىدافيا (الشوبكي وابوشمالة ،2013 ،ص.)22

ويعتبر عنصر التمويؿ عنصر لو أىمية قصػوى وتػأثير خػاص عمػى مسػتوى ونوعيػة الخػدمات

التػي تقػدميا المنظمػات األىميػة عمػى حيػاة الفمسػػطينييف خاصػة فػي قطػاع غػزة نظػ ار لحساسػية الظػػروؼ
اإلقتصػػادية ،ولقػػد أورد تقريػػر البنػػؾ الػػدولي أف زيػػادة معانػػاة الشػػعب الفمسػػطيني أدت إلػػى زيػػادة أىميػػة
الدور الذي تمعبو المنظمات األىمية في مجاؿ الصػحة والشػئوف اإلجتماعيػة واإلغاثيػة وفػي خمػؽ فػرص

عمؿ لمعاطميف عف العمؿ نتيجة الظروؼ السياسية الصعبة (لدادوة ،2011 ،ص.)54

ويتوقؼ حجـ نشػاط أي منظمػة أىميػة ونوعيتػو ومسػتواه وأثػره عمػى المجتمػع الػذي تخدمػو عمػى

حجػـ التمويػػؿ المتػػاح لتمػػؾ المنظمػة وتػػزداد ىػػذه األىميػػة نتيجػػة لطبيعػة مصػػادر تمويػػؿ المنظمػػات التػػي
تتسػػـ بالمرونػػة والتغييػػر و تأثيرىػػا بالمنػػاخ السياسػػي واإلجتمػػاعي لمػػببلد ،فضػػبل عمػػا يمثمػػو التمويػػؿ مػػف
مساىمة كبيرة فػي القيمػة اإلقتصػادية لمقطػاع األىمػي ككػؿ ،فيػو يمثػؿ القػيـ الماليػة والعينيػة التػي تػدخؿ

إلى ميزانية المنظمة لتغطية النفقات الثابتة والجارية ليا ،والتي تشمؿ بعض األنشطة التي تسيـ بدورىا
في عممية التمويؿ المستمرة ( ماس  ،2001،ص.)81

ثالثاً :مصادر تمويل المنظمات األىمية:

ويمكف حصر مصادر التمويؿ لممنظمات األىمية الفمسطينية كاآلتي:
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 .1المنح والتبرعات النقدية والعينية:
تعتبر المنح والتبرعات مف أىـ مصادر تمويؿ المنظمات األىمية ،نظ اًر لكبر حجـ نفقات

تمؾ المنظمات عمى خدماتيا وبرامجيا ،خاصة وأف الظروؼ الصعبة التي يمر بيا المجتمع
الفمسطيني والتي تقمؿ بدرجة كبيرة مف إمكانية إعتماد منظمات المجتمع المدني عمى مساىمة

المستفيديف مف خدماتيا في عممية التمويؿ ،نظ اًر ألىمية التبرعات والمنح كأىـ مصادر تمويؿ

المنظمات األىمية في فمسطيف ،فقد أجاز القانوف رقـ ) (1لسنة  2000الخاص بالمنظمات
األىمية جمع تبرعات مف الجميور ،أو مف إقامة الحفبلت واألسواؽ الخيرية والمباريات

الرياضية أو غير ذلؾ مف وسائؿ جمع األمواؿ لؤلغراض اإلجتماعية التي أنشئت مف أجميا،
وذلؾ بعد إشعار الو ازرة المختصة )قانوف رقـ  1لسنة  ،(2000وتنقسـ المنح والتبرعات إلى :

 1.1تبرعات محمية  :وىي التي يتـ الحصوؿ عمييا مف المانحيف والمتبرعيف داخؿ األراضي
الفمسطينية ،سواء كانوا أشخاصاً أو منظمات وتتأثر المنح والتبرعات المحمية باإلعتبارات التالية:

 األوضاع اإلقتصادية العامة في محافظات الوطف ،حيث أف تحسف األوضاع اإلقتصاديةينعكس إيجاباً عمى قدرة المتبرعيف عمى زيادة تبرعاتيـ لمنظمات المجتمع المدني.

 ثقة المانحيف بمنظمات المجتمع المدني وبالتالي فنف المنظمات ذات الثقة العالية تكوفأقدر مف غيرىا عمى جمع التبرعات.

 النشاط الذي تعمؿ فيو منظمات المجتمع المدني :فبعض األنشطة والبرامج تمقى تعاطفاًوتأييداً مف قبؿ المتبرعيف بصورة أكبر مف األنشطة األخرى.

 األزمات والظروؼ الصعبة :فعندما يقوـ اإلحتبلؿ اإلسرائيمي باجتياح أو تدمير لمنطقة أومدينة مف األراضي الفمسطينية يزداد التعاطؼ الشعبي وينعكس ذلؾ عمى زيادة التبرعات

1.2

المحمية لصالح منظمات المجتمع المدني.

منح وتبرعات خارجية :وىي المنح والتبرعات التي تحصؿ عمييا المنظمات مف مصادر

متنوعة خارج نطاؽ األراضي الفمسطينية سواء كانت عربية أو أجنبية  ،ويمكف تقسيـ

التبرعات الخارجية كما يمي:

 1.2.1تبرعات عربية واسبلمية :وىذه التبرعات تنقسـ بدورىا إلى:

 منح وتبرعات منظمات رسمية والتي مف أىميا منحة البنؾ اإلسبلمي لمتنمية ،الذي أدارتبرعات الدوؿ العربية التي خصصت لدعـ ومساعدة الشعب الفمسطيني إثر إندالع

إنتفاضة األقصى عاـ  2000ـ وىذه المنح تمت وفؽ آليات محددة.

 منح وتبرعات مف منظمات عربية واسبلمية :وىي التبرعات التي جمعت مباشرة مف فاعميالخير أو عبر منظمات أىمية عربية كانت أـ إسبلمية لصالح المنظمات األىمية
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الفمسطينية لتستخدـ في المشاريع الخيرية ،و حجـ ىذه التبرعات يتكوف حسب الظروؼ
واألحداث السائدة داخؿ األراضي الفمسطينية.

 1.2.2تبرعات ومنح أجنبية :وتمثؿ المنح والتبرعات مف الدوؿ والمنظمات غير العربية وخاصة
دوؿ أوروبا وأمريكا وجنوب شرؽ آسيا ،وىذه التبرعات تختمؼ عف النوع السابؽ في أنيا

تركز عمى المشاريع والبرامج ذات الطابع اإلنمائي ،وليذا تزداد في حالة اليدوء واإلستقرار

أكثر منيا في حالة التوتر ،وأحيانا تستخدـ ألغراض خيرية إنسانية ذات أبعاد سياسية
وفكرية تتبلءـ مع فمسفة المنظمات المانحة(لدادة ،2001 ،ص.)93

 .2التمويل الذاتي:

و يتـ ذلؾ مف إيرادات األنشطة والخدمات التي تقدميا المنظمات األىمية وفيو تعتمد المنظمة
عمى جيودىا الذاتية لتوفير التمويؿ ،وتنبع أىمية التمويؿ الذاتي لممنظمات األىمية كونو يعتبر

المصدر الثاني مف مصادر تمويؿ تمؾ المنظمات بعد التمويؿ الخارجي ،حيث تبمغ نسبتو 29
 %مف إجمالي إيرادات المنظمات األىمية (لدادوة وآخريف ،2001 ،ص ،)93ومف أىـ

مصادر التمويؿ الذاتي:
2.1

إيرادات المرافق والمشاريع اإلنتاجية :حيث أف بعض المنظمات تمجأ إلى إقامة
المرافؽ والمشاريع اإلنتاجية المدرة لمدخؿ بحيث تستغؿ الدخؿ المحقؽ في تغطية
جزء مف نفقاتيا ،وذلؾ لمواجية أي إنخفاض محتمؿ في إيراداتيا مف التبرعات
وحسب ما ورد في قانوف رقـ  1لسنة  2000لممنظمات والييئات الحؽ في إقامة

األنشطة وتأسيس المشاريع المدرة لمدخؿ ،شريطة أف يستخدـ الدخؿ المتحصؿ

لتغطية أنشطتيا لمنفعة الصالح العاـ(قانوف رقـ  1لسنة  2000بشأف المنظمات

2.2

الخيرية والييئات األىمية مادة رقـ. (15

رسوم العضوية واالشتراكات :التي يدفعيا األعضاء كشرط لعضوية المنظمة

سواء كانوا أعضاء عامميف أو منتسبيف وىي مبالغ تتحدد في الئحة النظاـ
األساسي لممنظمة ويدفع رسوـ العضوية مرة واحدة عند االنضماـ لعضوية

المنظمة وتسدد االشتراكات بصورة دورية شيرية أو سنوية وفقاً لما تنص عميو

البلئحة ،وىي مبالغ ال تمثؿ في الغالب أرقاماً كبيرة ومؤثرة في إيرادات المنظمة
2.3

إال في المنظمات التي تحدد رسوـ العضوية واالشتراكات بصورة مرتفعة.

التبرعات والوصايا واليبات :وىي التبرعات مف األشخاص الطبيعييف المنتميف

لممنظمة كأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجمس اإلدارة ،وىي نوع مف
التبرعات ال يحتاج الحصوؿ عمييا إلى ترخيص مسبؽ مف الجية اإلدارية وانما
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تقبؿ بقرار مف مجمس إدارة المنظمة ،وكذلؾ الوصايا واليبات التي يوصي بيا أو

2.4

ييبيا شخص ما لممنظمة وتقبميا تمؾ المنظمة (صالح ،2012 ،ص.)42

إيرادات الخدمات التي تقدميا لممنتفعين :حيث أف الكثير مف المنظمات األىمية
تدير مرافؽ خيرية تقدـ خدماتيا لمجميور مقابؿ رسوـ منخفضة ،كندارة رياض

األطفاؿ والمدارس الخاصة والعيادات الصحية ومراكز تأىيؿ ذوي اإلحتياجات

الخاصة والمراكز الثقافية وتستخدـ تمؾ المنظمات تمؾ األنشطة لتغطية جزء مف
نفقاتيا ،وىذا النوع مف اإليرادات يشكؿ جزءًا مف إيرادات المنظمات األىمية.

 .3اإلعانات الحكومية واإلعفا ات الجمركية:

معظـ الحكومات في العالـ والسيما في السنوات األخيرة بدأت تراعي في أنظمتيا دعـ و
تشجيع المنظمات األىمية ،لذلؾ مف الميـ جدا لممنظمات األىمية أف تنظر لمحكومات كأكثر

العمبلء أىمية ،إذ أنيا ليس فقط مصدر تشريع أو رقابة وانما ىي أيضا جية ىامة لمتمويؿ

حيث تصؿ التبرعات الحكومية اليومية في مختمؼ أنحاء العالـ  386مميوف دوالر( قرشي،

 ،1997ص.)2

عمما باف القانوف الفمسطيني رقـ ( )1لسنة  2000نص عمى أنو "تعفى الجمعيات والييئات
مف الضرائب والرسوـ الجمركية عمى األمواؿ المنقولة وغير المنقولة البلزمة لتنفيذ أىدافيا

الواردة في نظاميا األساسي" ،ويرجع دعـ الحكومة الفمسطينية لممنظمات األىمية ماليا مف

منطمؽ العبلقة التكاممية بيف الحكومة وتمؾ المنظمات ،حيث أنو مف الصعب عمى الحكومة
أف تغطي كافة اإلحتياجات والخدمات التي تحتاجيا فئات وقطاعات المجتمع المختمفة وفي
كؿ المناطؽ مما يعود بالنفع والفائدة عمى المجتمع (شرؼ ،2005 ،ص.)63-64

 .4المتطوعين:

تعتبر مشاركة المتطوعيف في المنظمات األىمية مف مصادر التمويؿ اليامة لتمؾ المنظمات،

وذلؾ ألف الرواتب واألجور تستنزؼ جزءًا كبي اًر مف نفقات ومصاريؼ المنظمات األىمية ،حيث

أف المشاريع والبرامج التي تنفذىا تمؾ المنظمات غالباً ما تحتاج إلى مؤىبلت عالية

وتخصصات مختمفة تحتاج إلى ميزانيات كبيرة ،وتوفر ظاىرة المتطوعيف لمعمؿ األىمي مصد اًر

ميماً شبو مجانيا لمموارد البشرية البلزمة إلدارة وتنفيذ برامج المنظمات األىمية (شرؼ،

 ،2005ص.)65

 .5القروض:

وقد كانت منظمات المجتمع المدني في السابؽ تعتمد عمى المنح واليبات و المصادر األخرى

السابؽ ذكرىا إال أنو في اآلونة األخيرة بدأت تستخدـ القروض كأحد مصادر التمويؿ ،وجاء
ذلؾ نتيجة لتحوؿ بعض المنظمات المانحة مف سياسة التبرع إلى سياسة اإلقراض عمى الرغـ
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مما لمقروض مف فوائد في تنشيط اإلقتصاد الفمسطيني ومساعدة الكثير مف العائبلت

الفمسطينية في توفير مصدر دخؿ متواضع يساعدىا عمى مواجية الظروؼ والتحديات الصعبة

التي تمر بيا ،إال أف لمقروض مخاطر وعواقب جسيمة نظ اًر لكونيا تشكؿ عبئاً كبي اًر عمى

األجياؿ القادمة ،كما أف عمميات اإلقراض تحتاج إلى منظمات متخصصة واجراءات قانونية

تضمف إمكانية تحصيؿ تمؾ القروض وفوائدىا مف المقترضيف ،حتى تستطيع منظمات

المجتمع المدني العاممة في ىذا المجاؿ مف الوفاء بنلتزاماتيا تجاه المنظمات المقرضة ليا
وافتقار المنظمات إلى الخبرة والتخصص في ىذا المجاؿ يضعؼ مف قدرتيا عمى تحقيؽ

النتائج المرجوة منيا (عبد اليادي ،2002 ،ص.)13-12

رابعاً :تجنيد األموال في المنظمات األىمية:

إف عممية تجنيد األمواؿ ىي عممية متكاممة تبدأ مف حيث معرفة " مف أيف تبدأ أي تحديد

اإلحتياجات مف وراء تجنيد األمواؿ وما ىي األىداؼ والدواعي التي دفعت إلى تحقيقيا وتعطي صورة
واضحة عف الخطوات المراد تنفيذىا لمعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة مف خبلؿ إستراتيجيات قابمة

لمتنفيذ ويمكف تقييميا والتعديؿ عمييا وأىميا (الجرجاوي ،2012 ،ص:)14-15

 .1تحديد اإلحتياجات بدقة مف خبلؿ تحويميا إلى أىداؼ بعد تحديد رؤية المنظمة ورسالتيا
وغايتيا بشكؿ واضح.

 .2القياـ بتحديد دقيؽ لممموليف المحتمميف ،ويتـ ذلؾ بعد مرحمة بحث معمؽ عف ذلؾ المموؿ
المحتمؿ مف خبلؿ الشبكة العنكبوتية ،اإلعبلنات ،شبكة العبلقات ،أو اإلعبلـ بكافة
أنواعو وأشكالو.

 .3العمؿ عمى نسج وبناء العبلقات مع المموليف المحتمميف ،مف خبلؿ اإلتصاؿ بيـ
وتعريفيـ بطبيعة عمؿ المنظمة وأىمية الخدمات التي تقدميا ويصاحب ذلؾ تقديـ أوراؽ

عمؿ وممؼ تعريفي كامؿ عف المنظمة.

 .4تبدأ خطوات التقديـ لممنح مف خبلؿ المموليف المحتمميف مف خبلؿ مراسمتيـ أو طمب
مقترح مشروع ما ) ،(Request for Proposalأو مف خبلؿ لقاء وجيا لوجو ،أو

مراسمتيـ عبر وسائؿ اإلتصاؿ المتعددة.

 .5إذا نجحت الخطوات السابقة ،فيجب المحافظة عمى عبلقة متينة وقوية مع المموليف،
والبقاء عمى عبلقة مستمرة معيـ .

 .6العمؿ عمى تقديـ كافة المعمومات إلى الجيات الممولة وكذلؾ حفظ الممفات الخاصة بكؿ
منحة إدارية أو مالية والتي حصمت عمييا المنظمة ،وتوثيؽ الحافز الذي أدى إلى ذلؾ.
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أخي ار نود التأكيد عمى أف عممية تجنيد األمواؿ ىي عممية متكاممة وال يمكف تجزئتيا إذ أف مف
يقوـ بيا ىـ مجموعة أفراد وال يمكف لشخص واحد أف يقوـ بكافة خطواتيا.

خامساً :أىمية تجنيد األموال في المنظمات األىمية:

المنح والتبرعات أىـ مصادر تمويؿ لممنظمات األىمية ،لذلؾ أصبحت عممية تجنيد

األمواؿ تأخذ أشكاال متعددة وأصبح ليا فنوف وقواعد و نظريات متعددة ،وال يعتبر تجنيد األمواؿ
أىـ مصدر مف مصادر تمويؿ المنظمات األىمية في األراضي الفمسطينية فقط  ،حيث أنو يشكؿ

مصدر التمويؿ األوؿ لممنظمات األىمية دوليا ) أفندي ، 2007 ،ص.) 5

ويذكر صالح أىمية تجنيد األمواؿ لممنظمات األىمية في النقاط التالية (صالح:)2012 ،

 .1تبرز أىمية تجنيد األمواؿ في بقاء واستمرار عمؿ أنشطة المنظمة ،حيث أف توفر األمواؿ
يعني تنمية وتطوير برامج المنظمة ،تغطية المصاريؼ ،الحفاظ عمى األصوؿ وزيادتيا.

 .2يضمف تجنيد األمواؿ التوسع والتطوير في العمؿ ،فالمنظمة بحاجة لمواجية التحديات

المستقبمية بتطوير في آليات العمؿ وتحسيف لمخدمات المقدمة ،والتوسع في مناطؽ جديدة

لمعمؿ.

 .3الحد مف التبعية واإلعتمادية ،وىذا ما يدعو المنظمة لتنويع في مصادرىا التمويمية حتى ال
تظؿ حبيسة األجندة الخارجية.

 .4بناء قاعدة شعبية مساندة ،حيث يعتبر زيادة عدد المسانديف والمؤيديف ألنشطة المنظمة مؤشر
جيد عمى مدى قدرتيا عمى جذب المؤيديف ،ويحسف مف حصوليا عمى فرص تمويمية جديدة
واستمرارىا ،كما يزيد مف الجيود التطوعية ويزيد مف فرص الحصوؿ عمى مؤيديف جدد.

ستمررية المنظمة ،مف خبلؿ بناء قاعدة نشطة ومستمرة مف الجيات التمويمية
 .5استقرار وا ا

المانحة وتكويف عبلقات قوية مع الميتميف بمجاؿ المنظمة ،إضافة إلى بناء رأسماؿ لممنظمة
متمثؿ في أصوؿ ثابتة تسيـ في تخفيض تكاليؼ التشغيؿ مف جية وفي توليد دخؿ مف جية

أخرى.

سادساً :آليات ومتطمبات تجنيد األموال:

تشكؿ التبرعات النسبة العظمى مف مصادر تمويؿ المنظمات األىمية ،ولمحصوؿ

عمى التبرعات البد مف إتباع اآلليات واألساليب والوسائؿ المناسبة التي تقنع المانحيف في تقديـ

التبرعات المطموبة ،ومف أىـ تمؾ الوسائؿ (الجرجاوي ،2012 ،ص:)25

 .1إعداد المشاريع والبرامج بشكؿ عممي وسميـ وبما يتناسب مع رسالة وأىداؼ المنظمة.
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 .2اإلتصاؿ بالمنظمات المانحة العاممة ضمف مجاؿ مشاريع وبرامج المنظمة وارفاؽ
منشورات وتقارير عف المنظمة ومجاؿ عمميا وأىدافيا والمشاريع التي سبؽ واف نفذتيا،

وعدد الفئات المستفيدة مف خدماتيا ،وذلؾ إلقناع المنظمات المانحة بجديتيا وكفاءتيا

ومصداقيتيا.

 .3إقامة مواقع خاصة بالمنظمات األىمية عمى شبكة االنترنت توضح أىداؼ ونشاطات
المنظمة األىمية وكذلؾ إستغبلؿ وسائؿ اإلعبلـ األخرى لنشر أىدافيا ومشاريعيا.

 .4إ ستغبلؿ المناسبات الوطنية والدينية إلبراز أنشطة وفعاليات المنظمة بشكؿ يظير دورىا
اإليجابي في خدمة المجتمع ،وبالتالي إستغبلؿ ذلؾ في حمبلت جمع التبرعات.

 .5إشراؾ الشخصيات الوطنية واإلسبلمية ذات السمعة والمصداقية في حمبلت جمع
التبرعات ،وفي اإلتصاؿ بالمنظمات المانحة ،كوف تمؾ الشخصيات تزيد مف ثقة المموليف

بالمنظمة األىمية.

 .6إستخداـ المنظمة وسائؿ توثيؽ ألنشطتيا وبرامجيا المنفذة لتعزيز الشفافية وكسب ثقة
المموليف بمصداقيتيا ،ولكسب ثقة مموليف آخريف تسعى المنظمة لبناء عبلقات معيـ

لدعـ برامج أخرى.

 .7إستغبلؿ المواسـ والظروؼ التي تزيد فييا تبرعات المانحيف ،كنياية العاـ أو خبلؿ شير
رمضاف حيث يتـ إخراج الصدقات والزكاة وخاصة فيما يتعمؽ بالدوؿ العربية واإلسبلمية،

أو لدى حدوث أحداث تزيد مف التعاطؼ الشعبي مع المجتمع الفمسطيني.

سابعاً :العالقة بين المنظمات األىمية ومجتمع الممولين:

تجنيد األمواؿ ىو إدارة العبلقة بيف منظمة أىمية و جميور المموليف ). (Kelly, 1998, P8

وتعتمد قدرة المنظمات األىمية عمى تجنيد التمويؿ البلزـ لتنفيذ برامجيا ومشاريعيا اإلغاثية

والتنموية عمى فيميا لطبيعة وخصائص مجتمع المموليف وامكانية التعامؿ معو ،نظ ار ألف عممية

التعامؿ مع مجتمع المموليف تتشابو مع السياسة التسويقية لممنظمات التجارية ،حيث يستمزـ ذلؾ
مف المنظمات األىمية إقامة عبلقات دبموماسية مع المموليف واقناعيـ بأىمية وضرورة البرامج

والمشاريع التي تعمؿ عمى تنفيذىا ،ودورىا اإليجابي عمى تنمية المجتمع الفمسطيني ،كما أنيا

بحاجة إلى كسب ثقة المموليف بقدرتيا وكفاءتيا عمى إدارة المرافؽ الخيرية ونزاىة عمميا وبعدىا
عف المصالح الخاصة وتمتعيا بالمصداقية والشفافية (بدوي ،2002 ،ص.)266

ويثير موضوع تمويؿ المنظمات األىمية نقاشا واسعا في أوساط المجتمع الفمسطيني ،وخاصة

أف ىذا الموضوع ىو محؿ جدؿ واسع السيما بيف األوساط الرسمية والشعبية ،حيث يكتسب ىذا

الموضوع أىمية خاصة وذلؾ لما يثيره مف حساسية حوؿ عبلقة المنظمات األىمية الفمسطينية
38

بمجتمع المموليف ،مف حيث كونيا عبلقة تكاممية أـ أنيا عبلقة يسير فييا التأثير في إتجاه واحد

(ىندي ، 2005،ص.)123
الخالصة:

يتميز القطاع األىمي بخصائص ومميزات تختمؼ عف خصائص ومواصفات القطاعيف العاـ
والخاص واختبلؼ الخصائص يؤدي الختبلؼ مصادر التمويؿ والتي مف أىميا المنح والتبرعات

النقدية والعينية والتي أجازىا القانوف رقـ ( )1لسنة  2000ويندرج تحتيا التبرعات المحمية والمنح
العربية واالسبلمية والمنح الدولية إلى جانب ذلؾ ىنالؾ التمويؿ الذاتي ويأتي مف ايرادات المرافؽ
والمشاريع االنتاجية ورسوـ العضوية واالشتراكات والتبرعات الداخمية وايرادات الخدمات التي تقدميا

لممنتفعيف ،ويعتبر المصدر الثاني مف مصادر التمويؿ .باإلضافة إلى اإلعانات الحكومية واالعفاءات

الجمركية والمتطوعيف الذيف يساىموف في توفير مصاريؼ الموارد البشرية الى جانب القروض والتي

جاءت كنتيجة لتحويؿ بعض المؤسسات المانحة مف سياسة التبرع إلى سياسة اإلقراض.

تناوؿ ىذا المبحث عممية تجنيد األمواؿ في المنظمات األىمية فيي مف أكثر الجوانب أىمية

وحيوية  ،فيي تمثؿ مصدر التمويؿ األوؿ ليذه المنظمات ،فالتمويؿ ىو عصب الحياة ،فعميو يتوقؼ
حجـ نشاطيا وخدماتيا ومستوى وأثر المنظمة عمى المجتمع الذي تخدمو ،فكمما تمكنت المنظمات

األىمية مف التغمب عمى مشكمة شح الموارد المالية وتوفرىا مف مصادرىا المختمفة ،كمما استطاعت ىذه
المنظمات تحقيؽ األىداؼ التي أنشأت مف أجميا ،وتحقيؽ الدور المنوط بيا ،لذلؾ البد مف إتباع

اآلليات واألساليب والوسائؿ المناسبة التي تقنع المانحيف في تقديـ التمويؿ المطموب.
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المقدمة:

المبحث الثالث  :المنظمات األىمية

تعتبر المنظمات األىمية ظاىرة عالمية بدأت الظيور بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا

الشرقية والغربية والواليات المتحدة األمريكية ،إال أف دورىا اخذ بالتعاظـ منذ بداية تسعينات القرف

الماضي ألجؿ مكافحة الفساد في المجتمعات النامية والمتقدمة عمى السواء ،حيث يعود ظيور
المنظمات في حياة المجتمع اإلنساني مع بداية نشوء ثغرات ناتجة عف تحمؿ الجماعات األولى
بالمجتمع مف قياميا بوظائفيا الرئيسية ( كاألسرة والقبيمة)  ،فعممت المنظمات األىمية عمى سد تمؾ

الثغرات  ،وبدأت المنظمات األىمية في عصر العولمة المتنامي تتطور وتنمو تدريجيا في كافة

نشاطات المجتمع اإلنساني المعاصر(شاىيف ،2007 ،ص.)97

وعمى المستوى الفمسطيني فنف ىذه المنظمات تشكؿ جزءا ىاما مف النسيج المجتمعي وتمعب

دو ار ىاما في توفير خدمات واسعة لممواطنيف ،تشمؿ مجاالت الحياة المدنية :التنمية ،والتعميـ،
والصحة ،واإلعبلـ ،حقوؽ اإلنساف ،والمرأة ،ومراكز األبحاث ،والتدريب التنموي والميني ،إضافة إلى

خدمات إغاثة تقدميا الجمعيات الخيرية ولجاف الزكاة لتواجو مشكبلت الفقر التي أوجدىا اإلحتبلؿ

اإلسرائيمي(العداربة،2011،ص.)8

ويتناوؿ ىذا المبحث عرضا توضيحيا لمفيوـ المنظمات األىمية ،خصائصيا ،أىدافيا ،أىميتيا،

واستعراض تاريخي مختصر لممنظمات األىمية  ،وانتياءاً بتعداد وتصنيؼ ىذه المنظمات في قطاع
غزة وذلؾ لرسـ أبعاد الدراسة وحيثياتيا بشكؿ سميـ.

أوالً :مفيوم المنظمات األىمية:

تعم ػػؿ المنظم ػػات ف ػػي العص ػػر الح ػػديث م ػػف خ ػػبلؿ ث ػػبلث قطاع ػػات أساس ػػية لتق ػػديـ الخ ػػدمات

لممواطنيف بشكؿ تكاممي ،وتتكوف تمؾ القطاعات مف المنظمات الحكومية (منظمات الدولة) ،ومنظمات
القطاع الخاص ،والمنظمات غير الحكومية والتي يعرفيا البعض بالمنظمات األىمية أو المنظمات غير

الربحية (المشيراوي ،2009 ،ص.)5

وبالرغـ مف تعػدد المسػميات حػوؿ مفيػوـ المنظمػات األىميػة و منظمػات المجتمػع المػدني ،إال

أنو في نياية األمر كميا تؤدي إلى نفس المعنى و اليدؼ أال وىو تقديـ خدمة دوف السعي إلى تحقيؽ

ربػح ،حيػث نجػد أف ىنػاؾ مػف يطمػؽ عمييػا إسػـ منظمػات أىميػة ،جمعيػات ،منظمػات غيػر ربحيػة،
تطوعيػة ،خيريػة ،وىػي تشػكؿ جػزءا مػف مكونػات المجتمػع المػدني ،وربمػا يعػود اإلخػتبلؼ فػي التسػمية

بحسب خصوصية وطبيعػة الدولػة ،أو نتػاج إخػتبلؼ الثقافػات حػوؿ تسػمية المفيػوـ بشػكؿ أو بػآخر(أبو

حماد ،2011 ،ص.)79
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وفيما يمي سرد لبعض التعريفات العممية ليذه المصطمحات:
وفقا لوثائؽ األمـ المتحدة الصػادرة فػي عػاـ  ، 1994تعػرؼ المنظمػة األىميػة عمػى أنيػا كيانػاً

غيػر ىػادؼ لمػربح وأعضػاؤه مواطنػوف أو جماعػات مػف المػواطنيف ينتمػوف إلػى دولػة واحػدة أو أكثػر
وتتحػدد أنشػطتيـ بفعػؿ اإلرادة الجماعيػة ألعضػائيا ،إسػتجابة لحاجػات أعضػاء واحػدة أو أكثػر مػف

الجماعات التي تتعاوف معيا المنظمة األىمية (سمؾ ، 2002 ،ص .)48

و يعػ ػػرؼ قػ ػػانوف الجمعيػ ػػات الخيري ػ ػػة والييئػ ػػات الفمسػ ػػطينية ال ػ ػػذي أصػ ػػدرتو السػ ػػمطة الوطني ػ ػػة

الفمسطينية لممنظمات أو الييئات عمى أنيػا " شخصػية معنويػة مسػتقمة تنشػأ بموجػب إتفػاؽ بػيف عػدد ال
يقؿ عف سبعة أشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشروعة تيـ الصالح العاـ دوف إستيداؼ جنػي األربػاح الماليػة

بيدؼ إقتسامو بيف األعضاء أو لتحقيؽ منفعة شخصية"(الوقائع الفمسطينية،2000،ص.)7

وع ػػرؼ البن ػػؾ ال ػػدولي المنظم ػػات غي ػػر الحكومي ػػة بأني ػػا منظم ػػات خاص ػػة تق ػػوـ بأنش ػػطة ل ػػدفع

المعان ػػاة ،وال ػػدفاع ع ػػف مص ػػالح الفقػ ػراء وحماي ػػة البيئ ػػة وتحقي ػػؽ تنمي ػػة المجتم ػػع (أب ػػو النص ػػر،2007 ،
ص.)24

وتعرؼ أيضا ،بأنيا "أي منظمة تؤسس وتدار مف قبؿ مواطنيف دوف أي تمثيؿ رسمي لطػواقـ

أو وكاالت حكومية ،وتعتبر المنظمة غير الحكومية كياناً عدلياً مستقبلً وتمنح كافة الحقوؽ والواجبات

والصبلحيات والحصانات الضرورية لتحقيؽ أىدافيا الخيرية واإلنسانية مع المحافظة عمى استقبلليتيا "

(نباىيف ،2008 ،ص.)52

ثانياً :أىمية المنظمات األىمية:

يكتسب العمؿ األىمي في قطاع غزة أىمية مت ازيػدة يومػا بعػد يػوـ ،والسػيما مػع عمػؽ اليػوة بػيف

مػوارد الحكومػة وازديػػاد إحتياجػات الشػعب الفمسػػطيني وتعقيػدات ظروفػو الحياتيػػة ،واإلرتفػاع المت ازيػد فػػي
معػػدالت الفقػػر والبطالػػة ،حيػػث بػػرز دور المنظمػػات األىميػػة كأحػػد مكونػػات المجتمػػع المػػدني الفمسػػطيني

خبلؿ العمؿ اإلجتماعي لمحاولة سد تمؾ الفجوة وساىمت بشكؿ فاعؿ فػي تقػديـ بػرامج إغاثيػة وتنمويػة
لفئات متنوعة مف المجتمع الفمسطيني (شياب ،2013،ص.)2

المنظمات األىمية الفمسػطينية ينػاط بيػا دو ار رئيسػيا فػي إدارة وتنميػة المجتمػع الفمسػطيني ،فيػي

تمعب دو ار ىاما في بقاء الشعب الفمسطيني عمى ارضو مف خبلؿ تقديميا البرامج اإلغاثية واإلجتماعية
والخػػدمات التعميميػػة والصػػحية وغيرىػػا ،وأضػػحت المنظمػػات األىميػػة فػػي قطػػاع غ ػزة طرفػػا محوريػػا فػػي

العمميػػة التنمويػػة ،مػػف حيػػث حجػػـ ونػػوع مشػػاركتيا وطبيعتيػػا فيػػي تغطػػي جوانػػب ميمػػة مػػف إحتياجػػات
المجتمع وأصبحت جزءا مف النسيج اإلجتماعي (المشيراوي ،2009 ،ص.)2

فمقد لعبت المنظمات األىمية في المجتمع الفمسطيني دو ار مركزيا في الحياة اإلجتماعية

واإلقتصادية في األراضي الفمسطينية وبشكؿ يفوؽ الدور الذي تمعبو في الدوؿ المجاورة والدوؿ ذات
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مستوى التنمية المشابو ،وأحد األسباب الرئيسية وراء ذلؾ يكمف وببل شؾ في اإلحتبلؿ الطويؿ الذي

عانى منو الشعب الفمسطيني وغياب منظمات الحكـ القادرة عمى توفير الخدمات األساسية لمجميور،

ولكف وبعد تأسيس السمطة الوطنية الفمسطينية ونشوء أشكاؿ أولية مف المنظمات المركزية فاف دور

المنظمات غير الحكومية الفمسطينية لـ يتضاءؿ وزاد عددىا ليصؿ إلى  1500منظمة في

العاـ ،2007كما أنيا تشكؿ دعامة رئيسية لممجتمع المدني الفمسطيني الذي تقع عمى عاتقو مسؤولية
حماية مصالح المواطنيف وتزويدىـ بمنابر التعبير عف الذات وايصاؿ الخدمات لمفقراء والميمشيف
منيـ( ديفوير وتريتر ، 2009 ،ص .)4-1

تبرز أىمية المنظمات األىمية من خالل الخدمات التي تقدميا حيث تقوم بعدة خدمات منيا(شبير،

 ،2004ص:)17

 .1توفير خدمات في مجاالت أساسية منيا رعاية األيتاـ واألسر المحتاجة.
 .2إنشاء مدارس ورياض أطفاؿ ومرافؽ تربوية.
 .3رعاية المعاقيف والعجزة واعادة تأىيميـ.
 .4تقديـ خدمات صحية وزراعية واجتماعية عمى المستويات المختمفة.
 .5إنشاء مشروعات إنتاجية وتوفير فرص العمؿ.
 .6متابعة وتوثيؽ الحقوؽ اإلنسانية المنتيكة.
 .7إيجاد نوادي رياضية واجتماعية ومراكز ثقافية وفنية.

ثالثاً :تاريخ المنظمات األىمية في فمسطين:

تاريخي ػػا لعب ػػت المنظم ػػات األىمي ػػة الفمس ػػطينية أدوا ار مختمف ػػة ومتباين ػػة إنس ػػجمت م ػػع الظ ػػروؼ

واألوضػػاع السياسػػية واإلقتصػػادية التػػي مػػر بيػػا المجتمػػع الفمسػػطيني ،إبتػػداء بفت ػرة الخبلفػػة العثمانيػػة،
ومػػرو ار باالنتػػداب البريطػػاني واإلحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي ،وكػػذلؾ خػػبلؿ فت ػرة الحكػػـ األردنػػي والمصػػري فػػي

الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة ،وفت ػرة مػػا بعػػد حػػرب  1967واحػػتبلؿ بػػاقي األ ارضػػي الفمسػػطينية ،وبقيػػاـ
السمطة الوطنية الفمسطينية عاـ  ،1994بدأت مرحمة جديدة في العمؿ األىمي أدت إلى بمورة مضػاميف

ومفاىيـ وأدوا ار جديدة (أبو حماد ،2009،ص.)3-2
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يمكننن ذكننر المراحننل التنني مننرت بيننا المنظمننات األىميننة فنني فمسننطين كالتننالي)زينناد،2004 ،

ص:)11

المرحمة األولى :إمتدت من أوائل القرن العشرين وحتى حزيران1967
عايشػت المنظمػات األىميػة خػبلؿ ىػذه المرحمػة الحكػـ العثمػاني واالسػتعمار البريطػاني وذروة

نشاط العصابات اإلسرائيمية واحتبلؿ إسػرائيؿ عػاـ  1948كمػا شػيدت التواجػد األردنػي لمضػفة الغربيػة
والمصػري لقطػاع غػزة حتػى حزيػراف عػاـ  ،1967واتسػـ نشػاطيا خػبلؿ ىػذه الفتػرة بالطػابع الخيػري

واإلغاثي وركز عمى بعض المجاالت دوف غيرىا فظيرت جمعيات محو األمية وجمعيات تعنى بشؤوف

المرأة والطفؿ.

المرحمة الثانية :إمتدت من عام  1967وحتى عام1994
تميزت المنظمات األىمية خبلؿ ىذه المرحمة بتعدد أدوارىا وتنوع نشاطاتيا ،حيث عمدت عمى

سد الفجوات الخدمية التي تعمد اإلحتبلؿ إىماليا ،إضافة إلى دورىا السياسي الممحوظ بالمحافظة عمى
اليوية الفمسطينية وعززت صمود الشعب الفمسطيني وأمدتو بالدعـ البلزـ لمقاومة اإلحتبلؿ حيث

شيدت ىذه المرحمة تطو اًر وتحوال نوعياً في أداء المنظمات بعد اندالع إنتفاضة عاـ  ، 1987ليبدأ
العمؿ األىمي الفمسطيني مرحمة ليا تميز وخصوصية أثبتت خبلليا المنظمات األىمية قدرتيا الفائقة

في دعـ حركة النضاؿ بعدة أشكاؿ حيث لعبت المجاف الشعبية المدعومة مف المنظمات األىمية

والتنظيمات السياسية دو اًر محورياً في تعزيز قدرة المجتمع الفمسطيني عمى الصمود والمقاومة ودعمت

قدرتو في المحافظة عمى اقتصاده وحمايتو مف اإلنييار جنباً إلى جنب مع المحافظة عمى خدمات
قطاعات مختمفة مف أىميا الصحة والتعميـ والزراعة.

المرحمة الثالثة من  1994حتى : 2004
بدأت ىذه المرحمة بتوقيع اتفاقية أوسمو بيف منظمة التحرير الفمسطينية واسرائيؿ عاـ  1994و
قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية  ،حيث تميزت ىذه المرحمة بنزدياد ممحوظ في عدد المنظمات األىمية

الفمسطينية ،حيث أظير الجياز المركزي لئلحصاء عاـ  1999أف ما نسبتو ( )%35.5مف إجمالي
المنظمات األىمية في قطاع غزة تأسس بعد قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية ،كما تأسس ما نسبتو

( )%39.1مف إجمالي تمؾ المنظمات في الضفة الغربية بعد قياـ السمطة أيضا ،وقد أخذت المنظمات

األىمية في معظميا طابعا سياسيا يعكس النفوذ السياسي لؤلحزاب المختمفة ،فأصبحت أرضا خصبة

لمصراع الحزبي ،إضافة إلنتقاؿ معظـ الصبلحيات المدنية ليد السمطة (ىندي ،2005،ص112-

.)111
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ويعػػود أىػػـ سػػبب فػػي تمػػؾ الزيػػادة إلػػى تمت ػع تمػػؾ الفت ػرة بتسػػييبلت مناسػػبة إلنشػػاء المنظمػػات

األىمية ،عمى الرغـ مف أنيا أصبحت مسػائمة أمػاـ السػمطة عػف طبيعػة عمميػا ،ودورىػا وتمويميػا ،حيػث
تـ فػي تمػؾ الفتػرة إصػدار قػانوف الجمعيػات الخيريػة والمنظمػات األىميػة رقػـ  2000/1واعتمػد بػدال مػف

القانونيف السابقيف في غزة والضفة الغربية (شاىيف ،2007،ص .)90-89

وبعد إندالع إنتفاضة األقصى فػي سػبتمبر أيمػوؿ مػف العػاـ  ،2000إىتمػت المنظمػات األىميػة

الفمسػػطينية بعػػدـ إج ػراء تغييػػر جػػذري عمػػى أىػػدافيا وبرامجيػػا وأدوارىػػا واسػػتراتيجيات عمميػػا بػػؿ زادت

قناعتيا بضرورة الربط المحكػـ مػا بػيف البػرامج الطارئػة قصػيرة المػدى وأىدافػو التنميػة قصػيرة ومتوسػطة
المػػدى .أي أف ىنػػاؾ بعػػض المنظمػػات األىميػػة التػػي إسػػتمرت فػػي تنفيػػذ برامجيػػا العاديػػة تمتعػػت بالقػػدرة
والمرون ػػة الكافي ػػة إلض ػػافة مح ػػاور برامجي ػػة جدي ػػدة .كم ػػا أب ػػرزت التط ػػورات الحالي ػػة الق ػػدرات المح ػػدودة

لمنظم ػػات العم ػػؿ األىم ػػي عم ػػى لع ػػب ادوار سياس ػػية ىام ػػة ،أو محاول ػػة اس ػػتبداؿ أو منافس ػػة األحػ ػزاب
السياسية عمى ىذا الصػعيد .أي أف اإلنتفاضػة أبػرزت وبشػكؿ واضػح حػدود ومجػاالت عمػؿ المنظمػات

األىمية (عبد اليادي.)2004،

المرحمة الرابعة من : 2008-2004
خػػبلؿ ىػػذه المرحمػػة تػػأثر أداء المنظمػػات األىميػػة ،حيػػث مػػرت بمرحمػػة المشػػاكؿ الداخميػػة وعػػدـ

االستقرار ،وحديثا الحرب عمى قطاع غػزة ،مػع اإلسػتمرار فػي الحصػار المفػروض عميػو(مكي،2009 ،

ص.(75

و منػذ بدايػة عػاـ  ، 2006موعػد فػرض الحصػار البلإنسػاني عمػى السػكاف ىنػاؾ  ،عممػت

المنظمات األىمية الفمسطينية عمى تنمية دورىا مف أجؿ خدمة أعداد أكبر مف الناس،وتحديد في مجاؿ
التنمية والرعاية اإلجتماعية وتوزيع المواد اإلغاثية) المدىوف وآخروف.) 2009 ،
المرحمة الخامسة من -2008حتى االن :

وقػد شػيدت ىػذه المرحمػة دو ار ميمػا لممنظمػات األىميػة ،حيػث تنػامى ىػذا الػدور بعػد تػدىور

األوضػػاع اإلنسػػانية فػػي قطػػاع غ ػزة وبخاصػػة فػػي ظػػؿ إسػػتم ارر الحصػػار اإلس ػرائيمي وتػػداعيات الحػػرب
اإلسػرائيمية عػػاـ  2008عمػػى قطػػاع غػزة ومػػا أعقبيػػا مػػف آثػػار وخيمػػة عمػػى المجتمػػع الفمسػػطيني ،حيػػث
إرتفعت نسبة األسر التي تتمقى المساعدات التػي تقػدميا المنظمػات المحميػة والدوليػة ،فضػبل عػف الػدور

الذي قامت بو تمؾ المنظمات في إغاثة المتضرريف جراء الحرب (الشوا.)2012 ،

رابعاً :تعداد وتصنيف المنظمات األىمية في قطاع غزة:

تشػير أحػدث اإلحصػاءات إلػى أف عػدد المنظمػات األىميػة قػد بمػغ ( )955منظمػة حتػى نيايػة

إبريؿ  2014والمسجمة لدى مديرية الشؤؤف العامة بو ازرة الداخمية الفمسطينية والتي تـ تصنيفيا حسب
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نوعيا إلى ( )19قطاعا بما فييػا الجمعيػات األجنبيػة التػى تعمػؿ فػي قطػاع غػزة  ،كمػا ىػو موضػح فػي

جدوؿ (.)1

جدول رقم ()1

تصنيف المنظمات األىمية وتعدادىا حسب قطاع العمل في قطاع غزة لعام 2014

م.

نوع الجمعية

العدد

م.

نوع الجمعية

العدد

1

جمعيات المعاقيف

27

2

جمعيات فروع الضفة الغربية

5

3

الجمعيات النقابية

44

4

جمعيات البيئة

11

5

جمعيات األمومة والطفولة

52

6

جمعيات الثقافة والفنوف

74

7

الجمعيات األجنبية

87

8

جمعيات السياحة واآلثار

2

9

الجمعيات اإلجتماعية

423

10

الجمعيات الزراعية

42

 11جمعيات التعميـ

1

12

جمعيات التعميـ العالي

40

 13الجمعيات العائمية والعشائرية

8

14

جمعيات حقوؽ اإلنساف

12

 15الجمعيات الطبية

56

16

جمعيات الخريجيف

5

 17جمعيات الصداقة

4

18

جمعيات الشباب والرياضة

61

 19جمعيات األخوة

1
955

المجموع الكمي لمجمعيات
المصدر :وزارة الداخمية ()2014

يظير الجدوؿ أعػبله رقػـ ( )1أف المنظمػات األىميػة اإلجتماعيػة حسػب تصػنيؼ و ازرة الداخميػة

الفمسػطينية لعػاـ  2014ليػا النصػػيب األكبػر مػف تعػػداد المنظمػات األىميػة العاممػة فػػي قطػاع غػزة ،ممػػا
يدؿ عمى أىمية ىذا القطاع ودوره الفعاؿ والبارز في المجتمع الفمسطيني ،في حيف أف منظمات التعميـ
واإلخوة والسياحة كاف ليا النصيب األقؿ نظ ار لمظروؼ السياسية واإلقتصادية المعقدة واالستثنائية التي

يعاني منيا قطاع غزة .

كما تـ تصنيؼ المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة وتعدادىا وفقا لتوزيعيا الجغرافي عمى

محافظات قطاع غزة حتى نياية ابريؿ  2014كما ىو مبيف في جدوؿ (.)2
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جدول رقم ()2

تصنيف المنظمات األىمية وتعدادىا حسب توزيعيا الجغرافي عمى محافظات قطاع غزة لعام 2014

م.

العدد

المحافظة

1

الشماؿ

148

2

غزة

529

3

الوسطى

93

4

خاف يونس

104

5

رفح

81

المجموع

955

المصدر :وزارة الداخمية ()2014

كمػػا يظيػػر جػػدوؿ رقػػـ ( ،)2تصػػنيؼ المنظمػػات األىمي ػة عمػػى حسػػب توزيعيػػا الجغ ارفػػي ،أف
المنظمات األىمية العاممة في مدينة غزة حظيت عمى النصيب األوفر مف تعػداد المنظمػات األىميػة فػي
قطاع غزة ،حيث تتمركز فييػا معظػـ المنظمػات الرسػمية نظػ ار لمركزيتيػا وكبػر حجػـ سػكانيا ،فػي حػيف

حظيت مدينة رفح عمى النصيب األقؿ نظ ار لبعدىا الجغرافي .

خامساً :معوقات عمل المنظمات األىمية:

تواج ػػو المنظم ػػات األىمي ػػة ص ػػعوبات ومعوق ػػات عدي ػػدة ت ػػؤثر عم ػػى عممي ػػا ونش ػػاطيا وحريتي ػػا

واستم ارريتيا ويمكف تمخيض ىذه المعوقات بما يمي (مرصد ،2003 ،ص:)37

 .1التمويؿ :تعتبر مشكمة التمويؿ مف أىـ العوامؿ التي تعرقؿ عمؿ المنظمات األىمية وتقمؿ مف

نشاطيا ،وتمعب المساعدات المادية دو اًر محورياً في تحديد اتجاىات عمؿ المنظمات األىمية،
وتتأثر فرصة الحصوؿ عمى التمويؿ بنوعية النشاط والتوجييات واألىداؼ المعمنة مف قبؿ ىذه

المنظمات سواء كاف التمويؿ مف جية محمية أو دولية ،باإلضافة إلى ذلؾ ،فنف التنافس عمى
مصادر التمويؿ ذاتيا يشكؿ عائقاً كبي اًر في الحصوؿ عمى التمويؿ البلزـ ،وفي الكثير مف األحياف
يرتبط ذلؾ بشروط عديدة منيا جودة المشاريع المقدمة والمدروسة تقنياً وامكانية تنفيذىا ،ومنيا

وجود الكادر البشري البلزـ لتنفيذ تمؾ المشاريع المقدمة إلى جيات التمويؿ ومنيا مطابقة األنشطة

المقدمة والمقترحة مع أىداؼ وأولويات الجية الممولة.
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 .2ضعؼ أو غياب الممارسات الديمقراطية :إف نوعية المناخ السياسي وعدـ االستقرار السياسي أو
وضعؼ البنية أو غياب الممارسات الديمقراطية داخؿ الييكؿ التنظيمي تعد مف العوامؿ التي تؤثر

عمى عمؿ وفعالية المنظمات األىمية وتحد مف نشاطيا واستقبلليتيا وحريتيا في الحركة وآلية إتخاذ

القرار فييا وتضع قيوداً عمى إدارتيا.

 .3ضعؼ البناء المؤسسي ونقص القدرات البشرية :إف النقص في الكوادر والميارات والخبراء الفنييف
واإلدارييف لمقياـ بنشاطات المنظمات األىمية قد يعوؽ مف تطورىا ،باإلضافة إلى ضعؼ البناء

المؤسسي ،وىذاف العامبلف أساسياف في تنشيط دور المنظمات األىمية والشراكة مع الحكومة.

 .4ضعؼ التنسيؽ والتنظيـ بيف المنظمات األىمية :إف سوء وضعؼ الوعي بأىمية التنسيؽ فيما بيف

المنظمات ،وعدـ توحيد الجيود في قضية معينة ،كالبيئة وحقوؽ اإلنساف أو الفقر ،يؤدي في كثير مف
األحياف إلى تشتت الجيود البلزمة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة ،ويضعؼ الدور الفعاؿ المرتقب

لممنظمات األىمية كجيات ضاغطة لمتأثير عمى السياسات العامة.
الخالصة:
تناوؿ ىذا المبحث المنظمات األىمية كأحػد مكونػات المجتمػع المػدني الفمسػطيني ،حيػث نشػأت

المنظمات األىميػة فػي فمسػطيف منػذ العيػد العثمػاني ،مػرو ار باإلنتػداب البريطػاني واإلحػتبلؿ اإلسػرائيمي،

حيػػث كانػػت عبػػارة عػػف منظمػػات خيريػػة وثقافيػػة لممناص ػرة مػػف أجػػؿ القضػػايا السياسػػية ولحشػػد التأييػػد
الجماىيري ألىدافيا ،أما جذور المنظمػات السياسػية تعػود لمحكػـ األردنػي والمصػري فػي الضػفة الغربيػة
وقطػاع غػزة ،أمػػا الجيػػؿ الثالػػث فكػػاف تحػػت اإلحػػتبلؿ اإلسػرائيمي فتميػػزت المنظمػػات األىميػػة خػػبلؿ ىػػذه
الفترة بتعدد أدوراىا وتنػوع أنشػطتيا ،حيػث لعبػت دو ار محوريػا فػي تعزيػز قػدرة المجتمػع الفمسػطيني عمػى
الصمود وتقديـ خدمات مختمفة كالصحة والتعميـ والزراعة ،وبعد قياـ السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية بػدأت

مرحمػػة جديػػدة وأخػػذت ىػػذه المنظمػػات باالزديػػاد وأصػػبحت أكثػػر حيويػػة ونشػػاطا ،مػػع تنػػامي الػػدور الػػذي
تقوـ بو وخصوصا فترة الحروب عمى قطاع غزة.

ال شؾ في أف المنظمات األىمية تكتسب أىمية مت ازيػدة يومػا بعػد يػوـ ،والسػيما مػع عمػؽ اليػوة

بػػيف م ػوارد الحكومػػة واحتياجػػات الشػػعب الفمسػػطيني المت ازيػػدة ،حيػػث لعب ػت ىػػذه المنظمػػات دو ار مكمػػبل

لػدور الحكومػة لمػا تقدمػو مػػف خػدمات تعميميػة وصػحية واغاثيػة واجتماعيػػة وغيرىػا فػي ظػؿ الممارسػػات
اإلسػرائيمية المتمثمػػة فػػي الحصػػار واإلغػػبلؽ والعػػدواف المتكػػرر عمػػى قطػػاع غػزة ،وباتػػت ىػػذه المنظمػػات
تقوـ بدور أساسي في تمبية إحتياجات المجتمع المختمفة.
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الفصل الثالث

الدراسنننننننننننننننات السابقة

المقدمة

أوالً  :الدراسات التي تناولت اإلتصاالت التسويقية

ثانياً :الدراسات التي تناولت تجنيد األموال في المنظمات األىمية

ثالثاً :الدراسات التي تناولت اإلتصاالت التسويقية وتجنيد األموال في

المنظمات األىمية

المقدمة :

تسػػتعرض الباحث ػػة مجموعػػة م ػػف الد ارس ػػات السػػابقة ذات العبلق ػػة بموض ػػوع الد ارسػػة والت ػػي أجري ػػت

محميػػا وعربيػػا وأجنبيػػا  ،وركػػزت الباحثػػة عمػػى أىػػـ مػػا جػػاء فػػي تمػػؾ الد ارسػػات كأىػػدافيا ،وأىػػـ النتػػائج التػػي
توصمت إلييا ،والحقا التعميؽ عمى ىذه الدراسات وربطيػا بالد ارسػة الحاليػة ،واإلشػارة إلػى أىػـ مػا يميػز ىػذه

الدراسة .

وتـ عرض الدراسات السابقة وفقاً لمتدرج التاريخي مف األحدث لؤلقدـ ،وقد قسمتيا الباحثة إلى

ثبلثة محاور:

-

المحور األول :الدراسات التي تناولت اإلتصاالت التسويقية.

-

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت تجنيد األمواؿ في المنظمات األىمية.

-

المحور الثالث :الدراسات التي تناولت اإلتصاالت التسويقية وتجنيد األمواؿ في المنظمات

األىمية.

أوال :الدراسات التي تناولت اإلتصاالت التسويقية

 .1دراسننة زروقنني و منندوار ( )2017بعن نوان " :تنناثير اإلعننالن عمننى ق نرار الش ن ار لنندى المسننتيمك
النيائي – دراسة حالة المركز التجاري  UNOعين الدفمى".

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة ال ػػى د ارس ػػة أث ػػر اإلع ػػبلف عم ػػى قػ ػرار الشػ ػراء ل ػػدى المس ػػتيمؾ الني ػػائي عام ػػة

والمسػتيمؾ المتسػوؽ بػالمركز التجػاري  Unoعػيف الػدلفي خاصػة ،واعتمػدت الد ارسػة عمػى المػنيج الوصػفي
التحميمي ،وتمثؿ مجتمع الدراسة في المتسوقيف بػالمركز التجػاري  Unoبعػيف الػدلفى ،وطبقػت الد ارسػة عمػى
عينة عشوائية مكونة مف  50مفردة.

وخمص ػػت الد ارس ػػة ال ػػى أف القػ ػرار الشػ ػرائي الخ ػػاص بالمس ػػتيمؾ ب ػػالمركز التج ػػاري  Unoال يت ػػأثر

باالعبلنات ،وذلؾ النعػداـ ثقافػة تسػويقية لػدى المسػتيمؾ  ،أو لكػوف االعبلنػات التػي يقػدميا المركػز لػـ يػتـ

صػػياغتيا بطريق ػة فعالػػة تػػؤثر فػػي المتسػػوقيف ،كمػػا يختمػػؼ تػػاثير االعبلنػػات عػػؿ الق ػرار الش ػرائي لممسػػتيمؾ
النيائي مف فرد الخر باختبلؼ الجنس ،السف ،المستوى التعميمي ،وال يختمؼ تاثير االعبلنػات عمػى القػرار

الشرائي لممستيمؾ النيائي مف فرد الخر باختبلؼ الدخؿ ،ومدة التسوؽ.

 .2دراسة مختاري ( )2016بعنوان " :فعالية االعالن في التاثير عمى سموك المستيمك دراسة حالة
عينة من مشتركي موبيميس -وكالة تقرت ".
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة الػػى د ارسػػة مػػدى فعاليػػة اإلعػػبلف فػػي التػػأثير عمػػى سػػموؾ المسػػتيمؾ ،واعتمػػدت

الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وتمثػػؿ مجتمػػع الد ارسػػة فػػي كافػػة متعػػاممي مؤسسػػة مػػوبيميس المتواجػػديف
بورقمة حيث بمغ حجـ العينة لمجتمع الدراسة  175مفردة.
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وخمصػػت الد ارسػػة الػػى وجػػود عبلقػػة بػػيف فعاليػػة االعػػبلف وسػػموؾ المسػػتيمؾ ،واسػػتخداـ المؤسسػػة

لبلعبلف بشكؿ فعاؿ يؤثر عمى سموؾ المستيمؾ بدرجة عالية.

 .3دراسة حسام ( )2016بعنوان" :أثر تنشيط المبيعات عمى القرار الشرائي لدى المستيمك

النيائي  -دراسة ميدانية لعينة من مشتركي مؤسسة اتصاالت الجزائر لمياتف النقال موبيميس
فرع – وكالة ورقمة".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تقنيات تنشػيط المبيعػات المسػتعممة فػي المؤسسػة الخدميػة إتصػاالت

الجزائر لمياتؼ النقاؿ موبيميس ،وذلؾ إلبراز مساىمة تنشيط المبيعات في تأثرىػا عمػى القػرار الشػرائي لػدى
المستيمؾ النيائي ،وقد تكوف مجتمع الدراسة مف المشتركيف في مختمؼ خدمات موبيميس فػي منطقػة ورلقػة
واعتمػػدت الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وطبقػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة غيػػر عش ػوائية (غيػػر احتماليػػة)

بمغت  200مفردة .

وخمصت الدراسة الى أف وجود ارتباط بيف تنشيط المبيعات والقرار الشرائي أي أف تنشيط المبيعات

يػػؤثر عمػػى القػػرار الش ػرائي لػػدى المسػػتيمؾ النيػػائي ،وذلػػؾ بسػػبب العػػروض التػػي تتسػػتخدميا الشػػركة لجػػذب
الزبائف.

 .4دراسة عمر ( )2015بعنوان " :البيع الشخصيى ودوره في تحقيق رضا العمال  -دراسة حالة
بعض الشركات التجارية بوالية البحر االحمر".
ىػدفت ىػػذه الد ارسػة إلػػي توضػيح الػػدور اليػاـ والحيػػوي لنشػاط البيػػع الشخصػي ومػػدى مسػاىمتو فػػي

تحقيػؽ أىػداؼ المؤسسػات وبالتػالي بقاءىػا واسػتمرارىا ،إسػتخدمت الد ارسػة المػنيج الوصػفي ود ارسػة الحالػػة

لتتبع الظاىرة محؿ البحث وتوصيفيا ،باإلضافة إلي المنيج المسحي اإلجتماعي والتاريخي إلختبار صػحة
 ،حيث بمغ حجـ عينة الدراسة  45مفردة.

وخمصت الدراسة الى وجود عبلقة ذات داللة احصائية يف تنشيط المبيعات وتحقيؽ رضا العمبلء،

واف البيػػع الشخصػػي ىػػو األكثػػر فاعميػػة فػػي توزيػػع المنتجػػات ممػػا يػػؤدي الػػي زيػػادة المبيعػػات بشػػرط إتبػػاع
االسموب العممي في إختيار رجاؿ البيع وتأىيميـ في مجاالت البيع واالتصاؿ.

 .5دراسة اليرش ( )2014بعنوان" :دور برامج تنشيط المبيعات في التأثير عمى السموك
اإلستيالكي السمبي عند المستيمك األردني".
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة الػػى د ارسػػة أثػػر بػرامج تنشػػيط المبيعػػات بجميػػع مكوناتيػػا والتػػي تنتيجيػػا م اركػػز

التسػػويؽ المنتش ػرة فػػي مدينػػة عمػػاف عمػػى سػػموؾ المسػػتيمؾ االسػػتيبلكي السػػمبي ،واعتمػػدت الد ارسػػة المػػنيج

الوصفي التحميمي ،وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية.
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وخمصػػت الد ارسػػة الػػى أف ب ػرامج تنشػػيط المبيعػػات ليػػا أث ػ ار عػػى السػػموؾ اإلسػػتيبلكي السػػمبي عنػػد

المستيمؾ األردني باسػتثناء برنػامج المسػابقات ،وانػو اليوجػد ىنالػؾ فػروؽ ذات داللػة احصػائية بػيف برنػامج
تنشيط المبيعات وبيف السموؾ االستيبلكي السمبي لدى المستيمؾ األردني تعزى لمجػنس ،ينمػا ىنالػؾ فػروؽ

ذات داللة إحصائية بيف برنامج تنشيط المبيعات وبػيف السػوؾ اإلسػتيبلكي السػمبي لػدى المسػتيمؾ اإلردنػي

تعزى لمعمػر ،والػدخؿ الشػيري ،والمسػتوى التعميمػي ،ولعػدد سػنوات التعامػؿ مػع م اركػز التسػوؽ ،ولعػدد أفػراد
األسرة ،ونوع السمعة.

 .6دراسة أبو عرمانة ( :)2013بعنوان " :دور العالقات العامة في الكميات التقنية بمحافظات غزة
في استقطاب الطمبة ،وسبل تفعيمو" .
ىػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة لمتعػػرؼ إل ػػى دور العبلق ػػات العامػػة ف ػػي الكمي ػػات التقنيػػة بمحافظ ػػات غػػزة ف ػػي

إسػتقطاب الطمبػة وسػبؿ تفعيميػا ،وقػد اسػتخدمت الد ارسػة المػنيج الوصػفي التحميمػي ،وتكػوف مجتمػع الد ارسػػة

م ػػف جمي ػػع طمب ػػة الكمي ػػات التقني ػػة ف ػػي محافظ ػػات غػ ػزة وكان ػػت الكمي ػػات ى ػػي (كمي ػػة العم ػػوـ والتكنولوجي ػػا-
خانيونس ،الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية -غزة ،كمية فمسػطيف التقنيػة -ديػر الػبمح ،كميػة مجتمػع االقصػى

لمدراسات المتوسػطة -جامعػة االقصػى ،كميػة الد ارسػات المتوسػطة -جامعػة االزىػر) ،وطبقػت الد ارسػة عمػى
عينة عشوائية بمغت  600مفردة.

وخمصت الدراسة الى اف الدرجة الكمية لتقدير افراد عينة الدراسة لدور العبلقات العامة في الكميػات

التقنيػػة فػػي اسػػتقطاب الطمبػػة بمغػػت ( )%68بدرج ػػة متوسػػطة ،وال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية ب ػػيف
متوس ػػطات تق ػػديرات عين ػػة الد ارس ػػة ح ػػوؿ دور العبلق ػػات العام ػػة ف ػػي الكمي ػػات التقني ػػة بمحافظ ػػات غػ ػزة ف ػػي

اسػػتقطاب الطمبػػة تعػػزى لمتغيػػر الجػػنس ،نػػوع الكميػػة ،ولكػػف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية تعػػزى لمتغيػػر
المؤىؿ العممي لصالح طمبة الدبموـ.

 .7دراسة أبو حمادة ( )2012بعنوان" :دراسة وتحميل أثر عوامل البيئة الداخمية عمى فعالية
األدوار التي يؤدييا التسويق المباشر داخل القطاع المصرفي المصري".
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ اثر عوامؿ البيئػة الداخميػة عمػى فعاليػة األدوار التػي يؤدييػا التسػويؽ

المباشػػر داخػػؿ القطػػاع المص ػرفي المصػػري ،واعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وطبقػػت

الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية حجميا  400مفردة مف المسئوليف داخػؿ البنػوؾ محػؿ الد ارسػة بمحافظػة
الغربيػػة ،وعمػػى كافػػة المسػػتويات االداريػػة ( االدارة العميػػا ،االدارة الوسػػطى ،االدارة التنفيذيػػة) لجمػػع البيانػػات

االولية.

وخمصت الدراسة إلى وجود عبلقة جوىرية ذات داللة احصائية بيف عوامػؿ البيئػة الداخميػة وفعاليػة

االدوار التي يؤدييا التسػويؽ المباشػر داخػؿ القطػاع المصػرفي المصػري ويختمػؼ ذلػؾ مػف دور الخػر ،وأف
العوامؿ المادية ىي أكثػر عوامػؿ البيئػة الداخميػة تػواف ار داخػؿ القطػاع المصػرفي المصػري لممارسػة التسػويؽ
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المباشر ،يمييا العوامؿ االدارية ،ثـ العوامؿ الماليػة ،ثػـ العوامػؿ التكنولوجيػة ،وأخيػ ار العوامػؿ البشػرية ،كمػا

اوضػػحت نتػػائج الد ارسػػة الػػى وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف اراء المسػػئوليف داخػػؿ القطػػاع
المص ػ ػرفي المصػ ػػري ،فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بمػ ػػدى فعاليػ ػػة االدوار التػ ػػي يؤدييػ ػػا التسػ ػػويؽ المباشػ ػػر (فعاليػ ػػة النشػ ػػاط

الترويجي ،فعالية عممية التوزيع ،فعالية العبلقة بالعمبلء) داخؿ ىذا القطاع.

 .8دراسة أبوعمرة ) )2011بعنوان" :واقع الممارسات الترويجية لشركات التأمين في قطاع غزة
وأثرىا عمى رضا العمال ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع الممارسات الترويجية المتعمقة بأنشػطة (اإلعػبلف ،البيػع
الشخصي ،العبلقات العامة ،تنشيط المبيعات ،الترويج المباشر) في شركات التأميف العاممة في قطاع غزة

مػف وجيػة نظػر العمػبلء وقيػاس أثػر ىػذه الممارسػات عمػى رضػا العمػبلء ،واسػتخدمت الد ارسػة المػنيج
الوصػػفي التحميمػػي ،وتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع شػػركات التػػاميف الفمسػػطينية العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة
وع ػػددىا  8ش ػػركات ،وطبق ػػت الد ارس ػػة عم ػػى عين ػػة ص ػػدفية مكون ػػة م ػػف العم ػػبلء الم ػػؤمنيف فئ ػػة ( الس ػػائقيف،
الشركات) في شركات التاميف في مدينة غزة ،وتـ توزيع  270إستبانة.

وخمصت الدراسة إلى وجود قصور واضح في ممارسة األساليب الترويجية بشكؿ عػاـ فػي جميػع

شركات التأميف ،كما التوجد فروؽ ذات داللة احصائية حوؿ اثر الممارسات الترويجية في شركات التاميف
عمػػى رضػػا العمػػبلء تعػػزى لمجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،ومكػػاف السػػكف ،مػػع وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة

احصػػائية حػػوؿ اثػػر الممارسػػات الترويجيػػة فػػي شػػركات التػػاميف عمػػى رضػػا العمػػبلء تعػػزى الػػى عػػدد سػػنوات

التعامؿ ،ونوع الشركة المؤمف فييا .

 .9دراسة بوكريطة ) )2011بعنوان" :أثر اإل تصال في رفع األدا التسويقي لممؤسسة الخدمية-
دراسة حالة –وكالة السفر والسياحة ."FWT

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر اإلتصاؿ الترويجي عمى األداء التسويقي لممؤسسة الخدمية مما

ػتمررية بقائيػا ،و فػي إطػار تسػويؽ الخػدمات،
يمكنيػا مػف بنػاء عبلقػة دائمػة مػع عمػبلء المنظمػة ،واس ا
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي باإلعتماد عمى أسموب دراسة الحالة ،حيػث تضػمنت الد ارسػة

العنصػر البشػري العامػؿ فػي وكالػة  FWT Pasteurبػالجزائر العاصػمة ،إضػافة إلػى مجموعػة مػف زبػائف
الوكالة ،حيث بمغ حجـ العينة . 362

وخمصػػت الد ارسػػة إلػػى ضػػعؼ االتصػػاؿ الترويجػػي فػػي الوكالػػة ،عمػػى الػػرغـ مػػف ادراؾ المؤسسػػة

أىميػػة االتصػػاؿ الترويجػػي اال انػػو ال يحظػػى باىتمػػاـ كبيػػر مػػف قبػػؿ الميسػػيريف ممػػا ادى النخفػػاض امكانيػػة
رفع عدد الزبائف الجدد في الوكالة.
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دراسة البابا ( )2011بعنوان" :مدى تأثير اإل تصاالت التسويقية عمى السموك الشرائي

.10

لممشتركين-دراسة تطبيقية عمى شركة اإلتصاالت الخموية الفمسطينية جوال بقطاع غزة".

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى تػػأثير وسػػائؿ اإلتصػػاؿ التسػػويقي المسػػتخدمة بشػػركة

جػواؿ عمػػى السػموؾ الشػرائي لممشػػتركيف فػي شػػركة اإلتصػػاالت الخمويػة الفمسػػطينية (جػواؿ) فػي قطػػاع غػزة،
واسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي مػػف مجتمػػع الد ارسػػة الػػذي يضػػـ المشػػتركيف بخدمػػة اإلتصػػاؿ

الخموي (الجواؿ) والبالغ عددىـ ) (700000مشترؾ في قطاع غزة ،وقػاـ الباحػث بنسػتخداـ طريقػة العينػة

الطبقية حيث بمغ حجـ العينة  550مشترؾ.

وخمص ػػت الد ارس ػػة إل ػػى وج ػػود عبلق ػػة طردي ػػة ب ػػيف وس ػػائؿ اإلتص ػػاؿ التس ػػويقي والس ػػموؾ الشػ ػرائي

لممسػتيمؾ ،وانػو توجػد فػػروؽ ذات داللػة احصػائية حػػوؿ أثػر وسػائؿ االتصػػاالت التسػويقية المسػتخدمة عمػػى
السموؾ الشرائي لممشتركيف في الشركة تعزى لمجنس ،المؤىؿ العممي ،الػدخؿ ،ونػوع االشػتراؾ ،وانػو التوجػد

ف ػػروؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية ح ػػوؿ أث ػػر وس ػػائؿ االتص ػػاالت التس ػػويقية المس ػػتخدمة عم ػػى الس ػػموؾ الشػ ػرائي
لممشتركيف في الشركة تعزى لمفئة العمرية،الخبرة العممية ،البريد االلكتروني ،وصندوؽ البريد.

دراسة الشمري( )2010بعنوان" :متطمبات التسويق المباشر .دراسة الحالة في الشركة

.11

العامة لمنتجات األ لبان".
ىدفت ىذه الدراسة الى التعريؼ باليات عمؿ التسويؽ المباشر ،وتشجيع الشركات عمى تبني طرؽ

التسػػويؽ المباشػػر فػػي أعماليػػا كالمكالمػػات الياتفيػػة والبريػػد االلكترونػػي ،واعتمػػدت الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي
التحميمي ،وطبقت الدراسة عمى عينة قصدية تمثمت بالشركة العامة لمنتجات االلباف في العراؽ.

وخمصػػت الد ارسػػة الػػى أف التسػػويؽ المباشػػر يتػػرؾ أث ػ ار إيجابيػػا لػػدى الشػػركة والزبػػائف حيػػث انييتػػيح

اتصاال مستقيما بيف الشركة المنتجة دوف وسيط مما يسمح لمشػركة بتحػددي احتياجػات الزبػوف بشػكؿ دقيػؽ

مف جية ويسمح لمزبوف بابدا رايو الصريح بشاف توقعاتو واستخدماتو لممنتج مما يشعره بالرضػا تجػاه منتػوج

تمؾ الشركة.
.12

دراسة نجيب ( )2010بعنوان" :أثر اإلتصاالت التسويقية في السموك اإلجتماعي

بالمنظمات غير الربحية" -دراسة تطبيقية عمى منظمة يونيسف سورية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريؼ بأىمية اإلتصاالت التسويقية في برامج التنمية وعناصرىا ،ودورىا

الحي ػػوي ف ػػي إح ػػداث التغيي ػػر الس ػػموكي المرغ ػػوب ل ػػدى الجمي ػػور المس ػػتيدؼ ،والي ػػة ح ػػدوث ى ػػذا التغيي ػػر،
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية مف مجتمع الدراسة.

وخمصت الدراسة إلى أف لئلتصاالت التسويقية أث ار إيجابيػا فػي حػدوث التغييػر السػموكي المرغػوب

لدى الجميور المستيدؼ.
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دراسة مسيمي ) )2009بعنوان" :العالقات العامة في المؤسسة الصحية الجزائرية"-

.13

دراسة ميدانية في المستشفى الجامعي ابن باديس -قسنطينة.

ىػدفت ىػذه الد ارسػة إلػى التعػرؼ عمػى كيفيػة عمػؿ إدارة العبلقػات العامػة ،ومختمػؼ األسػاليب

والوسائؿ اإلتصالية التػي تعتمػد عمييػا فػي نشػاطيا ،وتشػخيص المعوقػات التػي تعرقػؿ نشػاطيا ،واسػتخدمت
الدراسة المنيج الوصػفي التحميمػي وقػد طبقػت الد ارسػة عمػى عينػة عشػوائية طبقيػة مػف مجتمػع الد ارسػة الػذي

يضـ الموظفيف داخؿ المستشفى الجامعي بقسنطينة والبالغ عددىـ  3422موظفا ،وبمػغ حجػـ العينػة 341

مبحوث.

وخمصت الدراسة إلى وجود فيـ سطحي لدى المسئوليف والعماؿ بالدور الحقيقي لمعبلقات العامػة،

والتػي ال تحتػؿ مكانتيػا ضػمف الييكػؿ التنظيمػي كمػا توصػمت إلػى أف األسػاليب والوسػائؿ اإلتصػالية

المسػتعممة غيػر فعالػة ،وأف ىنػاؾ تبنػي واضػح لػدى المصػارؼ العاممػة فػي فمسػطيف لمكونػات اإلسػتراتيجية
التسويقية ،وكاف أعمى مستوى تبني ىو مجاؿ المزيج التسويقي ( الخدمة-التسعير-الترويج-التوزيع).

دراسة أبو السعيد و عابد ( )2008بعنوان" :دور القائم باإل تصال في العالقات العامة

.14

في المنظمات األىمية نحو معاقي اإل نتفاضة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفػة دور القػائـ باإلتصػاؿ فػي العبلقػات العامػة نحػو معػاقي اإلنتفاضػة،
إعبلميػا مػف خػبلؿ القػائـ
والتعػرؼ عمػى األسػاليب والوسػائؿ التػي تعمػؿ عمػى مسػاعدة معػاقي اإلنتفاضػة
ً
باإلتصاؿ في العبلقات العامة ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصػفي التحميمػي ،وتكػوف مجتمػع الد ارسػة مػف
القائميف باإلتصاؿ في العبلقات العامة في المنظمات األىمية في قطاع غزة فقط ،وبمغت عينة الدراسة 25
مفردة مف القائميف باإلتصاؿ في المنظمػات األىميػة وىػي عينػة غيػر إحتماليػة عمديػة مػف مفػردات القػائميف

باإلتصاؿ.

كافيا مف اإلدارة العميا في المنظمات
وخمصت ىذه الدراسة إلى أف العبلقات العامة ال تجد إىتماما ً
اضحا في األنشطة و عدـ تفعيؿ الدور اإلعبلمػي لشػرح قضػايا معػاقي اإلنتفاضػة
نقصا و ً
األىمية ،وتواجو ً
الفمسطينية.
.15

دراسة الضمور والشريدة ) )2008بعنوان" :تأثير عناصر المزيج الترويجي عمى

ق اررات المستيمك األردني في إستخدام خدمة الياتف الخموي دراسة تحميمية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى أىمية عناصر المزيج الترويجي في التأثير عمى قػ اررات

المسػػتيمؾ األردنػػي فػػي إسػػتخداـ خدمػػة اليواتػػؼ الخمويػػة فػػي األردف ،وتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف كافػػة
المشتركيف بخدمة الياتؼ النقاؿ في مدينة عماف ،وتـ أخذ عينة ميسرة تتكوف مف  600مشترؾ.

وخمصت الدراسة إلى وجود تأثير قوي لعناصر المػزيج الترويجػي مجتمعػة عمػى قػرار االشػتراؾ فػي

خدمة الياتؼ الخموي ،وأف عنصر تػرويج المبيعػات ىػو العنصػر األكثػر تػأثي ار عمػى قػرار المسػتيمؾ مقارنػة
54

ببقيػػة العناصػػر ،كػػذلؾ عنصػػر العبلقػػات العامػػة يمعػػب دو ار ىامػػا فػػي التػػأثير عمػػى ق ػرار االشػػتراؾ .بينمػػا
تضعؼ أىمية كؿ مف اإلعبلف التجاري والبيع الشخصي عند اخذ كؿ منيما وحدة.

 .66دراسة ) (Lindholm, 2008بعنوان:
The Influence of Sales Promotion on Consumer Behavior in Financial
Services.
جأثير جرويج المبيعات على سلىك المسحهلل في مجال الخدمات المالية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تػأثير تػرويج المبيعػات عمػى سػموؾ المسػتيمؾ فػي تسػويؽ الخػدمات

الماليػة ،مػف خػبلؿ مراقبػة الشػراء بواسػطة بطاقػة االئتمػاف قبػؿ وأثنػاء وبعػد الفتػرات الترويجيػة ،واعتمػدت
الدراسة المنيج شبو التجريبي ،حيث تـ إستخداـ السبلسؿ الزمنية لجمع البيانات الموجودة في قاعدة بيانات
الشركة التي إستخدمت كدراسة حالة في ىذه الدراسة.

وخمصت الدراسة إلى أف ترويج المبيعات يستخدـ لتشػجيع إتخػاذ المسػتيمكيف لقػرار الشػراء الفػوري،

وأف لو تأثير إيجابي عمى المدى الطويؿ في زيادة المبيعػات ألنيػا تقنػع المسػتيمكيف عمػى تغييػر العبلمػات

التجاريػة وشػراء كميػات أكبػر ،وأف كميػة المبيعػات أثنػاء فتػرة التػرويج تكػوف أكبػر مػف فتػرة مػا قبػؿ عمميػة
الترويج.

.17

دراسة ) (Ndubisi, 2007بعىىان:

التسويق بالعالقات ووال العمال .

Relationship marketing and customer loyalty.

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص تأثير إستراتيجية التسويؽ بالعبلقػات مػع والء الزبػائف ،ود ارسػة أبعػاد
التسػػويؽ بالعبلقػػات ( الكفػػاءة والقػػدرة و اإلتصػػاالت و معالجػػة الصػراع ) وأثرىػػا عمػػى رضػػا ووالء العمػػبلء.

كما ىدفت إلى قياس تأثير رضا العمبلء كعوامؿ وسيطة بيف أبعاد التسويؽ بالعبلقػات وبػيف والء العمػبلء.
كمػػا ىػػدفت إلػػى تقػػديـ بعػػض التوجييػػات لمبػػاحثيف والميتمػػيف حػػوؿ طبيعػػة العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى عبلقػػات
الزبائف ورضاىـ ووالئيـ.

وخمصت الد ارسػة إلػى وجػود عبلقػة بػيف أبعػاد التسػويؽ بالعبلقػات وبػيف رضػا الزبػائف ووالئيػـ ،كمػا

توصمت إلى أف ىناؾ تبايف في درجة تأثير كؿ بعد مف ىذه األبعاد عمى رضا العمػبلء .كمػا توصػمت إلػى

أف والء الزبػائف يمكػف أف يتحقػؽ ويعػزز مػف خػبلؿ البػرامج التسػويقية التػي تيػدؼ إلػى بنػاء الثقػة والتواصػؿ
مع العمبلء في الوقت المناسب.

55

ثاويا :الدراسات الحي جىاولث ججىيد األمىال في المىظمات األهلية

 .1دراسة ابو الروس ( )2015بعنوان "دور رأس المال البشري في تجنيد األموال في المؤسسات
األىمية العاممة في قطاع غزة -دراسة حالة المنظمات األىمية في محافظة الوسطى".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور الفعاؿ الذي يمعبو رأس الماؿ البشري في تجنيد األمواؿ

في المنظمػات األىميػة المتواجػدة فػي محافظػة الوسػطى ،إسػتخدمت الد ارسػة المػنيج الوصػفي التحميمػي ،وقػد
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء مجمس اإلدارة والموظفيف العامميف في تجنيد األمواؿ في المنظمات

األىمية المتواجدة في محافظة الوسطى فػي قطػاع غػزة ،ولػدييا عشػرة عػامميف فػأكثر ،وطبقػت الد ارسػة عمػى
كافة مفردات مجتمع الدراسة .

وخمصت الدراسة إلى اف كفاءة الموارد البشرية وميػارات االتصػاؿ والتواصػؿ وميػارات التشػبيؾ مػع

االخريف وثقة المموليف و تساىـ في تنمية الموارد المالية وجذب المانحيف لممنظمات األىمية.

 .2دراسة قديح ( )2015بعنوان" :العوامل المؤثرة عمى عممية تجنيد األموال في الجمعيات اإلسالمية:
دراسة تطبيقية عمى الجمعية االسالمية في محافظات قطاع غزة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى القاء الضوء عمى العوامؿ المؤثرة في عمميػة تجنيػد األمػواؿ فػي الجمعيػات

االسبلمية في قطػاع غػزة كد ارسػة تطبيقيػة عمػى الجمعيػة االسػبلمية -محافظػات قطػاع غػزة ،لتوضػح الػدور
الذي تمعبو ىذه العوامؿ (تطبيؽ مفيوـ التسويؽ الحديث-عممية التخطيط-وجود كادر وظيفي ومؤىؿ-الفئة

المستيدفة-سياسات الممػوليف-الرقابػة الماليػة) فػي تحسػيف عمميػة تجنيػد األمػواؿ لتحقيػؽ أىػداؼ الجمعيػات
االس ػػبلمية ،واس ػػتخدمت الد ارس ػػة الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي ،وتك ػػوف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف أعض ػػاء مجم ػػس
اإلدارة ،ومػ ػػدراء ،ورؤسػ ػػاء أقسػ ػػاـ ،ومػ ػػوظفي وحػ ػػدة تجنيػ ػػد األم ػ ػواؿ فػ ػػي الجمعيػ ػػة االسػ ػػبلمية بفروعيػ ػػا فػ ػػي

محافظات قطاع غزة  ،واستخدـ الباحث طريقة العينة العشوائية حيث تـ توزيع  75إستبانة.

وخمصت الدراسة إلػى اف الجمعيػة تطبػؽ مفيػوـ التسػويؽ الحػديث فػي عمميػة تجنيػد األمػواؿ وذلػؾ

م ػػف خ ػػبلؿ مواكب ػػة التط ػػور التكنول ػػوجي المس ػػتمر ف ػػي تس ػػويؽ المش ػػاريع عم ػػى مواق ػػع التواص ػػؿ اإلجتم ػػاعي

الخاصػػة بيػػا ،مػػع سػػعييا المسػػتمر لنسػػج عبلقػػات ممي ػزة وقويػػة مػػع الممػػوليف والشػػركاء ،مػػف خػػبلؿ تنظػػيـ
زيارات دورية.

 .3دراسة الصوالحي وبشير ( )2014بعنوان" :واقع تجنيد األموال في المؤسسات األىمية العاممة في
قطاع غزة".

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى الوقػػوؼ عمػػى واقػػع تجنيػػد األمػواؿ لممنظمػػات األىميػػة العاممػػة قطػػاع غ ػزة،
ود ارسػ ػػة تػ ػػأثير العبلقػ ػػات مػ ػػع الممػ ػػوليف األوروبيػ ػػيف واإلسػ ػػبلمييف ،واسػ ػػتخدمت الد ارسػ ػػة المػ ػػنيج الوصػ ػػفي

التحميمػػي ،وتمثػػؿ مجتمػػع الد ارسػػة فػػي المػػوظفيف العػػامميف فػػي الجمعيػػات األىميػػة العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة،
وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية مف مجتمع الدراسة حيث تـ توزيع  45إستبانة .
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وخمصػػت الد ارسػػة إلػػى انػػو كممػػا زادت حجػػـ العبلقػػات مػػع الممػػوليف األوروبيػػيف وحجػػـ الثقػػة بػػيف

المنظمػػة والممػػوليف األوروبيػػيف زادت فرصػػة الحصػػوؿ عمػػى التمويػػؿ ،إضػػافة إلػػى وجػػود إسػػتفادة ممحوظػػة
عمػػى صػػعيد جمػػب التمويػػؿ مػػف خػػبلؿ العبلقػػات مػػع الممػػوليف اإلسػػبلمييف ،ووجػػود خمػػؿ فػػي عمميػػة تػػدريب

العامميف في وحدة تجنيد األمواؿ .

 .4دراسة الشوا والعمور ( )2014بعنوان" :تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني باإلعتماد عمى
مقترحات المشاريع –دراسة حالة جمعية قاع القرين".

ىػدفت ىػذه الد ارسػة لمتعػرؼ عمػى عمميػات تجنيػد األمػواؿ واعػداد المشػاريع التمويميػة وأىػـ المشػػاكؿ
التػػي تواجػػو عمميػػات تجنيػػد األم ػواؿ فػػي جمعيػػة قػػاع الق ػريف فػػي خػػانيونس ومعرفػػة الخط ػوات التػػي تسػػاعد

الجمعية عمى إكتساب أكبر عدد ممكف مف الجيات المانحة التي تسػاعد عمػى إسػتدامة عمميػا ،واسػتخدمت

الد ارس ػػة الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي ،وتمث ػػؿ مجتم ػػع الد ارس ػػة ف ػػي جمعي ػػة ق ػػاع القػ ػريف  ،وبم ػػغ حج ػػـ العين ػػة

العشوائية لمدراسة  35مفردة.

وخمصػػت الد ارسػػة إلػػى وجػػود عبلقػػة بػػيف ضػػعؼ العػػامميف فػػي المنظمػػات وعػػدـ قػػدرتيـ عمػػى كتابػػة

مقترحات المشاريع التي تحاكي المموليف .

 .5دراسة الشوبكي وابوشمالة ) )2013بعنوان "مدى فعالية سياسة تدبير التمويل في منظمات
المجتمع المدني المحمية العاممة في مدينة غزة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى مدى فعالية سياسة تدبير التمويؿ في منظمات المجتمع
المػدني المحميػة العاممػة فػي مدينػة غػزة ،وكػذلؾ التعػرؼ عمػى بعػض العوامػؿ المػؤثرة فػي عمميػة تػدبير

التمويػؿ ،و تػـ تحديػد مجتمػع الد ارسػة وفقػاً لمعػايير تػـ تحديػدىا حيػث يجػب أف تكػوف منظمػة فاعمػة وفػي

منطقة جغرافية محددة ) مدينة غزة ( وقد وقع اإلختيار عمى  28منظمة و تشمؿ العينة بعض الموظفيف

فػي المسػتويات اإلداريػة المختمفػة ،وكػذلؾ بعػض أعضػاء مجمػس اإلدارة فػي منظمػات المجتمػع المػدني

المحمية العاممة في مدينػة غػزة وضػواحييا وعػددىا  28منظمػة وقػد تػـ توزيػع االسػتبانات عمػى جميػع أفػراد
عينة الدراسة البالغ عددىـ . 85

وقد خمصت الدراسة إلى أف وحدات تدبير األمواؿ لدييا الكفاءة المطموبة وتعمؿ بشػكؿ مينػي مػع

وجود دعـ وارشاد مف قبؿ اإلدارة العميا .كما خمصػت إلػى وجػود قػدرة لػدى المنظمػات عمػى تقػديـ خػدماتيا
في مختمؼ الظروؼ مما يسيؿ عمميػة تػدبير التمويػؿ .مػع إعتبػار ثقػة الممػوليف بالمنظمػة عامػؿ أساسػي
يساعد في عممية تدبير التمويؿ.

 .6دراسة الجرجاوي ( )2012بعنوان" :اثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى
تجنيد األموال".

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى اثػػر القػػدرات الفنيػػة لػػدى إدارة المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة فػػي
مسػػاعدة العػػامميف فػػي وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ ،إضػػافة إلػػى الػػدور الػػذي تمعبػػو فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػات
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األىمية مف خبلؿ تحميؿ الميارات واالختصاصات ،والتعرؼ عمى بعض العوامؿ المؤثرة في تجنيػد األمػواؿ

كػػالمؤىبلت العمميػػة ،والتػػدريب ،والخطػػط الواضػػحة المحػػددة ،ونظػػـ اآلليػػات ،وشػػبكة العبلقػػات ،واسػػتخدمت

الدراسة المػنيج الوصػفي التحميمػي ،وتػـ تحديػد مجتمػع الد ارسػة وفقػا لمعػايير تػـ وضػعيا وتحديػدا المنظمػات

التػػي تقػػدر نفقاتيػػا السػػنوية  500000دوالر أمريكػػي سػػنويا عمػػى أنشػػطتيا ،والحاصػػمة عمػػى تػراخيص لمػػدة
تزيػد عػف خمسػػة سػنوات  ،واشػػتممت العينػة العشػوائية الطبقيػة عمػى كافػػة المػوظفيف فػػي المسػتويات اإلداريػػة
المختمفة وجميع أعضاء مجمس اإلدارة في مجتمع الدراسة وتـ توزيع  98إستبانة عمى جميع أفراد العينة .

وقػػد خمصػػت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى أف ثقػػة الممػػوليف بالمنظمػػة عامػػؿ أساسػػي يسػػاعد فػػي عمميػػة تجنيػػد

األم ػواؿ ،وأف وحػػدة تجنيػػد األم ػواؿ لػػدييا القػػدرة عم ػى كتابػػة مقترحػػات المشػػاريع ،وتقػػوـ بمتابعػػة إعبلنػػات
المموليف بشكؿ دوري ،ووجود خطط إستراتيجية مكتوبة لدى المنظمات ،وقيػاـ اإلدارة العميػا بعمميػة اإلرشػاد

والتوجيػو لمعػػامميف فػي وحػػدة تجنيػػد األمػواؿ مػػع حػػاجتيـ إلػى برنػػامج تػػدريبي ،واىميػة دور الموظػػؼ المؤىػػؿ
مف حيث المامو بالمعمومات وسياسات المنظمة يزيد مف فرصة الحصوؿ عمى التمويؿ.

 .7دراسة ) (Kilbey & Smit, 2010ورقة بحثية بعنوان:
Fundraising for the Social Services.
تجنيد األموال لمخدمات اإلجتماعية.
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تحميػػؿ كفػػاءة تجنيػػد األم ػواؿ فػػي قطػػاع الخػػدمات اإلجتماعيػػة األىم ػي فػػي

جنػػوب أفريقيػػا ،واعتمػػدت الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وتػػـ اتبػػاع أسػػموب الحصػػر الشػػامؿ حيػػث تػػـ
توزيع  182إستبانة عمى مفردات الدراسة.

وقػد خمصػػت الد ارسػة إلػػى وجػود العديػػد مػػف المشػاكؿ والتحػػديات التػي تواجػػو المنظمػات األىميػػة فػػي

ضماف اإلسػتدامة الماليػة ،مػع وجػود إمكانيػة لممنظمػات لتحسػيف وتطػوير قػدراتيا لتجنيػد األمػواؿ مػع إزديػاد

الحاج ػػة ل ػػذلؾ ف ػػي المجتمع ػػات الفقيػ ػرة ،كم ػػا خمص ػػت الد ارس ػػة إل ػػى أف ع ػػدـ إي ػػبلء إدارة المنظم ػػات األىمي ػػة
اإلىتمػػاـ لعمميػػة تجنيػػد األم ػواؿ يجمػػب نتػػائج عكسػػية عمػػى المنظمػػات .وأقػػرت بػػأف الطريقػػة التػػي ينظػػر بيػػا

لمعبلق ػػة ب ػػيف المنظم ػػات والمم ػػوليف والييئ ػػات الحكومي ػػة تمث ػػؿ عام ػػؿ أساس ػػي ف ػػي الق ػػدرة الجماعي ػػة لمقط ػػاع
لتحقيػػؽ النجػػاح واإلسػػتدامة الماليػػة .وأشػػارت الد ارسػػة إلػػى وجػػود امكانيػػة لمقطػػاع األىمػػي لمضػػغط مػػف أجػػؿ

زيادة الدعـ المالي مف خبلؿ سياسات تمويؿ أكثر موثوقية .

 .8دراسة ) (Mack, 2009بعنوان:
Finding an academic home for fundraising: an exploratory study of
scholars’ perspectives.
البحث عن موطن أكاديمي لدراسة تجنيد األموال :دراسة استطالعية أل ار العمما .
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى اإلجاب ػػة عم ػػى تس ػػاؤؿ يتعم ػػؽ بتجني ػػد األمػ ػواؿ وال ػػى أي ص ػػنوؼ المعرف ػػة

األكاديمي ػة يجػػب أف يجػػد ىػػذا الموضػػوع لػػو موطنػػا؟ بنعتبػػار تجنيػػد األم ػواؿ أمػػر حيػػوي وحاسػػـ لئلرتقػػاء
بالقطاع غير الربحي األمريكػي ،وأف وجػود حاضػنة أكاديميػة ليػذا العمػـ تػؤدي إلػى فيػـ أفضػؿ لمتعامػؿ مػع
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ىذا الموضوع .وتناقش ىذه الدراسة إرتفاع حجـ الطمب عمى تجنيد األمواؿ والحاجة إلى تعمـ ذلؾ والػنقص
فػػي الجوانػػب النظريػػة والبحثيػػة ليػػذا الموضػػوع .كمػػا تنػػاقش عػػدـ وجػػود توافػػؽ بػػيف آراء العممػػاء والممارسػػيف

حػػوؿ الحاضػػنة األكاديمي ػة واألىميػػة البالغػػة لتجنيػػد األم ػواؿ ،وىػػذه الد ارسػػة نظريػػة تحميميػػة لمجموعػػة مػػف
الدراسات السابقة واألدبيات المتعمقة بتجنيد األمواؿ واسػتطبلع آلراء مجموعػة مػف الخبػراء واألكػاديمييف فػي

مجاؿ عمؿ تجنيد األمواؿ.

وقد خمصت الدراسة إلى أف عممية التعمـ والبحث في ىذا الموضوع لػدييا مجػاؿ لمنمػو وتتجػو نحػو

تحسيف الممارسة وأف عدـ التواصؿ فػي األوسػاط األكاديميػة حػوؿ ىػذا الموضػوع أدى لظيػور المشػكمة وأف
تطػػور الحػ ػوار ب ػػيف الحقػػوؿ الت ػػي ت ػػدرس وتبحػػث ف ػػي ى ػػذا المجػػاؿ وتوص ػػؿ العمم ػػاء إلػػى أف إيج ػػاد م ػػوطف

أكاديمي لتجنيد األمواؿ فكرة جديرة بالمتابعة.

 .9دراسة أبودقة ( )2009بعنوان" :مدى كفا ة إستخدام األموال وتأثيرىا عمى عممية جمبيا
لممؤسسات األىمية التي ال تيدف إلى تحقيق األرباح".

ىػدفت ىػذه الد ارسػة إلػى تحديػد الكفػاءة و الفاعميػة و تقيػيـ األداء لممنظمػات األىميػة العاممػة فػي
قطػاع غػزة /فمسػطيف لضػماف نجػاح عمميػة جمػب األمػواؿ ،واسػتخدمت الد ارسػة المػنيج الوصػفي التحميمػي،
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المدراء العامموف و المدراء الماليوف و المسئوليف عف عممية جمب األمواؿ

في المؤسسات األىمي قطاع غزة ،وبمغ حجـ العينة  80جمعية بأسموب العينة العشوائية.

وقد خمصت الد ارسػة إلػى أف المنظمػات األىميػة لػدييا وعػي كبيػر بأىميػة قيػاس الكفػاءة و الفعاليػة

عف أعماليا و مدى ارتباطو الوثيؽ بعممية جمب األمواؿ .كما خمصػت إلػى أىميػة وجػود خطػة إسػتراتيجية
لممنظمات تسػاعدىا عمػى رسػـ خطػة عمػؿ لتحقيػؽ أىػدافيا الخاصػة و العامػة ،مػع ضػعؼ مشػاركة الفئػة

المستفيدة و أعضاء مجمس اإلدارة و العامميف في المنظمات في عممية إعداد الخطة اإلستراتيجية مما يقمؿ

مف مدى االلتزاـ و انتماء تمؾ األطراؼ بالخطة االستراتيجة لممنظمة.

 .10دراسة شرف ( )2005بعنوان" :أثر الرقابة المالية عمى إستمرار التمويل لممؤسسات األىمية -
دراسة ميدانية المؤسسات األىمية في قطاع غزة".

ػتمررية التمويػؿ
ىػدفت ىػذه الد ارسػة إلػى التعػرؼ عمػى مػدى وجػود عبلقػة بػيف الرقابػة الماليػة واس ا

لممنظمات األىمية في قطاع غزة  ،وتحديد درجة تأثير كؿ مف المقومػات الرقابيػة وأنظمػة الضػبط الػداخمي

واألنظمة المحاسبية واألدوات الرقابية عمى الوضع المػالي لمجمعيػات ،واسػتخدمت الد ارسػة المػنيج الوصػفي

التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف الجمعيػات األىميػة العاممػة فػي قطػاع غػزه ،وبمػغ حجػـ العينػة القصػدية
 144جمعية أىمية عاممة في قطاع غزة وقد بمغ عدد االستبيانات المستردة  115استبيانا.

وقػد خمصػت الد ارسػة إلػى زيػادة محػدودة فػي تمويػؿ المنظمػات األىميػة فػي قطػاع غػزة ،مػع توجػو

المػػانحيف نحػػو دعػػـ المنظمػػات عوضػػا عػػف دعػػـ المجتمػػع المحمػػي .كمػػا خمصػػت إلػػى ثبػػات الت ازمػػات
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المنظمات األىمية و عدـ مقدرتيا عمى الحصوؿ عمى تمويؿ لبرامج ومشاريع ،وضػعؼ اإليػرادات المحميػة
والذاتية لممنظمات األىمية مقارنة باإليرادات الخارجية.

.11دراسة الحيدري ( )2004بعنوان" :العوامل الداخمية المؤثرة في عممية جمع التبرعات في المنظمات
الخيرية العالمية".

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التعػ ػرؼ عم ػػى العوام ػػؿ الداخمي ػػة الم ػػؤثرة ف ػػي عممي ػػة جم ػػع التبرع ػػات ف ػػي

المنظمػػات الخيريػػة العالميػػة الموجػػودة فػػي مدينػػة الريػػاض بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية ،واسػػتخدمت الد ارسػػة

المػػنيج الوصػػفي المسػػحي  ،وتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع العػػامميف فػػي اإلدارة العميػػا ومػػوظفي جمػػع

التبرعػػات ف ػػي المنظم ػػات الخيري ػػة ذات النش ػػاط الع ػػالمي الموج ػػودة ف ػػي مدين ػػة الري ػػاض والب ػػالغ ع ػػددىـ 90
شػػخص ،وقػػد بمػػغ عػػدد المنظمػػات الخيريػػة التػػي يعمػػؿ فييػػا مفػػردات الد ارسػػة عشػػر منظمػػات ،ونظػ ار لصػػغر
حجـ مجتمع الدراسة فقد تـ إتباع أسموب المسح الشامؿ.

وخمصت الدراسة إلى تحديد خمسة عوامؿ مؤثرة فػي عمميػة جمػب التبرعػات فػي المنظمػات الخيريػة

ذات النشاط العالمي والموجودة فػي مدينػة الريػاض وىػي إسػتخداـ االنترنػت ،واالعتنػاء بالعػامميف مػف خػبلؿ
تطػػويرىـ وتػػأىيميـ لبنػػاء عبلقػػات وطيػػدة مػػع الممػػوليف والتخطػػيط ومشػػاركة المتطػػوعيف بطريقػػة مينيػػة فػػي

عممية جمع التبرعات ،والسمعة الحسنة لممنظمة.

ثالثا :الدراسات الحي جىاولث اإلجصاالت الحسىيقية وججىيد األمىال في المىظمات األهلية

 .1دراسة ) (Agaraj, et al., 2013ورقة بحثية بعىىان:
Nonprofit Organizations: The Impact of Advertising in Fundraising.
أثر اإلعالن عمى تجنيد األموال.
ىدفت ىذه الدراسة إلػى تقيػيـ الوضػع فػي المنظمػات غيػر الربحيػة فػي ألبانيػا ،وتػأثير الدعايػة عمػى

جػػذب الجيػػات المانحػػة المختمفػػة ،واثبػػات وجػػود عبلقػػة بػػيف اإلعػػبلف وتجنيػػد األم ػواؿ ،واعتمػػدت الد ارسػػة
المنيج الوصفي التحميمي ،وطبقت الدراسة عمى جميع المنظمات غير الربحية في ألبانيا .

وخمصػػت الد ارسػػة إلػػى أف اإلعػػبلف مػػف خػػبلؿ الممصػػقات مسػػتخدـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي تجنيػػد األم ػواؿ

بسبب قمة التكمفة وتستخدـ أكثر خبلؿ تنفيذ المشػاريعف وألف تمويػؿ  ٪90مػف المنظمػات غيػر الربحيػة فػي

ألبانيػػا يػػتـ مػػف قبػػؿ الجيػػات المانحػػة األجنبيػػة ممػػا يبػػرر إسػػتخداـ اكثػػر لمممصػػقات عمػػى حسػػاب الوسػػائؿ
األخػػرى لمدعايػػة ويشػػير ذلػػؾ لتركيػػز إىتمػػاـ المنظمػػات عمػػى التمويػػؿ األجنبػػي وعػػدـ سػػعي ىػػذه المنظمػػات

لتأميف مصادر تمويؿ أخرى ،وأشارت الدراسة إستنادا لئلحصاءات المتوفرة بضعؼ التمويؿ مف قبؿ األفراد
لممنظمات غير الربحية مما يعكس ضعؼ الثقافة اإلجتماعية بالتبرع واعطاء األمواؿ لؤلعماؿ الخيرية.
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 .2دراسة ) (Franková,2012بعىىان:

Nonprofit marketing− effective communication: A case study of nonprofit
organizations in Slovakia.
اإلتصاالت الفعالة لمتسويق غير الربحي .دراسة حالة في المنظمات غير الربحية في سموفاكيا.
ىػػدفت ىػػذه الد ارس ػة إلػػى إكتشػػاؼ سػػمات التسػػويؽ غيػػر الربحػػي ،وناقشػػت اإلتصػػاالت الخارجيػػة

ممثمة في ثبلث دراسات حالة في ثػبلث منظمػات غيػر ربحيػة فػي سػموفاكيا ،وقامػت بتحمػؿ طبيعػة الرسػائؿ
التي تحمميا الحمبلت المخصصة لتجنيد األمواؿ في سوؽ التمويؿ السموفاكية.

وخمصػػت الد ارسػػة إلػػى أىميػػة القطػػاع غيػػر الربحػػي فػػي سػػموفكيا والػػذي ييػػدؼ إلػػى معالجػػة مختمػػؼ

القضايا اإلجتماعية التي تيدد المجتمع .دوف حؽ لتحقيػؽ أربػاح ،لػذلؾ كػاف التنػافس لمحصػوؿ عمػى أمػواؿ

التبرعات أم ار حاسما بالنسبة لوجود المنظمات غير الربحية.

كمػا خمصػت ىػذه الد ارسػة إلػى أف إجتػذاب التمويػػؿ مػف مصػادر مختمفػة عمػى المنظمػة القيػاـ بػػأداء

مجموعػػة واسػػعة مػػف األنشػػطة التسػػويقية المشػػابية لؤلنشػػطة الممارسػػة فػػي المنظمػػات اليادفػػة لم ػربح (مثػػؿ

اإلعػػبلف ،والعبلمػػات التجاريػػة ،والعبلقػػات العامػػة) ،واعتبػػار تجنيػػد األم ػواؿ واحػػدة مػػف األنشػػطة التسػػويقية
النموذجيػػة لمقطػػاع غيػػر الربحػػي بنعتبػػاره النش ػاط الػػذي يػػؤمف قػػدرة المنظمػػة عمػػى أداء أنشػػطتيا ورسػػالتيا
.وذلؾ عف طريؽ الرعاية  ،والتعاوف مع الشركاء اآلخريف ،و أيضا مف خبلؿ تنظػيـ المناسػبات العامػة فػي

المػػدف السػػموفاكية .مػػف أجػػؿ تحفيػػز و إقنػػاع النػػاس بػػالتبرع ،وأيضػػا مػػف خػػبلؿ بنػػاء إتصػػاالت قويػػة وفعالػػة
(رسائؿ و قنوات).
5

دراسة ) Silverman (2009بعنوان "“ Inviting the Donor to Give”..

"دعوة المانحين لمعطا "
ىدفت ىذه الدراسة إلى توفير احتياجات االتصػاؿ الفعػاؿ والفػرص المطموبػة لمتػأثير عمػى الممػوليف

المحتمميف ،حيث ناقشت ىذه الدراسة أمثمة مف االتصاالت بنمكانيا أف تدعـ التوعية باتجاه المانحيف.

وخمصػػت الد ارسػػة إلػػى أف تػػدريب موظػػؼ تجنيػػد االمػواؿ يعتمػػد عمػػى مبػػدأيف أساسػػيف ىمػػا :معرفػػة

المنتج الخاص بالمؤسسة ،والتعرؼ الجيد عمى المانحيف المحتمميف ،كمػا اقترحػت الد ارسػة أف فػرص عمميػة
تجنيػػد األمػواؿ يمكػػف تعزيزىػػا مػػف خػػبلؿ مجموعػػة متوعػػة مػػف األسػػاليب حيػػث أف عمميػػة بنػػاء العبلقػػات مػػع

الجيػػات المانحػػة ميػػـ جػػدا ألنػػو يحتػػاج لجيػػد كبيػػر وذلػػؾ بالحصػػوؿ عمػػى معمومػات أساسػػية عػػف المػػانحيف

وعمميـ واقامة عبلقات مع المتبرعيف وأعضاء أسرىـ في كثيػر مػف األحيػاف ،وىػذا األمػر يمكػف تعزيػزه مػف
خػػبلؿ أسػػاليب التسػػويؽ الفعالػػة واالتصػػاالت المناسػػبة مػػع الجيػػات المانحػػة حتػػى تصػػبح جػػزء مػػف فريػػؽ

العمؿ.
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 .3دراسة ساري والساليمة ( )2008بعنوان" :دور وسائل االتصال الجماىيري في الحممة
اإلعالمية لمركز الحسين لمسرطان في جمع التبرعات المادية لمرضى السرطان".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى الػػدور الػػذي لعبتػػو وسػػائؿ االتصػػاؿ الجمػػاىيري التػػي اسػػتخدميا
مركػػز الحسػػيف لمسػػرطاف فػػي حممتػػو اإلعبلميػػة عػػاـ (2005 -2004ـ) لجمػػع التبرعػػات الماديػػة لمرضػػى

السرطاف في األردف ،ومف أجؿ ىذا اليدؼ تـ اختيار ) (550شاباً وشابة مف أربع جامعات أردنية بطريقػة

العينػػة الطبقيػػة ،طبقػػت عمػػييـ اسػػتبانة اشػػتممت عمػػى ( )54سػؤاالً تقػػيس مػػدى انتشػػار تمػػؾ الحممػػة بيػػنيـ،
وتحديد دور كؿ وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ الجماىيري المستخدمة فييا بالتعريؼ بيدفيا الرئيس وىػو جمػع

التبرعات المادية ،وكذلؾ محاولة الوقوؼ عمى معرفة دوافع التبرع المادي ،ومعرفة أسباب عدـ التبرع.

وخمصػت الد ارسػػة إلػػى أف الوسػػائؿ المسػػتخدمة فػي الحممػة كػػاف أبرزىػػا التمفػػاز حيػػث إحتػػؿ المرتبػػة

األولػػى مػػف حيػػث قدرتػػو عمػػى نشػػر المعمومػػات المتعمقػػة بالحممػػة إلػػى أفػراد العينػػة ،ثػػـ الصػػحؼ ثػػـ الرسػػائؿ
القصيرة عبر الياتؼ النقاؿ.
 .4دراسة ) Coskun (2007بعنوان " “ Importance of Ethical Public Relations
in Non- profit Organizations”.
"أخالقيات العالقات العامة ودورىا في نمو وتطور المؤسسات غير الربحية".
ىػػدفت الد ارسػػة الػػى تسػػميط الضػػوء عمػػى نشػػاط العبلقػػات العامػػة ودوره فػػي نمػػو وتطػػور المنظمػػات
غي ػػر الربحي ػػة ،وم ػػدى نج ػػاح العبلق ػػات العام ػػة ف ػػي إعط ػػاء ص ػػورة مشػ ػرقة ع ػػف المنظم ػػة وكف ػػاءة الحم ػػبلت

اإلعبلنية لخمؽ صورة إيجابية عف المنظمة مبنية عمى أساس بعيدة عف أي سػموؾ غيػر أخػبلي قػد يقضػي
عمػى مصػػداقية المؤسسػػة ،حيػث تػػـ جمػػع المعمومػات الكميػػة والنوعيػػة المتعمقػة بالموضػػوع باسػػتخداـ أسػػموب
المقابمة واالستبياف مف مؤسستيف غير ربحيتيف تعمبلف في مجاؿ حماية االطفاؿ في نيوزلندا.

وخمصت الدراسة الى عػدـ اسػتخداـ العبلقػات العامػة كاسػتراتيجية طويمػة األمػد ،باالضػافة الػى

أف معظـ الق اررات المتعمقة بالعبلقات العامة تؤخذ بصورة عشوائية.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مػػف خػػبلؿ استع ارضػػنا لمد ارسػػات السػػابقة سػواء كانػػت المحميػػة والعربيػػة أو األجنبيػػة ،فنننػػا نجػػد أنيػػا
تتفؽ مع ىذه الد ارسة أحيانا ،وتختمؼ أحيانا ،مما يعطي ليذه الدراسة التميز واإلضافة الجديدة التي تقدميا

ع ػػف الد ارس ػػات األخ ػػرى ف ػػي كوني ػػا األول ػػى فمس ػػطينيا – عم ػػى ح ػػد عم ػػـ الباحث ػػة -الت ػػي تناول ػػت موض ػػوع
االتصاالت التسويقية وعبلقتيا بتجنيد االمواؿ في المنظمات االىمية.
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لقد أكدت معظـ الدراسات السابقة عمى أىمية الوسائؿ المستخدمة في االتصػاؿ التسػويقي فػي بقػاء

واستمرار المنظمات الربحية وغير الربحيػة عمػى حػد السػواء ،وتطػوير قػدراتيا وسػعييا لمحصػوؿ عمػى الميػزه
التنافسػػية فػػي بنػػاء اسػػتراتيجياتيا التسػػويقية والتركيػػز عمػػى العمػػبلء والممػػوليف كػػونيـ االسػػاس فػػي العمميػػة
التسويقية في ظؿ ازدياد التيديديات والمخاطر التي تواجو ىػذه المنظمػات ،مػع تبنػى فكػر وأدوات االتصػاؿ

التسويقي في تخطيط وتنفيذ ب ارمج ومشاريع المنظمات لتحقيؽ رضا ووالء العمبلء لما لو األثر في االرتقاء
بأداء المنظمات وتػوفير الػدعـ المػالي ليػا .وفيمػا يمػي نسػتعرض أوجػو الشػبو وأوجػو االخػتبلؼ بػيف الد ارسػة

الحاليػػة والد ارسػػات السػػابقة ،وكػػذلؾ أىػػـ مػػا تميػػزت بػػو الد ارسػػة الحاليػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة ،وبيػػاف أوجػػو
االستفادة مف الدراسات السابقة.

اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة مف حيث المنيج المتبع في الدراسة وىو المنيج

الوصفي التحميمي ،حيث اتفقت مع دراسة زروقي ومدوار ( ،)2017مختاري ( ،)2016حساـ (،)2016

عمر ( ،)2015أبو الروس ( ،)2015قديح ( ،)2015الصوالحي وبشير( ،)2014الشوا والعمور

( ،)2014اليرش ( ،)2014الشوبكي وأبو شمالة(  ،)2013أبو عرمانة (Agaraj, et al ،)2013

( ،)2013الجرجاوي ( ،)2012أبو حمادة ( ،)2010( Kilbey &Smit ،)2012أبو عمرة (،)2011

بوكريطة ( ،)2011البابا ( ،)2011الشمري ( ،)2010نجيب ( ،)2010مسيمي ( ،)2009أبو دقة

( ،)2009أبو السعيد وعابد ( ،)2008الضمور والشريدة ( ،)2008شرؼ ( ،)2005الحيدري (.)2004
أما دراسة  )2009( Mackفيي دراسة نظرية تحميمية لمجموعة مف الدراسات السابقة واالدبيات.

أما مف ناحية العينة ،فقد اختارت ىذه الدراسة طريقة العينة القصدية ،وبيذا تكوف قد اتفقت في طريقة
اختيار العينة مع دراسة كؿ مف الشوبكي وابو شمالة ( ،)2013الشمري ( ،)2010ابو السعيد وعابد

( ،)2008شرؼ ( ،)2005في حيف اختمفت مع دراسة زروقي ومدوار ( ،)2017قديح (،)2015
الصوالحي وبشير ( ،)2014الشوا والعمور ( ،)2014ابو عرمانة ( ،)2013أبو حمادة ( ،)2012نجيب

( ،)2010أبو دقة ( )2009والذيف استخدموا أسموب العينة العشوائية ،وتختمؼ مع دراسة مختاري

( ،)2016ابو الروس ( ،)2010( Kilbey & Smit ،)2013(Agaraj, et al. ،)2015الحيدري
( )2004الذيف استخدموا اسموب المسح الشامؿ ،وتختمؼ مع دراسة اليرش ( ،)2014الجرجاوي
( ،)2012مسيمي ( )2009والذيف استخدموا اسموب العينة العشوائية الطبقية ،كما تختمؼ مع دراسة ابو
عمرة ( ،)2011بوكريطة ( )2011الذيف استخدموا اسموب العينة الصدفية  ،كما تختمؼ مع دراسة البابا

( ،)2011وساري والسبليمة ( )2008والذيف استخدمموا اسموب العينة الطبقية ،كما استخدمت دراسة
الضمور والشريدة ( )2008اسموب العينة الميسرة.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات والبحوث السابقة :
 .1تتميز ىذه الدراسة كونيا األولى مف نوعيا عمى المستوى المحمي  -عمى حد عمـ الباحثة – التي
تدرس اإلتصاالت التسويقية وعبلقتيا بجذب واالحتفاظ بالعمبلء (المموليف) في المجاؿ غير
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الربحي حيث تناولت معظـ الدراسات اإلتصاالت التسويقية في المجاؿ الربحي مثؿ (التأميف،

السياحة ،البنوؾ ،اإلتصاالت).

 .2قامت الدراسة بتسميط الضوء عمى واقع اإلتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية العاممة في

قطاع غزة  ،بنعتبار اإلتصاؿ التسويقي موجو (لممموليف) لتجنيد األمواؿ البلزمة لتنفيذ البرامج
واألنشطة اإلغاثية والتنموية.

 .3قامت الدراسة بتحميؿ نقاط القوة و الضعؼ لكؿ مف وسائؿ اإلتصاؿ التسويقي ،لتحدد مقدار
الفجوة بيف ما ييدؼ لو اإلتصاؿ التسويقي وبيف الممارسات عمى أرض الواقع.

.4

قدمت الدراسة آلية واضحة تساعد المنظمات األىمية في تحقيؽ ميزة تنافسية مف خبلؿ تبني

وتطبيؽ اإلتصاالت التسويقية األنسب لطبيعة عمميا والتي بدورىا سوؼ تؤثر إيجاباً جذب مموليف

جدد واإلحتفاظ بالمموليف الحالييف مف أجؿ تجنيد األمواؿ البلزمة لتحقيؽ أىداؼ

أوجو اإلستفادة من الدراسات السابقة:

المنظمة.

 .1تعميؽ المعرفة بجميع أبعاد موضوع الدراسة ،وتكويف االطار النظري لئلستناد عميو في دراسات
الحقة.

 .2اإلستفادة في تحديد المنيجية المستخدمة ،وتحديد االداة المناسبة لجمع البيانات في الدراسة،
واستخداـ االساليب اإلحصائية لتحميؿ البيانات وعرض النتائج.

 .3شكمت الدراسات السابقة أداة ارشادية نحو تركيز الجيد في البحث عف وتقصي المراجع البلزمة
إلجراء الدراسة.

والجدول التالي يوضح عرض الدراسات السابقة:
جدول رقم ()3

قائمة الدارسات السابقة

اسم الباحث

المتغير المستقل

المتغير التابع

زروقي ومدوار ()2017

اإلعبلف

قرار الشراء لدى المستيمؾ النيائي

مختاري ()2016

اإلعبلف

سموؾ المستيمؾ

حساـ ()2016

تنشيط المبيعات

القرار الشرائي لدى المستيمؾ النيائي

عمر ()2015

البيع الشخصي

رضا العمبلء

اليرش ()2014

تنشيط المبيعات

السموؾ االستيبلكي السمبي عند

أبو عرمانة ()2013

العبلقات العامة

استقطاب الطمبة

أبو حمادة ()2012

عوامؿ البيئة الداخمية

التسويؽ المباشر

أبو عمرة ()2011

الممارسات الترويجية ( االعبلف،

رضا العمبلء

المستيمؾ
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البيع الشخصي ،العبلقات العامة،
ترويج المبيعات ،التسويؽ المباشر)
بوكريطة ()2011

االتصاؿ الترويجي

األداء التسويقي لممنظمة

البابا ()2011

االتصاالت التسويقية ( االعبلف،

السموؾ الشرائي لممشتركيف

البيع الشخصي ،العبلقات العامة،
ترويج المبيعات ،التسويؽ المباشر)

الشمري ()2010

التسويؽ المباشر

-

نجيب ()2010

االتصاالت التسويقة

التغيير السموكي لدى الجميور

مسيمي ()2009

العبلقات العامة

-

ابو السعيد وعابد ()2008

العبلقات العامة

-

الضمور والشريدة ()2008

المزيج الترويجي (االعبلف ،تنشيط

قرار المستيمؾ

)0222( Lindholm

ترويج المبيعات

سموؾ المستيمؾ

)0222( Ndubisi

التسويؽ بالعبلقات

رضا ووالء العمبلء

اسم الباحث

المتغير المستقل

المتغير التابع

ابو الروس ()0292

راس الماؿ البشري

تجنيد األمواؿ

قديح ()0292

تطبيؽ مفيوـ التسويؽ الحديث،

تجنيد األمواؿ

المبيعات ،البيع الشخصي ،الدعاية)

التخطيط ،كادر وظيفي مؤىؿ،
الفئات المستيدفة ،سياسات
المموليف ،الرقابة المالية
الصوالحي وبشير ()0294

المتغيرات الداخمية (كفاءة

عممية جمب االمواؿ وتجنيد االمواؿ

الموظفيف ،القدرة عمى كتابة

المشاريع )،والمتغيرات الخارجية
(الحرب عمى غزة ،المموليف

االسبلمييف ،التشبيؾ مع المموليف
االوروبييف)

الشوا والعمور ()0294

سياسة التمويؿ ،متابة مقترحات

المشاريع ،قواعد بيانات لمموليف،
كفاءات بشرية
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جمب التمويؿ

الشوبكي وابو شمالة

خطط واضحة ومححدة ،نظـ واليات

()0292

متبعة ،تدريب موظفيف ،مؤىبلت

تدبير األمواؿ

مينية وعممية لمعامميف ،وحدة

متخصصة ،طبيعة عمؿ ،شبكة
عبلقات لممموليف.

الجرجاوي ()0290
Kilbey & Smit
()0292
)0221( Mack
أبو دقة ()0221

القدرات الفنية

تجنيد األمواؿ

تجنيد األمواؿ
تجنيد األمواؿ
الكفاءة والفاعمية ،نظاـ حسابي

جمب االمواؿ

موحد
شرؼ ()0222

الرقابة المالية

استمرار التمويؿ

الحيدري ()0224

العوامؿ الداخمية في المنظمات

جمع التبرعات

الخيرية العالمية
المتغير المستقل

المتغير التابع

اسم الباحث
)0292( Agaraj, et al.

االعبلف

تجنيد االمواؿ

)0290( Frankova

االتصاالت الفعالة

-

)0221( Silverman

االتصاؿ مع المموليف

ساري والسبليمة ()0222
)0222( Kuskon

وسائؿ االتصاؿ الجماىيري

جمع التبرعات

العبلقات العامة

نمو وتطور المؤسسات غير الربحية
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الفصل الرابع

اإلج ار ات المنيجية

المقدمة

أوالً :منيجة الدراسة

ثانياً :مجتمع الدراسة

ثالثاً :عينة الدراسة

رابعاً :أداة الدراسة (اإلستبانة)

خامساً :صدق أداة الدراسة (اإلستبانة)
سادساً :ثبات أداة الدراسة (اإلستبانة)

سابعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة

المقدمة:

تنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفاً لم ػنيج الد ارسػػة المتبػػع ،ومجتمػػع وعينػػة الد ارسػػة ،وكػػذلؾ أداة الد ارسػػة

المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا ،ومدى صدقيا وثباتيا ،وينتيي الفصؿ بالمعالجات

اإلحصائية التي إستخدمت في تحميؿ البيانات واستخبلص النتائج.

أوالً :منيجية الدارسة:

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بنستخداـ المنيج الوصفي التحميمي الذي يحاوؿ

مف خبللو وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة ،وتحميؿ بياناتيا ،والعبلقة بيف مكوناتيا واآلراء التي تطػرح
حوليا والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا.

ويع ػػرؼ الحم ػػداني( ،2006ص )100الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي بأن ػػو "الم ػػنيج ال ػػذي يس ػػعى

لوصػؼ الظػواىر أو األحػػداث المعاصػرة ،أو الراىنػػة فيػو أحػد أشػػكاؿ التحميػؿ والتفسػػير المػنظـ لوصػػؼ
ظاىرة أو مشكمة ،ويقػدـ بيػاف عػف خصػائص معينػة فػي الواقػع ،وتتطمػب معرفػة المشػاركيف فػي الد ارسػة

والظواىر التي يتـ دراستيا واالدوات التي تستعمؿ لجمع البيانات.
وقد إستخدمت الباحثة مصدرين أساسين لممعمومات:

 .9المصننادر الثانوينننة :حيػػث اتجي ػت الباحث ػة فػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػري لمد ارسػػة إلػػي مصػػادر
البيانات الثانويػة مػف خػبلؿ مراجعػة الكتػب والم ارجػع العربيػة واألجنبيػة ذات العبلقػة ،والػدوريات
والمق ػػاالت والتق ػػارير ،واألبح ػػاث والد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تناول ػػت موض ػػوع الدارس ػػة ،والبح ػػث
والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة المتعمقة بموضوع الدراسة.

 .0المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلي جمع البيانات
م ػػف مص ػػادرىا األولي ػػة م ػػف خ ػػبلؿ اإلس ػػتبانة ك ػػأداة رئيس ػػة لمد ارس ػػة ،ص ػػممت خصيص ػػاً لي ػػذا
الغرض.

ثانياً :مجتمع الدراسة:

يعرؼ مجتمع الدراسة بأنػو جميػع مفػردات الظػاىرة التػي يدرسػيا الباحػث ،و مفػردة الد ارسػة ىػي

المنظمة األىمية العاممة في قطاع غزة .وتشير أحدث اإلحصاءات إلى أف عدد المنظمات األىمية قد بمغ
( )122منظمػة حتػى نيايػة ابريػؿ عػاـ  0294والمسػجمة لػدى مديريػة الشػؤؤف العامػة بػو ازرة الداخميػة

الفمسطينية والتي تـ تصنيفيا حسب نوعيا إلى ( )91قطاعا بما فييا الجمعيػات األجنبيػة التػى تعمػؿ فػي
قطاع غزة.

وبنػػاءا عمػػى مشػػكمة الد ارسػػة وأىػػدافيا سػػيتكوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف ( )122منظمػػة أىميػػة وىػػي

جميػػع المنظمػػات والجمعيػػات األىميػػة التػػي تعمػػؿ فػػي المجػػاؿ اإلنمػػائي ،الخػػدمي ،اإلغػػاثي العاممػػة فػػي

قطاع غزة وقامت الباحثة بنستثناء الجمعيات النقابية والعائمية والعشائرية مف مجتمع الدراسة.
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ثالثاً:عينة الدراسة:

إعتمدت الباحثة عمى إحصائية مديرية الشؤؤف العامة بو ازرة الداخمية فػي قطػاع غػزة لعػاـ 0294

لتحديد مجتمع الدراسة ومنو تػـ إختيػار حجػـ العينػة ،وقػد تػـ إختيارىػا وفقػا لمعػايير تػـ وضػعيا وتحديػدا

النفقػػات السػػنوية لممنظمػػات حيػػث تػػـ إختيػػار المنظمػػات التػػي تقػػدر نفقاتيػػا السػػنوية ب ػ  500,000دوالر
أمريكي(خمسمائة ألؼ دوالر أمريكي) سنويا عمى أنشطتيـ المتنوعة ،وكػذلؾ المنظمػات الحاصػمة عمػى

ت ػراخيص لمػػدة تزيػػد عػػف خمسػػة سػػنوات .وذلػػؾ ألف حجػػـ نفقػػات المنظمػػة يعطػػي مؤش ػ ار عػػف فعاليػػة
ونش ػػاط المنظم ػػة ،وب ػػذلؾ تطم ػػئف الباحث ػػة إل ػػى أف الجمعي ػػات الفاعمػ ػة والنش ػػيطة أدرج ػػت ض ػػمف عين ػػة

الدراسة.

وبتطبي ػػؽ ى ػػذا المعي ػػار طبق ػػت الد ارس ػػة عم ػػى عين ػػة قص ػػدية بمغ ػػت  22مف ػػردة ،وق ػػد ت ػػـ توزي ػػع

االستبانات عمى جميع أفراد عينة الدراسة وتـ إسترداد جميع االستبانات .

رابعاً :أداة الدراسة (اإلستبانة) :

تػػـ إعػػداد اإلسػػتبانة لد ارسػػة الظػػاىرة " اإلتصنناالت التسننويقية وعالقتيننا بتجنينند األمننوال لننندى

المنظمات األىمية في قطاع غزة" ،وقد إتبعت الخطوات اآلتية لبناء اإلستبانة:

 .1مراجعػة الد ارسػات السػابقة ذات الصػمة بموضػوع الد ارسػة ،واإلسػتفادة منيػا فػي بنػاء اإلسػتبانة
وصياغة فقراتيا.

 .2إعداد إستبانة أولية مف أجؿ إستخداميا في جمع البيانات والمعمومات.
 .3عرض اإلستبانة عمى األستاذ المشرؼ مف أجػؿ تقيػيـ مػدى مبلئمتيػا لجمػع البيانػات وتعػديميا
حسب مبلحظاتو.

 .4كمػا تػـ عػرض اإلسػتبانة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف والػذيف قػاموا بػدورىـ بتقػديـ النصػح
والمبلحظات وتعديؿ وحذؼ ما يمزـ ،والمحمؽ رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

 .5تـ توزيع اإلستبانة عمى جميع أفراد عينة الدراسة لجمع البيانات لمدراسة ،ولقد تـ تقسيـ
اإلستبانة إلى أربعة أقساـ رئيسية:
 القسم األول :التعرؼ عمى البيانات الشخصية لممستجيبيف (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي،التخصص ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة).

 القسم الثاني :التعرؼ عمى البيانات العامة لممنظمة (عمر المنظمة ،نوع المنظمة ،مجاؿالعمؿ).
-

القسم الثالث :وىو القسـ الذي يعبر عف المتغير المستقؿ لمدراسة المتعمؽ باإلتصاالت

التسويقية ،حيث يتكون من ( )45فقرة ،موزعة عمى ( )5أبعاد:

 .9البعد األول :يتناوؿ مجاؿ اإلعبلف ،ويتكوف مف ( )90فقرة.
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 .0البعد الثاني :يتناوؿ مجاؿ تنشيط التبرعات ،ويتكوف مف ( )2فقرات.

 .2البعد الثالث :يتناوؿ مجاؿ اإلتصاؿ الشخصي ،ويتكوف مف ( )2فقرات.
 .4البعد الرابع :يتناوؿ مجاؿ التسويؽ المباشر ،ويتكوف مف ( )99فقرة.

 .2البعد الخامس :يتناوؿ مجاؿ العبلقات العامة ،ويتكوف مف ( )1فقرات.

 القسم الرابع :يعبر عف متغير الدراسة التابع المتعمؽ بتجنيد األمواؿ ،حيث يتكوف مف( )92فقرة.

وقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة حسب مقياس ليكارت كما ىو موضح في جدوؿ رقـ ()4
جدول رقم ( )4

مقياس ليكرت الخماسي

التصنيف

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

5

4

3

2

الدرجة

غير موافق
بشدة
1

خامساً :صدق أداة الدراسة (اإلستبانة):

صدؽ اإلستبانة يعني "أف تقيس اإلستبيانة ما وضعت لقياسو" (الجرجاوي ،2212،ص ،)125كما
يقصد بالصدؽ" شموؿ اإلستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ووضوح

فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات وآخروف،2221 ،

ص .)179وقد تـ التأكد مف صدؽ اإلستبانة بطريقتيف:

 -1صدق اإلستبانة من وجية نظر المحكمين "الصدق الظاىري":
عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة أو المشكمة
يقصد بذلؾ "ىو أف تختار الباحثة ً
موضوع الدراسة" (الجرجاوي ،2212 ،ص )127حيث تـ عرض اإلستبانة عمى مجموعة مف
المحكميف تألفت مف  11متخصص في اإلدارة وأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)2وقد إستجابت
الباحثة آلراء المحكميف وقامت بنجراء ما يمزـ مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلؾ

خرجت اإلستبيانة في صورتو النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)1
 -1صدق المقياس:

أوال :اإلتساق الداخمي
يقصد بصدؽ اإلتساؽ الداخمي مدى إتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذي تنتمي إليو
ىذه الفقرة ،وجرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة بتطبيؽ الئلستبانة عمى عينة

استطبلعية مكونة مف ( )32منظمة ،وقد قامت الباحثة بحساب اإلتساؽ الداخمي لئلستبانة وذلؾ مف
خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ

نفسو ،وقد تـ ذلؾ عمى النحو التالي:
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 اإل تساق الداخمي لممجال األول " اإلعالن"يوضح جدوؿ ( )5معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" اإلعبلف " والدرجة الكمية لممجاؿ،
والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا

لما وضع لقياسو.
جدول رقم ()5
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلعالن " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

تستخدـ المنظمة اإلعبلف كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة لتجنيد األمواؿ.

القيمة اإلحتمالية

م

.1

الفقرة

**0.598

0.005

**0.864

0.000

.3

تستخدـ المنظمة اإلعبلف لتعزيز صورتيا اإليجابية في أذىاف جميورىا.

**0.942

0.000

.4

تستخدـ المنظمة اإلعبلف لتعريؼ الجميور المستيدؼ بنفسيا.

**0.897

0.000

.5

تستخدـ المنظمة اإلعبلف لتشجيع الجميور عمى التبرع.

**0.639

0.002

.6

تستخدـ وتعرض المنظمة أنشطتيا مف خبلؿ الموحات المنتشرة في الشوارع.

**0.714

0.000

.7

تتوفر داخؿ المنظمة لوحات إعبلنية مختمفة األحجاـ لعرض أنشطتيا.

**0.785

0.000

.8

تيتـ المنظمة بالمحافظة عمى الموحات اإلعبلنية مف التمؼ واإلىماؿ.

**0.718

0.000

**0.728

0.000

**0.847

0.000

 .11تقوـ المنظمة بالتجديد والتغيير في إعبلناتيا في جميع الوسائؿ اإلعبلنية.

**0.931

0.000

 .12تتميز إعبلنات المنظمة في الوسائؿ اإلعبلنية بالبساطة والوضوح.

**0.801

0.000

.2

.9
.12

تستخدـ المنظمة الحمبلت اإلعبلنية لترويج نفسيا فػي وسػائؿ اإلعػبلف المختمفػة
كاإلذاعة والتمفزيوف والصحؼ والمجبلت...

تعم ػػؿ المنظم ػػة عم ػػى وج ػػود الموح ػػات اإلعبلني ػػة لممنظم ػػة ف ػػي أم ػػاكف جغرافي ػػة
مختمفة داخؿ البمد وخارجو.
تحتػػوي إعبلن ػات المنظمػػة فػػي الصػػحؼ والنش ػرات عمػػى رسػػومات وأشػػكاؿ ممفتػػة
لمنظر.

** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة . α≥0.01

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة . α ≥0.05

اإل تساق الداخمي لممجال الثاني " تنشيط التبرعات"
يوضح جدوؿ ( )6أف معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "تنشيط التبرعات" والدرجة الكمية

لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  α ≥0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا
لما وضع لقياسو.
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جدول رقم ()6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تنشيط التبرعات " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة اإلحتمالية

الفقرة

 .1تستخدـ المنظمة تنشيط التبرعات كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة لتجنيد األمواؿ.
 .2تقدـ المنظمة ىدايا تذكارية لمجيات المانحة.
 .3تنظـ المنظمة معارض لتجنيد األمواؿ.

.4

ترسؿ المنظمة مندوبيف عنيا لعػرض الخػدمات المقدمػة لممجتمػع ولعػرض اإلنجػازات عمػى

المؤسسات المانحة.

 .5تنظـ المنظمة حفبلت سنوية يدعى إلييا الجيات المانحة الحالية والمتوقعة.
 .6تعمؿ المنظمة عمى جمع التبرع مف خبلؿ الحمبلت في الشوارع واألسواؽ.
** االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة . α≥0.01

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة . α≥0.05

 -اإل تساق الداخمي لممجال الثالث " اإلتصال الشخصي"

يوضح جدوؿ ( )7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" اإلتصاؿ الشخصي " والدرجة الكمية
لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر

المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو.
جدول رقم ()7
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلتصال الشخصي " والدرجة الكمية لممجال

باط

.4

يتمت ػػع موظ ػػؼ تجني ػػد األمػ ػواؿ ف ػػي المنظم ػػة بنمكاني ػػة الت ػػأثير عم ػػى الجي ػػات المانح ػػة واقام ػػة

عبلقات جيدة معيـ.

 .5يتمتع موظؼ تجنيد األمواؿ في المنظمة باألناقة والمباقة في التعامؿ مع المانحيف.
 .6يتمتع موظؼ تجنيد األمواؿ في المنظمة بالقدرة عمى اإلقناع والتفاوض والذكاء.

.7

يوجػػد عػػدد كػػافي مػػف المػػوظفيف فػػي المنظمػػة لتقػػديـ كافػػة الخػػدمات والمعمومػػات الكافيػػة
لمجيات المانحة.

** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة . α≥0.01

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة . α≥0.05
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لالرت

 .3يتمتع موظؼ تجنيد األمواؿ في المنظمة باإللماـ بالمعمومات الكافية عف المنظمة.

ن

 .2يتمتع موظؼ تجنيد األمواؿ في المنظمة بالخبرة الكافية في مجاؿ عممو.

معامل
(Sig
بيرسو
).

األمواؿ.

الية

.1

تسػ ػػتخدـ المنظمػ ػػة اإلتصػ ػػاؿ الشخصػ ػػي كوسػ ػػيمة إتصػ ػػاؿ مػ ػػع الجيػ ػػات المانحػ ػػة لتجنيػ ػػد

اإلحتم

م

القيمة

الفقرة

 اإل تساق الداخمي لممجال الرابع " التسويق المباشر"يوضح جدوؿ ( )8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" التسويؽ المباشر " والدرجة الكمية
لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر

المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو.
جدول رقم ()8
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التسويق المباشر " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

.2

تستخدـ المنظمة الياتؼ كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة لتجنيد األمواؿ.

.3

تستخدـ المنظمة البريد اإللكتروني كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة لتجنيد األمواؿ.

.4

يحتوي البريد اإللكتروني المرسؿ لمجيات المانحة عمى معمومات تفصيمية وكافية عف أنشطة
المنظمة.

.5

تستقبؿ المنظمة ردود عمى البريد اإللكتروني المرسؿ لمجيات المانحة.

.6

تتوفر لدى المنظمة قاعدة بيانات لمجيات المانحة.

.7

تجري المنظمة المكالمة التمفونية بزمف كافي لعرض المعمومات البلزمة عف خدماتيا.

.8

تقوـ المنظمة بعمؿ رسائؿ صوتية مسجمة بيا معمومات عف خدماتيا التي تحتاج إلي تمويؿ.

.9

معامل بيرسون

.1

تستخدـ المنظمة التسويؽ المباشر كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة لتجنيد األمواؿ.

().Sig

م

تقوـ المنظمة بنرساؿ رسائؿ إلى الياتؼ المحموؿ عمى فت ارت منتظمة لعرض الخدمات التي
تقدميا لعرض لتجنيد األمواؿ.

 .12يحتوي البريد اإللكتروني عمى معمومات مفصمة وكافية عف خدمات و أنشطة المنظمة .

.11

تقوـ المنظمة بالرد عمى استفسارات الجيات المانحة حوؿ عمميا وبرامجيا أو خدماتيا مف خبلؿ
بريدىا اإللكتروني بسرعة.
** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة . α≥0.01

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة . α≥0.05

 -اإل تساق الداخمي لممجال الخامس " العالقات العامة"

يوضح جدوؿ ( )9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" العبلقات العامة" والدرجة الكمية
لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر

المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو.
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القيمة اإلحتمالية

الفقرة

جدول رقم()9

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " العالقات العامة " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

 .1تستخدـ المنظمة العبلقات العامة كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة لتجنيد األمواؿ .

().Sig

م

القيمة اإلحتمالية

الفقرة

**0.661

0.002

**0.840

0.000

 .3تنظـ العبلقات العامة في المنظمة مؤتمرات وندوات لعرض أنشطتيا والترويج عف نفسيا.

**0.902

0.000

 .4تدعو العبلقات العامة في المنظمة الجيات المانحة لحضور المؤتمرات والندوات المنعقدة.

**0.916

0.000

 .5ترسـ العبلقات العامة صورة عف المنظمة تعكس حجـ التمويؿ مف الجيات المانحة.

**0.805

0.000

 .6تيتـ العبلقات العامة بتحديث البيانات عف المموليف وكؿ ما ىو جديد خاص بيـ.

**0.805

0.000

**0.827

0.000

*0.492

0.028

**0.875

0.000

.2

.7
.8
.9

تصدر العبلقات العامة في المنظمة نشرات وكتيبات إلمداد الجيات المانحة بالمعمومات
وأنشطة المنظمة ككؿ.

تعرض العبلقات العامة في المنظمة إنجازات المؤسسة مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ مثؿ
التمفزيوف أو الراديو وغيرىا.
ترعى العبلقات العامة في المنظمة بعض المناسبات واألحداث اإلجتماعية لتوضيح دورىا
في خدمة المجتمع.

تساىـ العبلقات العامة بتغيير اتجاىات المانحيف اتجاه عدد مف الخدمات والقضايا التي
تطرحيا المنظمة.
** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة . α≥0.01

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة . α≥0.05

 اإل تساق الداخمي لممجال السادس " تجنيد األموال"يوضح جدوؿ ( )12معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" العبلقات العامة " والدرجة الكمية
لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر

المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو.
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جدول رقم ()30

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تجنيد األموال " والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

القيمة اإلحتمالية

م

الفقرة

.1

يوجد لدى المنظمة وحدة تجنيد أمواؿ.

**0.829

0.000

.2

يوجد لدى وحدة تجنيد األمواؿ خطة عمؿ واضحة.

**0.596

0.006

.3

يوجد لدى المنظمة دليؿ سياسات لوحدة تجنيد األمواؿ.

**0.781

0.000

.4

يوجد لدى المنظمة استقرار في حجـ التمويؿ.

**0.802

0.000

.5

تتنوع مصادر التمويؿ لدى المنظمة.

**0.960

0.000

.6

يتمتع حجـ التمويؿ في المنظمة في زيادة دائمة.

**0.779

0.000

.7

لدى المنظمة القدرة عمى جذب مموليف جدد.

**0.924

0.000

.8

لدى المنظمة القدرة عمى االحتفاظ بالمموليف الحالييف.

**0.950

0.000

**0.933

0.000

 .12تتمتع المنظمة بالقدرة عمى استيفاء شروط المموليف.

**0.970

0.000

 .11تتمتع المنظمة بالقدرة عمى التعامؿ مع المتطمبات المختمفة لممموليف.

**0.964

0.000

 .12يوجد انسجاـ بيف برامج المنظمة وسياسات المموليف.

**0.979

0.000

 .13تساعد وحدة تجنيد األمواؿ المنظمة في تعزيز عبلقاتيا بالمجتمع .

**0.934

0.000

.9

نجحػػت المنظمػػة بالوصػػوؿ إلػػى مصػػادر تمويػػؿ متعػػددة لػػدعـ أنشػػطتيا
خبلؿ الفترة الماضية

** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة . α≥0.01

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة . α≥0.05

ثانيا :الصدق البنائي

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة
الوصوؿ إلييا ،ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة.
يبيف جدوؿ ( )11أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائياً عند مستوى

داللة  α ≥ 0.05وبذلؾ تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما وضعت لقياسو.
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جدول رقم ()33
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة

معامل بيرسون

القيمة

لالرتباط

اإلحتمالية )(Sig.

اإلعبلف

**0.750

0.000

تنشيط التبرعات

**0.760

0.000

اإلتصاؿ الشخصي

**0.791

0.000

التسويؽ المباشر

**0.689

0.001

العبلقات العامة

**0.871

0.000

تجنيد األمواؿ

**0.818

0.000

المجال

** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة . α≥0.01

سادساً :ثبات أدارة الدراسة (اإلستبانة):
يقصد بثبات اإلستبانة ىو أف تعطي اإلستبيانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقيا عدة مرات متتالية ،ويقصد
بيا أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا ،أو ما ىي درجة

ستمرريتو عند تكرار إستخدامو في أوقات مختمفة (الجرجاوي ،2212،ص.)97
إتساقو وانسجامو وا ا

وقد تحققت الباحثة مف درجة ثبات اإلستبانة مف خبلؿ معامؿ ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha

 ،Coefficientوكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ (.)12
جدول رقم ()12

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

عدد الفقرات

المجال

معامل ألفا
كرونباخ

اإلعبلف

12

0.939

تنشيط التبرعات

6

0.872

اإلتصاؿ الشخصي

7

0.949

التسويؽ المباشر

11

0.879

العبلقات العامة

9

0.920

تجنيد األمواؿ

13

0.978

جميع المجاالت معا

58

0.975
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واضح مف النتائج في جدوؿ ( )12أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراوح بيف
( )0.978،0.872بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة ( .)0.975وىذا يعنى أف الثبات مرتفع وداؿ
إحصائيا.
وبذلؾ تكوف اإلستبانة في صورتيا النيائية كما تظير في الممحؽ ( .)1وعميو فقد تأكدت الباحثة مف
صدؽ وثبات إستبانة الدراسة مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصبلحيتيا لجمع بيانات

الدراسة واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
سابعاً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:

يستخدـ االحصائيوف نوعيف مف اإلختبارات اإلحصائية إلختبار الفرضيات ،النوع األوؿ
اإلختبارات المعممية ) ،(Parametic Testوالنوع الثاني اإلختبارات البلمعممية (Non Parametic

) ،Testويشترط إلستخداـ اإلختبارات المعممية شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات المراد إجراء اإلختبارات

اإلحصائية عمييا ،بينما تستخدـ اإلختبارات البلمعممية كبديؿ لئلختبارات المعممية في حاؿ عدـ تحقؽ
شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات ،ولكف ذلؾ يكوف فقط في حاؿ العينات الصغيرة التي يقؿ حجميا عف

( )32مفردة ،بينما العينات التي يزيد حجميا عف ( )32مفردة يمكف التخمي عف شرط التوزيع الطبيعي،
وذلؾ وفقا لما تقره نظرية النياية المركزية (ربيع ،2227،ص ،)111كما توصؿ )(Norman, 2010

إلى أنو يمكف إستخداـ اإلختبارات المعممية مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عف جحـ
العينة كبي اًر أو صغي اًر ،وبغض النظر عف البيانات إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال ،وفي ىذه

الدراسة تـ إستخداـ اإلختبارات المعممية وفقا لمسببيف انفي الذكر دوف المجوء إلى التحقؽ مف شرط
التوزيع الطبيعي لمبيانات.

ثامناً:األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تـ تفريغ وتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package for the
).Social Sciences (SPSS
وقد تـ إستخداـ األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئوية والتك اررات( )Frequencies & Percentagesلوصؼ عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي.
 .3إختبار ألفا كرونباخ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .4إختبار كولمجوروؼ  -سمرنوؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلمعرفة ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.
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 .5معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقوـ

ىذا اإلختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف .وقد تـ إستخدامو لحساب اإلتساؽ الداخمي
والصدؽ البنائي لئلستبانة.

 .6إختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة اإلستجابة قد
وصمت إلى درجة الحياد وىي  3أـ زادت أو قمت عف ذلؾ .ولقد تـ إستخدامو لمتأكد مف داللة

المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة.

 .7تحميؿ االنحدار الخطي البسيط (.)Simple Linear Regression
 .8إختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.

 .9إختبار تحميؿ التبايف األحادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة ما
إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجموعات أو أكثر مف البيانات.
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الفصل الخامس

تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشة نتائجيا

 المقدمة
 أوالً:الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفقا لممتغيرات الديمغرافية
لممستجيب وخصائص المنظمة
 ثانياً:تحميل فقرات االستبانة
 ثالثاً:إختبار فرضيات الدراسة

المقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة

عمى أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا،
والوقوؼ عمى الخصائص الديمغرافية لممستجيبيف التي إشتممت عمى "الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي،
التخصص ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة ،وخصائص المنظمة والتي إشتممت عمى " عمر

المنظمة ،نوع المنظمة ،مجاؿ عمؿ المنظمة" ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة

مف إستبانة الدراسة ،إذ تـ إستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات اإلجتماعية ) (SPSSلمحصوؿ
عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.
أوالً :الىصف اإلحصائي لعيىة الدراسة وفقا المحغيرات الديمغرافية للمسحجيب وخصائص المىظمة:
 الىصف اإلحصائي لعيىة الدراسة حسب الخصائص الديمغرافية للمسحجيب :جدول رقم ()31
الخصائص الديمغرافية لممستجيبين

المتغير
الجنس

الفئة

العدد

النسبة

ذكر

50

62.5

أنثى

30

37.5

80

100

 25سنة فأقؿ

3

3.75

 40 – 26سنة

42

52.5

 55 - 41سنة

27

33.75

 56سنة فأكثر

8

10

80

100

دكتوراه

4

5

ماجستير

35

43.75

دبموـ عالي

2

2.5

بكالوريوس

39

48.75

80

100

إدارة أعماؿ

41

51.25

إقتصاد

1

1.25

محاسبة

16

20

ىندسة

10

12.5

أخرى

12

15

80

100

اإلجمالننننني

العمر

اإلجمالننننني

المؤىل العممي

اإلجمالننننني

التخصص

اإلجمالننننني
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رئيس  /عضو مجمس إدارة

1

1.25

مدير المنظمة

12

15

مدير المشاريع

23

28.75

موظؼ تجنيد أمواؿ

13

16.25

أخرى

31

38.75

80

100

 5سنوات فأقؿ

12

15

10 - 6سنوات

36

45

15 - 11سنة

21

26.25

20 - 16سنة

7

8.75

 21سنة فأكثر

4

5

80

100

المسمى الوظيفي

اإلجمالننننني

عدد سنوات الخبرة

اإلجمالننننني

 .3تصنيف عينة الدراسة حسب الجنس:
يتضح مف البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ ( )13أف ما نسبتو  %62.5مف عينة الدراسة مف
الذكور ،بينما  %37.5مف اإلناث .ويرجع ذلؾ إلى أف غالبية شاغمي الوظائؼ المستيدفة

(رئيس/عضو مجمس ادارة  -مدير المنظمة -مدير المشاريع  -موظؼ تجنيد أمواؿ) ىـ مف الذكور
وىذا يتناسب مع طبيعة األعماؿ المركزية وذات األىمية المسندة الييـ وفي الوقت نفسو يتناسب مع
البعد اإلجتماعي في منطقة تنفيذ ىذه الدراسة ومما يدؿ عمى توزيع العينة بشكؿ يضمف ليا أف تكوف

ممثمة لمجتمع الدراسة.

 .1تصنيف عينة الدراسة حسب العمر:
يتضح مف جدوؿ رقـ ( )13أف ما نسبتو  %3.75مف المبحوثيف تقؿ اعمارىـ عف  25سنة بينما

الفئة العمرية األكبر ىي الفئة  40 – 26سنة ،بنسبة  %52.5وىو ما يتوافؽ مع التوزيع العمري
لممجتمع الفمسطيني ،والذي مف المعروؼ أنو مف المجتمعات الفتية باالضافة إلى طبيعة العمؿ األىمي
الذي يحتاج لمطاقة والدوافع والمجيود الشبابي  ،بينما نسمة المبحوثيف ممف تتجاوز أعمارىـ  40سنة

بمغت  ،%43.75مما يدلؿ أف عضوية ىذه المؤسسات ليست حك اًر لفئة عمرية دوف أخرى ،كما أف
احتواء عينة الدراسة لكافة الفئات العمرية يعطييا نوعاً مف الثقة في تمثيميا لمجتمع الدراسة.
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 .1تصنيف عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:
نبلحظ مف جدوؿ رقـ ( )13أف ما نسبتو  %48.75مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي بكالوريوس،
بينما  %43.75مؤىميـ العممي ماجستير .ويفسر ذلؾ أف الفئات التي تـ إختيارىا ىي فئات ذات
وظائؼ تشترط المؤىؿ العممي ،مما يدلؿ عمى إىتماـ مؤسسات المجتمع المدني في فمسطيف بالمؤىؿ

العممي لمعامميف ،واإلىتماـ باستقطاب وتعييف الكوادر العممية والمؤىمة لتتبلئـ مع طبيعة العمؿ األىمي
أما بالنسبة لمدراسة فذلؾ يزيد مف صدؽ نتائجيا حيث المؤىؿ العممي لممستجيبيف يمنحيـ امكانية فيـ

أكبر لموضوع الدراسة.

 .4تصنيف عينة الدراسة حسب التخصص:
يتضح مف البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ ( )13أف ما نسبتو  %51.25مف عينة الدراسة

تخصصيـ إدارة أعماؿ %20.00 ،تخصصيـ محاسبة ،بينما  %29.75يحمموف تخصصات مختمفة
(إقتصاد ،ىندسة ،أخرى) .مما يدلؿ بأف المنظمات االىمية تيتـ باستقطاب التخصصات العممية
المتنوعة و األكثر مبلئمة مع طبيعة عمميا  ،أما بالنسبة لمدراسة فذلؾ يزيد مف صدؽ نتائجيا حيث

التخصصات المالية واالدارية أكثر قدرة عمى فيـ موضوع تجنيد األمواؿ.
 .5تصنيف عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )13أف ما نسبتو  %28.75مف عينة الدراسة مدراء مشاريع%15 ،
مدراء منظمات ،بينما  %16.25موظفي تجنيد امواؿ .مما يعني كفاية العينة مينياً ووظيفياً لفيـ

أسئمة اإلستبانة ،مما يزيد مف صدؽ نتائجيا حيث المستجيبيف ىـ مف أكثر الفئات ارتباطاً بموضوع
تجنيد األمواؿ وأيضا االكثر قدرة عمى الوصوؿ إلى فيـ معمؽ عف الصورة العامة التي تبدو عمييا

المنظمة لدى كافة أصحاب المصمحة كونيـ يحتكوف بكافة أطراؼ العممية التمويمية مف مانحيف
ومنفذيف ومستفيديف لبرامج وأنشطة المنظمات قيد الدراسة.

 .6تصنيف عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة:
نبلحظ مف جدوؿ رقـ ( )13أف ما نسبتو  %85.00مف المبحوثيف يتمتعوف بخبرة تتجاوز 5

سنوات أي أف أغمب المفحوصيف ىـ مف ذوي الخبرة مما يعطي لمنتائج مصداقية ودقة أكثر ،وخبرة

أكثر بموضوع الدراسة وىو تجنيد األمواؿ ألىميتو بالنسبة لممنظمات األىمية فيو األساس لبقائيا

واستمرارىا.
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الوصف اإلحصائً لعٌنة الدراسة حسب خصائص المنظمة :
جدول رقم ()34
خصائص المنظمة

الفئة

العدد

النسبة

المتغير

أكثر مف  15- 5سنة

31

38.75

20 - 16سنة

19

23.75

 21سنة فأكثر

30

37.5

80

100

محمية

66

82.5

دولية

14

17.5

80

100

طبية

23

28.75

إجتماعية

51

63.75

زراعية

17

21.25

حقوؽ إنساف

9

11.25

صداقة

0

0

شباب ورياضة

16

20

تعميـ

29

36.25

معاقيف

18

22.5

البيئة

14

17.5

أمومة وطفولة

26

32.5

ثقافة وفنوف

13

16.25

االجمالي
نوع المنظمة
االجمالي

مجال عمل المنظمة

 .3توزيع عينة الدراسة حسب عمر المنظمة:
يتضح مف جدوؿ رقـ ( )14أف ما نسبتو  %122مف المنظمات تتجاوز اعمارىا  5سنوات،

وىي المنظمات المعروفة والفعالة والتي لدييا نشاطات فعمية ،بما يضمف مصداقية تمثيؿ العينة
لممعايير المحددة مسبقا ،ومما يعطي لمنتائج مصداقية ودقة أكثر.
 .1توزيع عينة الدراسة حسب نوع المنظمة:
يتضح مف جدوؿ رقـ ( )14أف ما نسبتو  %82.5مف عينة الدراسة ىي مف المنظمات
المحمية ،بينما تمثؿ المنظمات الدولية  %1775مف عينة الدراسة وىي نسبة مقاربة جداً لنسبة
المنظمات الدولية في قطاع غزة ،مما يعطي دليبلً آخر عمى عدالة توزيع عينة الدراسة ،ودقة تمثيميا

لممجتمع.
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 .1توزيع عينة الدراسة حسب مجال عمل المنظمة:
نبلحظ مف البيانات الواردة في جدوؿ رقـ ( )14أف معظـ المنظمات األىمية الفمسطينية لدييا عدة

نشاطات ،إال أف نسبة  %63775مف ىذه المنظمات لدييا نشاطات إجتماعية ،و %36725منيا تيتـ
بالتعميـ ،كما أف  %3275مف المنظمات تعمؿ في مجاؿ األمومة والطفولة .مما يدؿ عمى أف عينة

الدراسة شممت كافة نشاطات عمؿ المنظمات األىمية مما يجعميا ممثمة لمجتمع الدراسة بشكؿ جيد.

ثاوياً :جحليل فقرات اإلسحباوة:
لتحميؿ فقرات اإلستبانة تـ إستخداـ إختبار Tلمعينة واحدة ) ( One Sample T testلمعرفة

ما إذا كاف متوسط درجة اإلستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىي  3أـ ال ،فنذا كانت Sig<0.05
( Sigأكبر مف  )0.05فننو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية ويكوف في ىذه الحالة متوسط آراء

األفراد حوؿ الظاىرة موضع الدراسة ال يختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىي  ،3أما إذا كانت
 Sig( Sig>0.05أقؿ مف  )0.05فيتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأف

متوسط آراء األفراد يختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىي  ، 3وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف
متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عف درجة الحياد وىي  .3وذلؾ مف خبلؿ قيمة

اإلختبار فنذا كانت قيمة اإلختبار موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لئلجابة يزيد عف درجة الحياد

والعكس صحيح.

 تحميل فقرات مجاالت اإلتصاالت التسويقية: .3تحميل فقرات مجال "اإلعالن":
تـ إستخداـ إختبار  Tلمعرفة ما اذا كاف متوسط درجة اإلستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىي
 3أـ ال.

جدول رقم ()35

المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " اإلعالن "

م
.1

.2

الفقرة
تسنننتخدم المنظمنننة اإلعنننالن كوسنننيمة إتصنننال منننع
الجيات المانحة لتجنيد األموال.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.950

1.054

الوزن

قيمة

القيمة

النسبي

اإلختبارT

اإلحتمالية
)(Sig.

الترتيب

59.00%

-0.424

0.673

7

تسننننتخدم المنظمننننة الحمننننالت اإلعالنيننننة لتننننرويج

نفسنننيا فننني وسنننائل اإلعنننالن المختمفنننة كاإلذاعنننة

2.913

1.021

58.25%

-0.766

0.446

8

والتمفزيون والصحف والمجالت...
.3

تسننننننتخدم المنظمننننننة اإلعننننننالن لتعزيننننننز صننننننورتيا

3.075

84

1.053

61.50%

0.637

0.526

5

اإليجابية في أذىان جميورىا.
.4
.5
.6
.7
.8

.9

.10
.11
.12

تسنننننتخدم المنظمنننننة اإلعنننننالن لتعرينننننف الجمينننننور
المستيدف بنفسيا.
تستخدم المنظمنة اإلعنالن لتشنجيع الجمينور عمنى

التبرع.

تسنننتخدم وتعنننرض المنظمنننة أنشنننطتيا منننن خنننالل

الموحات المنتشرة في الشوارع.

تتننننوفر داخننننل المنظمننننة لوحننننات إعالنيننننة مختمفننننة
األحجام لعرض أنشطتيا.
تيتم المنظمات بالمحافظة عمى الموحات اإلعالنينة
من التمف واإلىمال.

3.125

1.036

62.50%

1.079

0.284

4

3.013

1.073

60.25%

0.104

0.917

6

2.625

0.891

52.50%

-3.763

0.000

11

3.175

1.088

63.50%

1.438

0.154

2

3.200

1.036

64.00%

1.727

0.088

1

تعمننننل المنظمننننة عمننننى وجننننود الموحننننات اإلعالنيننننة

لممنظمننة فنني أمنناكن جغرافيننة مختمفننة داخننل البمنند

2.575

0.965

51.50%

-3.940

0.000

12

وخارجو.

تحتننوي إعالن نات المنظمننة فنني الصننحف والنش نرات
عمى رسومات وأشكال ممفتة لمنظر.

تقوم المنظمنة بالتجديند والتغيينر فني إعالناتينا فني
جميع الوسائل اإلعالنية.
تتمينننز إعالننننات المنظمنننة فننني الوسنننائل اإلعالنينننة
بالبساطة والوضوح.

جميع فقرات المجال معاً

2.813

0.956

56.25%

-1.754

0.083

10

2.875

0.973

57.50%

-1.149

0.254

9

3.138

1.064

62.75%

1.156

0.251

3

2.956

0.888

59.12%

-0.441

0.661

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥0.05

النتائج المبينة في جدوؿ رقـ ( )15توضح آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور األوؿ (اإلعبلف)
وتبيف النتائج أف الفقرة رقـ ( )8والتي تنص عمى "تيتم المنظمات بالمحافظة عمى الموحات اإلعالنية

من التمف واإلىمال" جاءت في المرتبة األولى مف بيف باقي الفقرات بمتوسط حسابي  37222ووزف
نسبي  ،64.00%والقيمة االحتمالية ) 27288 (Sig.لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند

مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة
المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة ،وفي

المرتبة الثانية نجد اف الفقرة رقـ ( )7التي تنص عمى "تتوفر داخل المنظمة لوحات إعالنية مختمفة

األحجام لعرض أنشطتيا" بمتوسط حسابي  37175ووزف نسبي  ، %63752والقيمة االحتمالية )(Sig.

 27154لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف
متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ
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موافقة متوسطة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة .مما يدل عمى استخداـ المنظمات االىمية الموحات
االعبلنية لدييا كوسيمة اعبلف بطريقة متوسطة.

وفي المراتب األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجاؿ نجد الفقرة رقـ ( )9والتي تنص

عمى "تعمل المنظمة عمى وجود الموحات اإلعالنية لممنظمة في أماكن جغرافية مختمفة داخل البمد

وخارجو" بوسط حسابي  27575ووزف نسبي  ،51.50%والقيمة االحتمالية ) 27222 (Sig.لذلؾ تعتبر
ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه

الفقرة قؿ عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ غير موافقة عمى ىذه الفقرة مف

قبؿ أفراد العينة ،ويسبقيا الفقرة رقـ ( )6والتي تنص عمى "تستخدم وتعرض المنظمة أنشطتيا من

خالل الموحات المنتشرة في الشوارع" بوسط حسابي  27625ووزف نسبي  ،52.50%والقيمة االحتمالية
) 27222 (Sig.لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف
متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قؿ عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ غير

موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة  .مما يدل عمى مما يدؿ عمى قصور إستخداـ المنظمات
ليذه الموحات االعبلنية المعروضة في الشوارع ،مما يمثؿ عامؿ ضعؼ في مجاؿ اإلعبلف لدى ىذه

المنظمات.

وبشكؿ عاـ يبلحظ أف المتوسط الحسابي لكافة فقرات مجاؿ "اإلعبلف"  ،2.956ووزف نسبي

 ، 59.12%والقيمة االحتمالية ) 27661 (Sig.لذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ غير داؿ إحصائيا عند مستوى
داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قؿ عف درجة الموافقة
المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ غير موافقة عمى ىذه المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة ،وىذا يعني

أف المنظمات األىمية في قطاع غزة ال تستخدـ اإلعبلف بالكفاءة المطموبة.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أف الوعي بثقافة اإلعبلف ضعيؼ لدى المنظمات األىمية العاممة في قطاع
غزة ،وبالتالي ال يشعر المسؤولوف عف ىذه المنظمات بفائدة وأىمية اإلعبلف.
وترى الباحثة بضرورة نشر الوعي اإلعبلني لدى كافة المنظمات األىمية في قطاع غزة ،وثقافة
استخدامو مف قبؿ ىذه المنظمات .
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ابو عمرة ( )2211التي أظيرت ضعؼ في ممارسة االعبلف لدى
شركات التاميف في قطاع غزة ،ودراسة ابو عويمي ( )2228حيث لـ تستخدـ المصارؼ االعبلف
بشكؿ مستمر بسبب مايكمفو االعبلف مف تكاليؼ أي اف ىناؾ قصور في ممارسة نشاط االعبلف.
وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة مختاري ( )2217التي أشارت باستخداـ االعبلف بشكؿ جيد وفعاؿ
ومبلئـ لتحقيؽ أىداؼ االتصاؿ مع الجميور ،ودراسة البابا ( )2211التي أظيرت استخداـ شركة
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جواؿ لوسائؿ االعبلف بشكؿ يتسـ بالشمولية والتنوع مثؿ الموحات االعبلنية في الشوارع والصحؼ

والمجبلت ،ودراسة  )2213( Agaraj, et al.التي اشارت الستخداـ االعبلف بشكؿ فعاؿ في
المنظمات غير الربحية.
 .1تحميل فقرات مجال "تنشيط التبرعات":
جدول رقم ()36

المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " تنشيط التبرعات "

م

1

الفقرة

تسننننتخدم المنظمننننة تنشننننيط التبرعننننات كوسننننيمة

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

قيمة

النسبي

اإلختبارT

القيمة

اإلحتمالية الترتيب
)(Sig.

3.163

0.906

63.25%

1.604

0.113

3

 2تقدم المنظمة ىدايا تذكارية لمجيات المانحة.

3.550

0.855

71.00%

5.751

0.000

1

 3تنظم المنظمة معارض لتجنيد األموال.

2.988

1.097

-0.102 59.75%

0.919

5

إتصال مع الجيات المانحة لتجنيد األموال.

ترسل المنظمنة منندوبين عنينا لعنرض الخندمات

 4المقدمننننة لممجتمننننع ولعننننرض اإلنجننننازات عمننننى 3.388

0.961

67.75%

3.606

0.001

2

3.025

1.018

60.50%

0.220

0.827

4

2.700

0.906

-2.963 54.00%

0.004

6

3.135

0.807

1.501

0.137

المؤسسات المانحة.

5
6

تنننننظم المنظمننننة حفننننالت سنننننوية ينننندعى إلييننننا
الجيات المانحة الحالية والمتوقعة.

تعمنننل المنظمنننة عمنننى جمنننع التبنننرع منننن خنننالل
الحمالت في الشوارع واألسواق.
جميع فقرات المجال معاً

62.71%

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

النتائج المبينة في جدوؿ رقـ ( )16توضح آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور األوؿ (تنشيط

التبرعات) وتبيف النتائج أف الفقرة رقـ ( )2والتي تنص عمى "تقدم المنظمة ىدايا تذكارية لمجيات

المانحة" جاءت في المرتبة األولى مف بيف باقي الفقرات بمتوسط حسابي  37552ووزف نسبي
 ،71.00%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27222لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى
داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة
المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مرتفعة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة ،وفي
المرتبة الثانية نجد اف الفقرة رقـ ( )4التي تنص عمى "ترسل المنظمة مندوبين عنيا لعرض الخدمات

المقدمة لممجتمع ولعرض اإلنجازات عمى المؤسسات المانحة" بمتوسط حسابي  37388ووزف نسبي
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 ، 67.75%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27221لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى
داللة  ،a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة

وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة .مما يدل عمى
ممارسة المنظمات االىمية لعرض انجازاتيا عمى المانحيف ،وتقديـ ىدايا تذكارية ليـ لرسـ صورة حسنة

ليا لدىيـ بطريقة متوسطة.

وفي المراتب األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجاؿ نجد الفقرة رقـ ( )6والتي تنص

عمى "تعمؿ المنظمة عمى جمع التبرع من خالل الحمالت في الشوارع واألسواق" بوسط حسابي
 27722ووزف نسبي  ، 54722%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27224لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة
إحصائيا عند مستوى داللة  . a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قؿ عف

درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ غير موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة،

والفقرة رقـ ( )3والتي تنص عمى عمى "تنظم المنظمة معارض لتجنيد األموال" بوسط حسابي 27988
ووزف نسبي  ،59775%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27919لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة
إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قؿ عف

درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ غير موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة.

مما يدل عمى مما يدؿ عمى الضعؼ الحقيقي لممارسة نشاط تنشيط التبرعات ،وعدـ إعتماد المنظمات
عمى المانحيف المحمييف ،وقد يعود ذلؾ لصعوبة توفر مثؿ ىؤالء المانحيف في ظؿ الوضع االقتصادي

المتدىور في قطاع غزة.
وبشكؿ عاـ يبلحظ أف المتوسط الحسابي لكافة الفقرات يساوي  ،3.135وأف المتوسط الحسابي

النسبي بمغ  ،62.71%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27137لذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ غير داؿ
إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ زاد عف

درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة عمى ىذه المجاؿ مف قبؿ أفراد
العينة ،وىذا يعني أف المنظمات في قطاع غزة ال تشعر بأىمية وجدوى تنشيط التبرعات مف خبلؿ
الحمبلت الترويجية في الشوارع واليدايا التذكارية وتنظيـ المعارض.

وتعزو الباحثة ذلك إلى ضعؼ وعي المنظمات بدور االساليب الترويجية بشكؿ عاـ وتنشيط

التبرعات بشكؿ خاص ،وذلؾ لدخوؿ مفيموـ التسويؽ الغير ربحي بوقت متاخر ليذه المنظمات.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبو عمرة ( )2211التي أظيرت عدـ ممارسة تنشيط المبيعات(
تنشيط التبرعات) كأحد عناصر المزيج الترويجي في التاثير عمى رضا العمبلء.
وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة حساـ ( )2216والتي اشارت الى تطبيؽ أساليب تنشيط المبيعات

كجزء مف السياسة الترويجية التي تعتمدىا المؤسسة بدرجة عالية ومرتفعة لموصوؿ الى أكبر عدد
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ممكف مف العمبلء ،ومع دراسة قديح ( )2215والتي أشارت إلى اف تعزيز عبلقة المنظمة مع المموليف
يتـ مف خبلؿ برامج الزيارات الدورية لتوطيد العبلقةز ،كما اختمفت مع دراسة الضمور والشريدة

( )2228والتي أشارت الى أف عنصر تنشيط المبيعات استخداما وتاثير عمى قرار المستيمؾ مقارنة
بباقي العناصر الترويجية ،ومع دراسة  )2212( Frankováالتي اشارت لتنظيـ المناسبات العامة في

المدف مف أجؿ تحفيز واقناع الناس بالتبرع

 .1تحميل فقرات مجال "اإلتصال الشخصي":
جدول رقم ()37

المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " اإلتصال الشخصي "

م

1
2
3

4

الفقرة
تسنتخدم المنظمنة اإلتصنال الشخصني كوسنيمة
إتصال مع الجيات المانحة لتجنيد األموال.

يتمتنننع موظنننف تجنيننند األمنننوال فننني المنظمنننة

بالخبرة الكافية في مجال عممو.

يتمتنننع موظنننف تجنيننند األمنننوال فننني المنظمنننة
باإللمام بالمعمومات الكافية عن المنظمة.

المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

اإلختبارT

القيمة

اإلحتمالية

الترتيب

)(Sig.

3.738

0.910

74.75%

7.245

0.000

6

3.863

0.853

77.25%

9.043

0.000

3

3.938

0.832

78.75%

10.078

0.000

1

يتمتنننع موظنننف تجنيننند األمنننوال فننني المنظمنننة

بإمكانية التنأثير عمنى الجينات المانحنة واقامنة

3.863

0.868

77.25%

8.890

0.000

4

عالقات جيدة معيم.
5
6

يتمتنننع موظنننف تجنيننند األمنننوال فننني المنظمنننة

باألناقة والمباقة في التعامل مع المانحين.

يتمتنننع موظنننف تجنيننند األمنننوال فننني المنظمنننة

بالقدرة عمى اإلقناع والتفاوض والذكا .

3.875

0.848

77.50%

9.234

0.000

2

3.850

0.843

77.00%

9.014

0.000

5

يوجنند عنندد كننافي مننن المننوظفين فنني المنظمننة
 7لتقننننديم كافننننة الخنننندمات والمعمومننننات الكافيننننة

3.538

1.055

70.75%

4.558

0.000

7

لمجيات المانحة.

جميع فقرات المجال معاً

3.809

0.778

76.18%

9.302

0.000

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

النتائج المبينة في جدوؿ رقـ ( )17توضح آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث

(اإلتصاؿ الشخصي) وتبيف النتائج أف الفقرة رقـ ( )3والتي تنص عمى "يتمتع موظف تجنيد األموال

في المنظمة باإللمام بالمعمومات الكافية عن المنظمة" جاءت في المرتية األولى مف بيف باقي
89

الفقرات بمتوسط حسابي  3.938ووزف نسبي  ،78.75%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت 27222
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة

االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مرتفعة
عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة ،وفي المرتبة الثانية نجد اف الفقرة رقـ ( )5والتي تنص عمى

"يتمتع موظف تجنيد األموال في المنظمة باألناقة والمباقة في التعامل مع المانحين" بمتوسط حسابي
 3.875ووزف نسبي  ،77.50%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27222لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة
إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف

درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مرتفعة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد

العينة .مما يدل عمى إىتماـ المنظمات بتأىيؿ موظفييا ،شكبلً وعمماً لعمميات اإلتصاؿ الشخصي مع
المانحيف ،لما يعكسو مظير الموظؼ وسموكو أثناء اإلتصاؿ الشخصي مف طابع لممؤسسة لدى

المانحيف .

وفي المراتب األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجاؿ نجد الفقرة رقـ ( )7والتي

تنص عمى "يوجد عدد كافي من الموظفين في المنظمة لتقديم كافة الخدمات والمعمومات الكافية

لمجيات المانحة" ،بوسط حسابي  37538ووزف نسبي  ،70.75%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت

 2.222لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط
درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة

متوسطة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة ،يسبقيا الفقرة رقـ ( )1والتي تنص عمى "تستخدم
المنظمة اإلتصال الشخصي كوسيمة إتصال مع الجيات المانحة لتجنيد األموال"  ،بوسط حسابي

 37738ووزف نسبي  ،%74775والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27222لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة
إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف

درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مرتفعة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد
العينة .مما يدؿ عمى استخداـ المنظمة وسيمة االتصاؿ الشخصي مف خبلؿ موظفيف مأىميف لمتعامؿ
مع المانحيف .

وبشكؿ عاـ يبلحظ أف المتوسط الحسابي لكافة فقرات مجاؿ "االتصاؿ الشخصي" بمغ ،3.809
ووزف نسبي بمغ  ، 76.18%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27222لذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ داؿ

إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف

درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة عمى ىذا المجاؿ .مما يدل عمى
استخداـ المنظمات االىمية لئلتصاؿ الشخصي لما لو دور ايجابي في التاثير عمى عممية تجنيد

األمواؿ.
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وتعزو الباحثة ذلك الى أىمية اإلتصاؿ الشخصي كعممية تسويقية لممنظمة مف خبلؿ االىتماـ
بتوظيؼ موظؼ تجنيد أمواؿ يتمتع بالمباقة واالقناع في التعامؿ مع المانحيف ،يتـ التعرؼ مف خبللو

عمى سموكيات المانحيف ،إضافة إلى تعريفيـ بالمنظمة ،حيث أنو االتصاؿ الشخصي أسيؿ الطرؽ
لئلقناع.

ويتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة بوكريطة ( ،)2211أبو عمرة ( ،)2211البابا ( )2211والتي

خمصت إلى أىمية ممارسة اإلتصاؿ الشخصي كأحد عناصر المزيج الترويجي في التعرؼ عمى
سموكيات الزبوف مف خبلؿ تدريب وتنمية ميارات رجاؿ البيع ،ودراسة قديح ( )2215والتي أشارت الى
وجود عدد كاؼ مف الموظفيف المؤىميف مع االىتماـ بتدريبيـ وتطويرىـ في المنظمة يساىـ بشكؿ كبير

في تسييؿ عممية تجنيد األمواؿ.
وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الضمور والشريدة ( )2228والتي أشارت الى ضعؼ أىمية

االتصاؿ الشخصي .

 .4تحميل فقرات مجال "التسويق المباشر":
جدول رقم ()38

المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " التسويق المباشر"
م

1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرة

تستخدم المنظمة التسويق المباشر كوسيمة إتصال
مع الجيات المانحة لتجنيد األموال.
تستخدم المنظمة الياتف كوسيمة إتصال مع الجيات

المانحة لتجنيد األموال.

تستخدم المنظمة البريد اإللكتروني كوسيمة إتصال
مع الجيات المانحة لتجنيد األموال.

يحتوي البريد اإللكتروني المرسل لمجيات المانحة
عمى معمومات تفصيمية وكافية عن أنشطة المنظمة.
تستقبل المنظمة ردود عمى البريد اإللكتروني المرسل

لمجيات المانحة.

تتوفر لدى المنظمة قاعدة بيانات لمجيات المانحة.
تجري المنظمة المكالمة التمفونية بزمن كافي لعرض

المعمومات الالزمة عن خدماتيا.

تقوم المنظمة بعمل رسائل صوتية مسجمة بيا

المتوسط

قيمة

القيمة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

اإلختبارT

3.650

0.748

73.00%

7.773

0.000

3.713

0.799

74.25%

7.980

0.000

3

3.900

0.739

78.00%

10.886

0.000

1

3.838

0.665

76.75%

11.272

0.000

2

3.688

0.686

73.75%

8.963

0.000

4

3.775

0.711

75.50%

9.748

0.000

6

3.313

0.880

66.25%

3.176

0.002

9

3.125

0.891

62.50%

1.254

0.213

10
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اإلحتمالية

الترتيب

8

)(Sig.

معمومات عن خدماتيا التي تحتاج إلي تمويل.
تقوم المنظمة بإرسال رسائل إلى الياتف المحمول
عمى فترات منتظمة لعرض الخدمات التي تقدميا

9

3.000

0.842

60.00%

0.000

1.000

11

لغرض تجنيد األموال.

10

يحتوي البريد اإللكتروني عمى معمومات مفصمة
وكافية عن خدمات و أنشطة المنظمة .

3.688

0.773

73.75%

7.956

0.000

5

تقوم المنظمة بالرد عمى استفسارات الجيات المانحة

 11حول عمميا وبرامجيا أو خدماتيا من خالل بريدىا

3.725

0.871

74.50%

7.444

0.000

7

اإللكتروني بسرعة.

جميع فقرات المجال معاً

3.583

0.585

71.66%

8.916

0.000

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

النتائج المبينة في جدوؿ رقـ ( )18توضح آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع

(التسويؽ المباشر) وتبيف النتائج أف الفقرة رقـ ( )3والتي تنص عمى "تستخدم المنظمة البريد
اإللكتروني كوسيمة إتصال مع الجيات المانحة لتجنيد األموال" ،بمتوسط حسابي  10900ووزن

نسبي  ،78.00%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27222لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند
مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة
المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مرتفعة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة .وفي
المرتبة الثانية نجد أف الفقرة رقـ ( )4والتي تنص عمى "يحتوي البريد اإللكتروني المرسل لمجيات

المانحة عمى معمومات تفصيمية وكافية عن أنشطة المنظمة" ،بمتوسط حسابي  10181ووزن نسبي
 ،76.75%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27222لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى

داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة
المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة .مما يدل

عمى إىتماـ المنظمات بمواكبة التطور التكنولوجي ،وذلؾ عبر إستخداـ وسائؿ اإلتصاؿ الحديثة في
عممية التسويؽ المباشر ،مما يخمؽ لدييا آفاؽ أوسع لئلتصاؿ.
وفي المراتب األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجاؿ نجد الفقرة رقـ ( )9والتي

تنص عمى "تقوم المنظمة بإرسال رسائل إلى الياتف المحمول عمى فترات منتظمة لعرض الخدمات

التي تقدميا لغرض تجنيد األموال" ،بوسط حسابي  37222ووزف نسبي  ،60.00%والقيمة االحتمالية
) (Sig.بمغت  17222لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ
عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة تساوي درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف

ىناؾ موافقة محايدة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة .يسبقيا الفقرة رقـ ( )8والتي تنص عمى "تقوم
92

المنظمة بعمل رسائل صوتية مسجمة بيا معمومات عن خدماتيا التي تحتاج إلي تمويل" ،بوسط
حسابي  37125ووزف نسبي  ،62.50%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27213لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة
غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة

زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ

أفراد العينة .مما يدل عمى إستخداـ اليواتؼ الذكية في عممية التسويؽ المباشر مف قبؿ المنظمات
بطريقة متوسطة وتعتقد الباحثة أف ذلؾ يعود إلى إعتبار المنظمات األىمية بأف التواصؿ عبر اليواتؼ

الذكية أقؿ رسمية مف البريد اإللكتروني .

وبشكؿ عاـ يبلحظ أف المتوسط الحسابي لكافة فقرات مجاؿ "التسويؽ المباشر" بمغ  ،3.583ووزف

نسبي بمغ  ،71.66%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27222لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند

مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة

المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة عمى ىذا المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة .وىذا
يعني أف المنظمات األىمية في قطاع غزة تستخدـ التسويؽ المباشر بالكفاءة المطموبة في عممية تجنيد

األمواؿ.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أف تكمفة اساليب التسويؽ المباشر قميمة نسبيا مقارنة مع اساليب الترويج
االخرى ،اضافة إلى أىمية دور التسويؽ المباشر في التعريؼ بنشاطات المنظمة ،واكتساب ثقة
المموليف ،مما يخدـ أىداؼ المنظمة في الحصوؿ عمى الدعـ المالي البلزـ لتمويؿ أنشطتيا.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبو حمادة ( ،)2212البابا ( ،)2211الشمري ( )2212والتي اشارت

الى فعالية دور التسويؽ المباشر وكفاءة استخدامو.

وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة أبو عمرة ( )2211والتي أشارت الى ضعؼ ممارسة التسويؽ

المباشر كأحد عناصر المزيج الترويجي.

 .5تحميل فقرات مجال "العالقات العامة":
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جدول رقم ()39

المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " العالقات العامة"
م

1

الفقرة
تسنتخدم المنظمننة العالقننات العامننة كوسننيمة إتصننال مننع
الجيات المانحة لتجنيد األموال .

المتوسط

قيمة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

اإلختبارT

4.000

0.712

80.00%

12.570

القيمة

اإلحتمالية
)(Sig.
0.000

الترتيب

1

تصنندر العالقننات العامننة فنني المنظمننة نش نرات وكتيبننات
2

إلمننداد الجيننات المانحننة بالمعمومننات وأنشننطة المنظمننة

3.900

0.866

78.00%

9.299

0.000

2

ككل.
3
4
5
6

تنننظم العالقننات العامننة فنني المنظمننة مننؤتمرات وننندوات
لعرض أنشطتيا والترويج عن نفسيا.
تنندعو العالقننات العامننة فنني المنظمننة الجيننات المانحننة
لحضور المؤتمرات والندوات المنعقدة.
ترسم العالقات العامة صورة عن المنظمة تعكنس حجنم

التمويل من الجيات المانحة.

تيننتم العالقننات العامننة بتحننديث البيانننات عننن الممننولين

وكل ما ىو جديد خاص بيم.

3.425

1.003

68.50%

3.788

0.000

6

3.463

0.899

69.25%

4.600

0.000

5

3.563

0.926

71.25%

5.435

0.000

4

3.738

0.670

74.75%

9.842

0.000

3

تعرض العالقات العامة في المنظمة إنجنازات المؤسسنة
7

8

منننن خنننالل وسنننائل اإلعنننالم مثنننل التمفزينننون أو الرادينننو

وغيرىا.

ترعننى العالقننات العامننة فنني المنظمننة بعننض المناسننبات

واألحننننداث اإلجتماعينننننة لتوضنننننيح دورىننننا فننننني خدمنننننة

3.050

3.250

0.992

0.819

61.00%

65.00%

0.451

2.730

0.653

0.008

9

8

المجتمع.
9

تسننناىم العالقنننات العامنننة بتغيينننر اتجاىنننات المنننانحين
اتجنننناه عنننندد مننننن الخنننندمات والقضننننايا التنننني تطرحيننننا

3.388

0.803

67.75%

4.314

0.000

7

المنظمة.
جميع فقرات المجال معاً

3.531

0.623

70.61%

7.614

0.000

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

النتائج المبينة في جدوؿ رقـ ( )19توضح آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الخامس

(العبلقات العامة) وتبيف النتائج أف الفقرة رقـ ( )1والتي تنص عمى "تستخدم المنظمة العالقات العامة

كوسيمة إتصال مع الجيات المانحة لتجنيد األموال" ،بوسط حسابي  4722ووزف نسبي ،80.00%

والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  2.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة
 ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي
 ، 3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مرتفعة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة .وفي المرتبة الثانية نجد اف

الفقرة رقـ رقـ ( )2والتي تنص عمى "تصدر العالقات العامة في المنظمة نشرات وكتيبات إلمداد
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الجيات المانحة بالمعمومات وأنشطة المنظمة ككل" ،بوسط حسابي  37922ووزف نسبي ،78.00%
والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27222لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة

 ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي
 ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مرتفعة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة .مما يدل عمى إىتماـ
المنظمات األىمية بالتواصؿ مع المانحيف عبر دوائر مختصة بالعبلقات العامة ،لمتمكف مف التواصؿ

الفعاؿ معيـ وصوالً لدفعيـ لتمويؿ خدمات المنظمة ،لذلؾ تولي العبلقات العامة إىتماماً بنشر
أنشطتيا عبر الكتيبات ووسائؿ االعبلـ.

وفي المراتب األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجاؿ نجد أف الفقرة رقـ ( )7والتي

تنص عمى "تعرض العالقات العامة في المنظمة إنجازات المؤسسة من خالل وسائل اإلعالم مثل

التمفزيون أو الراديو وغيرىا" ،بوسط حسابي  37252ووزف نسبي  ،61.00%والقيمة االحتمالية
) (Sig.بمغت  27653لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ
عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف
ىناؾ موافقة متوسطة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة .ويسبقيا الفقرة رقـ ( )8والتي تنص عمى

" ترعى العالقات العامة في المنظمة بعض المناسبات واألحداث اإلجتماعية لتوضيح دورىا في خدمة

المجتمع" ،بوسط حسابي  3.252ووزف نسبي  ،65.00%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت 27228
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة
االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة

عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة .مما يدل عمى ضعؼ الجانب المجتمعي لدى العبلقات العامة في
ىذه المنظمات ،سواء مف حيث إستخداـ وسائؿ االعبلـ (التمفزيوف ،والراديو) ،أو المشاركة في

المناسبات اإلجتماعية ،والذي قد تعزوه ىذه المنظمات لمتكمفة المرتفعة لمثؿ ىذه األنشطة ،والتي قد
تنعكس بشكؿ آخر عمى أنشطتيا الرئيسة في ظؿ محدودية التمويؿ المتوفر لمثؿ ىذه المنظمات.
وبشكؿ عاـ يمكف يبلحظ أف المتوسط الحسابي لكافة فقرات المجاؿ بمغ  ،3.531ووزف نسبي بمغ
 ،70.61%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27222لذلؾ تعتبر ىذا المجاؿ داؿ إحصائيا عند مستوى
داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة
المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة عمى ىذا المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة .وىذا
يعني أف المنظمات في قطاع غزة تستخدـ العبلقات العامة بالكفاءة المطموبة في عممية تجنيد األمواؿ.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أف اإلدراؾ المتزايد مف قبؿ المنظمات األىمية ألىمية العبلقات العامة في
التعامؿ مع مجتمع المموليف الحالييف وجذب مموليف جدد ،فنقناع المموليف بالمشروع وأىدافو النبيمة
وقدرات المنظمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ يجعميا قادرة عمى جذب الدعـ المالي المطموب.
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وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبو عرمانة ( )2213والتي أشارت الى دور العبلقات العاقة في

استقطاب الطمبة بدرجة متوسطة ،ودراسة البابا ( )2211والتي اشارت الى استخداـ العبلقات العامة ـ
خبلؿ رعايات واىتمامات الشركة لممسئولية االجتماعية والمناسبات الوطنية والمجتمعية ،ودراسة

الضمور والشريدة ( )2228والتي اشارت الى اف العبلقات العامة تمعب دور ىاـ في التاثير عى قرار

المستيمؾ.

وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة أبو عمرة ( ،)2211ودراسة مسيمي ( ،)2229ودراسة أبو السعيد

وعابد ( )2228والتي أظيرت لوجود فيـ سطحي بالدور الحقيقي لمعبلقات العامة ،حيث أنيا التجد
اىتماـ كافيا مف قبؿ المنظمات و بالتالي ضعؼ ممارسة أنشطة العبلقات العامة لدييا.
 .6تحميل جميع أبعاد اإلتصاالت التسويقية:

النتائج المبينة في جدوؿ رقـ ( )22توضح آراء أفراد عينة الدراسة في أبعاد (اإلتصاالت

التسويقية) وتبيف النتائج أف أكثر أبعاد اإلتصاالت التسويقية ىو (اإلتصاؿ الشخصي) ،حيث ناؿ
أعمى نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%76.18يمييا (التسويؽ المباشر) ،حيث نالت نسبة قبوؿ بمغت

(،)%71.66أما أقميا (اإلعبلف) ،بنسبة ( ،)%59712مما يؤكد عمى ضعؼ الوعي اإلعبلني لدى

كؿ مف القائميف عمى المنظمات األىمية الفمسطينية ،ولدى المانحيف الداخمييف ،رغـ أف اإلعبلف مف
شأنو تدعيـ كافة األبعاد األخرى لئلتصاؿ التسويقي ،والتي قد تضعؼ بضعؼ اإلعبلف.
جدول رقم ()10
المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال ) (Sig.لجميع فقرات اإلتصاالت التسويقية

القيمة

المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

اإلختبارT

اإلعالن

2.956

0.888

59.12%

-0.441

0.661

تنشيط التبرعات

3.135

0.807

62.71%

1.501

0.137

4

اإلتصال الشخصي

3.809

0.778

76.18%

9.302

0.000

1

التسويق المباشر

3.583

0.585

71.66%

8.916

0.000

2

العالقات العامة

3.531

0.623

70.61%

7.614

0.000

3

الدرجة النيائية

3.381

0.583

67.62%

5.845

0.000

المجال

اإلحتمالية

الترتيب

5

)(Sig.

مف جدوؿ ( )22تبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات اإلتصاالت التسويقية يساوي
( 3.381الدرجة الكمية مف  )5أي أف المتوسط الحسابي النسبي ،%67.62قيمة اإلختبار  5.845وأف
القيمة اإلحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة
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 ،α≥0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة اإلستجابة لجميع فقراتو قد زاد عف درجة الحياد وىي 3
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات اإلتصاالت التسويقية بشكؿ عاـ.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كبل مف البابا ( ،)2211نجيب ( )2212والتي أشارت ألىمية

الدور االيجابي الذي تمعبو االتصاالت التسويقية .

وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة أبو عمرة ( ،)2211ودراسة الضمور والشريدة ( )2228حيث
يوجد قصور في استخداـ عناصر (المزيج الترويجي) االتصاالت التسويقية.
 .7تحميل فقرات مجال "تجنيد األموال":
جدول رقم ()13
المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " تجنيد األموال"
م

1
2
3
4
5

الفقرة
يوجنند لنندى المنظمننة اسننتقرار فنني

حجم التمويل.

تتنننننننوع مصننننننادر التمويننننننل لنننننندى

المنظمة.

يتمتننع حجننم التمويننل فنني المنظمننة
في زيادة دائمة.

لنندى المنظمننة القنندرة عمننى جننذب
ممولين جدد.
لدى المنظمة القدرة عمى االحتفاظ
بالممولين الحاليين.

القيمة

المتوسط االنحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

اإلختبارT

2.813

0.982

56.25%

-1.708

0.092

3.075

1.016

61.50%

0.660

0.511

7

2.575

0.925

51.50%

-4.111

0.000

13

2.975

0.914

59.50%

-0.245

0.807

9

3.088

0.970

61.75%

0.807

0.422

6

اإلحتمالية

الترتيب

11

)(Sig.

نجحننننت المنظمننننة بالوصننننول إلننننى
6

7

8

مصنننننادر تموينننننل متعنننننددة لننننندعم
أنشطتيا خالل الفترة الماضية

تتمتنننننع المنظمنننننة بالقننننندرة عمنننننى
استيفا شروط الممولين.

تتمتنننننع المنظمنننننة بالقننننندرة عمنننننى
التعامننل مننع المتطمبننات المختمفننة

2.963

1.012

59.25%

-0.331

0.741

10

3.125

1.072

62.50%

1.043

0.300

5

3.163

1.084

63.25%

1.340

0.184

3

لمممولين.
9

يوجد انسجام بنين بنرامج المنظمنة
وسياسات الممولين.

3.138

1.064

62.75%

1.156

0.251

4

تسنننننناعد وحنننننندة تجنينننننند األمننننننوال
10

المنظمنننننة فننننني تعزينننننز عالقاتينننننا
بالمجتمع .

3.050

0.980

97

61.00%

0.457

0.649

8

الفقرة

م

المتوسط االنحراف

الوزن

قيمة

المعياري

النسبي

اإلختبارT

الحسابي

القيمة

اإلحتمالية

الترتيب

)(Sig.

تحصل المنظمة عمى تمويل طويل
11

12

األجننننل لمشنننناريع إسننننتمرت عنننندة

سنوات.

تقنننوم المنظمنننة بتننندريب الكفنننا ات

البشنننننرية عمنننننى احننننندث الوسنننننائل

2.788

3.338

1.099

1.078

55.75%

66.75%

-1.730

2.799

0.088

0.006

12

2

لعممية تجنيد األموال.
تعتبننننر ثقننننة الممننننولين بالمنظمننننة
13

عامننل أساسنني يسنناعد فنني عمميننو

3.838

0.974

76.75%

7.694

0.000

جميع فقرات المجال معاً

3.071

0.904

61.42%

0.704

0.484

تجنيد األموال.

1

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

النتائج المبينة في جدوؿ رقـ ( )21توضح آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور السادس

(تجنيد األمواؿ) ،وتبيف النتائج أف الفقرة رقـ ( )13والتي تنص عمى " تعتبر ثقة الممولين بالمنظمة
عامل أساسي يساعد في عمميو تجنيد األموال " جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة المتوسط

الحسابي  37838بوزف نسبي  ، 76.75%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27222لذلؾ تعتبر ىذه
الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة
زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مرتفعة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ

أفراد العينة .وفي المرتبة الثانية نجد اف الفقرة رقـ ( )12التي تنص عمى "تقوم المنظمة بتدريب
الكفا ات البشرية عمى احدث الوسائل لعممية تجنيد األموال" بمتوسط حسابي  37338بوزف نسبي بمغ

 ، 66.75%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27226لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى
داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة
المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة .مما يدل

عمى أف الثقة عامؿ ميـ وأساسي في دعـ عممية تجنيد األمواؿ وزيادة فرصة حصوليا عمى التمويؿ،

حيث اف افتقار المنظمات االىمية لعامؿ الثقة مف المموليف يقمؿ مف فرصة حصوليا عمى التمويؿ
ويجعميا عرضة لخسارة المموليف ،اضافة الى اىتماـ المنظمة بتأىيؿ الكادر البشري وتدريبو عمى

أحدث الوسائؿ لعممية تجنيد االمواؿ يدعـ مف عممية تجنيد األمواؿ.

وفي المراتب األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجاؿ نجد الفقرة رقـ ( )3والتي تنص

عمى "يتمتع حجم التمويل في المنظمة في زيادة دائمة" بوسط حسابي  27575ووزف نسبي 51.50%
 ،والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27222لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة
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 ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قؿ عف درجة الموافقة المتوسطة وىي

 ،3وىذا يعني أف ىناؾ غير موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة .ويسبقيا الفقرة رقـ ()11
والتي تنص عمى "تحصل المنظمة عمى تمويل طويل األجل لمشاريع إستمرت عدة سنوات" بوسط

حسابي  27788ووزف نسبي  ،55.75%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27288لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة
غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة

قؿ عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ غير موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ

أفراد العينة .مما يدل عمى ضعؼ قدرة المنظمات األىمية عمى توفير التمويؿ لفترات طويمة تمكنيا مف
تنفيذ مشاريع طويمة األمد.
بشكؿ عاـ يبلحظ أف المتوسط الحسابي لكافة فقرات مجاؿ "تجنيد األمواؿ" بمغ  ،3.071بوزف نسبي

 ، 61.42%والقيمة االحتمالية ) (Sig.بمغت  27484لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند
مستوى داللة  ، a=0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ زاد عف درجة الموافقة
المتوسطة وىي  ،3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة متوسطة عمى ىذا المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة .مما
يدؿ عمى أف المنظمات في قطاع غزة ال تستطيع تجنيد األمواؿ بالكفاءة المطموبة ،وأف المنظمات

األىمية تعاني مف مشاكؿ في التمويؿ مما يؤثر عمى ممارستيا النشطتيا ويرجع ذلؾ إلى أف عممية

التمويؿ لدى المانحيف تتأثر بشكؿ رئيس بقدرة المنظمات األىمية عمى اقناع وكسب ثقة المانحيف
وتاىيؿ وتدريب العامميف في المنظمة لمقدرة عمى استيقاء شروط الممموليف مما ينعكس عمى نجاح

المنظمات في تجنيد األمواؿ.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ابو الروس ( ،)2215ودراسة الشوبكي وأبو شمالة ()2213
والتي أظيرت موافقة مف قبؿ افراد العينة عمى أىمية ثقة المموليف ،ومدى توفر كفاءات بشرية لدييا
القدرة عمى التعامؿ مع متطمبات التمويؿ لدعـ نجاح عممية تجنيد األمواؿ وبقاء المنظمات واستمرار

انشطتيا ،ودراسة ( Smit&Kilbey (2010والتي خمصت إلى وجود العديد مف المشاكؿ والتحديات

التي تواجو المنظمات األىمية في ضماف اإلستدامة المالية ،ودراسة أبو دقة ( )2225والتي اشارت الى
اف كفاءة وفعالية استخداـ االمواؿ ترتبط ارتباطا وثيقا في عممية تجنيد االمواؿ ،ودراسة الحيدري

( )2224والتي اشارت الثر كفاءة العامميف في تجنيد االمواؿ.
كما اختمفت مع دراسة الجرجاوي ( )2212مف حيث ضرورة توافر الثقة والقدرة التشغيمية
ومساىمة الكفاءة البشرية في نجاح عممية تجنيد االمواؿ.
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ثالثاً :إخحبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)  (  0.05بين اإلتصاالت

التسويقية و تجنيد األموال لدى المنظمات األىمية.
ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)  (  0.05بين اإلعالن لدى المنظمات
األىمية وتجنيد األموال.

من نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط يمكن استنتاج ما يمي:
 معامؿ االرتباط =  ،0.554وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة طردية متوسطة بيف اإلعبلف لدىالمنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ.

الم َّ
عدؿ=  ،0.307وىذا يعني أف  %30.7مف التغير في درجة تجنيد األمواؿ
 معامؿ التحديد ُ(المتغير التابع) تـ تفسيره مف خبلؿ درجة إستخداـ المنظمات األىمية لئلعبلف في اإلتصاالت
التسويقية والنسبة المتبقية  %69.3قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر عمى نجاح المنظمات

األىمية في تجنيد أمواليا.

 قيمة اإلختبار  ،5.883 = Tوالقيمة اإلحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وىي أقؿ مف مستوىالداللة

α≥0.05

وىذا يدؿ عمى وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية

لئلعبلف في اإلتصاالت التسويقية عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.
جدول رقم ()11

تحميل االنحدار الخطي البسيط -بين اإلعالن لدى المنظمات األىمية وتجنيداألموال

معامالت االنحدار

قيمة إختبار T

القيمة اإلحتمالية Sig.

المتغير المستقل
المقدار الثابت

1.403

4.739

0.000

اإلعالن

0.564

5.883

0.000

المعدَّل= 0.307
معامل التحديد ُ

معامل االرتباط = 0.554

ومف نتائج التحميؿ تستخمص الباحثة أنو يوجد عبلقة ارتباط موجبة متوسطة بيف ممارسة االعبلف لدى

المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ ،بحيث كمما زاد تطبيؽ ممارسة اإلعبلف كأحد وسائؿ االتصاالت
التسويقية في المنظمات األىمية زاد تجنيد األمواؿ ،كذلؾ يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى

 α≥0.05لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية لئلعبلف في اإلتصاالت التسويقية عمى نجاح المنظمات
األىمية في تجنيد أمواليا.
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وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف اإلعبلف واحدا مف أىـ أدوات اإلتصاؿ التسويقي التي تساعد المنظمة في
تعريؼ الجميور المستيدؼ (المموليف) بنفسيا بيدؼ الحصوؿ عمى التمويؿ.

وترى الباحثة أف إعبلف المنظمة ألنشطتيا ومشاريعيا عبر وسائؿ االعبلـ المختمفة كالتمفاز ،والراديو،

واالعبلف ومف خبلؿ عبر الممصقات في الشوارع يعزز صورتيا لدى كافة شرائج الجميور المختمفة
مف مموليف وعمبلء ومستفيديف ،ويزيد فرصة حصوليا عمى التمويؿ .

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  )2013( Agaraj, et al.والتي خمصت إلى وجود أثر لئلعبلف عمى
نجاح المنظمات األىمية في تجنيد األمواؿ ،ودراسة  )2012( Frankováوالتي خمصت إلى أف عمى
المنظمة القياـ بأداء مجموعة واسعة مف األنشطة التسويقية مثؿ اإلعبلف إلجتذاب األمواؿ ،كما تتفؽ

مع دراسة ساري والسبليمة ( )2008والتي خمصت أف مف أىـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيري لجمع
التبرعات التمفاز حيث إحتؿ المرتبة األولى مف حيث قدرتو عمى نشر المعمومات المتعمقة بحممة جمع

التبرعات إلى األفراد ،ثـ الصحؼ ثـ الرسائؿ القصيرة عبر الياتؼ النقاؿ.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (  0.05بين تنشيط التبرعات لدى
المنظمات األىمية وتجنيد األموال.

من نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط يمكن استنتاج ما يمي:
 معامؿ االرتباط =  ،0.480وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة طردية متوسطة بيف تنشيط التبرعاتلدى المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ.

الم َّ
عدؿ=  ،0.230وىذا يعني أف  %23.0مف التغير في درجة تجنيد األمواؿ
 معامؿ التحديد ُ(المتغير التابع) تـ تفسيره مف خبلؿ درجة إستخداـ المنظمات األىمية لتنشيط التبرعات في
اإلتصاالت التسويقية والنسبة المتبقية  %77.0قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر عمى نجاح

المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.

 قيمة اإلختبار  ،4.833 = Tوالقيمة اإلحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وىي أقؿ مف مستوىالداللة

α≥0.05

وىذا يدؿ عمى وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية

لتنشيط التبرعات في اإلتصاالت التسويقية عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.
جدول رقم ()11

تحميل االنحدار الخطي البسيط -بين تنشيط التبرعات لدى المنظمات األىمية وتجنيداألموال

معامالت االنحدار

قيمة إختبار T

القيمة اإلحتمالية Sig.

المتغير المستقل
المقدار الثابت

1.384

3.843

0.000

تنشيط التبرعات

0.538

4.833

0.000

المعدَّل= 0.230
معامل التحديد ُ

معامل االرتباط = 0.480
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ومف نتائج التحميؿ تستخمص الباحثة أنو يوجد عبلقة ارتباط موجبة متوسطة بيف ممارسة تنشيط
التبرعات لدى المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ ،بحيث كمما زاد تطبيؽ ممارسة تنشيط التبرعات كأحد

وسائؿ االتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية زاد تجنيد األمواؿ ،كذلؾ يوجد أثر ذو داللة

إحصائية عند مستوى  α≥ 0.05لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية لتنشيط التبرعات في اإلتصاالت

التسويقية عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف تنشيط التبرعات يساعد المنظمة عمى بناء عبلقات مع المتبرعيف الذيف

يدعموف المنظمة االىمية ،حيث اف ىذه الشريحة مصدر ميـ لدعـ المنظمة.

وترى الباحثة أف اىتماـ المنظمة بتنظيـ المعارض واقامة حفبلت استقباؿ المانحيف وتقديـ اليدايا ليـ
والوقوؼ معيـ في مناسباتيـ يعمؿ عمى تحفيز المانحيف الحالييف وترؾ اثر ايجابي لدى المانحيف

المتوقعيف لدعـ عممية التمويؿ.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ( Franková (2012والتي خمصت إلى أف تنظيـ المناسبات العامة

والرعايات والتعاوف مع الشركاء مف أجؿ تحفيز واقناع الناس بالتبرع وبناء اتصاالت قوية وفعالة يؤمف
قدرة المنظمة عمى اداء أنشطتيا مف خبلؿ توفر التمويؿ ،كما تتفؽ مع دراسة الجرجاوي ()2012

والتي خمصت عمى أىمية تنظيـ زيارات دورية لممموليف لتوطيد العبلقة وبناء جسور مف التواصؿ

المستمر تساعدىا في عممية تجنيد االمواؿ.

 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (  0.05بين اإل تصال الشخصي
لدى المنظمات األىمية وتجنيد األموال.

من نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط يمكن استنتاج ما يمي:
 معامؿ االرتباط =  ،0.563وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة طردية متوسطة بيف اإلتصاؿالشخصي لدى المنظمات األىمية وتجنيداألمواؿ.

الم َّ
عدؿ=  ،0.317وىذا يعني أف  %31.7مف التغير في درجة تجنيد األمواؿ
 معامؿ التحديد ُ(المتغير التابع) تـ تفسيره مف خبلؿ درجة إستخداـ المنظمات األىمية لئلتصاؿ الشخصي في
اإلتصاالت التسويقية والنسبة المتبقية  %68.3قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر عمى نجاح

المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.

 قيمة اإلختبار  ،6.011 = Tوالقيمة اإلحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000ىي أقؿ مف مستوىالداللة

α≥0.05

وىذا يدؿ عمى وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية

لئلتصاؿ الشخصي في اإلتصاالت التسويقية عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.
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جدول رقم ()14

تحميل االنحدار الخطي البسيط -بين اإل تصال الشخصي لدى المنظمات األىمية وتجنيداألموال

المتغير المستقل

معامالت االنحدار قيمة إختبار  Tالقيمة اإلحتمالية Sig.

المقدار الثابت

0.580

1.370

0.175

اإل تصال الشخصي

0.654

6.011

0.000

المعدَّل= 0.317
معامل التحديد ُ

معامل االرتباط = 0.563

وبالتالي يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  α≥ 0.05لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية
لئلتصاؿ الشخصي في اإلتصاالت التسويقية عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.
ومف نتائج التحميؿ تستخمص الباحثة أنو يوجد عبلقة ارتباط موجبة متوسطة بيف ممارسة االتصاؿ
الشخصي لدى المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ ،بحيث كمما زاد تطبيؽ ممارسة االتصاؿ الشخصي
كأحد وسائؿ االتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية زاد تجنيد األمواؿ ،كذلؾ يوجد أثر ذو داللة

إحصائية عند مستوى  α≥ 0.05لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية لبلتصاؿ الشخصي في
اإلتصاالت التسويقية عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف االتصاؿ الشخصي مف وسائؿ االتصاؿ الفعالة مع الجيات المانحة ،وال
يتطمب استخداـ تقنيات أو امكانيات معقدة فيو متاح لمجميع.
وترى الباحثة أف االتصاؿ الشخصي أسيؿ الطرؽ لئلقناع ،يعمؿ عمى التعرؼ عمى سموكيات
المانحيف ومف ثـ القدرة عمى كسب ثقتيـ والتاثير عمييـ ،حيث أف االتصاؿ وجيا لوجو يوفر فرصة

فريدة لمحديث شخصيا مع المانحيف وبناء عبلقة وكسب ردة الفعؿ والقدرة عمى تجنيد األمواؿ.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة قديح ( ،)2015دراسة  ،)2009( Silvermanودراسة الحيدري
( )2004والتي خمصت الى الدور الذي يمعبو الموظؼ المؤىؿ في عممية تجنيد األمواؿ  ،حيث أف
امتبلؾ الموظؼ المعرفة الكاممة بسياسات وقوانيف الجمعية والمعمومات الكافية لتقديميا لممموؿ يزيد

مف فرصة المنظمة في تحسيف عممية تجنيد االمواؿ.

 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)  (  0.05بين التسويق المباشر لدى
المنظمات األىمية وتجنيد األموال.

من نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط يمكن استنتاج ما يمي:
 معامؿ االرتباط =  ،0.649وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة طردية متوسطة بيف التسويؽ المباشرلدى المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ.

103

الم َّ
عدؿ=  ،0.421وىذا يعني أف  %42.1مف التغير في درجة تجنيد األمواؿ
 معامؿ التحديد ُ(المتغير التابع) تـ تفسيره مف خبلؿ درجة إستخداـ المنظمات األىمية لمتسويؽ المباشر في
اإلتصاالت التسويقية والنسبة المتبقية  %57.9قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر عمى نجاح

المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.

 قيمة اإلختبار  ،7.838 = Tوالقيمة اإلحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وىي أقؿ مف مستوىالداللة

α≥0.05

وىذا يدؿ عمى وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية

لمتسويؽ المباشر في اإلتصاالت التسويقية عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.
جدول رقم ()15

تحميل االنحدار الخطي البسيط -بين التسويق المباشر لدى المنظمات األىمية وتجنيداألموال

المتغير المستقل

معامالت االنحدار قيمة إختبار  Tالقيمة اإلحتمالية Sig.

المقدار الثابت

-0.525

-1.087

0.280

التسويق المباشر

1.004

7.838

0.000

المعدَّل= 0.421
معامل التحديد ُ

معامل االرتباط = 0.649

وبالتالي يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  α≥ 0.05لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية
لمتسويؽ المباشر في اإلتصاالت التسويقية عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.
ومف نتائج التحميؿ تستخمص الباحثة أنو يوجد عبلقة ارتباط موجبة متوسطة بيف ممارسة التسويؽ

المباشر لدى المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ ،بحيث كمما زاد تطبيؽ ممارسة التسويؽ المباشر كأحد
وسائؿ االتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية زاد تجنيد األمواؿ ،كذلؾ يوجد أثر ذو داللة

إحصائية عند مستوى  α≥ 0.05لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية لمتسويؽ المباشر في اإلتصاالت
التسويقية عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف التسويؽ المباشر وسيمة اتصاؿ تفاعمي غير مكمفة نسبيا ،تؤدي نتائج

سريعة لتعزيز العبلقات مع الداعميف .

وترى الباحثة أف استخداـ التسويؽ المباشر بأداوتو المختمفة يمكف المنظمة مف الوصوؿ إلى أكبر كـ
ممكف مف الداعميف الجدد واالحتفاظ وتعزيز العبلقات مع المموليف الحالييف ،مف خبلؿ االحتفاظ

بقاعدة بيانات حديثة ودقيقة ومتكاممة عف متطمبات المانحيف ،مما يسيـ في عممية تجنيد األمواؿ

لممانحيف ،مع إعطاء أىمية لمدور المتزايد الذي يمعبو الياتؼ في لما يوفره مف فرصة لمحوار المباشر
مع المموليف مما ينتج عف ذلؾ تبادؿ في المعمومات والمعرفة.
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وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ساري والسبليمة ( )2008والتي خمصت إلى دور الرسائؿ القصيرة عبر

الياتؼ النقاؿ كوسيمة اتصاؿ لجمع التبرعات .

 .5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (  0.05بين العالقات العامة لدى
المنظمات األىمية وتجنيد األموال.

من نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط يمكن استنتاج ما يمي:
 معامؿ االرتباط =  ،0.621وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة طردية متوسطة بيف العبلقات العامةلدى المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ.

الم َّ
عدؿ=  ،0.385وىذا يعني أف  %38.5مف التغير في درجة تجنيد األمواؿ
 معامؿ التحديد ُ(المتغير التابع) تـ تفسيره مف خبلؿ درجة إستخداـ المنظمات األىمية لمعبلقات العامة في
اإلتصاالت التسويقية والنسبة المتبقية  %61.5قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر عمى نجاح

المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.

 قيمة اإلختبار  ،6.992 = Tوالقيمة اإلحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وىي أقؿ مف مستوىالداللة

α≥0.05

وىذا يدؿ عمى وجود أثر ذو داللة إحصائية لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية

لمعبلقات العامة في اإلتصاالت التسويقية عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.
جدول رقم ()16
تحميل االنحدار الخطي البسيط -بين العالقات العامة لدى المنظمات األىمية وتجنيداألموال

المتغير المستقل

معامالت االنحدار قيمة إختبار  Tالقيمة اإلحتمالية Sig.

المقدار الثابت

-0.108

-0.234

0.815

العالقات العامة

0.901

6.992

0.000

المعدَّل= 0.385
معامل التحديد ُ

معامل االرتباط = 0.621

وبالتالي يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  α≥ 0.05لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية

لمعبلقات العامة في اإلتصاالت التسويقية عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.

ومف نتائج التحميؿ تستخمص الباحثة أنو يوجد عبلقة ارتباط موجبة متوسطة بيف ممارسة العبلقات
العامة لدى المنظمات األىمية وتجنيد األمواؿ ،بحيث كمما زاد تطبيؽ نشاط العبلقات العامة كأحد

وسائؿ االتصاالت التسويقية في المنظمات األىمية زاد تجنيد األمواؿ ،كذلؾ يوجد أثر ذو داللة

إحصائية عند مستوى  α≥ 0.05لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية لمعبلقات العامة في اإلتصاالت

التسويقية عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد أمواليا.
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وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف العبلقات العامة تيتـ ببناء عبلقات جيدة بيف المنظمة وجميورىا والسعي

لتحقيؽ الرضا والتفاىـ المتبادؿ ،وبناء صورة جيدة لممنظمة مما يدعـ عممية تجنيد األمواؿ .

وترى الباحثة أف كفاءة العبلقات العامة مف خبلؿ موظفيف ذوي قدرات وميارات عالية ضرورية جدا

لقدرة المنظمات األىمية لمتواصؿ مع المموليف ،اقناعيـ بالمنظمة وبمشاريعيا لكسب ثقتيـ وتأييدىـ

وبناء عبلقات طيبة وجيدة .

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  )2012( Frankováوالتي خمصت الى اف العبلقات العامة تساعد

المنظمة عمى تجنيد األمواؿ وبالتالي تؤمف قدرتيا عمى أداء أنشطتيا وأىدافيا.
الفرضية الرئيسة الثانية:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (   0.05حوؿ درجة إستجابة أفراد

عينة الدراسة لئلتصاالت التسويقية تعزى لمعوامؿ الديمغرافية والتنظيمية المميزة لكؿ منظمة (الجنس،
عمر المستجيب ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة ،عمر

المنظمة ،نوع المنظمة ،نشاط المنظمة ،حجـ التمويؿ ،نوع التمويؿ).
تـ استخداـ اختبار "  Tلعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية
وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانات .كذلؾ تـ استخداـ اختبار " التبايف

األحادي " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية وىػذا االختبػار معممػي يصػمح لمقارنػة 2
متوسطات أو أكثر.

وتنقسم ىذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية التالية:

.6

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد

عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى لمتغير (الجنس).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )02تبيف أف قيمة  Tالمحسوبة المطمقة لجميػع المحػاور

أقؿ مف قيمة  Tالجدولية ،كما أف قيمػة مسػتوى الداللػة لجميػع المحػاور أكبػر مػف  2.22ممػا يػدؿ عمػى
عدـ وجود فروؽ حوؿ درجة إستجابة أفراد عينة الدراسة لئلتصاالت التسويقية تعزى لمتغير (الجنس).

وبن ػػاء عم ػػى ذل ػػؾ اس ػػتنتجت الباحث ػػة ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطات

تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى إلى متغير الجنس.

وتعننزو الباحثننة ذلننك ألىميػػة ممارسػػة االتصػػاالت التسػػويقية مػػف وجيػػة نظػػر كػػؿ مػػف الػػذكور

واإلنػػاث ممػػف يعممػػوف فػػي المنظمػػات األىميػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ،كمػػا أف الثقافػػة السػػائدة داخػػؿ المنظمػػات

األىمية واحدة ،واشتراطات المموليف أدى إلى تساوي فرص العمػؿ لكػبل الجنسػيف إلػى حػد مػا ممػا يعػزز
عدـ وجود ىذا الفارؽ.
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كمػ ػػا يمكػ ػػف مبلحظػ ػػة أف مسػ ػػتوى الداللػ ػػة لكافػ ػػة المحػ ػػاور أكبػ ػػر مػ ػػف  2725ممػ ػػا يسػ ػػتوجب رفػ ػػض

الفرضية ،وعميو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ درجة إستجابة أفراد عينة الدراسة لئلتصاالت
التسويقية تعزى لمتغير (الجنس) عند مستوى داللة .2725
واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كبل مف أبو عمرة ( ،)2211الضػمور والشػريدة ()2228

والتي أشارت بأنو ال توجد فروؽ تعزى لمتغير الجنس.

واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة البابا ( )2211والتي أشارت بأنو توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف

متوسػطات تقػديرات عينػػة الد ارسػة تعػزى إلػػى متغيػر الجػنس ،حيػػث أف درجػة الموافقػة حػػوؿ ىػذا المجػػاؿ
أكبر لدى أفراد العينة الذكور.

جدول رقم ()27

نتائج إختبار  tحسب الفروق بين إجابات المشاركين حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى
لمتغير (الجنس)

المحور
اإلعالن
تنشيط التبرعات
اإل تصال الشخصي
التسويق المباشر
العالقات العامة
الدرجة النيائية

.2

الوسط

االنحراف

قيمة

القيمة

العدد

الحسابي

المعياري

T

اإلحتمالية

ذكر

50

2.860

0.951

-1.256

0.213

أنثى

30

3.117

0.762

ذكر

50

3.087

0.804

أنثى

30

3.217

0.819

ذكر

50

3.700

0.827

أنثى

30

3.990

0.663

ذكر

50

3.531

0.632

أنثى

30

3.670

0.494

ذكر

50

3.451

0.581

أنثى

30

3.663

0.678

ذكر

50

3.303

0.624

أنثى

30

3.510

0.488

الجنس

-0.695
-1.634
-1.028
-1.483
-1.554

0.489
0.106
0.307
0.142
0.124

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول درجة إستجابة

أفراد عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى لمتغير (عمر المستجيب).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )28تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة لكافة المحاور أقؿ مف

قيمة  Fالجدولية ،كما أف القيمة اإلحتمالية لكافة المحاور ىي أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إستجابة أفراد العينة حوؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى لعمر

المستجيب.

وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى إلى متغير عمر المستجيب.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أف العامميف بيذه المنظمات لدييـ قاعدة فكرية واحدة تجاه العمؿ
األىمي بمعزؿ عف فئاتيـ العمرية.
وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية الثانية ،وعميو فبل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )  0.05حوؿ درجة إستجابة أفراد عينة الدراسة لئلتصاالت التسويقية تعزى
لمتغير (عمر المستجيب).
واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كبل مف أبو عمرة ( ،)2211الضمور والشريدة ()2228

والتي أظيرت بأنو ال توجد فروؽ تعزى لمتغير عمر المستجيب.

واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة البابا ( )2211والتي أشارت بأنو توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير العمر ،حيث أف درجة الموافقة حوؿ
ىذا المجاؿ أكبر لدى أفراد العينة الذيف أعمارىـ -35أقؿ مف  45سنة.
جدول رقم ()18

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى
لمتغير (عمر المستجيب)
الوسط
العدد
الحسابً

عمر المستجٌب

اإلعالن

تنشٌط التبرعات

اإلتصال الشخصً

االنحراف
المعٌاري

 22سنة فأقل

3

2.889

1.075

26 - 40سنة

42

2.921

0.934

41 - 55سنة

27

3.043

0.932

 25سنة فأكثر

8

2.875

0.445

Total

80

2.956

0.888

 22سنة فأقل

3

3.278

0.481

26 - 40سنة

42

3.175

0.877

41 - 55سنة

27

3.136

0.801

 25سنة فأكثر

8

2.875

0.547

Total

80

3.135

0.807

 22سنة فأقل

3

4.095

0.297

26 - 40سنة

42

3.901

0.777

41 - 55سنة

27

3.614

0.848

 25سنة فأكثر

8

3.875

0.599

Total

80

3.809

0.778
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F

0.132

0.333

0.916

مستوى الداللة

0.941

0.801

0.437

العدد

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

 22سنة فأقل

3

4.152

0.555

26 - 40سنة

42

3.554

0.688

41 - 55سنة

27

3.582

0.436

 25سنة فأكثر

8

3.523

0.376

Total

80

3.583

0.585

 22سنة فأقل

3

3.815

0.898

26 - 40سنة

42

3.571

0.664

41 - 55سنة

27

3.469

0.579

 25سنة فأكثر

8

3.417

0.500

Total

80

3.531

0.623

 22سنة فأقل

3

3.622

0.582

26 - 40سنة

42

3.392

0.651

41 - 55سنة

27

3.361

0.558

 25سنة فأكثر

8

3.297

0.246

Total

80

3.381

0.583

عمر المستجٌب

التسوٌق المباشر

العالقات العامة

الدرجة النهائٌة

.3

F

1.008

0.435

0.235

مستوى الداللة

0.394

0.729

0.872

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد

عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى لمتغير (المؤىل العممي لممستجيب).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )29تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة لكافة المحاور أقؿ مف

قيمة  Fالجدولية ،كما أف القيمة اإلحتمالية لكافة المحاور ىي أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إستجابة أفراد العينة حوؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى لممؤىؿ

العممي لممستجيب.

وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي لممستجيب.

وتعزو الباحثة ذلك إلى التقارب في الدرجة العممية لممستجيبيف حيث أف معظميـ يمتمكوف
مؤىبلت عممية عالية أي يحمموف شيادة البكالوريوس والماجستير.
وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية الثالثة ،وعميو فبل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )  0.05حوؿ إستجابة أفراد عينة الدراسة لئلتصاالت التسويقية تعزى لمتغير
(المؤىؿ العممي لممستجيب).
واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كبل مف أبو عمرة ( ،)2211الضمور والشريدة ()2228

والتي أظيرت بأنو ال توجد فروؽ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لممستجيب.
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واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة البابا ( )2211والتي أشارت بأنو توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي ،حيث أف درجة
الموافقة حوؿ ىذا المجاؿ أكبر لدى أفراد العينة حممة الثانوية العامة فأقؿ.
جدول رقم ()19
نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى
لمتغير (المؤىل العممي لممستجيب)
الوسط االنحراف
العدد
المؤهل العلمً للمستجٌب
الحسابً المعٌاري
دكتوراه
اإلعالن

تنشٌط التبرعات

اإلتصال الشخصً

التسوٌق المباشر

العالقات العامة

الدرجة النهائٌة

4

3.188

0.695

ماجستٌر

35

3.043

0.903

دبلوم عالً

2

2.500

0.707

بكالورٌوس

39

2.878

0.911

Total

80

2.956

0.888

دكتوراه

4

3.250

0.616

ماجستٌر

35

3.176

0.836

دبلوم عالً

2

3.333

0.943

بكالورٌوس

39

3.077

0.816

Total

80

3.135

0.807

دكتوراه

4

3.929

0.705

ماجستٌر

35

3.694

0.849

دبلوم عالً

2

3.714

0.000

بكالورٌوس

39

3.905

0.742

Total

80

3.809

0.778

دكتوراه

4

3.773

0.548

ماجستٌر

35

3.582

0.557

دبلوم عالً

2

3.364

0.000

بكالورٌوس

39

3.576

0.635

Total

80

3.583

0.585

دكتوراه

4

3.722

0.756

ماجستٌر

35

3.552

0.624

دبلوم عالً

2

3.389

0.079

بكالورٌوس

39

3.499

0.639

Total

80

3.531

0.623

دكتوراه

4

3.561

0.528

ماجستٌر

35

3.396

0.613

دبلوم عالً

2

3.189

0.047

بكالورٌوس

39

3.359

0.585

Total

80

3.381

0.583
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مستوى الداللة

0.468

0.706

0.160

0.484

0.229

0.203

0.219

0.923

0.694

0.876

0.894

0.883

.4

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد

عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى لمتغير (التخصص العممي لممستجيب).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )32تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة لكافة المحاور أقؿ مف

قيمة  Fالجدولية ،كما أف القيمة اإلحتمالية لكافة المحاور ىي أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إستجابة أفراد العينة حوؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى لمتخصص

العممي لممستجيب.

وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى إلى متغير التخصص العممي
لممستجيب.
وتعزو الباحثة ذلك إلى التقارب في الميمات التي يقوـ بيا المستجيبيف داخؿ ىذه المنظمات
بمعزؿ عف تخصصيـ العممي.
وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية الرابعة ،وعميو فبل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )  0.05حوؿ إستجابة أفراد عينة الدراسة لئلتصاالت التسويقية تعزى لمتغير
(التخصص العممي لممستجيب).
جدول رقم ()10

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى
لمتغير (التخصص العممي لممستجيب)
الوسط االنحراف
العدد
التخصص العلمً للمستجٌب
الحسابً المعٌاري

اإلعالن

تنشٌط التبرعات

اإلتصال الشخصً

إدارة أعمال

41

2.955

0.824

إقتصاد

1

2.167

0.000

محاسبة

16

2.833

0.788

هندسة

10

3.167

1.130

أخرى

12

3.014

1.087

Total

80

2.956

0.888

إدارة أعمال

41

3.130

0.840

إقتصاد

1

2.000

0.000

محاسبة

16

3.083

0.735

هندسة

10

3.183

0.601

أخرى

12

3.278

0.967

Total

80

3.135

0.807

إدارة أعمال

41

3.868

0.684

إقتصاد

1

3.857

0.000

محاسبة

16

3.589

0.743

هندسة

10

3.757

0.777
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مستوى الداللة

0.414

0.798

0.602

0.462

0.663

0.763

العدد

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

أخرى

12

3.940

1.137

Total

80

3.809

0.778

إدارة أعمال

41

3.627

0.489

إقتصاد

1

3.545

0.000

محاسبة

16

3.409

0.680

هندسة

10

3.400

0.677

أخرى

12

3.818

0.661

Total

80

3.583

0.585

إدارة أعمال

41

3.588

0.531

إقتصاد

1

1.889

0.000

محاسبة

16

3.347

0.622

هندسة

10

3.500

0.417

أخرى

12

3.741

0.861

Total

80

3.531

0.623

إدارة أعمال

41

3.411

0.499

إقتصاد

1

2.689

0.000

محاسبة

16

3.228

0.576

هندسة

10

3.384

0.661

أخرى

12

3.535

0.786

Total

80

3.381

0.583

التخصص العلمً للمستجٌب

التسوٌق المباشر

العالقات العامة

الدرجة النهائٌة

.5

F

1.153

2.736

0.861

مستوى الداللة

0.339

0.035

0.491

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد

عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى لمتغير (المسمى الوظيفي لممستجيب).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )31تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة لكافة المحاور أقؿ مف

قيمة  Fالجدولية ،كما أف القيمة اإلحتمالية لكافة المحاور ىي أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إستجابة أفراد العينة حوؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى لممسمى

الوظيفي لممستجيب.
وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي لممستجيب.

وتعزو الباحثة ذلك إلى اتفاؽ جميع العامميف في المنظمات األىمية بمختمؼ مسمياتيـ
الوظيفية فيما يتعمؽ بدور اإلتصاالت التسويقية.
وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية الخامسة ،وعميو فبل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )  0.05حوؿ إستجابة أفراد عينة الدراسة لئلتصاالت التسويقية تعزى لمتغير
(المسمى الوظيفي لممستجيب).
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جدول رقم ()13

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى
لمتغير (المسمى الوظيفي لممستجيب)
الوسط االنحراف
العدد
المسمى الوظٌفً للمستجٌب
الحسابً المعٌاري
رئٌس  /عضو مجلس إدارة

اإلعالن

تنشٌط التبرعات

اإلتصال الشخصً

التسوٌق المباشر

العالقات العامة

الدرجة النهائٌة

1

3.583

0.000

مدٌر المنظمة

12

3.125

0.525

مدٌر المشارٌع

23

2.964

1.033

موظف تجنٌد أموال

13

2.744

0.931

أخرى

31

2.954

0.896

Total

80

2.956

0.888

رئٌس  /عضو مجلس إدارة

1

2.500

0.000

مدٌر المنظمة

12

3.264

0.625

مدٌر المشارٌع

23

3.051

0.894

موظف تجنٌد أموال

13

3.064

0.846

أخرى

31

3.199

0.817

Total

80

3.135

0.807

رئٌس  /عضو مجلس إدارة

1

3.000

0.000

مدٌر المنظمة

12

4.131

0.445

مدٌر المشارٌع

23

3.708

0.772

موظف تجنٌد أموال

13

3.473

1.016

أخرى

31

3.926

0.732

Total

80

3.809

0.778

رئٌس  /عضو مجلس إدارة

1

3.273

0.000

مدٌر المنظمة

12

3.735

0.415

مدٌر المشارٌع

23

3.542

0.609

موظف تجنٌد أموال

13

3.392

0.730

أخرى

31

3.645

0.565

Total

80

3.583

0.585

رئٌس  /عضو مجلس إدارة

1

3.000

0.000

مدٌر المنظمة

12

3.796

0.572

مدٌر المشارٌع

23

3.377

0.635

موظف تجنٌد أموال

13

3.410

0.693

أخرى

31

3.609

0.589

Total

80

3.531

0.623

رئٌس  /عضو مجلس إدارة

1

3.156

0.000

مدٌر المنظمة

12

3.583

0.367

مدٌر المشارٌع

23

3.315

0.650

موظف تجنٌد أموال

13

3.191

0.709

أخرى

31

3.438

0.542

Total

80

3.381

0.583
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0.407

0.803

0.356

1.727

0.727

1.344

0.886

0.839

0.153

0.576

0.262

0.477

.6

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد

عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى لمتغير (سنوات الخبرة لممستجيب).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )32تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة لكافة المحاور أقؿ مف

قيمة  Fالجدولية ،كما أف القيمة اإلحتمالية لكافة المحاور ىي أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إستجابة أفراد العينة حوؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى لمتغير

(سنوات الخبرة لممستجيب).

وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى إلى متغير سنوات الخبرة لممستجيب.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أف العامميف بيذه المنظمات لدييـ نفس النظرة تجاه الممارسات
التسويقية داخؿ المنظمات األىمية بمعزؿ عف سنوات الخبرة لدييـ.
وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية السادسة ،وعميو فبل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )  0.05حوؿ إستجابة أفراد عينة الدراسة لئلتصاالت التسويقية تعزى لمتغير
(سنوات الخبرة لممستجيب).
واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة البابا ( )2211والتي أشارت بأنو توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة ،حيث أف درجة

الموافقة حوؿ ىذا المجاؿ أكبر لدى أفراد العينة الذيف خبراتيـ تتراوح ما بيف  6-4سنوات.
جدول رقم ()11

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى
لمتغير (سنوات الخبرة لممستجيب)
الوسط االنحراف
العدد
سنوات الخبرة للمستجٌب
الحسابً المعٌاري

اإلعالن

تنشٌط التبرعات

 2سنوات فأقل

12

3.049

0.756

6 - 10سنوات

36

2.764

0.932

11 - 15سنة

21

3.266

0.837

16 - 20سنة

7

3.048

0.923

 21سنة فأكثر

4

2.625

0.924

Total

80

2.956

0.888

 2سنوات فأقل

12

3.097

0.723

6 - 10سنوات

36

3.028

0.892

11 - 15سنة

21

3.333

0.749

16 - 20سنة

7

3.167

0.770

 21سنة فأكثر

4

3.125

0.774

Total

80

3.135

0.807
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1.267

0.291

0.472

0.756

العدد

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

F

مستوى الداللة

 2سنوات فأقل

12

3.964

0.827

0.439

0.780

6 - 10سنوات

36

3.770

0.848

11 - 15سنة

21

3.905

0.700

16 - 20سنة

7

3.592

0.716

 21سنة فأكثر

4

3.571

0.617

Total

80

3.809

0.778

 2سنوات فأقل

12

3.773

0.569

6 - 10سنوات

36

3.513

0.607

11 - 15سنة

21

3.580

0.599

16 - 20سنة

7

3.701

0.562

 21سنة فأكثر

4

3.455

0.487

Total

80

3.583

0.585

 2سنوات فأقل

12

3.731

0.500

6 - 10سنوات

36

3.389

0.734

11 - 15سنة

21

3.704

0.473

16 - 20سنة

7

3.476

0.547

 21سنة فأكثر

4

3.389

0.533

Total

80

3.531

0.623

 2سنوات فأقل

12

3.511

0.495

6 - 10سنوات

36

3.264

0.640

11 - 15سنة

21

3.539

0.535

16 - 20سنة

7

3.394

0.619

 21سنة فأكثر

4

3.194

0.369

Total

80

3.381

0.583

سنوات الخبرة للمستجٌب

اإلتصال الشخصً

التسوٌق المباشر

العالقات العامة

الدرجة النهائٌة

.7

0.553

1.263

1.002

0.697

0.292

0.412

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد

عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى لمتغير (عمر المنظمة).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )33تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة لكافة المحاور أقؿ مف

قيمة  Fالجدولية ،كما أف القيمة اإلحتمالية لكافة المحاور ىي أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إستجابة مفردات العينة (المنظمات المبحوثة) حوؿ اإلتصاالت

التسويقية تعزى لعمر المنظمة.

وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى إلى متغير عمر المنظمة.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى ما نسبتو  %95722مف المنظمات تتجاوز اعمارىا  5سنوات ،مما

يحد مف أثر عمر المنظمة عمى إستجابات المبحوثيف.
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وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية السابعة ،وعميو فبل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في

إستجابة مفردات العينة األولى (المنظمات المبحوثة) حوؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى لعمر المنظمة.
جدول رقم ()11

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق في إستجابة مفردات العينة األولى (المنظمات المبحوثة) حول
عمر المنظمة

تنشٌط التبرعات

اإلتصال الشخصً

التسوٌق المباشر

العالقات العامة

الدرجة النهائٌة

اإلتصاالت التسويقية تعزى لعمر المنظمة
الوسط االنحراف
العدد
الحسابً المعٌاري

أكثر من 12-2سنة

31

2.944

0.827

16 - 20سنة

19

3.136

0.999

 21سنة فأكثر

30

2.892

0.901

Total

80

2.956

0.888

أكثر من 12-2سنة

31

3.204

0.737

16 - 20سنة

19

2.982

0.892

 21سنة فأكثر

30

3.144

0.854

Total

80

3.135

0.807

أكثر من 12-2سنة

31

3.889

0.715

16 - 20سنة

19

3.586

0.781

 21سنة فأكثر

30

3.852

0.862

Total

80

3.809

0.778

أكثر من 12-2سنة

31

3.737

0.536

16 - 20سنة

19

3.273

0.828

 21سنة فأكثر

30

3.624

0.355

Total

80

3.583

0.585

أكثر من 12-2سنة

31

3.597

0.636

16 - 20سنة

19

3.474

0.697

 21سنة فأكثر

30

3.470

0.573

Total

80

3.531

0.623

أكثر من 12-2سنة

31

3.450

0.532

16 - 20سنة

19

3.287

0.725

 21سنة فأكثر

30

3.370

0.550

Total

80

3.381

0.583

 .8توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.05
الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى لمتغير (نوع المنظمة).

F

مستوى الداللة

0.446

0.721

0.364

0.717

0.497

0.305



0.779

0.545

0.685

0.822

( حول إستجابة أف ارد عينة

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )34تبيف أف قيمػة  tالمحسػوبة المطمقػة لجميػع المحػاور أقػؿ
مف قيمة  tالجدولية ،كما أف قيمة مسػتوى الداللػة لجميػع المحػاور أكبػر مػف  2725ممػا يػدؿ عمػى عػدـ
وجود فروؽ حوؿ إستجابة أفراد عينة الدراسة لئلتصاالت التسويقية تعزى لنوع المنظمة.

وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى إلى متغير نوع المنظمة.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى التأثير الكبير لمثقافة السائدة في منطقػة عمػؿ ىػذه المنظمػات (قطػاع غػزة)
بغض النظر عف منشأ ىذه المنظمات.
كمػ ػػا يمكػ ػػف مبلحظػ ػػة أف مسػ ػػتوى الداللػ ػػة لكافػ ػػة المحػ ػػاور أكبػ ػػر مػ ػػف  2725ممػ ػػا يسػ ػػتوجب رفػ ػػض

الفرضػػية ،وعميػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية حػػوؿ إسػػتجابة أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لئلتصػػاالت
التسويقية تعزى لنوع المنظمة عند مستوى داللة .2725

جدول رقم ()34

نتائج إختبار  tحسب لمفروق بين إجابات المشاركين حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى
المحور
اإلعالن
تنشٌط التبرعات
اإلتصال الشخصً
التسوٌق المباشر
العالقات العامة
الدرجة النهائٌة

لمتغير (نوع المنظمة)
االنحراف
الوسط
الوسط
نوع
المعٌاري
المنظمة الحسابً الحسابً
محلٌة
0.904
2.915
66
دولٌة
0.815
3.149
14
محلٌة
0.812
3.051
66
دولٌة
0.674
3.536
14
محلٌة
0.814
3.820
66
دولٌة
0.597
3.755
14
محلٌة
0.592
3.536
66
دولٌة
0.509
3.805
14
محلٌة
0.627
3.510
66
دولٌة
0.620
3.627
14
محلٌة
0.590
3.345
66
دولٌة
0.532
3.551
14

 .9توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.05

الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى لمتغير (نشاط المنظمة).

قٌمة
T

القٌمة
اإلحتمالٌة

-0.892

0.375

-2.086

0.040

0.283

0.778

-1.580

0.118

-0.635

0.527

-1.205

0.232



( حول إستجابة أفراد عينة

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )35تبيف أف قيمة  Fالمحسػوبة لكافػة المحػاور أقػؿ مػف قيمػة

 Fالجدوليػػة ،كمػػا أف القيمػػة اإلحتماليػػة لكافػػة المحػػاور ىػػي أكبػػر مػػف  2725ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود

فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية فػ ػػي إسػ ػػتجابة مفػ ػػردات العينػ ػػة (المنظمػ ػػات المبحوثػ ػػة) حػ ػػوؿ اإلتصػ ػػاالت
التسويقية تعزى لنشاط المنظمة.
وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى إلى متغير نشاط المنظمة.

وتعننزو الباحثننة ذلننك إلػػى أف المنظمػػات األىميػػة ب ػنختبلؼ مجاالتيػػا وأنشػػطتيا تعطػػي أىميػػة لػػدور
اإلتصاالت التسويقية في مجاؿ تجنيد األمواؿ.
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وبالت ػػالي ت ػػـ رف ػػض الفرض ػػية الفرعي ػػة التاس ػػعة ،وعمي ػػو ف ػػبل توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي

إستجابة مفردات العينة األولى (المنظمات المبحوثة) حوؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى لنشاط المنظمة.
جدول رقم ()35

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق في إستجابة مفردات العينة (المنظمات المبحوثة) حول
اإلتصاالت التسويقية تعزى لنشاط المنظمة
الوسط االنحراف
العدد
نشاط المنظمة
الحسابً المعٌاري
0.988 2.986
23
طبٌة
0.838 2.917
51
إجتماعٌة
0.855 3.054
17
زراعٌة
0.603 3.546
9
حقوق إنسان
0.743 2.703
16
شباب ورٌاضة
اإلعالن
1.029 2.802
29
تعلٌم
0.969 2.940
18
معاقٌن
0.878 2.988
14
البٌئة
0.877 2.962
26
أمومة وطفولة
0.919 2.333
13
ثقافة وفنون
0.842 3.225
23
طبٌة
0.796 3.173
51
إجتماعٌة
0.946 3.108
17
زراعٌة
0.717 2.944
9
حقوق إنسان
0.589 3.052
16
شباب ورٌاضة
تنشٌط التبرعات
0.959 3.316
29
تعلٌم
0.724 3.083
18
معاقٌن
0.758 3.381
14
البٌئة
0.810 3.276
26
أمومة وطفولة
0.808 2.628
13
ثقافة وفنون
0.787 3.745
23
طبٌة
0.725 3.888
51
إجتماعٌة
0.765 3.832
17
زراعٌة
0.611 3.651
9
حقوق إنسان
0.737 3.893
16
شباب ورٌاضة
اإلتصال الشخصً
0.831 3.857
29
تعلٌم
0.866 3.643
18
معاقٌن
0.629 3.878
14
البٌئة
0.789 3.885
26
أمومة وطفولة
1.041 3.736
13
ثقافة وفنون
0.499 3.723
23
طبٌة
0.572 3.592
51
إجتماعٌة
0.693 3.706
17
زراعٌة
0.510 3.576
9
حقوق إنسان
التسوٌق المباشر
0.559 3.511
16
شباب ورٌاضة
0.593 3.605
29
تعلٌم
0.628 3.490
18
معاقٌن
0.613 3.565
14
البٌئة
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F

مستوى الداللة

1.343

0.217

1.046

0.405

0.282

0.979

0.786

0.629

نشاط المنظمة

العالقات العامة

الدرجة النهائٌة

أمومة وطفولة
ثقافة وفنون
طبٌة
إجتماعٌة
زراعٌة
حقوق إنسان
شباب ورٌاضة
تعلٌم
معاقٌن
البٌئة
أمومة وطفولة
ثقافة وفنون
طبٌة
إجتماعٌة
زراعٌة
حقوق إنسان
شباب ورٌاضة
تعلٌم
معاقٌن
البٌئة
أمومة وطفولة
ثقافة وفنون

العدد
26
13
23
51
17
9
16
29
18
14
26
13
23
51
17
9
16
29
18
14
26
13

الوسط
الحسابً
3.573
3.252
3.478
3.503
3.569
3.519
3.618
3.490
3.364
3.532
3.598
3.308
3.414
3.384
3.444
3.484
3.315
3.369
3.288
3.429
3.424
3.010

االنحراف
المعٌاري
0.558
0.583
0.590
0.635
0.662
0.509
0.494
0.675
0.715
0.407
0.625
0.727
0.604
0.562
0.653
0.392
0.454
0.676
0.665
0.439
0.568
0.625

 .61توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.05

F

0.398

0.727



مستوى الداللة

0.935

0.684

( حول إستجابة أفراد عينة

الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى لمتغير (حجم تمويل المنظمة).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )36تبيف أف قيمة  Fالمحسػوبة لكافػة المحػاور أقػؿ مػف قيمػة
 Fالجدوليػػة ،كمػػا أف القيمػػة اإلحتماليػػة لكافػػة المحػػاور ىػػي أكبػػر مػػف  2725ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود

فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية فػ ػػي إسػ ػػتجابة مفػ ػػردات العينػ ػػة (المنظمػ ػػات المبحوثػ ػػة) حػ ػػوؿ اإلتصػ ػػاالت
التسويقية تعزى لحجـ تمويؿ المنظمة.
وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى إلى متغير حجـ تمويؿ المنظمة.
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف جميػػع المنظمػػات المبحوثػػة ىػػي ذات حجػػـ تمويػػؿ متوسػػط إلػػى عػػالي

نسبيا ،مما يحد مف أثر حجـ تمويؿ المنظمة عمى إستجابات المبحوثيف.
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وبالت ػػالي ت ػػـ رف ػػض الفرض ػػية الفرعي ػػة العاشػ ػرة ،وعمي ػػو ف ػػبل توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي

إسػػتجابة مفػػردات العينػػة األولػى (المنظمػػات المبحوثػػة) حػػوؿ اإلتصػػاالت التسػػويقية تعػػزى لحجػػـ تمويػػؿ
المنظمة.
جدول رقم ()36
نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق في إستجابة مفردات العينة (المنظمات المبحوثة) حول
اإلتصاالت التسويقية تعزى لحجم تمويل المنظمة
الوسط االنحراف
العدد
حجم تموٌل المنظمة
الحسابً المعٌاري
0.803 3.120
27
ملٌون فأقل
0.860 2.893
45
من  10 - 1ملٌون
اإلعالن
1.300 2.760
8
أكثر من  20ملٌون
0.888 2.956
80
Total
0.634 3.093
27
ملٌون فأقل
0.836 3.230
45
من  10 - 1ملٌون
تنشٌط التبرعات
1.109 2.750
8
أكثر من  20ملٌون
0.807 3.135
80
Total
0.681 4.021
27
ملٌون فأقل
0.733 3.752
45
من  10 - 1ملٌون
اإلتصال الشخصً
1.162 3.411
8
أكثر من  20ملٌون
0.778 3.809
80
Total
0.587 3.643
27
ملٌون فأقل
0.577 3.560
45
من  10 - 1ملٌون
التسوٌق المباشر
0.682 3.511
8
أكثر من  20ملٌون
0.585 3.583
80
Total
0.656 3.675
27
ملٌون فأقل
0.536 3.514
45
من  10 - 1ملٌون
العالقات العامة
0.850 3.139
8
أكثر من  20ملٌون
0.623 3.531
80
Total
0.513 3.495
27
ملٌون فأقل
0.559 3.359
45
من  10 - 1ملٌون
الدرجة النهائٌة
0.871 3.119
8
أكثر من  20ملٌون
0.583 3.381
80
Total

 .66توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.05



F

مستوى الداللة

0.766

0.468

1.265

0.288

2.241

0.113

0.234

0.792

2.403

0.097

1.373

0.259

( حول إستجابة أفراد عينة

الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى لمتغير (نوع تمويل المنظمة).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )37تبيف أف قيمة  tالمحسوبة المطمقة لجميع المحاور أكبػر

مف قيمة  tالجدولية ،كما أف قيمة مسػتوى الداللػة لجميػع المحػاور أقػؿ مػف  2725ممػا يػدؿ عمػى وجػود

فػػروؽ حػػوؿ إسػػتجابة أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لئلتصػػاالت التسػػويقية تعػػزى لنػػوع تمويػػؿ المنظمػػة ،لصػػالح
التمويؿ الدولي.
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وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات

عينة الدراسة حوؿ مجاؿ اإلتصاالت التسويقية تعزى إلى متغير نوع تمويؿ المنظمة ،لصالح التمويؿ
الدولي.
وتعنننزو الباحثنننة ذلنننك إل ػػى أف الم ػػانحيف األجانػ ػب ل ػػدييـ ثقاف ػػة وفك ػػر التس ػػويؽ الح ػػديث أكث ػػر م ػػف
المانحيف العرب.
كما يمكف مبلحظة أف مستوى الداللة لكافػة المحػاور أقػؿ مػف  2725ممػا يسػتوجب قبػوؿ الفرضػية،

وعميػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية حػػوؿ إسػتجابة أفػراد عينػػة الد ارسػة لئلتصػػاالت التسػػويقية تعػػزى
لنوع تمويؿ المنظمة عند مستوى داللة .2725
جدول رقم ()37

نتائج إختبار  tحسب لمفروق بين إجابات المشاركين حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لإل تصاالت التسويقية تعزى
لمتغير (نوع تمويل المنظمة)

المحور
اإلعالن
تنشٌط التبرعات
اإلتصال الشخصً
التسوٌق المباشر
العالقات العامة
الدرجة النهائٌة

نوع
تموٌل
المنظمة
عربً
أجنبً
عربً
أجنبً
عربً
أجنبً
عربً
أجنبً
عربً
أجنبً
عربً
أجنبً

الوسط
الحسابً

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

قٌمة
T

القٌمة
اإلحتمالٌة

31
49
31
49
31
49
31
49
31
49
31
49

2.570
3.201
2.774
3.364
3.424
4.052
3.299
3.763
3.219
3.728
3.038
3.598

0.870
0.818
0.772
0.750
0.861
0.614
0.551
0.537
0.507
0.613
0.561
0.488

-3.280

0.002

-3.389

0.001

-3.811

0.000

-3.723

0.000

-3.861

0.000

-4.714

0.000

الفرضية الرئيسة الثالثة:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (   0.05حوؿ إستجابة أفراد عينة
الدراسة لتجنيد األمواؿ تعزى لمعوامؿ الديمغرافية والتنظيمية المميزة لكؿ منظمة (الجنس ،عمر
المستجيب ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة ،عمر المنظمة،

نوع المنظمة ،نشاط المنظمة ،حجـ التمويؿ ،نوع التمويؿ).
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ويشتق منيا الفرضيات التالية:

 .6توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد
عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير (الجنس).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )38تبيف أف قيمة  tالمحسوبة المطمقة أقؿ مف قيمة t

الجدولية ،كما أف قيمة مستوى الداللة أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ حوؿ إستجابة
أفراد عينة الدراسة لتجنيد األمواؿ تعزى لمتغير (الجنس).

وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ تجنيد األمواؿ تعزى إلى متغير الجنس.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أف الثقافة السائدة داخؿ المنظمات األىمية واحدة ،وبيئة العمؿ متجانسة،
وانتشار مفاىيـ الجندرة واشتراطات المموليف أدى إلى تساوي فرص العمؿ لكبل الجنسيف إلى حد ما

مما يعزز عدـ وجود ىذا الفارؽ.

لذلؾ يستوجب رفض الفرضية ،وعميو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إستجابة أفػراد عينػة

الدراسة لتجنيد األمواؿ تعزى لمتغير (الجنس) عند مستوى داللة .2725

واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسات كبل مف قديح ( ،)2215الشوبكي وابو شمالة

( ،)2213الجرجاوي ( )2212والتي أشارت بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير الجنس.
واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ابو الروس ( )2215والتي أشارت بأنو توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير الجنس ،حيث أف درجة الموافقة حوؿ

ىذا المجاؿ أكبر لدى أفراد العينة الذكور.

جدول رقم ()38

نتائج إختبار  tحسب لمفروق بين إجابات المشاركين حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير
المحور
تجنٌد األموال

(الجنس)
الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

قٌمة
T

القٌمة
اإلحتمالٌة

ذكر

50

2.989

0.869

-1.047

0.298

أنثى

30

3.208

0.959

الجنس

الوسط
الحسابً
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 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد
عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير (عمر المستجيب).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )39تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة F

الجدولية ،كما أف القيمة اإلحتمالية ىي أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في إستجابة أفراد العينة حوؿ لتجنيد األمواؿ تعزى لعمر المستجيب.
وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ تجنيد األمواؿ تعزى إلى متغير العمر.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أف العامميف بيذه المنظمات لدييـ قاعدة فكرية واحدة تجاه العمؿ
األىمي بمعزؿ عف فئاتيـ العمرية.
وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية الثانية ،وعميو فبل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )  0.05حوؿ إستجابة أفراد عينة الدراسة لتجنيد األمواؿ تعزى لمتغير (عمر
المستجيب).
واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسات كبل مف قديح ( ،)2215الشوبكي وابو شمالة
( ،)2213الجرجاوي ( )2212والتي أشارت بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير العمر.

واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ابو الروس ( )2215والتي أشارت بأنو توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير العمر ،حيث أف درجة الموافقة حوؿ
ىذا المجاؿ أكبر لدى أفراد العينة الذيف أعمارىـ أقؿ مف .32
جدول رقم ()39

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير
(عمر المستجيب)
الوسط
العدد
الحسابً

عمر المستجٌب

تجنٌد األموال

االنحراف
المعٌاري

 22سنة فأقل

3

3.282

1.202

26 - 40سنة

42

3.123

0.967

41 - 55سنة

27

2.952

0.873

 25سنة فأكثر

8

3.125

0.649

Total

80

3.071

0.904
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F

0.259

مستوى الداللة

0.855

 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد
عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير (المؤىل العممي لممستجيب).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )40تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة F

الجدولية ،كما أف القيمة اإلحتمالية ىي أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في إستجابة أفراد العينة حوؿ تجنيد األمواؿ تعزى لمتغير (المؤىؿ العممي لممستجيب).
وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ تجنيد األمواؿ تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي.
وتعزو الباحثة ذلك إلى التقارب في الدرجة العممية لممستجيبيف حيث اف معظميـ يمتمكوف
مؤىبلت عممية عالية أي يحمموف شيادة البكالوريوس والماجستير.
وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية الثالثة ،وعميو فبل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )  0.05حوؿ إستجابة أفراد عينة الدراسة لتجنيد األمواؿ تعزى لمتغير (المؤىؿ
العممي لممستجيب).
واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة الشوبكي وابو شمالة ( )2213والتي أشارت بأنو ال توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي

لممستجيب.

واختمفت ىذه النتيجة بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى

متغير المؤىؿ العممي مع نتائج دراسة كبل مف قديح ( )2215لصالح الدرجات العممية العميا ،ودراسة
ابو الروس ( )2215لصالح الذيف مؤىميـ دبموـ فما أقؿ ،ودراسة الجرجاوي ( )2212لصالح فئة

الدوكتوراه.

جدول رقم ()40

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير
المؤهل العلمً للمستجٌب
دكتوراه
تجنٌد األموال

(المؤىل العممي لممستجيب)
الوسط االنحراف
العدد
الحسابً المعٌاري
4

3.865

0.788

ماجستٌر

35

3.105

0.932

دبلوم عالً

2

2.115

0.163

بكالورٌوس

39

3.008

0.868

Total

80

3.071

0.904
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F

1.918

مستوى الداللة

0.134

 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد
عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير (التخصص العممي لممستجيب).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )41تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة F

الجدولية ،كما أف القيمة اإلحتمالية ىي أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في إستجابة أفراد العينة حوؿ تجنيد األمواؿ تعزى لمتغير (التخصص العممي لممستجيب).
وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ تجنيد األمواؿ تعزى إلى متغير التخصص العممي.
وترجع الباحثة ذلؾ إلى التقارب في الميمات التي يقوـ بيا المستجيبيف داخؿ ىذه المنظمات
بمعزؿ عف تخصصيـ العممي.
وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية الرابعة ،وعميو فبل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )  0.05حوؿ إستجابة أفراد عينة الدراسة لتجنيد األمواؿ تعزى لمتغير (التخصص
العممي لممستجيب).
جدول رقم ()41

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير
(التخصص العممي لممستجيب)
الوسط االنحراف
العدد
التخصص العلمً للمستجٌب
الحسابً المعٌاري

تجنٌد األموال

إدارة أعمال

41

3.036

0.763

إقتصاد

1

3.077

0.000

محاسبة

16

2.793

0.865

هندسة

10

3.246

1.054

أخرى

12

3.417

1.246

Total

80

3.071

0.904

F

مستوى الداللة

0.921

0.456

 .5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد
عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير (المسمى الوظيفي لممستجيب).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )42تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة F
الجدولية ،كما أف القيمة اإلحتمالية ىي أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية في إستجابة أفراد العينة حوؿ تجنيد األمواؿ تعزى لمتغير (المسمى الوظيفي لممستجيب).

وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ تجنيد األمواؿ تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي.
125

وترجع الباحثة ذلؾ إلى اتفاؽ جميع العامميف في المنظمات األىمية بمختمؼ مسمياتيـ

الوظيفية فيما يتعمؽ بأىمية تجنيد األمواؿ.

وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية الخامسة ،وعميو فبل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )  0.05حوؿ إستجابة أفراد عينة الدراسة لتجنيد األمواؿ تعزى لمتغير (المسمى
الوظيفي لممستجيب).
واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة الجرجاوي ( )2212والتي أشارت بأنو ال توجد فروؽ ذات

داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي.

واختمفت ىذه النتيجة بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى
متغير المسمى الوظيفي مع نتائج دراسة كبل مف قديح ( )2215لصالح الذيف مسماىـ مدير مشاريع/
رئيس قسـ المشاريع ،ودراسة ابو الروس ( )2215لصالح الذيف مسماىـ عضو مجمس إدارة.
جدول رقم ()42
نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير
(المسمى الوظيفي لممستجيب)
الوسط
العدد
المسمى الوظٌفً للمستجٌب
الحسابً
رئٌس  /عضو مجلس إدارة

تجنٌد األموال

االنحراف
المعٌاري

1

2.923

0.000

مدٌر المنظمة

12

3.583

0.791

مدٌر المشارٌع

23

2.779

0.815

موظف تجنٌد أموال

13

2.976

1.104

أخرى

31

3.134

0.878

Total

80

3.071

0.904

F

1.699

مستوى الداللة

0.159

 .6توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد
عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير (سنوات الخبرة لممستجيب).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )43تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة F

الجدولية ،كما أف القيمة اإلحتمالية ىي أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في إستجابة أفراد العينة حوؿ تجنيد األمواؿ تعزى لمتغير (سنوات الخبرة لممستجيب).
وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ تجنيد األمواؿ تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.

126

وترجع الباحثة ذلؾ إلى إلى أف العامميف بيذه المنظمات لدييـ نفس النظرة تجاه تجنيد األمواؿ

داخؿ المنظمات األىمية بمعزؿ عف سنوات الخبرة لدييـ.

وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية السادسة ،وعميو فبل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )  0.05حوؿ إستجابة أفراد عينة الدراسة لتجنيد األمواؿ تعزى لمتغير (سنوات
الخبرة لممستجيب).

واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كبل مف قديح ( ،)2215ابو الروس ()2215

والجرجاوي ( )2212والتي أشارت بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات
عينة الدراسة تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.
جدول رقم ()43

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق حول إستجابة أفراد عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير
سنوات الخبرة للمستجٌب

تجنٌد األموال

(سنوات الخبرة لممستجيب)
الوسط
العدد
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

 2سنوات فأقل

12

3.096

0.974

6 - 10سنوات

36

2.987

0.943

11 - 15سنة

21

3.154

0.915

16 - 20سنة

7

3.033

0.900

 21سنة فأكثر

4

3.385

0.466

Total

80

3.071

0.904

F

0.238

مستوى الداللة

0.916

 .7توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05حول إستجابة أفراد
عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير (عمر المنظمة).

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )44تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة F

الجدولية ،كما أف القيمة اإلحتمالية ىي أكبر مف  2725مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية في إستجابة مفردات العينة (المنظمات المبحوثة) حوؿ تجنيد األمواؿ تعزى لعمر المنظمة.

وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حوؿ مجاؿ تجنيد األمواؿ تعزى إلى متغير عمر المنظمة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى ما نسبتو  %95722مف المنظمات تتجاوز اعمارىا  5سنوات ،مما
يحد مف أثر عمر المنظمة عمى إستجابات المبحوثيف.

127

وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية السابعة ،وعميو فبل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في

إستجابة مفردات العينة األولى (المنظمات المبحوثة) حوؿ تجنيد األمواؿ تعزى لعمر المنظمة.

جدول رقم ()44

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق في إستجابة أفراد عينة الدراسة لتجنيد األموال تعزى تعزى لعمر
المنظمة
العدد

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

أكثر من 12-2سنة

31

3.140

0.945

16 - 20سنة

19

2.862

0.864

 21سنة فأكثر

30

3.182

0.840

Total

80

3.071

0.904

عمر المنظمة

تجنٌد األموال

 .8توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.05
الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير (نوع المنظمة).

F

0.680



مستوى الداللة

0.567

( حول إستجابة أفراد عينة

مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي جػػدوؿ رقػػـ ( )45تبػػيف أف قيمػػة  tالمحسػػوبة المطمقػػة أكبػػر مػػف قيمػػة t

الجدولية ،كما أف قيمة مستوى الداللػة أقػؿ مػف  2725ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػروؽ فػي إسػتجابة مفػردات
العينة (المنظمات المبحوثة) حوؿ تجنيد األمواؿ تعزى لنوع المنظمة ،وذلؾ لصالح المنظمات الدولية.
وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات
عينة الدراسة حوؿ مجاؿ تجنيد األمواؿ تعزى إلى متغير نوع المنظمة لصالح المنظمات الدولية.
وتعزو الباحثة ذلك إلى التأثير الكبير لمثقافة السائدة في منطقػة عمػؿ ىػذه المنظمػات (قطػاع غػزة)
بغض النظر عف منشأ ىذه المنظمات ،ومدى اىتماـ العامميف في المنظمات الدولية بتجنيد األمواؿ.
كما يسػتوجب قبػوؿ الفرضػية الفرعيػة الثامنػة ،وعميػو توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي إسػتجابة
مفردات العينة (المنظمات المبحوثة) حوؿ تجنيد األمواؿ تعزى لنوع المنظمة عند مستوى داللة .2725
جدول رقم ()45
نتائج إختبار  tحسب لمفروق بين إجابات المشاركين في إستجابة مفردات العينة األولى (المنظمات المبحوثة) حول
عالقة اإلتصاالت التسويقية لدييا والقدرة عمى تجنيداألموال تعزى لنوع المنظمة
القٌمة
قٌمة
االنحراف
الوسط
الوسط
نوع
المحور
اإلحتمالٌة
T
المعٌاري
المنظمة الحسابً الحسابً
محلٌة
0.020
-2.370
0.903
2.964
66
تجنٌد األموال
دولٌة
0.750
3.577
14
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 .9توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.05



الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير (نشاط المنظمة).

( حول إستجابة أفراد عينة

مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )46تبيف أف قيمة  Fالمحسػوبة أقػؿ مػف قيمػة  Fالجدوليػة،

كمػػا أف القيمػػة اإلحتماليػػة أكبػػر مػػف  2725ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
إستجابة مفردات العينة (المنظمات المبحوثة) حوؿ تجنيد األمواؿ تعزى لنشاط المنظمة.
وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ اسػػتنتجت الباحثػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات
عينة الدراسة حوؿ مجاؿ تجنيد األمواؿ تعزى إلى متغير نشاط المنظمة.
وتعننزو الباحثننة ذل نك إلػػى أف المنظمػػات األىميػػة ب ػنختبلؼ مجاالتيػػا وأنشػػطتيا تعطػػي أىميػػة لػػدور
اإلتصاالت التسويقية في مجاؿ تجنيػد األمػواؿ ،وتػرى الباحثػة أف تمػؾ النتػائج تعػزز مػا تػـ مناقشػتو فػي
ىذه الدراسة.
وبالت ػػالي ت ػػـ رف ػػض الفرض ػػية الفرعي ػػة التاس ػػعة ،وعمي ػػو ف ػػبل توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي

إستجابة مفردات العينة األولى (المنظمات المبحوثة) حوؿ تجنيد األمواؿ تعزى لنشاط المنظمة.

واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة أبو الروس ( )2215والتي أشارت الى أنو ال توجد فروؽ

ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى نشاط المنظمة.
جدول رقم ()46

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق في إستجابة مفردات العينة (المنظمات المبحوثة) حول
تجنيد األموال
نشاط المنظمة

تجنٌد األموال

طبٌة
إجتماعٌة
زراعٌة
حقوق إنسان
شباب ورٌاضة
تعلٌم
معاقٌن
البٌئة
أمومة وطفولة
ثقافة وفنون

العدد
23
51
17
9
16
29
18
14
26
13

تعزى لنشاط المنظمة
الوسط االنحراف
الحسابً المعٌاري
0.815 3.231
0.842 3.113
0.883 3.398
0.877 3.453
0.883 3.332
0.890 3.159
0.950 3.128
0.783 3.368
0.904 3.068
0.853 2.408
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F

1.567

مستوى الداللة

0.127

 .61توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.05



الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير (حجم تمويل المنظمة).

( حول إستجابة أفراد عينة

مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي جػػدوؿ رقػػـ ( )47تبػػيف أف قيمػػة  Fالمحسػػوبة أقػػؿ مػػف قيمػػة  Fالجدوليػػة،

كمػػا أف القيمػػة اإلحتماليػػة أكبػػر مػػف  2725ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
إستجابة مفردات العينة (المنظمات المبحوثة) حوؿ تجنيد األمواؿ تعزى لحجـ تمويؿ المنظمة.
وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ اسػػتنتجت الباحثػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات
عينة الدراسة حوؿ مجاؿ تجنيد األمواؿ تعزى إلى متغير حجـ تمويؿ المنظمة.
وتعننزو الباحثننة ذلننك إلػػى أف جميػػع المنظمػػات المبحوثػػة ىػػي ذات حجػػـ تمويػػؿ متوسػػط إلػػى عػػالي
نسبيا ،مما يحد مف أثر حجـ تمويؿ المنظمة عمى إستجابات المبحوثيف.
وبالت ػػالي ت ػػـ رف ػػض الفرض ػػية الفرعي ػػة العاشػ ػرة ،وعمي ػػو ف ػػبل توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي
إستجابة مفردات العينة األولى (المنظمات المبحوثة) حوؿ تجنيد األمواؿ تعزى لحجـ تمويؿ المنظمة.
جدول رقم ()47
نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمفروق في إستجابة مفردات العينة (المنظمات المبحوثة) حول
تجنيد األموال تعزى

حجم تموٌل المنظمة

تجنٌد األموال

ملٌون فأقل
من  10 - 1ملٌون
أكثر من  20ملٌون
Total

العدد
27
45
8
80

لحجم تمويل
الوسط
الحسابً
3.231
3.031
2.760
3.071

المنظمة
االنحراف
المعٌاري
0.885
0.908
0.957
0.904

 .66توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.05



الدراسة لتجنيد األموال تعزى لمتغير (نوع تمويل المنظمة).

F

0.939

مستوى الداللة

0.396

( حول إستجابة أفراد عينة

مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي جػػدوؿ رقػػـ ( )48تبػػيف أف قيمػػة  tالمحسػػوبة المطمقػػة أكبػػر مػػف قيمػػة t
الجدولية ،كما أف قيمة مستوى الداللػة أقػؿ مػف  2725ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػروؽ فػي إسػتجابة مفػردات

العينػػة (المنظمػػات المبحوثػػة) حػػوؿ تجنيػػد األم ػواؿ تعػػزى لنػػوع تمويػػؿ المنظمػػة ،وذلػػؾ لصػػالح التمويػػؿ
الدولي.

وبناء عمى ذلؾ استنتجت الباحثة وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات تقػديرات عينػة
الدراسة حوؿ مجاؿ تجنيد األمواؿ تعزى إلى متغير نوع تمويؿ المنظمة.
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وتعنننزو الباحثنننة ذلنننك إل ػػى أف الم ػػانحيف األجان ػػب ل ػػدييـ ثقاف ػػة وفك ػػر التس ػػويؽ الح ػػديث أكث ػػر م ػػف
المانحيف العرب.
كمػػا يسػػتوجب قبػػوؿ الفرضػػية الفرعيػػة الحاديػػة عشػػر ،وعميػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي

إسػػتجابة مفػػردات العينػػة (المنظمػػات المبحوثػػة) حػػوؿ تجنيػػد األم ػواؿ تعػػزى لنػػوع تمويػػؿ المنظمػػة عنػػد
مستوى داللة .2725

جدول رقم ()48

نتائج إختبار  tحسب لمفروق بين إجابات المشاركين في إستجابة مفردات العينة األولى (المنظمات المبحوثة) حول
عالقة اإلتصاالت التسويقية لدييا والقدرة عمى تجنيداألموال تعزى لنوع تمويل المنظمة
نوع
القٌمة
قٌمة
االنحراف
الوسط
الوسط
تموٌل
المحور
اإلحتمالٌة
T
المعٌاري
المنظمة الحسابً الحسابً
0.000
-9.701
0.454
2.236
31
محلً
تجنٌد األموال
0.694
3.600
49
دولً
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النتائج والتوصيات

الفصل السادس

المقدمة
أوالً :النتائج
ثانياً :التوصيات
ثالثاً :الدراسات المستقبمية المقترحة

المقدمة
بعد إستعراض اإلطار النظري لكؿ مف متغيرات الدراسة ،تـ إجراء الدراسة الميدانية ،واختبار

فرضيات الدراسة ،وبالتالي فقد تـ التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات وفي ىذا الفصؿ سوؼ

يتـ التطرؽ لمنتائج والتوصيات مف خبلؿ جزئيف أساسييف األوؿ يعرض النتائج الخاصة بكؿ بعد مف

أبعاد اإلتصاالت التسويقية والنتائج الخاصة بتجنيد األمواؿ ،وفي الجزء الثاني سيتـ عرض مجموعة

مف التوصيات موزعة حسبة الجيات الموصى إلييا (المنظمات األىمية ،الجيات المانحة ،الجيات
العممية).
أوال :النتائج
 .1توجد عبلقة طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بيف كافة أبعاد اإلتصاالت التسويقية و
تجنيد األمواؿ لدى المنظمات األىمية ،إال أف أقوى ىذه العبلقات كانت مع بعد التسويؽ

المباشر بمعامؿ ارتباط  ،0.649يميو العبلقات العامة  ،0.621وفي المرتبة الثالثة
اإلتصاؿ الشخصي  ،0.563فاإلعبلف  ،0.554ومف ثـ تنشيط التبرعات .0.480

 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية لكافة أبعاد اإلتصاالت التسويقية عمى تجنيد األمواؿ واف
التغير في درجة تجنيد األمواؿ ترجع لدرجة إستخداـ المنظمات األىمية ألبعاد اإلتصاالت

التسويقية بنسبة ( )%23 ،%30.7 ،%31.7 ،%38.5 ،%42.1ل ػ ػ (التسويؽ

المباشر ،العبلقات العامة ،اإلتصاؿ الشخصي ،اإلعبلف ،تنشيط التبرعات) عمى التوالي.

 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في إستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ االتصاالت
التسويقية ترجع لممتغيرات (الجنس ،عمر المستجيب ،المؤىؿ العممي لممستجيب،

التخصص العممي لممستجيب ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،عمر المنظمة ،نوع
المنظمة ،نشاط المنظمة ،حجـ تمويؿ المنظمة) ،بخبلؼ متغير نوع تمويؿ المنظمة الذي

أظير وجود فروؽ لصالح التمويؿ الدولي.

 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في إستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ تجنيد األمواؿ
ترجع لممتغيرات (الجنس ،عمر المستجيب ،المؤىؿ العممي لممستجيب ،التخصص العممي

لممستجيب ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،عمر المنظمة ،نشاط المنظمة ،حجـ تمويؿ
المنظمة) ،بخبلؼ متغير نوع المنظمة الذي أظير وجود فروؽ لصالح المنظمات الدولية

 ،ومتغير نوع تمويؿ المنظمة الذي أظير وجود فروؽ لصالح التمويؿ الدولي.

 .5لئلتصاالت التسويقية أث ار إيجابيا في حدوث التغيير السموكي المرغوب لدى الجميور
المانحيف ،واف تحفيز الجيات المانحة لتقديـ التمويؿ يعتمد عمى مجموعة مف األنشطة

التي تقدميا المنظمة.
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 .6المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة ال تستطيع تجنيد األمواؿ بالكفاءة المطموبة،

ويرجع ذلؾ إلى أف عممية التمويؿ لدى المانحيف تتأثر بشكؿ رئيس بالعوامؿ السياسية،
واألىداؼ الخاصة بالمانح ،والتي قد تتعارض مع األىداؼ السياسية الفمسطينية مما

ينعكس عمى نجاح المنظمات األىمية في تجنيد األمواؿ.

 .7تأىيؿ وتدريب موظفي تجنيد األمواؿ في المنظمات األىمية ،لمعمؿ عمى التعامؿ الجاد مع
كؿ مف المانحيف والمستفيديف ،وصوالً إلكتساب ثقة المموليف ،يعتبر العنصر األساس في
نجاح المنظمات األىمية في عممية تجنيد األمواؿ.

 .8المنظمات األىمية في قطاع غزة ال تستخدـ اإلعبلف بالكفاءة المطموبة في عمميات تجنيد
األمواؿ.

 .9المنظمات األىمية في قطاع غزة ال تعمؿ عمى تنشيط التبرعات بالكفاءة المطموبة في
عمميات تجنيد األمواؿ حيث إف الوضع االقتصادي المتدىور في قطاع غزة يشعر

القائميف عمى مثؿ ىذه المنظمات األىمية بعدـ جدوى تنظيـ المعارض ،وحمبلت في
الشوارع في عممية تجنيد األمواؿ.

 .10المنظمات األىمية في قطاع غزة تستخدـ اإلتصاؿ الشخصي بالكفاءة المطموبة في عممية
تجنيد األمواؿ ،ويرجع ذلؾ إلى أىمية اإلتصاؿ الشخصي كعممية تسويقية لممنظمة ،يتـ
التعرؼ مف خبلليا عمى سموكيات المانحيف ،إضافة إلى تعريفيـ بالمنظمة ،حيث أنيا

أسيؿ الطرؽ لئلقناع.

 .11المنظمات األىمية في قطاع غزة تستخدـ التسويؽ المباشر بالكفاءة المطموبة في عممية
تجنيد األمواؿ ،ويرجع ذلؾ إلى دور التسويؽ المباشر في التعريؼ بنشاطات المنظمة،

واكتساب ثقة المموليف ،مما يخدـ أىداؼ المنظمة في الحصوؿ عمى الدعـ المالي البلزـ
لتمويؿ أنشطتيا.

 .12المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة تستخدـ العبلقات العامة بالكفاءة المطموبة في
عممية تجنيد األمواؿ ،ويرجع ذلؾ إلى أف كفاءة العبلقات العامة ضرورية جداً لقدرة

المنظمات األىمية عمى التعامؿ مع مجتمع المموليف ،فنقناع المموليف بالمشروع وأىدافو

النبيمة وقدرات المنظمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ يجعميا قادرة عمى جذب الدعـ المالي

المطموب.
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ثانيا :التوصيات
يستعرض ىذا الجزء التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة مف خبلؿ مناقشة النتائج بحيث تكوف

التوصيات موزعة حسب الجيات الموصى إلييا ومتعمقة بشكؿ واضح بالنتائج لكافة المتغيرات واألبعاد
وتعكس مدى أىمية دور التسويؽ في المنظمات األىمية ،كما تعكس ضعؼ تطبيؽ ىذا الدور في

المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة ،ولمحد مف الفجوة بيف النظرية والتطبيؽ تأتي ىذه التوصيات
بيف يدي المستفيديف مف ىذه الدراسة وىـ المنظمات األىمية والجيات المانحة والجيات العممية.

توصيات لممنظمات األىمية:
المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة وبوصفيا مجتمع الدراسة ىي المستفيد األوؿ مف ىذه الدراسة
والتي تسعى دائما لتحسيف تجنيد األمواؿ لدييا ،توصي الدراسة المنظمات األىمية باالتي:
 .1تبني فكر وأدوات التسويؽ في تخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع المنظمات األىمية والتعامؿ
مع الجيات المانحة بمنظور العمبلء بحيث تصبح برامجيا تنطمؽ مف السعي إلرضائيـ،

األمر الذي سيطور عمميا ويجعميا تحرص عمى تقديـ ما يتوقعو العمبلء منيا.

 .2إستحداث إدارة تسويؽ في كؿ منظمة وتعييف متخصصيف في التسويؽ لما لو مف بالغ
األثر في اإلرتقاء بأداء ىذه المنظمات وتوفير الدعـ المالي والتنفيذ األمثؿ لبرامجيا

ومشاريعيا.

 .3تبني نظاـ تسويقي متكامؿ بدءا مف توفير المدخبلت الضرورية مف تحديد العمبلء

(المانحيف) الحالييف والمرتقبيف واجراء البحوث و العمميات البلزمة مف خبلؿ إدارة

التسويؽ وذلؾ لموصوؿ إلى المخرجات المنشودة.

 .4اإلىتماـ بشكؿ أكبر باإلعبلف ألىمية دوره في تعريؼ الجميور المستيدؼ بيذه

المنظمات وأىدافيا بيدؼ الحصوؿ عمى تبرعات ،والوصوؿ إلى شرائح مختمفة مف
الجميور ،وما لئلعبلف مف أىمية في تدعيـ كافة أبعاد اإلتصاالت التسويقية األخرى،
والتي قد تضعؼ بضعؼ اإلىتماـ باإلعبلف.

 .5اإلىتماـ بشكؿ أكبر بتنشيط التبرعات وتنظيـ مجموعة مف المعارض واألحداث التي مف
شأنيا تحفيز المانحيف المحمييف وترؾ أثر إيجابي لدى المانحيف الخارجييف.

 .6تعزيز اإلتصاؿ الشخصي ألىميتو في التعرؼ عمى سموكيات العمبلء (المانحيف) ،ومف
ثـ القدرة في كسب ثقتيـ والتأثير عمييـ ،حيث أف اإلتصاؿ وجيا لوجو يوفر فرصة فريدة
لمحديث شخصيا مع المانحيف ،ىذه التفاعبلت يمكف أف تأتي نتيجة مناسبة خاصة  ،أو
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زيارة معد ليا ،أو إجتماعات مخططة ،ىذه التفاعبلت تساعد المنظمات األىمية لبناء
عبلقة وكسب ردود الفعؿ ،والقدرة عمى تجنيد األمواؿ.

 .7تعزيز التسويؽ المباشر كونو وسيمة إتصاؿ تسويقية ميمة لممنظمة ،مف خبلؿ ما يوفره

مف إمكانية الحوار المباشر مع المتعامميف وفرصة لتبادؿ المعمومات والمعرفة تمكنيـ مف
تكويف قاعدة بيانات حديثة ودقيقة ومتكاممة وعمى أساس تخطيط طويؿ المدى عف

متطمبات المانحيف ،وتفضيبلتيـ ،مما يسيـ في عممية تجنيد األمواؿ مع إعطاء أىمية

لمدور المتزايد التي تمعبو اليواتؼ الذكية في عممية التسويؽ المباشر.

 .8تعزيز العبلقات العامة والتركيز عمى عبلقات طويمة األمد مع كؿ مف المانحيف
والمستفيديف بنستخداـ الجانب المجتمعي لدى العبلقات العامة في ىذه المنظمات ،سواء

مف حيث إستخداـ وسائؿ اإلعبلـ (التمفزيوف ،والراديو) ،أو المشاركة في المناسبات
اإلجتماعية.
توصيات لمجيات المانحة:
إف مجتمع المانحيف ىو الطرؼ الثاني وىو الطرؼ األقوى في معادلة تجنيد األمواؿ ودائما ما يبدي

إىتماما بتطوير أداء المنظمات األىمية الشريكة لو في تنفيذ أىدافيا التنموية ولما كانت ىذه الدراسة
تسعى لتطوير التسويؽ وتجنيد األمواؿ في القطاع األىمي الفمسطيني كاف البد مف مجموعة مف

التوصيات موجية لمجيات المانحة وىي كالتالي:

 دعـ برامج التأىيؿ والتطوير المتخصصة في التسويؽ إما مف خبلؿ منح المنظمات تمويؿليذه البرامج أو مف خبلؿ إقامة ىذه البرامج مف قبميا ،بحيث يتـ دمج مفيوـ التسويؽ في
عمؿ ىذه المنظمات مما يجعميا تنطمؽ مف إىتمامات المانحيف وتسعى إلى إرضائيـ بالتنفيذ

األمثؿ لممشاريع ذات اإلحتياج الفعمي في المجتمع.

 دعـ برامج وخطط التسويؽ لدى المنظمات األىمية وتوفير التمويؿ البلزـ لؤلنشطة التسويقيةمثؿ اإلعبلنات والمعارض واألنشطة وورش العمؿ أو رصد برامج متخصصة في التمفزيوف
واإلذاعة والصحؼ لمجمعيات بنختبلؼ أنواعيا ومستوياتيا دعما ليذا القطاع المكمؿ لمدور
الحكومي في خدمة المجتمع االمر الذي يساعد الجمعيات في تطوير ممارستيا المتسويؽ.

توصيات لمجيات العممية:
إف بداية إستخداـ مفيوـ التسويؽ الحديث في العمؿ األىمي بدأ في الغرب ،وتحديدا مف األكاديمييف
المتخصصيف في مجاؿ التسويؽ ،وبالتالي كاف مف الضروري توفير توصيات تخصص المؤسسات

العممية والبحثية مثؿ الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث وىي كالتالي:
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 -القياـ باألبحاث والدراسات التي تدرس التسويؽ في العمؿ األىمي والمنظمات الغير ربحية ،ألف

ضعؼ اإلنتاج البحثي في ىذا الموضوع وتشتت الجيود فيما ينشر حوؿ الموضوع أدى إلى

غياب تراكما عمميا في ىذا االتجاه ،ولعؿ الجامعات ومراكز البحث األجدر عمى لعب دور

ريادي لجذب االنظار نحو ىذا المجاؿ وتوفير األدبيات المتخصصة في تطوير العمؿ األىمي
وفي مقدمتيا مايخص التسويؽ.

 تقديـ دورات متخصصة في التسويؽ لمعامميف في المنظمات األىمية ألف أغمبيـ يأتي مفتخصصات عممية ومينية مختمفة األمر الذي يجعؿ إحتياجاتيـ لمتأىيؿ والتدريب لممارسة

مياميـ في القطاع األىمي أم ار ضروريا ،وبما أف العودة لمدراسة األكاديمية يعتبر مطمبا صعبا

فنف مثؿ ىذه الدورات توفر فرصة ليـ لبناء معرفتيـ التسويقية.

 فتح تخصصات جديدة أو إضافة مساقات جديدة تيتـ بمجاؿ التسويؽ في القطاع األىميوالتي يمكف البدء بيا مف قبؿ الجامعات مف خبلؿ طرح مواد معينة في تخصص التسويؽ

حوؿ إستخداـ عمـ التسويؽ في المنظمات غير الربحية (األىمية).
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ثالثا :الدراسات المستقبمية المقترحة
تعتبر دراسة التسويؽ مف الدراسات الميمة ،خاصة إذا تعمؽ األمر بالتسويؽ في القطاع غير

الربحي ،لذلؾ تقترح الباحثة بعض المواضيع التي تأمؿ أف يتـ دراستيا في المستقبؿ مف قبؿ
الباحثيف االخريف:

 .1التسويؽ اإلستراتيجي لمتسويؽ غير اليادؼ لمربح.

 .2دراسة مدى إدراؾ القيادة اإلدارية في المنظمات األىمية لممفاىيـ العممية لمتسويؽ.
 .2دراسة مقارنة بيف المنظمات العربية واألجنبية حوؿ مدى تطبيؽ مفاىيـ عمـ التسويؽ.
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 العمػي ،سػميماف عمػي" .)1995( .تنمينة المنوارد البشنرية والمالينة فنني المنظمنات الخيريننة"،
ط، 1منظمة أمانة ،الواليات المتحدة األمريكية.

 العنػػاد ،عبػػد الػػرحمف حمػػود" .)1999( .تخطننيط الحمننالت اإلعالنيننة" ،ط ،2مكتبػػة فيػػد بػػف
عبد العزيز ،الرياض.

 القػػدومي ،عيسػػى محمػػد" .)2009( .أسنننس العمنننل الخينننري وفننننون تسنننويقو" ،ط ،1مكتبػػة
الكويت الوطنية ،الخالدية ،الكويت.

 الكخف ،رشيد واخروف" .)2002( .مدخل إلى عمم التمويل" ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،
فمسطيف.

 المرواني ،ماجد سعد" .)2007( .ترويج الفنرص االسنتثمارية قني المممكنة-دراسنة تطبيقينة
عمى الييئة العامة لالستثمار" ،رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،السعودية.

 الم ػػدىوف ،ف ػػداء ،وآخ ػػروف" .)2009( .تننندمير المجتمنننع المننندني منيجينننا ،تقرينننر تنننوثيقي
لالعتننندا ات اإلسنننرائيمية عمنننى المنظمنننات األىمينننة الفمسنننطينية خنننالل الحنننرب عمنننى غنننزة

منن  27/12/2008لغاينة  ، "19/1/2009منظمػة أصػدقاء اإلنسػاف الدوليػة لمػدفاع عػػف
حقوؽ اإلنساف ومنظمة الثريا لئلعبلـ واإلتصاؿ ،فيينا .

 المش ػػيراوي ،أحم ػػد" .)2009( .التطنننوير اإلداري لمنظمنننات العمنننل األىمننني" ،د ارس ػػة مقدم ػػة
لمؤتمر واقع المنظمات األىمية :آفاؽ وتحديات ،غزة.

 الموسػي ،حمػػد بػف ناصػػر" .)2010( .إسننتخدام اإلتصننال التسننويقي المتكامننل فنني الشننركات
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السعودية" ،ط ،1مكتبو الممؾ فيد الوطنية لمطباعة والنشر ،السعودية.


اليرش ،عبد اهلل محمد" .)2014( .دور برامج تنشيط المبيعات في التاثير عمى السموك
االستيالكي السمبي عند المستيمك االردني" ،مجمة الواحات لمبحوث والدراسات ،جامعة

البمقاء ،االردف ،المجمد  ،7العدد. 2
 بازرعة ،محمود صادؽ" .)2001( .إدارة التسويق"  ،ط ،1المكتبة األكاديمية ،القاىرة.
 باىماـ ،عبد اهلل بف سالـ" .)2010( .المتبرع والمنظمة الخيرية" ،دار وجوه لمنشر والتوزيع،
الرياض ،السعودية.

 بدوي ،ىناء حافظ" .)2002( .إدارة وتنظيم المنظمات اإلجتماعية في الخدمة اإلجتماعية"،
النسخة األخيرة ،المكتب الجامعي الحديث ،اال ازربطية _اإلسكندرية .

 بوكريطػة ،نػواؿ" .)2011( .أثػر اإلتصنال فني رفنع األدا التسنويقي لممؤسسنة الخدمينة"،
رسػالة ماجسػتير ،كميػة العمػوـ اإلقتصػادية والعمػوـ التجاريػة وعمػوـ التسػيير ،جامعػة الج ازئػر،
الجزائر.

 تحريػر ،حمػاد" .)2013( .إسنتراتيجيات التواصنل فني جمنب التموينل فني المنظمنات غينر

الحكومينة عبنر إسنتخدام التكنولوجينا" ،رسػالة ماجسػتير ،كميػة التجػارة ،الجامعػة اإلسػبلمية،
غزة.



تسويؽ المنظمات غير الحكومية" .)2010( .العبلقات الخارجية  /تطوير خطة اإلتصاؿ"،
نسخة الكترونية ،تـ استرجاعو بتاريخ  11.8.2015عمى الرابط:

http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044

 جبػر ،أحمػد" .)2007( .إدارة التسنويق "المفناىيم – االسنتراتيجيات – التطبيقنات"" ،المكتبػة
العصرية لمنشر والتوزيع ،المنصورة .
 جرار ،ذياب و أبو بياء ،سائد( ".)2012واقع التمويل الخارجي لممنظمات األىمية العاممة
الممولين،
المعوقات ،سبل تحفيز
في محافظة رام هلل والبيرة في الضفة الغربية :الدوافع،
ّ
ّ
االثر" ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث) العموـ االنسانية( ،مجمد  ،٢العدد. 5

 حػػداد ،شػػفيؽ اب ػراىيـ و سػػويداف ،نظػػاـ موسػػى" .)2006( .تسننويق مفنناىيم معاصننرة" ،دار
حامد لمنشر.

 حرداف ،مجدي وآخروف " .)2012( .برنامج بنا القدرات – الدليل التدريبي في بنا

قدرات المؤسسات األىمية" ،ط ،1مركز إعبلـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية -شمس ،راـ اهلل،

فمسطيف.

 حساـ ،مناؿ" .)2016( .أثر تنشيط المبيعات عمى القرار الشرائي لدى المستيمك النيائي"،
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رسالة ماجستير ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية ،وعموـ التيسير ،جامعة قاصدي مرباح-

ورقمة -الجزائر.

 حسف ،أميف عبد العزيز" .)2001( .إستراتيجيات التسنويق فني القنرن الحنادي والعشنرين"،
ط ،1دار قباء لمطباعة ،القاىرة.

 حبلسو ،محمد منتصػر" .)2013( .واقع إستخدام المنظمات األىمية في قطاع غزة لشبكات
التواصل اإلجتماعي في تعزيز عالقتيا بالجميور" ،رسػالة ماجسػتير ،كميػة التجػارة ،الجامعػة

اإلسبلمية ،غزة.

 حيدر ،محمد ب ّكار" .)2002( .تمنويل العمنل الخينري العربي المعاصنر ومؤسساتنو" ،مؤتمر
الخيػػر العربػػي الثالػػث ،األمانػػة العامػػة لمػػؤتمر الخيػػر العربػػي ،لبنػػاف ،االتحػػاد العػػاـ لمجمعيػػات
الخيرية في المممكة األردنية الياشمية ،عماف.

 دليػؿ تطػوير األداء اإلعبلمػي فػي المنظمػات األىميػة .)2003( .مشنروع تطنوير أدا
المنظمات األىمية – شبكة المنظمات األىمية .

 ديفػوير ،جوزيػؼ و تريتػر ،عػبلء" .(2009) .تتبنع الندعم الخنارجي لممنظمنات الفمسنطينية
غينر الحكومينة فني الضنفة الغربينة وقطناع غنزة منن  1999إلنى  ،" 2008معيػد أبحػاث
السياسات اإلقتصادية الفمسطيني(ماس) لصالح مركز تطوير المنظمات األىمية.

 زروقي  ،محمد أميف و مداور ،يونس" .)2017( .تاثير االعالن عمى قرار الش ار لدى
المستيمك النيائي – دراسة حالة المركز التجاري  UNOعين الدفمى" ،رسالة ماجستير،

كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التيسير ،جامعة الجيبللي بونعامة بخميس مميانة،

الجزائر.

 س ػػاري،حممي  ،الس ػػبليمة ،أح ػػبلـ (" .)2008دور وس ػػائؿ االتص ػػاؿ الجم ػػاىيري ف ػػي الحمم ػػة
االعبلمية لمركز الحسيف لمسرطاف في جمع التبرعات المادية لمرضى السرطاف ،مجمػة مؤتػة

لمبحوث والداسات ،المجمد الثالث والعشروف ،العدد الثالث.

 سالـ ،شيماء" .)2006( .اإلتصاالت التسويقية المتكاممة" ،مجموعة النيؿ العربية ،القاىرة.
 سػػالـ ،محمػػد" .)1999( .المبننادئ العمميننة والحنناالت التطبيقيننة" ،ط ،1جامعػػة عػػيف شػػمس،
القاىرة.

 سفياف ،عصػماني" .)2006( .دور التسويق فني قطناع الخندمات الصنحية منن وجينة نظنر
المستفيدين منيا(المرضى)" ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ اإلقتصادية وعموـ التسيير والعموـ
التجارية ،جامعة محمد بوضياؼ المسيمة ،الجزائر.
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 س ػػماره ،عب ػػد اهلل" .)2000( .مبنننادئ التسنننويق ،مننندخل مفننناىيمي" ،ط ،1ن ػػابمس ،عم ػػادة
البحث العممي ،جامعة  -النجاح الوطنية.

 س ػػمؾ ،نج ػػوى و عاب ػػديف ،ص ػػدقي " .)2000( .دور المنظمنننات غينننر الحكومينننة فننني ظنننل
العولمة-الخبرتان المصرية واليابانية ،"-مركز الدراسات االسيوية ،القاىرة.

 شاىيف ،سمر" .)2007( .واقع الرقابنة اإلدارينة الداخمينة فني المنظمنات األىمينة فني قطناع
غزة" ،رسالة ماجستير ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 شػػبير ،رحػػاب (" .)2004واقننع إدارة الم نوارد البشننرية فنني المؤسسننات غيننر الحكوميننة فنني
قطاع غزة وسبل تطويره" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 شػػرؼ ،جيػػاد" .)2005( .أثننر الرقابننة الماليننة عمننى إسننتمرار التمويننل لممؤسسننات
األىمية_دراسة ميدانية المؤسسات األىمينة فني قطناع غنزة" ،رسػالة ماجسػتير ،كميػة التجػارة،

الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 شياب ،عبد الػرحيـ" .)2013( .دور المنظمات األىمية في الحد من معندالت الفقنر خنالل

الحصنار االسنرائيمي عمنى قطناع غنزة" ،رسػالة ماجسػتير ،كميػة التجػارة ،الجامعػة االسػبلمية،
غزة.

 صالح ،محمد حامد" .(2012) .تدبير التمويل بالمنظمات غير الحكومية وتعبئة الموارد".

 عاشػػور ،محمػػد حسػػف" .)2012( .تأسننيس وتطننوير إدارات التسننويق فنني المنظمننات غيننر
الربحية" ،ط ،1منظمة أـ القرى لمترجمة والنشر والتوزيع .

 عب ػػد الحمي ػػد ،طمع ػػت أس ػػعد" .)2002( .التسنننويق الفعنننال ..كينننف تواجنننو تحنننديات القنننرن
( ،")21ط ،1مكتبة الشقرى ،الرياض.

 عبد الحميد ،طمعػت أسػعد" .)2006( .التسنويق الفعنال كينف تواجنو تحنديات القنرن 21؟"،
مطبعة النيؿ.

 عبػد الػرحمف ،عبػداهلل محمػد" .)2002( .سوسػيولوجيا اإلتصنال واإلعنالم" ،ط ،1دار المعرفػة
الجامعية ،اإلسكندرية.

 عبد الصبور ،محسف فتحػي" .)2001( .أسرار الترويج في عصنر العولمنة" ،ط ،1مجموعػة
النيؿ العربية ،القاىرة.

 عبد اليادي ،عزت" .)2004( .رؤيػة أوسع لدور المنظمات األىمية الفمسنطينية فني عممينة
التنمية" ،مركز بيساف لمبحوث واإلنماء ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 عبد اليػادي ،عػزت" .)2002( .دور المنظمنات األىمينة فني بننا المجتمنع المندني" ،د ارسػة
ضػػمف برنػػامج أبحػػاث تجمػػع منظمػػة التعػػاوف إلدارة مشػػروع المنظمػػات األىميػػة الفمسػػطينية،
مركز بيساف لمبحوث واإلنماء ،راـ اهلل ،فمسطيف.
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 عمر ،أمؿ عمي" .)2015( .البيع الشخصيى ودوره في تحقيق رضا العمال  -دراسة حالنة
بعننض الشننركات التجاريننة بواليننة البحننر االحمننر" ،رسػػالة ماجسػػتير ،كميػػة االقتصػػاد والعمػػوـ

اإلدارية ،جامعة البحر االحمر ،السوداف.

 عم ػػرو ،زي ػػاد" .)2005( .المنظمنننات األىمينننة الفمسنننطينية والفسننناد" – اإلئ ػػتبلؼ م ػػف اج ػػؿ
النزاىة والمساءلة أماف ،الطبعة األولى ،منشورات اإلئتبلؼ ،القدس.

 قػػديح ،اب ػراىيـ عبػػد اليػػادي" .العوامنننل المنننؤثرة عمنننى عممينننة تجنيننند األمنننوال فننني الجمعينننات
االسالمية:دراسنننة تطبيقينننة عمنننى الجمعينننة االسنننالمية فننني محافظنننات قطننناع غنننزة" ،رس ػػالة
ماجستير ،كمية التجارة ،الجامعة االسبلمية ،غزة.

 قرشػي  ،فريػد" .)1997( .تنمينة المنوارد لتموينل مشنروعات المنظمنات األىمينة العربينة"،
المؤتمر الثاني -لممنظمات األىمية العربية 19-17مايو ،القاىرة .

 كشؾ ،محمد بيجت جاد اهلل" .)1999( .المنظمنات وأسنس إدارتينا" ،ط،1المكتػب الجػامعي
الحديث ،اإلسكندرية.

 كمثػػوـ ،وىػػابي" .)2011( .التسننويق فنني المنظمننات الغيننر ىادفننة لمننربح" ،رسػػالة ماجسػػتير،
كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،الجزائر.

 لبد ،محمد ابراىيـ ".)2013( .قياس مدى فاعمية التسويق اإللكتروني لمخدمات في جمعية

السنالمة الخيرينة" ،الػدبموـ المينػي المتخصػص فػي إدارة منظمػات المجتمػع المػدني ،كميػة
التجارة ،الجامعة االسبلمية ،غزة.

 لدادوة ،حسف وآخروف" .(2001) .عالقات المنظمات غير الحكومية الفمسطينية فيما بينيا
ومع السمطة الوطنية الفمسطينية والممولين" ،معيد أبحاث السياسات اإلقتصادية (ماس).

 مجمة الوقائع الفمسطينية .)2000( .قانوف رقـ واحد لسنة  ،2000عدد. 32
 ماكدونالػػد ،مػػالكوـ" .)1996( .الخطننط التسننويقية كيفيننة إعنندادىا وتطبيقيننا" ،ط ، 2معيػػد
اإلدارة العامة ،الرياض.

 مختاري ،مبروكة" .)2016( .فعالية االعالن في التاثير عمى سموك المستيمك دراسة حالة

عينة من مشتركي موبيميس -وكالة تقرت" ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التيسير ،جامعة قاصدي مرباح -ورلقة ،الجزائر.

 مرصد (" .)2003الييئة الفمسطينية لحماية حقنوق الالجئنين ،دور المنرأة الفمسنطينية فني
الييئات والمنظمات غير الحكومية" ،ورقة عمؿ مقدمة لمركز الدراسات (أماف).

 مسػيمي ،ياسػيف" .)2009( .العالقنات العامنة فني المؤسسنة الصنحية الجزائرينة" ،رسػالة
ماجستير ،كمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية ،جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر.
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 معبل ،ناجي؛ وتوفيؽ رائؼ" .)2002( .أصول التسويق" ،ط ،1دار وائؿ لمنشر ،عماف.
 معيد ماس" .)2001( .التمويل الدولي لممنظمات األىمية الفمسطينية وأثره عمى المجتمع"،
راـ اهلل.

 منتصػر و حبلسػة" .)2013( .واقنع إسنتخدام المنظمنات األىمينة فني قطناع غنزة لشنبكات

التواصل اإلجتماعي في تعزيز عالقتيا بالجميور" ،رسػالة ماجسػتير ،كميػة التجػارة ،الجامعػة
االسبلمية ،غزة.

 منصور ،سمير حسػف" .)2005( .منياج العالقات العامة من منظور الخدمة اإلجتماعية"،
دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.

 ناصػػر ،محمػػد ج ػػودت" .)1998( .الدعاينننة واإلعنننالن والعالقنننات العامنننة" ،ط ،1مج ػػدالوي
لمنشر والتوزيع ،عماف.

 نجيب ،لمى" .)2010( .أثر اإلتصاالت التسويقية في السموك اإلجتماعي بالمنظمنات غينر
الربحية" ،رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد ،جامعة دمشؽ ،الجميورية العربية السورية.

 نيازي ،عبد المجيد" .)2004( .التموينل داخنل المنظمنات اإلجتماعينة" ،" ،نسػخة الكترونيػة،
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المننالحنننننننننق

أوالً :اإلستبانة النيائية

ثانياً :قائمة بأسما المحكمين

ثالثاً :قائمة بأسما من تمت مقابمتيم

رابعاً :أسئمة المقابمة

ممحق ()3

اإلستبانة النيائية
جامعننننننننة األزىنننننننننر – غنننننننننزة

عمنننننننننننادة الدراسنننننننننننات العمينننننننننننا

كمينننة االقتصننناد والعمنننوم اإلدارينننة
ماجسننننننننننننننتير إدارة األعمننننننننننننننال

أخي الموظف  /أختي الموظفة...
تحية طيبة،،،

الإستبانة
تقوـ الباحثة بتنفيذ دراسة حوؿ" :اإلتصاالت التسىيقية وعالقتها بتجنيد األمىال لدي

املنظمات األهلية  -دراسة ميدانية  -قطاع غزة" ،وذلؾ كبحث تكميمي لنيؿ درجة الماجستير

مف كمية االقتصػاد والعم ػػوـ اإلدارية  -ب ػرنػامج إدارة األعمػػاؿ -بجامعة األزىر.

جميع البيانات التي ستجمع مف خبلؿ ىذه االستبيانة سيتـ إستخداميا فقط لغرض البحث
العممي.

شاكريف لكـ حسف تعاونكـ،،،
الباحثة

عايشة محمد سالم
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أوال :البٌانات الشخصٌة
الرجا التكرم بوضع إشارة (√) أمام اإلجابة الصحيحة:
 -1الجنس :

أنثى

ذك ػػر

 -2العمننننر :

 25سنة فأقؿ

 40 -26سنة

 -3المؤىل العممي:

دكتوراه

ماجستير

 55-41سنة
دبموـ عالي

 56سنة فأكثر
بكالوريوس

دبموـ فما دوف
 -4التخصص العممي:

إدارة أعماؿ

إقتصاد

محاسبة

ىندسة

أخرى ،حدد
 -5المسمى الوظيفننني :

 -6عدد سنوات الخبرة :

رئيس /عضو مجمس ادارة

مدير المنظمة

موظؼ تجنيد أمواؿ

أخرى ،حدد

 5سنوات فأقؿ

 10-6سنة

 15-11سنة

مدير المشاريع

 20-16سنة

 21سنة فأكثر

ثانيا :بيانات عامة عن المنظمة:
 -1عمر المنظمة:

 20-16سنة

أكثر مف 15-5سنة

 -2نوع المنظمة:

محمية

دولية

 -3مجال العمل:

21سنة -فأكثر

طبية

إجتماعية

زراعية

حقوؽ االنساف

صداقة

شباب ورياضة

التعميـ

المعاقيف

البيئة

أمومة وطفولة

ثقافة وفنوف
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موافق

الفقننننننننننننننننننرة

#

بشدة

ثالثا :اإلتصاالت التسويقية

موافق

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

تناسبا لعنصر المزيج التسويقي المعروؼ بالترويج بما يتوافؽ مع االتجاىات الحديثة لمتسويؽ وىي النشاط
وىي التسمية الحديثة األكثر
ً
الذي يتـ ضمف إطار أي جيد تسويقي ،وينطوي عمى عممية إتصاؿ إقناعي وأىميا :اإلعبلف ،تنشيط المبيعات ،البيع الشخصي ،التسويؽ

المباشر ،العبلقات العامة.

البعد األول :اإلعالن
1

تستخدـ المنظمة اإلعبلف كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة لتجنيد

2

تستخدـ المنظمة الحمبلت اإلعبلنية لترويج نفسيا في وسائؿ اإلعبلف

3

تستخدـ المنظمة اإلعبلف لتعزيز صورتيا اإليجابية في أذىاف جميورىا.

4

تستخدـ المنظمة اإلعبلف لتعريؼ الجميور المستيدؼ بنفسيا.

5

تستخدـ المنظمة اإلعبلف لتشجيع الجميور عمى التبرع.

6

تستخدـ وتعرض المنظمة أنشطتيا مف خبلؿ الموحات المنتشرة في الشوارع.

7

تتوفر داخؿ المنظمة لوحات إعبلنية مختمفة األحجاـ لعرض أنشطتيا.

8

تيتـ المنظمة بالمحافظة عمى الموحات اإلعبلنية مف التمؼ واإلىماؿ.

9

تعمؿ المنظمة عمى وجود الموحات اإلعبلنية لممنظمة في أماكف جغرافية

10

تحتوي إعبلنات المنظمة في الصحؼ والنشرات عمى رسومات وأشكاؿ ممفتة

11

تقوـ المنظمة بالتجديد والتغيير في إعبلناتيا في جميع الوسائؿ اإلعبلنية.

12

تتميز إعبلنات المنظمة في الوسائؿ اإلعبلنية بالبساطة والوضوح.

األمواؿ.

المختمفة كاإلذاعة والتمفزيوف والصحؼ والمجبلت...

مختمفة داخؿ البمد وخارجو.
لمنظر.

البعد الثاني  :تنشيط التبرعات ( تنشيط المبيعات)
1

تستخدـ المنظمة تنشيط التبرعات كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة لتجنيد

2

تقدـ المنظمة ىدايا تذكارية لمجيات المانحة.

3

تنظـ المنظمة معارض لتجنيد األمواؿ.

4

ترسؿ المنظمة مندوبيف عنيا لعرض الخدمات المقدمة لممجتمع ولعرض

5

تنظـ المنظمة حفبلت سنوية يدعى إلييا الجيات المانحة الحالية والمتوقعة.

6

تعمؿ المنظمة عمى جمع التبرع مف خبلؿ الحمبلت في الشوارع واألسواؽ.

األمواؿ.

اإلنجازات عمى المؤسسات المانحة.

البعد الثالث :اإلتصال الشخصي
1

تستخدـ المنظمة اإلتصاؿ الشخصي كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة

2

يتمتع موظؼ تجنيد األمواؿ في المنظمة بالخبرة الكافية في مجاؿ عممو.

لتجنيد األمواؿ.
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بشدة

3

يتمتع موظؼ تجنيد األمواؿ في المنظمة باإللماـ بالمعمومات الكافية عف

4

يتمتع موظؼ تجنيد األمواؿ في المنظمة بنمكانية التأثير عمى الجيات

5

يتمتع موظؼ تجنيد األمواؿ في المنظمة باألناقة والمباقة في التعامؿ مع

6

يتمتع موظؼ تجنيد األمواؿ في المنظمة بالقدرة عمى اإلقناع والتفاوض

7

يوجد عدد كافي مف الموظفيف في المنظمة لتقديـ كافة الخدمات والمعمومات

المنظمة.

المانحة واقامة عبلقات جيدة معيـ.
المانحيف.
والذكاء.

الكافية لمجيات المانحة.

البعد الرابع :التسويق المباشر
1

تستخدـ المنظمة التسويؽ المباشر كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة لتجنيد

2

تستخدـ المنظمة الياتؼ كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة لتجنيد األمواؿ.

3

تستخدـ المنظمة البريد اإللكتروني كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة لتجنيد

4

يحتوي البريد اإللكتروني المرسؿ لمجيات المانحة عمى معمومات تفصيمية

5

تستقبؿ المنظمة ردود عمى البريد اإللكتروني المرسؿ لمجيات المانحة.

6

تتوفر لدى المنظمة قاعدة بيانات لمجيات المانحة.

7

تجري المنظمة المكالمة التمفونية بزمف كافي لعرض المعمومات البلزمة عف

8

تقوـ المنظمة بعمؿ رسائؿ صوتية مسجمة بيا معمومات عف خدماتيا التي

9

تقوـ المنظمة بنرساؿ رسائؿ إلى الياتؼ المحموؿ عمى فترات منتظمة

10

يحتوي البريد اإللكتروني عمى معمومات مفصمة وكافية عف خدمات و أنشطة

11

تقوـ المنظمة بالرد عمى استفسارات الجيات المانحة حوؿ عمميا وبرامجيا أو

األمواؿ.

األمواؿ.

وكافية عف أنشطة المنظمة.

خدماتيا.

تحتاج إلي تمويؿ.

لعرض الخدمات التي تقدميا لغرض تجنيد األمواؿ.
المنظمة .

خدماتيا مف خبلؿ بريدىا اإللكتروني بسرعة.

البعد الخامس  :العالقات العامة
1

تستخدـ المنظمة العبلقات العامة كوسيمة إتصاؿ مع الجيات المانحة لتجنيد

2

تصدر العبلقات العامة في المنظمة نشرات وكتيبات إلمداد الجيات المانحة

األمواؿ .
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محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

موافق

الفقننننننننننننننننننرة

#

موافق

بشدة

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

بالمعمومات وأنشطة المنظمة ككؿ.
3

تنظـ العبلقات العامة في المنظمة مؤتمرات وندوات لعرض أنشطتيا

4

تدعو العبلقات العامة في المنظمة الجيات المانحة لحضور المؤتمرات

5

ترسـ العبلقات العامة صورة عف المنظمة تعكس حجـ التمويؿ مف الجيات

6

تيتـ العبلقات العامة بتحديث البيانات عف المموليف وكؿ ما ىو جديد خاص

7

تعرض العبلقات العامة في المنظمة إنجازات المؤسسة مف خبلؿ وسائؿ

8

ترعى العبلقات العامة في المنظمة بعض المناسبات واألحداث اإلجتماعية

9

تساىـ العبلقات العامة بتغيير اتجاىات المانحيف اتجاه عدد مف الخدمات

والترويج عف نفسيا.

والندوات المنعقدة.

المانحة.
بيـ.

اإلعبلـ مثؿ التمفزيوف أو الراديو وغيرىا.

لتوضيح دورىا في خدمة المجتمع.
والقضايا التي تطرحيا المنظمة.

رابعا :تجنيد األموال
و هو إدارة العالقة بین منظمة أهلیة و جمهور الممولین.
.1

يوجد لدى المنظمة وحدة تجنيد أموال.

.2

يوجد لدى وحدة تجنيد األموال خطة عمل واضحة.

.3

يوجد لدى المنظمة دليل سياسات لوحدة تجنيد األموال.

.4

حننننننجم تمويننننل العنننننام المننناضننننننني:

.5

التغير في حجم التمويل خالل  3سنوات:
زيادة كبيرة

زيادة محدودة

نعـ

ال

نعـ

ال

نعـ

ال

$ ...........................

ثبات

انخفاض
محدود

.6

حدد نسبة التمويل و التبرعات التي تحصل عمييا منظمتكم من المصادر التالية:
تبرعات جيات مانحة أجنبية

 % ..........................تقريبا

تبرعات جيات مانحة عربية

 % ..........................تقريبا
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انخفاض
كبير

تبرعات مف السمطة الفمسطينية

 % ..........................تقريبا

تبرعات محمية

 % ..........................تقريبا

الموارد الذاتية لممنظمة

 % ..........................تقريبا
موافق
بشدة

#

الفقــــــــــــــــــرة

7

يوجد لدى المنظمة استقرار في حجـ التمويؿ.

8

تتنوع مصادر التمويؿ لدى المنظمة.

9

يتمتع حجـ التمويؿ في المنظمة في زيادة دائمة.

12

لدى المنظمة القدرة عمى جذب مموليف جدد.

11

لدى المنظمة القدرة عمى االحتفاظ بالمموليف الحالييف.

12

نجحت المنظمة بالوصوؿ إلى مصادر تمويؿ متعددة لدعـ أنشطتيا خبلؿ

13

تتمتع المنظمة بالقدرة عمى استيفاء شروط المموليف.

14

تتمتع المنظمة بالقدرة عمى التعامؿ مع المتطمبات المختمفة لممموليف.

15

يوجد انسجاـ بيف برامج المنظمة وسياسات المموليف.

16

تساعد وحدة تجنيد األمواؿ المنظمة في تعزيز عبلقاتيا بالمجتمع .

17

تحصؿ المنظمة عمى تمويؿ طويؿ األجؿ لمشاريع إستمرت عدة سنوات.

18

تقوـ المنظمة بتدريب الكفاءات البشرية عمى احدث الوسائؿ لعممية تجنيد

19

تعتبر ثقة المموليف بالمنظمة عامؿ أساسي يساعد في عمميو تجنيد

موافق

محاٌد

غٌر
موافق

غٌر
موافق
بشدة

الفترة الماضية

األمواؿ.
األمواؿ.

وتفضموا بقبول فائق الشكر والتقدير عمى حسن تعاونكم،،
الباحثة
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ممحق ()2
قائمة بأسما المحكمين
م

المكان

اسم المحكم

.1

د .خميؿ حجاج

جامعة األزىر – غزة

.2

د .سمير أبو مدلمة

جامعة األزىر – غزة

.3

د .محمد جودت فارس

جامعة األزىر – غزة

.4

د .نياية التمباني

جامعة األزىر – غزة

.5

د .وائؿ محمد ثابت

جامعة األزىر – غزة

.6

د .سامي ابة الروس

الجامعة اإلسبلمية – غزة

.7

د .وسيـ اليبيؿ

الجامعة اإلسبلمية – غزة

.8

د .ياسر عبد الشرفا

الجامعة االسبلمية – غزة

.9

د .يوسؼ عبد بحر

الجامعة االسبلمية – غزة

.10

د .وائؿ الداية

الجامعة االسبلمية – غزة

.11

د .جبلؿ شبات

جامعة القدس المفتوحة – غزة
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ممحق ()3
قائمة أسماء مه جمث مقابلحهم
#

االسم

1

امجد الشوا

مكان العمل
شبكة
المنظمات
األىمية

المسمى
مدير شبكة
المنظمات األىمية

المكان اليوم/التاريخ
األربعاء
غزة

/2/26
2014

االربعاء
 2ىناء ابو عيادة

3

باسؿ ناصر

برنامج األمـ
المتحدة

االنمائي

إستشارية تمويؿ

مدير عاـ البرامج
 UNDPفي
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غزة

غزة

/2/26
2014

الخميس
/2/27
2014

الساعة
-08:30
09:30
-10:00
11:00

-14:00
15:00

