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 بي وذرقؽة حقاتي، زوجتي اؾغاؾقة،ت اـشغاؾي وبعدي، رػقؼة درؾَإؾى ؿن حتؿّ
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 أصدؼائي،أؼاربي وأداتذتي وإؾى 
 وطـي احلبقب ػؾدطني ... إؾى
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 شكر وتقدير
 

عطاقاه، اؾذي ؾوال توػقؼه وتقدقره ؿا ؿــه وعؾى  احلؿد واؾشؽر ؾؾه أوالً وآخراً
 وُػّؼت ؾفذا أبداً، 

ؽؿا وأتؼدم بجزقل اؾشؽر واالؿتـان ؿن األدتاذ اؾدؽتور/ ؿاجد ؿحؿد اؾػرا، 
ػت بإذراػه عؾى درادتي واؾذي ؿا بخل قوؿاً ػي تؼدمي اؾـصح واؾذي تشرّ

 ؾي ػي دائر األوؼات،واإلرذاد 
ؿحؿد جودت  اؾدؽتور/و ودقم ادؿاعقل اؾفابقل ؽؿا وأذؽر ؽالً ؿن اؾدؽتور/

بتعدقالتفؿا أثرقافا  اؾذقنعؾى تػضؾفؿا مبـاؼشة فذه اؾدرادة، وػارس 
 وـصحفؿا،

باؾشؽر / ؿروان وؾقد املصري دؽتورصدقؼي وزؿقؾي أخي اؾأتؼدم ؿن وبؽل اؿتـان 
 ؿدقرة إعداد فذه اؾدرادة، طوال دعؿه اؾذي غؿرـي بهعؾى 

إلمتام فذه  ودعؿـي ؿادقاً وؿعـوقاًأذؽر ؽل ؿن وؼف بجاـبي وال أـدى أن 
 اؾدرادة،

 ؿـي، وأن قـػع به دائر املدؾؿني، آؿني.أدأل اؾؾه اؾعظقم أن قـػعـي مبا عؾّ
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 ممخص الدراسة
الكشؼ عف دكر العالقات الدكلية لمبمديات الكبرل بمحافظات غزة في حشد الدراسة إلى ىدفت 

تنفيذ ات مف بمديتتمكف ىذه ال ، كبحث السبؿ الكفيمة بتفعيؿ ىذا الدكر كيىذه البمديات التمكيؿ لمشاريع
 المنكطة بيا عمى أكمؿ كجو. المشاريع

( 22تـ إعداد استبانة مككنة مف ) ةالدراس ، كلتحقيؽ أىداؼالكصفيالمنيج  ت الدراسةكقد كظف
 العالقات الدكلية في بمديات محافظات غزة الكبرل الخمس مزاكلي كظائؼجميع فقرة، طبقت عمى 
تفعيؿ الكفيمة لبحث السبؿ لكأداة المجمكعة البؤرية ( فردَا، كما استخدمت الدراسة 00كالبالغ عددىـ )

، كذلؾ دكر العالقات الدكلية في بمديات محافظات غزة الكبرل في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات
 .مجاؿ العالقات الدكلية بمحافظات غزةفي  ذكم العالقةيف مف صكالمتخصالخبراء مف  (8)بمشاركة 
 كبيفلمشاركة كالشراكة الفاعمة بيف اداللة إحصائية  تذا عالقةأف ىناؾ تكصمت الدراسة إلى كقد 

االتصاؿ  عالقة ذات داللة إحصائية بيف كأف ىناؾالنجاح في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات، 
الدراسة كجكد عالقة  إلى جانب ذلؾ بّينتالنجاح في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات،  كبيف كالتكاصؿ

ككذلؾ بيف ، النجاح في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات كبيف ذات داللة إحصائية بيف تمكيف العامميف
حشد التمكيؿ النجاح في التدريب المستمر، كاإلبداع الميني كالتحسيف المستمر مف جية كبيف كؿ مف 

فركؽ ذات داللة إحصائية في  أظيرت الدراسة عدـ كجكد، كما مف جية أخرل لمشاريع البمديات
في سة حكؿ دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل متكسطات تقديرات أفراد عينة الدرا

)البمدية،  كالتنظيمية المتغيرات الشخصية لبعضحشد التمكيؿ لمشاريع البمديات ُتعزل  النجاح في
  .المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، المنصب(

بتعزيز ثقافة  بمديات محافظات غزة إدارةقياـ أكصت الدراسة بضركرة النتائج،  تمؾ ءكفي ضك 
اتباع مبادئ التدريب االىتماـ بالكادر البشرم مف خالؿ ك ، كافة األطراؼالمشاركة كالشراكة مع 

 سعيضركرة أكصت ب، كما تشجيع اإلبداع في كسائؿ حشد التمكيؿك ، العامميف تمكيفالمستمر، ك 
ستفادة مف التجارب مختمؼ الجيات المانحة مف خالؿ اال مع مستدامة عالقات شبكة ككيفلت البمديات
كحث  ،ارجيضركرة تبني سياسة االنفتاح عمى العالـ الخب كزارة الحكـ المحمي أكصتكما  ،السابقة

 .بشكؿ أكبر عمى االىتماـ بالعالقات الدكلية دياتالبم
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Abstract 
This study aimed at revealing the role of international relations of major 

municipalities in the provinces of Gaza in fundraising for municipal projects, 

and to discuss ways of activating this role in order to be able to carry out its 

projects. 

To achieve study results, the study used the descriptive approach using a 

questionnaire consisting of (66) items distributed to the study population 

which included (40) individuals involving all staff practising international 

relations in major municipalities of the provinces of Gaza. A focus group was 

also organized with participation of (8) experts and professionals in the field 

of international relations to discuss ways of activating the role of international 

relations in the major municipalities in the provinces of Gaza in fundraising 

for municipal projects. 

The study found that there is a statistically significant relationship between 

participation and partnership and the success of fundraising for municipal 

projects. Moreover, the study showed a statistically significant relationship 

between communication and the success of fundraising for municipal projects. 

Additionally, the study found a statistically significant relationship between 

staff empowerment and the success in fundraising for municipal projects. The 

study also showed a statistically significant relationship between both 

continuous training, innovation and continuous improvement on one hand and 

the success in fundraising for municipal projects on the other. The study also 

showed that there are no statistically significant differences in the averages of 

study sample members estimates on the role of international relations of major 

municipalities in the provinces of Gaza in the success of fundraising for 

municipal due to some personal and organizational variables (municipality, 

educational qualification, years of service, post). 

In light of these findings, the study recommended the administrations of 

major municipalities of the provinces of Gaza to promote the culture of 

participation and partnership among all parties and to look after its staff by 

following principles of continuous training, employee empowerment, and 

innovation encouragement. The study also recommended municipalities to 

build up a sustainable relations network with all donating parties by taking 

advantage of others’ past experiences. Moreover, the study recommended 

Ministry of Local Government to adopt a policy of openness towards the 

outside world and to urge municipalities to pay more attention to international 

relations. 
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 مقدمة: أوالً 
في ظؿ تداعيات العصر الحالي الذم يتميز بالتغير السريع كاالنفجار المعرفي كالتطكر التكنكلكجي 

 الدكليةأصبح مجاؿ العالقات كالثكرة المعمكماتية، كتزايد نشاط المؤسسات العالمية متعددة الجنسيات، 
  .ائز المؤسسات عمى اختالؼ طبيعتياأىـ ركمف 

المجتمعات البشرية مثميا مثؿ األفراد ال كلعؿ أىمية مجاؿ العالقات الدكلية تنبع مف حقيقة أف 
ث كؿ مجتمع منيا ال يمكنو أف يكفر متطمبات حياة ييمكنيا أف تعيش منعزلة عف بعضيا البعض، ح

ذا التعاكف األفراد فيو بنفسو، فكاف ال بد مف االتصاؿ المباشر، مف أجؿ التعاكف بيف بني البشر، ى
 (.2: 2008الذم يؤدم إلى تكاصؿ الحياة البشرية، كاستمرارىا، كمف ثـ تقدميا كتطكيرىا )السكسي، 

إف مف أىـ المؤسسات التي تعتمد في عمميا عمى نسج عالقات تعاكنية متينة مع الكسط المحيط 
امان في نظاـ الحكـ تحتؿ مركزان ىبيا ىي المؤسسات الخدماتية كعمى رأسيا الييئات المحمية. فيي 

الداخمي، كما تقكـ بدكر فعاؿ في التنمية القكمية، كتتميز بأنيا إدراة قريبة مف المكاطنيف نابعة مف 
صميـ الشعب، إف قرب الييئات المحمية مف المكاطنيف يجعميا أقدر عمى إدراؾ طبيعة الظركؼ 

طاقات كتعبئة المكارد، كيييئ ليا فرص كالحاجات كاألماني المحمية، كما يمنحيا دعمان ضركريان لحشد ال
النجاح في تنفيذ السياسات القكمية لتصبح كاقعان مممكسان يحقؽ تطمعات الجماىير، كلقد أصبح مف 
األمكر المؤكدة أف عمى اإلدارة المحمية أف تمعب دكران أساسيان في عممية التنمية الشاممة التي ال تكجد 

 (.22: 2010شكاطان مممكسة فييا )أبك العجيف، دكلة إال كيدفعيا الطمكح أف تقطع أ
ال تستطيع البمديات تقديـ الخدمات كالمشاريع بالشكؿ الذم يمبي حاجات المكاطف إال بعد ثبات ك 

كاستقرار المكارد المالية مف مصادرىا المختمفة كالتي تتككف مف ثالثة مصادر رئيسية كىي: المجتمع 
و التمكيؿ لتغطية قسميف مف المحمي أكالن كالحككمة المركزية ثا نيان كالمساعدات األجنبية ثالثان، حيث يكجَّ

النفقات، القسـ األكؿ النفقات التشغيمية التي تغطي نفقات الخدمات اليكمية كالشيرية مثؿ: خدمات 
المياه كالنظافة كخدمات الصرؼ الصحي كأعماؿ الصيانة المختمفة كركاتب كأجكر العامميف كغير ذلؾ 

 –اإلنمائية –مات المتكررة اليكمية كالشيرية، كيكجو القسـ الثاني لتنفيذ المشاريع التطكيرية مف الخد
مثؿ: شؽ الطرؽ كحفر اآلبار كبناء المتنزىات كاألسكاؽ كمشاريع البنية التحتية كغير ذلؾ مف 

 (.2: 2013المشركعات التطكيرية )أبك فريا، 
ألم مؤسسة يكمف في قدرتيا عمى الحصكؿ عمى ف مفتاح االستمرارية كتشير الدراسات إلى أ

قدرة البمديات في الحصكؿ عمى األمكاؿ  فإف كبالتالي ،(Erwin, 2013: 25) المكارد بمختمؼ أنكاعيا
الدكلية  ياالالزمة لتنفيذ مشاريع التنمية المحمية المختمفة تعتمد بشكؿ أساسي عمى فاعمية كقدرة عالقات

عد العالقات الدكلية تك حشد كتجييش األطراؼ المانحة المختمفة لتقديـ الدعـ المالي كالمادم ليا،  في
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كسب يقع عمى عاتؽ الممارسيف ليا ميمة ك أماـ المؤسسات الدكلية كاإلقميمية،  ىي الكاجية ليامبمدية ل
ف التعاكف بيف البمدية مف مكقع متقدـ لمبمدية عمى المستكييف الدكلي كاإلقميمي مف خالؿ إقامة جسكر م

كتعزيز ذلؾ التعاكف  ،جية كالبمديات كالمؤسسات المانحة المختمفة العربية كالدكلية مف جية أخرل
  تنفيذىا كمتابعتيا.مف ثـ بتكقيع اتفاقيات كمذكرات تفاىـ ك 

مف المعركؼ أف ك  إف إدارة جميكر الممكليف ىك شكؿ متخصص مف أشكاؿ العالقات العامة،
الجارية عممية حشد التمكيؿ في بعض المؤسسات اسُتخدمت عمى مدار سنيف طكيمة كمصدر لإليرادات 

متخصصي حشد التمكيؿ كحتى زمف قريب استخدمكا مصطمح "التطكير" مما يدلؿ عمى أف ك ، كالمتكررة
ثؿ التخطيط ككضع التمكيؿ فحسب بؿ تخطتيا لتضـ أنشطة جديدة م حشدمينتيـ لـ تعد تقتصر عمى 

األىداؼ التي مف شأنيا تكجيو أنشطتيـ، إف عممية تككيف عالقة مع جميكر الممكليف المحتمميف 
 (.Wedgeworth, 2000: 532) لحشد التمكيؿكالمحافظة عمييا ىك في صميـ أم حممة ناجحة 

في استقطاب الممكليف  بمدياتملية العالقات الدكلو معبتالدكر الذم حجـ كمف خالؿ ما تقّدـ، يتبيف 
سعيان منيا إلى  انحيفالمة إلى جميكر بمديلظيار صكرة مشرقة عف افيي مطالبة بإ ،كالجيات المانحة

 .المتمثمة بمنح المساعدات ـإلى اإليفاء بالتزاماتي ـبالبمدية بشكؿ يدفعي ـتيتعزيز ثق
ة لبمديات دكليالقات الّطمع بو العضكلقد جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضكء عمى الدكر الذم ت

إلى  بيدؼ الكصكؿ مشاريع البمدياتل بحشد التمكيؿمحافظات غزة الكبرل كخصكصان فيما يتعمؽ 
 مقترحات يمكف أف تفيد في تطكير ذلؾ الدكر.

 
 مشكمة الدراسةثانيًا: 

ر المعاصرة كمنيا البمديات، كذلؾ ألف تطكي الخدماتية يمثؿ التمكيؿ مشكمة حقيقية لممؤسسات
األداء البمدم كتجكيده يحتاج إلى مكارد كنفقات مالية عالية، حيث أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف كفاءة 
األداء في البمديات كتكفير المخصصات المالية التي تنيض بأعباء كمتطمبات تطكيره، كمف ثـ يمكف 

 اعتبار كفاءة التمكيؿ العامؿ المحدد لخطط تطكير األداء البمدم كتحديثو.
المخصصة اإلنمائية  فظات غزة مف عجز كاضح في المكازناتالبمديات الكبرل في محا تعانيك 

، فعمى الرغـ مف لعدة أسباباإلمدادات المالية كذلؾ بسبب قصكر في  لتمكيؿ المشاريع التطكيرية
ال الجيكد الضخمة التي تبذليا السمطة الكطنية الفمسطينية لصالح تطكير البمديات كاالرتقاء بأدائيا، إ

في ىذا الجانب، كتنذر بالعجز التاـ السمطة الفمسطينية ضعؼ أداء أف المؤشرات الحالية تشير إلى 
فعمى سبيؿ المثاؿ بمغ إجمالي المكازنة اإلنمائية لعاـ  ،التنمكية لممجتمع الحتياجاتلمبمديات في تمبية ا

تكفير مبمغ شيكؿ( في حيف استطاعت البمدية  4433663757في بمدية خاف يكنس ) 2014
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يعكس ضعؼ كاضح  ، مما(%91.6)شيكؿ( فقط خالؿ نفس العاـ، أم بعجز نسبتو  336843627)
ينذر بحدكث  في جيكد البمدية الرامية الستقطاب األمكاؿ التطكيرية مف المنح كالمساعدات، كىك ما

)بمدية  شمؿ تاـ في قدرة البمدية عمى تنفيذ المشاريع التطكيرية التي تـ التكافؽ عمييا مع المجتمع المحمي
يضاؼ إلى ذلؾ أف البمديات في محافظات غزة ال تستطيع تمكيؿ جميع . (2015خاف يكنس، 

( 141: 2013) سة أبك فرياالسيما كأف دراؾ النخفاض حجـ إيراداتيا الذاتية، مشاريعيا ذاتيان كذل
أف بمديات محافظات غزة تعتمد اعتمادان كبيران عمى التمكيؿ األجنبي، حيث يصؿ متكسط نسبة  أظيرت

 %( مف إجمالي اإليرادات.37يبمغ متكسط التمكيؿ المحمي )بينما %(، 63اإليراد األجنبي إلى )
لمبمديات  يةالدكل العالقات ركجد الباحث أنو مف الضركرم الكشؼ عف دك ، كبناءن عمى ما سبؽ

تنفيذ مف  البمدياتحتى تتمكف ىذه بغية تطكيره ممشاريع لتمكيؿ حشد الالكبرل بمحافظات غزة في 
 عمى أكمؿ كجو.المشاريع التطكيرية المختمفة 

 التالي: اسة في السؤاؿ الرئيس، تتبمكر مشكمة الدر عميوك 
 مشاريع البمديات؟حشد التمويل للبمديات محافظات غزة الكبرى في العالقات الدولية ما دور 

 
 متغيرات الدراسةثالثًا: 

)غزة، خاف يكنس، جباليا  المتغير المستقؿ: دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل (1
 التالية:حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات، كيتضح مف خالؿ األبعاد في  النزلة، دير البمح، رفح(

 المشاركة كالشراكة الفاعمة 
 االتصاؿ كالتكاصؿ 
  تمكيف العامميف بالعالقات الدكلية 
 التدريب المستمر لمعامميف بالعالقات الدكلية 
 اإلبداع الميني كالتحسيف المستمر 

 .حشد التمكيؿ لمشاريع بمديات محافظات غزة الكبرلالنجاح في المتغير التابع:  (2
 المتغيرات الضابطة: (3

 البمدية 
 المؤىؿ العممي 
 سنكات الخدمة 
 المنصب 
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 (: الخارطة الذىنية لمتغيرات الدراسة1-1شكل رقم )
 

 فرضيات الدراسة: رابعاً 
في متكسطات تقديرات أفراد عينة  (α ≥ 0.05) ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل (1

الدراسة بيف دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل كالنجاح في حشد التمكيؿ لمشاريع 
 ىذه البمديات، كمنيا تتفرع الفرضيات التالية:

في متكسطات تقديرات أفراد  (α ≥ 0.05)ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل  - أ
كالنجاح في حشد عينة الدراسة بيف المشاركة كالشراكة الفاعمة لمبمديات الكبرل بمحافظات غزة 

 ىذه البمديات.التمكيؿ لمشاريع 
في متكسطات تقديرات أفراد  (α ≥ 0.05)ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل  - ب

كالنجاح في حشد ي البمديات الكبرل بمحافظات غزة عينة الدراسة بيف االتصاؿ كالتكاصؿ ف
 ىذه البمديات.التمكيؿ لمشاريع 

النجاح في حشد 
التمويل لمشاريع 
بلديات محافظات 

 غزة الكبرى

المشاركة 
 والشراكة الفاعلة

االتصال 
 والتواصل

تمكين العاملين 
 بالعالقات الدولية

التدريب المستمر 
للعاملين 

 بالعالقات الدولية

اإلبداع المهني 
والتحسين 
 المستمر
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في متكسطات تقديرات أفراد  (α ≥ 0.05)ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل  - ت
عينة الدراسة بيف تمكيف العامميف بالعالقات الدكلية في البمديات الكبرل بمحافظات غزة 

 ىذه البمديات.يؿ لمشاريع كالنجاح في حشد التمك 
في متكسطات تقديرات أفراد  (α ≥ 0.05)ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل  - ث

عينة الدراسة بيف التدريب المستمر لمعامميف بالعالقات الدكلية في البمديات الكبرل بمحافظات 
 ىذه البمديات.كالنجاح في حشد التمكيؿ لمشاريع غزة 

في متكسطات تقديرات أفراد  (α ≥ 0.05)ت داللة إحصائية عند مستكل ال تكجد عالقة ذا - ج
عينة الدراسة بيف اإلبداع الميني كالتحسيف المستمر في البمديات الكبرل بمحافظات غزة 

 ىذه البمديات.كالنجاح في حشد التمكيؿ لمشاريع 
في متكسطات تقديرات أفراد عينة  (α ≥ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (2

حشد التمكيؿ  النجاح فيفي ية لبمديات محافظات غزة الكبرل الدراسة حكؿ دكر العالقات الدكل
العممي، سنكات  )البمدية، المؤىؿ كالتنظيمية المتغيرات الشخصية لبعضلمشاريع البمديات ُتعزل 

 .الخدمة، المنصب(
 

 أىداف الدراسةخامسًا: 
 إلى: تيدؼ الدراسة

في حشد  مبمديات الكبرل بمحافظات غزةل الدكليةطبيعة الدكر الذم تقكـ بو العالقات  معرفة (1
 ىذه البمديات، كبحث السبؿ الكفيمة لتفعيمو كتطكيره.يع مشار التمكيؿ ل

في حشد التمكيؿ  مبمديات الكبرل بمحافظات غزةلالدكلية كفاءة العالقات ك فعالية تحديد مدل  (2
 .لممشاريع

في  غزةبمديات الكبرل بمحافظات لمالدكلية لعالقات ا نجاحالكشؼ عف المعكقات التي تحكؿ دكف  (3
 .حشد التمكيؿ لممشاريع

في مبمديات الكبرل بمحافظات غزة لالدكلية التكصؿ إلى التكصيات المقترحة لتطكير دكر العالقات  (4
 .حشد التمكيؿ لممشاريع
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 أىمية الدراسةسادسًا: 
 الدراسة فيما يمي:تكمف أىمية 

 األىمية النظرية: (1
أنيا تتناكؿ دكر العالقات الدكلية في حشد التمكيؿ لممشاريع في  مفمدراسة النظرية لىمية األتنبع 

البمديات الكبرل بمحافظات غزة، في ضكء ارتفاع تكاليؼ تمكيؿ المشاريع كقصكر المكازنات المتاحة 
 ة لالقتصاد الفمسطيني محدكد النمك.لتغطية ىذه التكاليؼ في ظؿ الظركؼ الراىن

 األىمية التطبيقية: (2
تنبع األىمية التطبيقية لمدراسة في أف النتائج التي سيتـ التكصؿ إلييا يمكف أف تفيد المسئكليف في 
البمديات الكبرل بمحافظات غزة في التعرؼ عمى دكر العالقات الدكلية في حشد التمكيؿ لممشاريع 

 ر كتطكيره.ككيفية تفعيؿ ىذا الدك 
 
 حدود الدراسةسابعًا: 

 تتحدد الدراسة بالحدكد التالية:
الدراسة في حدىا المكضكعي عمى تقييـ دكر العالقات الدكلية لبمديات  تقتصر ا الحد المكضكعي: (1

كرفح( في حشد التمكيؿ لمشاريع ، دير البمح ،جباليا النزلة، ، خاف يكنسمحافظات غزة الكبرل )غزة
 البمديات.

: تناكلت الدراسة تحميؿ دكر العالقات الدكلية في بمديات محافظات غزة الكبرل كىيالحد المكاني:  (2
 (.كرفح، دير البمح ،غزة، خاف يكنس، جباليا النزلة)

 (.2015العاـ )خالؿ الدراسة ت طّبق الحد الزماني: (3
لخمس في عمى البمديات الكبرل افي حدىا المؤسساتي الدراسة ت قتصر ا الحد المؤسساتي: (4

بمدية جباليا النزلة، محافظات غزة كىي مف الشماؿ إلى الجنكب )بمدية غزة، بمدية خاف يكنس، 
 كبمدية رفح(.بمدية دير البمح، 

ككذلؾ مدراء البمديات كأعضاء المجالس البمدية رؤساء البمديات  استطالع آراء تـ الحد البشرم: (5
ع ك مكضمف ذكم العالقة بفي البمديات الكبرل الخمس قساـ األدكائر كرؤساء الالعامكف كمدراء 

يف مف صكالمتخصالخبراء  ، باإلضافة إلى االسترشاد بتكصيات كمقترحات مجمكعة مفالدراسة
 .مجاؿ العالقات الدكلية بمحافظات غزةفي  ذكم العالقة
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 مصطمحات الدراسةثامنًا: 
 ترتكز الدراسة عمى المصطمحات التالية:

 : (Role) دورال (1
مجمكعة العالقات كالتفاعالت بيف كظيفة العضك كبيف مركزه مف ناحية، كبيف " ّرؼ الدكر بأنويع

كظائؼ كمراكز غيره مف األعضاء في ذات الكحدة أك الرابطة سكاء كانت تمؾ الكحدة أسرة أك ىيئة 
  .(8: 2013، القحطاني) "إدارية أك حزب سياسي أك دكلة أك منطقة جغرافية

اممكف في قكـ بيا العيمجمكعة المياـ كالكظائؼ المتكقع أف : الدكر إجرائيان بأنو كيعرؼ الباحث
 في البمديات كيمكف مالحظتيا مف خالؿ شكاىد كأدلة محددة. مجاؿ العالقات الدكلية

  :(International Relations) العالقات الدولية (2
كانت سياسية أك غير سياسية بيف  كافة التفاعالت كالركابط سكاءن " العالقات الدكلية بأنياعّرؼ ت

  .(13: 2010)طشطكش،  "المختمفة في إطار المجتمع الدكلي الكيانات
مجمكعة المياـ كاألنشطة التي يقكـ بيا اختصاصيك  :ياأنب العالقات الدكلية إجرائيان  الباحث كيعّرؼ
المانحة  كبالتحديدفي سبيؿ كسب رضى كتعاكف كتأييد المؤسسات كالجيات الدكلية  البمديةكمكظفك 

 البمديةبيدؼ إقامة عالقات تعاكنية متبادلة طكيمة األمد معيا بشكؿ يدفع ىذه المؤسسات لمتعاكف مع 
 عف طريؽ تقديـ الدعـ كالتمكيؿ لممشاريع التطكيرية المختمفة.

  :(Funding) التمويل (3
يعّرؼ التمكيؿ بأنو "اليبات كالمعكنات الخارجية التي تقدميا الدكؿ الغنية لمدكؿ الفقيرة، أك الدكؿ 
التي تحتاج إلى مساعدة دكلية مؤقتة، مراعاةن ألكضاعيا اإلنسانية، كاألمنية كاالقتصادية كاالجتماعية" 

 (. 69: 2009)أبك مصطفى، 
األمكاؿ التي تحصؿ عمييا البمدية سكاء بشكؿ مباشر أك  كيعّرؼ الباحث التمكيؿ إجرائيان بأنو: تمؾ

غير مباشر مف جيات مانحة سكاءن كانكا أفراد أك مؤسسات داخؿ البالد أك خارجيا كذلؾ بيدؼ دعـ 
 مشاريع البمديات.

 : (Fundraising) حشد التمويل (4
ؿ باألشخاص يعّرؼ حشد التمكيؿ )أك استقطاب التمكيؿ أك تدبير التمكيؿ( بأنو "فف االتصا

كالمنظمات، كتعبئتيـ لدعـ المنظمة مف خالؿ مدىا بالماؿ كالخدمات كالمساعدات العينية كالتأييد 
المعنكم، كىذه عممية مستمرة كشخصية تيدؼ إلى تكفير التمكيؿ الالـز لتقديـ خدمات عالية الجكدة، 

  .(1131: 2012، أبك بياءك  جرار)كالحفاظ عمى استمراريتيا كاستدامتيا" 



 

8 

 

كيعّرؼ الباحث حشد التمكيؿ إجرائيان بأنو: سمسمة األنشطة التي تيدؼ مجتمعة إلى دفع المانحيف 
، كما كتيدؼ إلى نسج عالقة مبنّية عمى البمديةأفرادان كانكا أك مؤسسات إلى منح أمكاليـ كىباتيـ إلى 

 .يرادات اليامة لمبمديةمصادر اإلالثقة مع المانحيف بشكؿ يضمف استمرارية مساىماتيـ. كتعتبر مف 
  :(Municipality or Local Government) البمدية (5

شخصية اعتبارية ذات استقالؿ مالي تحدد كظائفيا " بأنياأك اإلدارة المحمية تعّرؼ البمدية 
مس يحدد عدد أعضائو كفقان لنظاـ يصدر عف ، يتكلى إدارتيا مجكسمطاتيا بمقتضى أحكاـ القانكف

عميو مجمس الكزراء كينتخب رئيسو كأعضاؤه انتخابان حران كمباشران كفقان ألحكاـ قانكف الكزير كيصادؽ 
  .(14: 1997)قانكف الييئات المحمية الفمسطينية،  "االنتخابات

المستقمة ماليان التي تتكلى مياـ إدارة نطاؽ تمؾ المؤسسة  :بأنياإجرائيان عّرؼ الباحث البمدية يُ ك 
دارم معّيف بت شراؼ مف السمطة المركزيةجغرافي كا   في إطار أحكاـ القانكف. فكيض كا 

 
 الدراسات السابقةتاسعًا: 

، فمقد الدراسة الحاليةمف خالؿ المسح المكتبي لألدبيات كاألبحاث السابقة ذات الصمة بمكضكع 
شّؽ عمى الباحث العثكر عمى دراسات مختصة بالعالقات الدكلية في المؤسسات بالمفيكـ المقصكد في 
الدراسة الحالية، بينما كجد الباحث مجمكعة كبيرة مف الدراسات المتعمقة بدكر العالقات العامة في 

 المؤسسات المختمفة الخاصة كالعامة كمدخؿ أشمؿ يضـ العالقات الخارجية كالدكلية لممؤسسات.
دكلي مف كحيث أف العالقات الدكلية في البمديات تؤدم كظيفة العالقات الخارجية مع المجتمع ال

مؤسسات كأفراد، كأحد كظائؼ العالقات العامة بمفيكميا الشامؿ، كعميو، فإف الدراسات السابقة التي 
حصؿ عمييا الباحث يمكف أف تقدـ أرضية غنية تساعد في إثراء مكضكع الدراسة كتحميؿ أبعاده 

 المختمفة، لمخركج بإضافة مميزة تختص بمكضكع الدراسة.
ىنا قمة الدراسات التي تناكلت العالقات الدكلية كبالتحديد في البمديات حيث  كيكّد الباحث أف يسّجؿ

أف مفيكـ العالقات الدكلية الشائع يحمؿ أبعادان سياسية كدبمكماسية بيف الدكؿ، ككذلؾ قمة الدراسات 
 التي تناكلت دكر العالقات العامة في مؤسسات القطاع العاـ كبالتحديد البمديات.

الحظ الباحث مف خالؿ اطالعو عمى الدراسات السابقة العربية كاألجنبية أف ىذه إلى جانب ذلؾ، 
الدراسات تكاد تجمع عمى أف دكر العالقات الدكلية في حشد التمكيؿ لمبمديات بحاجة إلى تحديث 

 كتطكير كذلؾ كاستجابة حتمية لمتحديات المعاصرة التي تكاجييا البمديات.
دراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة الحالية، كتسييالن كبعد اطالع الباحث عمى بعض ال

 ىي:  باحث بتصنيفيا إلى ثالثة محاكرقاـ الفقد لالستفادة مف ىذه الدراسات، 
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 دراسات تتعمؽ بدكر العالقات العامة كالدكلية في المؤسسات المعاصرة. -
 دراسات تتعمؽ بالبمديات كالييئات المحمية. -
 المشاريع في البمديات كالمؤسسات المعاصرة.دراسات تتعمؽ بتمكيؿ  -

كسكؼ يقكـ الباحث بتناكؿ ىذه الدراسات طبقا لمتسمسؿ الزمني بدءان مف األحدث إلى األقدـ، كقد 
 دراسة عربية كأجنبية، كىي عمى النحك التالي: (52)بمغ عددىا 

 المعاصرة: المحور األول: دراسات تتعمق بدور العالقات العامة والدولية في المؤسسات
يعرض ىذا المحكر الدراسات التي تتعمؽ بدكر العالقات العامة كالدكلية في المؤسسات المعاصرة، 

 عربية كأجنبية، كتعرض مف األحدث إلى األقدـ كما يمي: ( دراسة15عددىا )كقد بمغ 
 الدراسات العربية:

مستوى االلتزام العامة و قة بين برامج العالقات العال(، بعنوان "2014دراسة )اآلغا وحجاج،  (1
 ".غزة-التنظيمي لمعاممين اإلداريين في جامعة األزىر

كىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف بجامعة األزىر بغزة، ككفاءة برامج 
كقد كظفت الدراسة يما، العالقات العامة مف كجية نظر العامميف بجامعة األزىر بغزة، كالعالقة بين

األزىر بغزة حيث بمغ عددىـ كضـ مجتمع الدراسة فئة العامميف اإلدارييف في جامعة لمنيج الكصفي، ا
( 150( مكظفان، كقد تـ استخداـ أداة االستبانة كتـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية بمغ عدد أفرادىا )245)

 .(%63)مكظفان، كبمغت نسبة االسترداد 
لعالقات أف االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف يزيد بزيادة كفاءة برامج ا إلى الدراسة تكصمتكقد 

كأكصت الدراسة إدارة العالقات العامة بالجامعة بضركرة تحسيف كتشجيع  العامة فييا كالعكس صحيح،
أنشطة العالقات العامة كبرامجيا التي تركز عمى تعزيز العالقات االجتماعية بيف العامميف، كالعمؿ 

ع برامج مف شأنيا تحسيف الصكرة الذىنية لمجميكر الخارجي لمجامعة مف خالؿ مشاركة عمى كض
رغبات العامميف لإلدارة العميا بالجامعة،  المجتمع المحمي في مناسباتو المختمفة، كالعمؿ عمى تكصيؿ

صدار النشرات كالمطبكعات كالمكاد الدعائية كاإلعالمية كتكزيعيا عمى مؤسسات المجتمع الم دني كا 
ككسائؿ اإلعالـ المحمية كالمكقع اإللكتركني لمجامعة، كما أكصت بضركرة إعادة تأىيؿ كتدريب 
العامميف في دائرة العالقات العامة بالجامعة، كضركرة تقييـ أنشطة كبرامج العالقات العامة بشكؿ 

 مستمر بيدؼ تعديؿ كتطكير ىذه البرامج لدفع العامميف نحك االلتزاـ التنظيمي.
  



 

10 

 

االستراتيجيات االتصالية لمعالقات العامة عبر المواقع (، بعنوان "2014دراسة )الزدجالية،  (2
 ".اإللكترونية في الوحدات الحكومية بسمطنة عمان

التعرؼ عمى االستراتيجيات االتصالية عبر المكاقع اإللكتركنية التي تستخدميا إدارات كىدفت إلى 
الخاضعة لقانكف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية في سمطنة  العالقات العامة في الكحدات الحككمية

باستخداـ منيج تحميؿ المضمكف لكصؼ كتحميؿ مضاميف  ،كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي، عماف
كافة المكاقع اإللكتركنية لمكحدات الحككمية، كاألنماط االتصالية، كاألدكات الفنية المستخدمة، كتحديد 
االستراتيجيات االتصالية التي رّكزت عمييا تمؾ المضاميف، كقد شمؿ مجتمع الدراسة جميع الكحدات 

كف الخدمة المدنية كالئحتو التنفيذية في سمطنة عماف التي مكاقع إلكتركنية عمى الحككمية الخاضعة لقان
كحدة حككمية، كقد تـ استخداـ استمارة تحميؿ المضمكف كأداة لجمع  (26)الشبكة كبمغ عددىا 

 البيانات.
كأف ارتفاع عدد الكحدات الحككمية التي تمتمؾ مكاقع إلكتركنية عمى الشبكة، الدراسة  أظيرتكقد 

لممعمكمات ذات الطبيعة االستراتيجية، كما أظيرت أف تركيز أغمب المكاقع  تمعظـ مضامينيا افتقر 
كاف في االتصاؿ أحادم االتجاه مف المؤسسة إلى الجميكر كالمتمثؿ باستراتيجية اإلعالـ كاستراتيجية 

لحككمية التي ال تمتمؾ كصت الدراسة بضركرة إنشاء مكاقع إلكتركنية لمكحدات افسير، كأاإلقناع كالت
، كضركرة احتكاء تمؾ المكاقع عمى معمكمات ذات طبيعة استراتيجية، قع بالمغتيف العربية كاإلنجميزيةمكا

كما أكصت بضركرة اىتماـ الكحدات اإلدارية بتكفير الخدمات اإللكتركنية لمعامميف لدييا، كتفعيؿ 
ثؿ: االستقصاء أك االستقراء كبرامج المحادثة االتصاؿ ثنائي االتجاه مع الجميكر عبر عدة قنكات م

الفكرية كالدردشات كالمنتديات كشبكات التكاصؿ االجتماعي، كعدـ اإلكثار مف ركابط المكاقع 
 اإللكتركنية غير التابعة لممؤسسة.

(، بعنوان "دور العالقات العامة في الكميات التقنية بمحافظات غزة 2013دراسة )أبو عرمانة،  (3
 ب الطمبة وسبل تفعيمو".في استقطا

بمحافظات غزة في استقطاب  كىدفت إلى التعرؼ عمى دكر العالقات العامة في الكميات التقنية
، ستبانةستخداـ أداة االج الكصفي، باكقد كظفت الدراسة المني ،دكرذلؾ الكتحديد سبؿ تفعيؿ  الطمبة

مف طمبة الكميات التقنية في  (17337)طالب كطالبة مف أصؿ  (600)كقد تككنت عينة الدراسة مف 
 محافظات غزة المسجميف في درجتي الدبمكـ كالبكالكريكس.

في  دكر كبير معالقات العامة في الكميات التقنية بمحافظات غزةل أفكقد تكصمت الدراسة إلى 
بو  أف اإلدارة العميا في بعض ىذه الكميات ال تتفيـ أىمية الدكر الذم يقـك في حيفاستقطاب الطمبة، 

قسـ العالقات العامة فييا في تحسيف الصكرة الذىنية كترؾ السمعة الطيبة لدل المجتمع كالذم ينعكس 
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إيجابان في استقطاب الطمبة، كما تكصمت الدراسة إلى أف بعض أقساـ العالقات العامة في الكميات 
تمثؿ حمقة الكصؿ بيف  يا، كأنر المطمكب منو في استقطاب الطمبةالتقنية بمحافظات غزة ال يؤدم الدك 

المؤسسة كالمجتمع الذم يحيط بيا، كأف بعض أقساـ العالقات العامة ليس لدييا العدد الكافي مف 
أكصت الدراسة بضركرة تفيـ اإلدارة العميا في الكميات ، ك اـ بالمياـ المختمفة المنكطة بياالمكظفيف لمقي

كمنحيا صالحيات أكبر لترؾ  ،لعامة في ىذه الكمياتالتقنية لمدكر الياـ الذم تقـك بو أقساـ العالقات ا
الصكرة الذىنية الطيبة عف المؤسسة، كما كأكصت الدراسة بضركرة قياـ العالقات العامة في الكميات 
التقنية بالتكاصؿ المباشر مع المجتمع المحمي لتحسيف سمعة الكميات التقنية، كتعييف ككادر بشرية 

استثمار مكاقع التكاصؿ ك جيا العالقات العامة في الكميات التقنية، مؤىمة في التخصصات التي تحتا
 االجتماعي الستقطاب الطمبة.

(، بعنوان "اتجاىات موظفي إدارات العالقات العامة في الجامعات 2013دراسة )الخياط،  (4
 الحكومية واألىمية بالمممكة العربية السعودية نحو التدريب".

العالقات العامة بالجامعات السعكدية نحك التدريب، كمعرفة  كىدفت إلى معرفة اتجاىات مكظفي
كالكشؼ عف المعكقات التي تحكؿ دكف االلتحاؽ  ،تقييـ المكظفيف لمدكرات التدريبية التي التحقكا بيا

معرفة مدل اىتماـ الجامعات بتدريب مكظفي إدارة العالقات العامة فييا مع التعّرؼ ك بدكرات تدريية، 
كقد كظفت الدراسة المنيج  ،ياجات التدريبية المستقبمية مف كجية نظر المكظؼعمى أبرز االحت

كضـ مجتمع الدراسة مكظفي إدارة العالقات العامة كاإلعالـ الذككر كاإلناث بالجامعات الكصفي، 
الحككمية كاألىمية المكجكدة في مدف )مكة المكرمة، الرياض، جدة، الظيراف، الخبر، كالدماـ(، كقد 

 استخدمت الدراسة أداة االستبانة لجمع المعمكمات.
مف مجتمع الدراسة قد حصمكا عمى دكرات تدريبية، كأف ىناؾ  (%82)صمت الدراسة إلى أف كقد تك 

دارية تحكؿ دكف التحاؽ المكظؼ بالدكرات التدريبية، كأف  مف مجتمع  (%95)عدة معكقات مالية كا 
المستقبؿ، كأظيرت عدـ كجكد فركؽ بيف مكظفي الجامعات الدراسة يحتاجكف إلى دكرات تدريبية في 

الحككمية كاألىمية في مستكيات التحاقيـ بالدكرات التدريبية، بينما ىناؾ فركؽ لمتغير الخبرة الكظيفية 
قدكف أنيا التحاقان بالدكرات التدريبية كيعتسنكات( أم أنيـ أكثر  10إلى أقؿ مف  5لصالح الفئة مف )

دراسة بأف تسعى إدارات العالقات العامة بالجامعات لجذب العامميف مف حممة كأكصت المفيدة، 
الشيادات العميا في العالقات العامة أك اإلعالـ، كاالستفادة مف خبراتيـ العممية، كأف تستمر إدارات 

عامة العالقات العامة بالجامعات في إلحاؽ مكظفييا بالدكرات التدريبية، كأف تتبنى إدارات العالقات ال
في الجامعات أنظمة تحّفز المكظفيف الذيف يمتحقكف بدكرات تدريبية خاصة بمجاؿ العمؿ، كربط فرص 

 الترقيات باالنخراط في ىذه الدكرات كاجتيازىا بنجاح.
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ميارات التسويق اإلعالمي عند العاممين في العالقات (، بعنوان "2012دراسة )الخاقاني،  (5
 ".العامة: جامعة بغداد انموذجا

كىدفت إلى تحديد مستكل امتالؾ مكظفي اإلعالـ كالعالقات العامة في جامعة بغداد لمميارات 
االتصالية في تسكيؽ الرسائؿ اإلعالمية، كتشخيص أكثر الميارات االتصالية التي يتمتع بيا مكظفك 

عالقات العالقات العامة في جامعة بغداد، كتحديد أىـ الكسائؿ التي يستخدميا مكظفك اإلعالـ كال
العامة في تسكيؽ رسائميـ اإلعالمية، كالكشؼ عف مدل إجادة مكظفي اإلعالـ كالعالقات العامة في 

كقد كظفت الدراسة رم كميارات البركتكككؿ كاإلتيكيت، جامعة بغداد لفنكف اإللقاء كالتفاكض اإلدا
كضـ مجتمع الدراسة كافة مكظفي قسـ اإلعالـ كالعالقات العامة بجامعة بغداد، المنيج الكصفي، 

أفراد، كقد استخدمت الدراسة أداة االستبانة لجمع المعمكمات، كقد  (10)حيث بمغ حجـ مجتمع الدراسة 
 تـ تكزيعيا بأسمكب الحصر الشامؿ.

عالقات العامة لـ يمتحقكا بدكرات صمت الدراسة إلى أف النسبة األكبر مف مكظفي اإلعالـ كالكقد تك 
تدريبية لتطكير مياراتيـ االتصالية، كأف مكظفي اإلعالـ كالعالقات العامة يستخدمكف كسائؿ متعددة 
لتسكيؽ رسائميـ اإلعالمية أبرزىا الكتيبات كالمطبكعات كالصحؼ كالتمفزيكف، كأف غالبية مكظفي 

ارات االتصالية، كأف نسبة كبيرة مف المكظفيف يجيدكف اإلعالـ كالعالقات العامة يمتمككف معرفة بالمي
فف اإللقاء، كأف العامميف في قسـ اإلعالـ كالعالقات العامة يستخدمكف التسكيؽ االلكتركني لرسائميـ 

 اإلعالمية عبر مكقع الجامعة كالبريد اإللكتركني كالفيس بكؾ.
ن في العالقات العامة في ميارات التفاوض لدى العاممي(، بعنوان "2012دراسة )شبيب،  (6

 ".المؤسسات الحكومية: وزارة الكيرباء ووزارة النقل أنموذجا
معرفة حجـ مشاركة ممارسي العالقات العامة في الكزارات العراقية في العمميات كىدفت إلى 

التفاكضية، كتحديد أنكاع المشاركات التفاكضية مف حيث الجميكر المستيدؼ، كالتعرؼ عمى مدل 
كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي،  ،لعامميف في أقساـ العالقات العامة لميارات التفاكضإجادة ا

كضـ مجتمع الدراسة المكظفيف العامميف بأقساـ كدكائر العالقات العامة في كزارتي الكيرباء كالنقؿ، 
كقد تـ تكزيعيا فردان، كتـ استخداـ أداة االستبانة لجمع المعمكمات،  (45)حيث بمغ حجـ مجتمع الدراسة 

 بأسمكب الحصر الشامؿ.
صمت الدراسة إلى أف العامميف في أقساـ العالقات العامة ما زالكا بعيديف عف المشاركة في كقد تك 

كما أظيرت أف مف أسباب نجاح المفاكض ىك امتالكو لميارتي ر ميمة مثؿ العمميات التفاكضية، أدكا
االتصاؿ كاإلقناع، كأف بعض العامميف في أقساـ العالقات العامة قد التحقكا بدكرات تدريبية تخص 
التفاكض، كأف اإلدارات العميا في الكزارات ىي أحد أسباب عدـ مشاركة العامميف في أقساـ العالقات 
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كأكصت الدراسة بزيادة عدد الدكرات التدريبية في فف ة مثؿ عمميات التفاكض، عمميات ميم العامة في
دخاؿ مادة تعميـ ميارات التفاكض  التفاكض لمعامميف في أقساـ العالقات العامة في الدكائر الحككمية، كا 

مميف في في مناىج أقساـ العالقات العامة في كميات اإلعالـ الحككمية كاألىمية، قياـ الكزارات بزج العا
 أقساـ العالقات العامة في كافة العمميات التفاكضية التي تجرييا الكزارات لالطالع كاكتساب الخبرة.

(، بعنوان "دور إدارة العالقات العامة في القطاع المصرفي من وجية 2011دراسة )أبو مدين،  (7
 دراسة تطبيقية عمى بنك فمسطين". -العمالء و  نظر ادارة البنك
ضيح دكر العالقات العامة في المصارؼ في بناء سمعة جيدة لدل العمالء، كىدفت إلى تك 

عمى إنشاء  تومدل قدر ك مدل نجاح مكظؼ العالقات العامة في جذب العمالء الجدد،  التعرؼ عمىك 
كالكشؼ عف في زيادة كالء العمالء تجاه المؤسسة التي يتعاممكف معيا،  هدكر ك كسائؿ اتصاؿ فعالة، 

كقد  ،ستبانةستخداـ أداة االكقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي با ،وات التي تكاجيالعقبات كالصعكب
يف، ككذلؾ كبار تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع مكظفي العالقات العامة ككبار المدراء في بنؾ فمسط

سمكب الحصر الشامؿ بالنسبة لعينة المكظفيف حيث تككنت أكقد استخدـ الباحث  ،عمالء بنؾ فمسطيف
مكظؼ كمكظفة ككبار المدراء في بنؾ فمسطيف، باإلضافة إلى عينة عشكائية  (60)عينة الدراسة مف 

 عميؿ. (70)مف عمالء بنؾ فمسطيف بمغ عددىا 
ان في سمعة ب دكران مؤثر عكقد تكصمت الدراسة إلى أف إدارة العالقات العامة في بنؾ فمسطيف تم

تؤثر  ، كأنيافي جذب عمالء جدد كالمحافظة عمى عمالئو الحالييفك ، المصرؼ مع عمالئو المحمييف
اءة العامميف في تأثرت مف كف ، كأنيافي تعزيز العالقات مع المجتمع مف كجية نظر المكظفيف

لجيدة لمبنؾ مف ضركرة تحسيف الصكرة الذىنية كتحقيؽ السمعة ابكأكصت الدراسة ، العالقات العامة
كضع دائرة العالقات العامة لخطط كبرامج ، ك خالؿ إيجاد كسائؿ اتصاؿ أكثر فاعمية مع الجميكر

جذب عمالء جدد إلى ك  ىدفيا األساسي ىك تعزيز ثقة الجميكر بالبنؾ كخمؽ نكع مف كالء الجميكر لو
ئات المستيدفة كالمعنية كالحرص عمى ايصاؿ المطبكعات كالمنشكرات الصادرة عف البنؾ لمف، المصرؼ

عقد  مف خالؿ زيادة االىتماـ بتعزيز العالقات مع مؤسسات المجتمع المدني المختمفة، ك بتركيز أكبر
عقد دكرات تدريبية ، ك متعريؼ بخدمات البنؾ كأنشطتو المختمفةل تيدؼندكات ككرشات عمؿ متنكعة 

ختمفة لتعزيز قدرات المكظؼ في متخصصة لمكظفي العالقات العامة خصكصان في مجاؿ المغات الم
مكظؼ العالقات العامة كالعمؿ عمى تنمية قدرات  ،التخاطب مع الجميكر الخارجي بمختمؼ جنسياتو
 الكتابية كالخطابية كاتصالو الشخصي مع اآلخريف.
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دراسة  –(، بعنوان "العالقات العامة في المؤسسة الصحية الجزائرية 2009دراسة )مسيمي،  (8
 قسنطينة". -بالمستشفى الجامعي ابن باديس ميدانية 

كىدفت إلى التعرؼ عمى مكانة إدارة العالقات العامة ضمف الييكؿ التنظيمي لممؤسسة مكضكع 
األساليب كالكسائؿ االتصالية التي تعتمد عمييا في نشاطيا، كتشخيص ، ك ككيفية عمميا، الدراسة

كقد كظفت الدراسة المنيج ، ليذه المؤسسة ضمف الييكؿ التنظيمي يتالمعكقات التي تعرقؿ نشاط
الكصفي، باالعتماد عمى أدكات المالحظة كالمقابالت الشخصية كاالستمارة، كقد تككنت عينة الدراسة 

مف المكظفيف داخؿ المستشفى الجامعي بقسنطينة  (3422)مكظؼ كمكظفة مف أصؿ  (341)مف 
 مكزعيف عمى مصالح كأقساـ المستشفى.

كال تحتؿ مكانتيا التي تستحقيا  ،اسة إلى أف العالقات العامة في المستشفى ميممةكقد تكصمت الدر 
بالرغـ مف كعي إدارة المستشفى بأىمية كسب تأييد الجماىير،  يكؿ التنظيمي لممستشفىكإدارة ضمف الي

د كأف األساليب كالكسائؿ التي يستعمميا مكتب اإلعالـ كاالتصاؿ بالمستشفى مف أجؿ كسب ثقة كتأيي
 بضركرةإلدارة العميا بالمستشفى اأكصت الدراسة ، ك كر الخارجي غير ناجحة كغير فعالةأفراده كالجمي

إنشاء إدارات كأقساـ أك كحدات عالقات عامة في الجيات التي ال تكجد بيا عالقات عامة، كتكفير 
كزيادة المخصصات المالية بحيث تتكافأ مع المسئكليات التي تقع عمى عاتقيا، ليا  اإلمكانيات الالزمة

تعاكف اإلدارات المختمفة في المستشفى مع العالقات العامة حتى يتسنى ليا القياـ بكاجباتيا كتعزيز 
إقناع اإلدارة العميا بأىمية  بالعمؿ عمىإدارة العالقات العامة الدراسة ، كما أكصت عمى أكمؿ كجو

كظيفة العالقات العامة كالدكر الذم تمعبو في النيكض بالمستشفى، كتجنب كضع خطط غير قابمة 
صدار مجمة دكرية لالتصاؿ بفئات الجميكر ك االتصاؿ داخؿ المستشفى، لمتنفيذ، كاالستفادة مف كسائؿ  ا 

قامة ندكات  المختمفة، كعقد مؤتمر سنكم لمديرم إدارات العالقات العامة لتبادؿ اآلراء كالخبرات، كا 
 طالعيـ عمى كافة الطرؽ المستحدثة.ا  كدكرات تدريبية بصفة دكرية لمعامميف بيا مف أجؿ رفع كفاءتيـ ك 

 الدراسات األجنبية:

 ".تعقيد عمل العالقات العامة(، بعنوان "Johansson and Larsson, 2015دراسة ) (9
The Complexity of Public Relations Work. 

، في منظماتيـف ك السكيديالعالقات العامة  دكار التي يؤدييا مدراءاألكىدفت إلى التعرؼ عمى 
العالقات  مزاكلينسبة عالية مف  كأف خاصةن السكيد  في تعقد عمؿ العالقات العامةكاستكشاؼ مدل 

مف ة مجتمع الدراس كتكّكفكقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي، يعممكف في القطاع العاـ، العامة 
مجمكعة مف منتسبي جمعية العالقات العامة السكيدية يمثمكف كافة القطاعات الصناعية كاالجتماعية 
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تـ تكزيعيا عمى عينة كقد تـ استخداـ أداة االستبانة حيث  كيشغمكف منصب مدير أك رئيس قسـ،
 .(%30)( مكظفان، كبمغت نسبة االسترداد 261عشكائية بمغ عدد أفرادىا )

الدراسة أف طبيعة عمؿ المستكل اإلدارم في العالقات العامة يمتاز بالتعقيد، كأنو ال  أظيرتكقد 
العالقات  حقؿالمناصب اإلدارية في  لفيـ في العالقات العامة كالفنييفاء بيف المدر يمكف استخداـ الفرؽ 

 العالقات العامةمدراء ة عمؿ قارنمعند يظير بشكؿ أكثر كضكحان ىذا التعقيد  ، كما أظيرت أفالعامة
كأكصت الدراسة بضركرة عمؿ تحميؿ ألدكار مدراء العالقات العامة في ، الخاصالعاـ ك  يففي القطاع

 أنكاع مختمفة مف المنظمات.
متخصصي العالقات العامة دور (، بعنوان "Öksüz and Görpe, 2014دراسة ) (10

الممارسات واالتصاالت  ولح دراسةفي المسؤولية االجتماعية لمشركات:  واالتصاالت األتراك
 ."برامج المسؤولية االجتماعية لمشركات في تركيال

The Role of The Turkish Public Relations/Communication Professionals 
in Corporate Social Responsibility: A Research on Practices and 
Communications of CSR Programs in Turkey. 

كممارسات  اتاستراتيجيفي شركات راء االتصاؿ بالمد يؤديوالذم دكر الحميؿ تكىدفت إلى 
مجتمع تككف ك كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي، ، ةالتركيالبيئة في  لمشركة المسؤكلية االجتماعية

الدراسة مف مدراء الشركات في قطاعات مختمفة الستطالع دكر ككظيفة مدراء االتصاؿ بشركاتيـ في 
ية االجتماعية لمشركة، كما اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى أعضاء في الجمعية التركية لممسئكلية المسئكل

االجتماعية لمشركات، كقد تـ استخداـ أداة المقابالت الشخصية كجيان لكجو كعمى الياتؼ، حيث تـ 
 مف أعضاء الجمعية. (17)مقابالت مع  (6)إجراء 

لدييـ معرفة بالمسئكلية االجتماعية  شركاتبال راء االتصاؿمدكقد تكصمت الدراسة إلى أف 
كأنيـ يقكمكف بربطيا باألىداؼ التنظيمية لمؤسساتيـ، لكنيـ يشتككف مف كجكد بعض لمشركات، 

 المحددات كالمخاكؼ المتعمقة بإيصاليا.
من العالقات العامة لالتصاالت (، بعنوان "Falkheimer and Heide, 2014دراسة ) (11

 ."سويد: ظيور حقل المعرفة العابرة لمحدوداالستراتيجية في ال
From Public Relations to Strategic Communication in Sweden: The 
Emergence of a Transboundary Field of Knowledge. 
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، كالتأكيد ي السكيدف العالقات العامة كالبحكث في حقؿ كصؼ تطكر كمأسسة التعميـإلى  ىدفتك 
مف العالقات  كنجاعة كثر أىميةكاألشمؿ األمفاىيمي الطار اإل يى االتصاالت االستراتيجية عمى أف
كقد كظفت الدراسة المنيج ، لممؤسسة في المجتمع المعاصر االتصاؿ المرجّكةعمميات في القياـ ب العامة

كبحكث سابقة حكؿ العالقات العامة،  حقؿعمى البيانات الثانكية عف  يأساس باالستناد بشكؿالكصفي، 
 العالقات العامة في السكيد.في  كالبحكث التعميـ

 داخؿة التنظيمياالتصاالت  يشمؿ ضمنان أف التكاصؿ االستراتيجي كقد تكصمت الدراسة إلى 
د عمميات االتصاؿ نقفيـ كشرح ك لمباحث ، ككذلؾ جكانب نظرية اإلدارة كالتسكيؽ، مما يتيح المؤسسة

 بيف المنظمات كالمجتمع المحيط عمى حد سكاء. كأالمعاصرة داخؿ المنظمات 
(، بعنوان "دور استراتيجيات وتكتيكات العالقات العامة في بناء Spack, 2011دراسة ) (12

 عالقات متماثمة مع المانحين".
The Role of Public Relations Strategies and Tactics in Building 
Symmetric Donor Relationships. 

البحث في العالقة بيف المنظمات غير الربحية كالمانحيف ليا، كالبحث في  كىدفت إلى
االستراتيجيات كالتكتيكات المختمفة التي تستخدميا المنظمات غير الربحية لبناء عالقات مع المانحيف 

كقد كظفت الدراسة المنيج ، الكشؼ عف مدل فاعمية ىذه االستراتيجيات كالتكتيكاتك كالمحافظة عمييا، 
االستراتيجيات كالتكتيكات  الكمي مف خالؿ تحميؿ المكاقع اإللكتركنية لستة منظمات غير ربحية لتحديد

التي تستخدميا تمؾ المنظمات في بناء عالقة مع المانحيف، كمف ثـ استخدـ المنيج الكصفي مف خالؿ 
 .يفمف المانحيف غير الربحي 8-6مف لمجمكعة مككنة  Focus Panelعقد مجمكعة تركيز 

لممنظمات  كقد تكصمت الدراسة إلى أف الكـ األكبر مف المعمكمات المكجكدة في المكاقع اإللكتركنية
غير الربحية ال تمبي احتياجات المانحيف، كأف بعض المعمكمات التي يطمبيا المانحيف غير مكجكدة 

الدراسة أف عمى اإلطالؽ، كأف بعضيا اآلخر مفقكد داخؿ كـ ىائؿ مف المعمكمات، كما أظيرت 
حية بحثان عف معمكمات المانحيف ال يقضكف أكقاتيـ في المكاقع اإللكتركنية لممنظمات غير الرب

كصت الدراسة بضركرة أف تحرص المنظمات غير الربحية عمى أف تظير مكاقعيا كأ، يحتاجكنيا
دراسة بالبحث اإللكتركنية المعمكمات التي تمبي احتياجات المانحيف بشكؿ كاضح كسيؿ، كما أكصت ال

كسائؿ الدعاية المطبكعة لتحميؿ االستراتيجيات كالتكتيكات التي تحتكييا، كالبحث أيضا مستقبالن في 
 عف السبؿ التي تستطيع مف خالليا المنظمات غير الربحية الحصكؿ عمى تغذية راجعة مف المانحيف.
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العالقات العامة؟: استكشاف  ومحترفالذي يفعمو ماذا (، بعنوان "Jeong, 2009دراسة ) (31
 العالقات العامة ألدوار وظائفيم في شركاتممارسي العوامل األساسية التي تؤثر عمى تصورات 

 العالقات العامة الكورية العالمية".

What do PR Professionals do?: Exploring the Core Factors 

Affecting PR Practitioners' Perceptions of Their Job Roles in 

Global PR Firms in Korea. 
 شركات العالقات العامة العالميةالعالقات العامة في  مزاكليكىدفت إلى التعرؼ عمى مدل إدارؾ 

كقد ، كتحديد العناصر التي تدعـ تمؾ الكظائؼكفيميـ لطبيعة دكرىـ ككظائفيـ في تمؾ الشركات، 
عينة  اشتممت قابالت الشخصية المعمقة، حيثباستخداـ أداة الم كظفت الدراسة المنيج الكصفي،

العالقات العامة العامميف في الفركع الككرية ألكثر خمسة شركات عالمية  مزاكليمف  20الدراسة عمى 
 شيرة في مجاؿ العالقات العامة، كيتمتعكف بعضكية جمعية استشاريي العالقات العامة الككرية.

العالقات العامة في  مزاكليلماط بارزة ألدكار ككظائؼ كقد تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ ثالثة أن
ىي: دكر المدير أك المستشار االستراتيجي، الدكر الفني غير  شركات العالقات العامة العالمية
مرتبطة بشكؿ كثيؽ العالقات العامة  األدكار الكظيفية لمزاكلي أفك  ،االستراتيجي، كدكر مدراء األعماؿ

أف ىناؾ مجمكعة عكامؿ تمعب دكران ة، كالعمر، كالمؤىالت التعميمية، ك كالخبرة العمميبالمسمى الكظيفي، 
منيا:  شركات العالقات العامة العالميةفي العامميف ممارسي العالقات العامة في تشكيؿ دكر ككظيفة 

ركات الشالخاصة بالمبادئ كالقكاعد ، ك العمالء مع عالقاتكال العالقات العامةحكؿ تصكرات العميؿ 
الثقافية، العقكد التجارية مع العمالء، ، خصكصية كسائؿ اإلعالـ، السمات الممارسالتي يعمؿ بيا 
كأكصت الدراسة ممارسي العالقات العامة بأف يككنكا عمى دارية أكبر يفي لمممارس، كالمسمى الكظ

مينية عف طريؽ تقميؿ آثار بالعكامؿ التي تؤثر في كظيفتيـ كدكرىـ إيجابان أك سمبان، كأف يككنكا أكثر 
 العكامؿ السمبية كتعزيز العكامؿ اإليجابية التي تؤثر عمى عمميـ.

(، بعنوان "االتصاالت البمدية الحكومية: حالة اتصاالت Killingsworth, 2009دراسة ) (14
 الحكومة المحمية".

Municipal Government Communications: The Case of Local Government 
Communication. 

 لعالقات العامة ككيفية كمدل ممارستيا لمعالقاتباكىدفت إلى التعرؼ عمى درجة اىتماـ البمدية 
كتناكلت الدراسة إحدل البمديات الكبرل في غرب كندا كظفت الدراسة المنيج الكصفي، كقد العامة، 

لدارسة مف خالؿ أداة كحالة دراسية كىي بمدية تشيد نمك اقتصادم كسكاني متسارع، كتـ جمع بيانات ا
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المقابالت الشخصية مع التنفيذييف كرؤساء األقساـ كالمدراء بالبمدية باإلضافة إلى مطالعة الكثائؽ 
 الحديثة كالمكاد األرشيفية.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة اإلدراؾ ألىمية االتصاالت في البمدية تختمؼ باختالؼ الشخص 
اتيجيات التكاصؿ الميني، كأف التكاصؿ في البمدية ال يحكز عمى كخبراتو كاطالعو عمى نتائج استر 

أف كحدة خدمات ك  ،اىتماـ الحزب الحاكـ بالبمدية، كبالتالي ال يؤثر في عممية اتخاذ القرار في البمدية
االتصاالت المؤسسية كخدمات الجميكر بالبمدية قامت بتطكير عدة أدكات كأنظمة لضماف استمرارية 

تنفيذ عمميات االتصاؿ، كأف البمدية تستخدـ عدة نماذج لالتصاالت ثنائية االتجاه ىي: كثبات تخطيط ك 
استطالعات رضى الجميكر، كمركز االتصاالت المجاني، كبعض أدكات ككسائؿ التكاصؿ 
االجتماعي. كعّبر المستجيبكف عف أف برامج التكاصؿ بالبمدية فعالة في تكعية المكاطنيف حكؿ القضايا 

غالتشغيمي عادة تدكير النفايات كا  كأكصت الدراسة بضركرة إجراء القات الطرؽ كالمشاريع اإلنشائية، ة كا 
دراسات حكؿ الفركؽ بيف االتصاالت في البمديات الكبيرة كالبمديات الصغيرة، كالفركؽ بيف االتصاالت 

لمعالقات العامة البمدية في كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية ككندا، كاستطالع النظرية الجديدة 
 المتعمقة بالحاجة لتطكير نمط مختمؼ لمعالقات العامة في القطاع العاـ.

(، بعنوان "العالقات العامة الحكومية: تقييم كمي لدور موظفي Castelli, 2007دراسة ) (15
 العالقات العامة الحكومية وأنماط العالقات العامة المستخدمة".

Government Public Relations: A Quantitative Assessment of 
Government Public Relations Practitioner Roles and Public Relations 
Model Usage. 

االتصاالت الحككمية، كعمى نمط العالقات العامة  تؤديياكىدفت إلى التعرؼ عمى األدكار التي 
سسات البمدية لكظيفة العالقات ُيمارس في الحككمات المحمية، كمدل االىتماـ الذم تعيره المؤ  الذم

العامة، كمدل تأثير مجمكعات الضغط في نمط أك أدكار العالقات العامة، كالتعرؼ عمى خبرة األقساـ 
كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي، باالعتماد ، كؿ أنماط كأدكار العالقات العامةالمختمفة بالبمديات ح

جمع البيانات مف خالليا، كتككنت العينة مف أعمى مكظفي عمى استبانة الكتركنية نظران لسيكلة كسرعة 
( مدينة يتراكح عدد سكانيا مف 183العالقات العامة بالبمديات مرتبة في االتصاؿ كالتكاصؿ في )

 نسمة. ( ألؼ299)إلى  (100)
كقد تكصمت الدراسة إلى أف البمديات تكلي اىتمامان كبيران بكظيفة العالقات العامة، كأف الشخص 

لذم يشغؿ أعمى منصب في كظيفة االتصاؿ كالتكاصؿ في البمدية ىك في الغالب مدير العالقات ا
العامة، كأف أدكار أقساـ العالقات العامة تنحصر في إصدار المطبكعات كصياغة البيانات الصحفية، 
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 أظيرت الدراسة أف جيكد مكظفي العالقات العامة بالبمديات تنحصر في نمطيف مف االتصاؿ كما
أحادم االتجاه، األكؿ: يتضمف إصدار معمكمات عامة بيدؼ تحسيف الصكرة العامة لمبمدية، كالثاني: 

أكصت الدراسة بضركرة ك ، المكجو لزيادة صيت كشيرة البمديةيركز عمى العمؿ اإلعالمي الدعائي 
تناسب بيف حجـ دراسة أثر الكثافة السكانية عمى كظائؼ العالقات العامة بالبمديات، كأف يككف ىناؾ 

 أقساـ كدكائر االتصاؿ كمكازنتيا بالبمديات مف ناحية كحجـ المدينة التي تمثميا مف ناحية أخرل.
 

 المحور الثاني: دراسات تتعمق بالبمديات والييئات المحمية:
 اتدراس (15بمغ عددىا )يعرض ىذا المحكر الدراسات التي تتعمؽ بالبمديات كالييئات المحمية، كقد 

 كأجنبية، كتعرض مف األحدث إلى األقدـ كما يمي: عربية
 الدراسات العربية:

(، بعنوان "المشاركة الشعبية في إعداد المخطط الييكمي من 2015دراسة )الخطيب ورداد،  (16
 حالة دراسية". –وجية نظر سكان التجمعات الحضرية في محافظة الخميل 

قياس مستكل المشاركة الشعبية في المخططات الييكمية داخؿ التجمعات السكانية كىدفت إلى 
الحضرية في محافظة الخميؿ، كالتعرؼ عمى طرؽ ىذه المشاركة، كدكرىا في عمميات التنمية كالتخطيط 

كقد تككف ، كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفيالمحمية مف كجية نظر سكاف التجمعات الحضرية، 
االعتماد عمى اسة مف جميع السكاف في التجمعات الحضرية في محافظة الخميؿ، كتـ مجتمع الدر 

 ( فردان.400عمى عينة عشكائية بمغ عدد أفرادىا ) استبانة تـ تكزيعيا
%( فقط أعربكا عف مشاركتيـ بعممية 9.5أف فئة ضئيمة مف أفراد العينة ) إلى الدراسةتكصمت كقد 

طكير العممية التنمكية في %( أف المشاركة الشعبية تسيـ في ت93) التخطيط، فيما اعتبرت الغالبية
كأكصت الدراسة بضركرة المجكء إلى كسائؿ جديدة لنشر المعرفة، كأف عمى الجيات اإلدارية التجمع، 

المحمية تغيير سياساتيا تجاه السكاف مف خالؿ تفعيميـ بشكؿ جدم عبر إشراكيـ في جميع مراحؿ 
كمية باالعتماد عمى منيج المشاركة الشعبية، كالعمؿ عمى رفع النسبة المنخفضة إعداد المخططات اليي

لحجـ المشاركة الشعبية مف أجؿ أف يأتي المخطط الييكمي معبران عف طمكحات كاحتياجات السكاف، 
كتكظيؼ نخبة مف المخططيف الذيف يؤمنكف بمبدأ المشاركة الشعبية في التخطيط ليشكمكا حمقة كصؿ 

 المجتمعات كمتخذم القرارات التنمكية عمى المستكل المحمي. بيف سكاف
 ".كردفان تقويم تجربة الحكم المحمي بوالية جنوب(، بعنوان "2014كرضامة، دراسة ) (17

دارية لمخركج بالكالية مف المشاكؿ كالمعكقات التي تكاجييا في كىدفت إلى  كضع أسس عممية كا 
كالية مجاؿ الحكـ المحمي، كتكضيح دكر المشاركة الشعبية في عممية التنمية، كرفع مستكل الخدمات بال

http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:68:16060611561025:BRANCH_TO_PAGE_ACCEPT:NO::F105_ACTIVE_SEARCH,P43_AFD_ID:ath,581402


 

20 

 

عمى أداتيف ىما االستبانة  باالعتماد، كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفيكزيادة كفاءة العامميف بيا، 
كالمقابالت الشخصية، كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع السكاف في كالية جنكب كردفاف السكدانية، 
حيث تـ تكزيع االستبانة عينة عشكائية اشتممت عمى المحميات )البمديات( كالكحدات اإلدارية التابعة 

 نفيذييف كالمعتمديف كأعضاء مف المجمس التشريعي.لمكالية، أما المقابالت فقد أجريت مع المدراء الت
أف معظـ أفراد العينة مكافقكف عمى أف الدعـ المركزم يمثؿ العمكد الفقرم  إلى الدراسة تكصمتكقد 

، لتمبية كؿ متطمبات الحكـ المحميلمؤسسات الحكـ المحمي بسبب شح اإليرادات الذاتية كعدـ كفايتيا 
كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ إلى تدريب لمككادر البشرية فييا،  كأف المحميات الجديدة بحاجة

نشاء صندكؽ لتنمية  بتدريب األطر البشرية لزيادة اإلنتاجية كتحسيف بيئة العمؿ كاإلصالح اإلدارم، كا 
المحميات إلحداث التكازف التنمكم بيف المحميات، كربط المحميات ببعضيا البعض بشبكة اتصاالت 

  ؿ فيما بينيا.لتعزيز التكاص
"دور المشاركة الشعبية في المشاريع التي نفذتيا  ، بعنوان(2013، وحبش ربايعةدراسة ) (18

 .المجالس البمدية المنتخبة في محافظة جنين"
معرفة دكر المشاركة الشعبية في المشاريع التي نفذتيا المجالس البمدية المنتخبة في كىدفت إلى 

المجالس البمدية المنتخبة في تمؾ المحافظة، كتكفير بيانات محافظة جنيف مف كجية نظر أعضاء 
كقد كظفت القة المكاطنيف بالمجالس البمدية، عممية تمكف المجالس البمدية مف تحديد سبؿ تعزيز ع

كضـ مجتمع الدراسة جميع أعضاء المجالس البمدية المنتخبيف في محافظة ، الدراسة المنيج الكصفي
عضكان، كقد استخدمت الدراسة أداة االستبانة لجمع المعمكمات، كقد تـ  (153)جنيف كالبالغ عددىـ 

 تكزيعيا بأسمكب الحصر الشامؿ.
أف درجة مشاركة السكاف المحمييف في المشاريع التي نفذتيا المجالس  إلى الدراسة تكصمتكقد 

المشاريع كانت  البمدية المنتخبة في محافظة جنيف كانت دكف المتكسط، كأف مشاركتيـ في إنجاح تمؾ
كذلؾ دكف المتكسط، كما أظيرت أنو كمما زادت درجة مشاركة أفراد المجتمع المحمي في المشاريع التي 

ضاء المجالس نفذتيا المجالس، كمما زاد دكرىـ في إنجاح المشاريع المنفذة كذلؾ مف كجية نظر أع
ت مف قبؿ المجالس البمدية أكصت الدراسة بضركرة تنظيـ كرش عمؿ كندكاالبمدية كالعكس صحيح، ك 

الشعبية بيف المكاطنيف، كأف تعمؿ المجالس البمدية عمى اتباع سياسة لنشر كترسيخ ثقافة المشاركة 
تخطيط قائمة عمى المشاركة المحمية الفاعمة مف قبؿ المكاطنيف، كأف تعمؿ عمى تشكيؿ دكائر دائمة 

ع التكصيات بشأنيا إلى المجالس البمدية، كأف ميمتيا تمقي شكاكل كاقتراحات المكاطنيف لدراستيا كرف
كأف تعمؿ عمى إشراؾ المكاطنيف في  تقـك بالتكاصؿ الدائـ مع المكاطنيف في المناسبات االجتماعية،

المجاف التي تشكميا لالستفادة مف قدراتيـ كاستثمارىا في تطكير المجتمع المحمي، كأف تقكـ الجيات 
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ة الحكـ المحمي( بسف التشريعات التي تعطي المكاطف دكران كاضحان في الرسمية )المجمس التشريعي ككزار 
 رسـ السياسات المحمية كالمشاركة في تنفيذىا كمتابعتيا.

(، بعنوان "نموذج قبالن في التخطيط التنموي االستراتيجي لمييئات 2013دراسة )ناصر،   (19
 المحمية الفمسطينية".

مكم االستراتيجي لدل الييئات المحمية الفمسطينية التعرؼ عمى كاقع التخطيط التنكىدفت إلى 
م كالسياسات كاإلجراءات المتبعة في إطاره، كالتعرؼ عمى المعكقات التي تكاجو عممية التخطيط التنمك 

باالعتماد عمى أداة المقابالت ، كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفياالستراتيجي في خطة بمدة قبالف، 
قراض البمديات الشخصية مع المعنييف مف  أىؿ الخبرة في كزارة الحكـ المحمي كصندكؽ تطكير كا 

كالفريؽ االستشارم المشرؼ عمى إعداد الخطة التنمكية االستراتيجية كفريؽ التخطيط األساسي في بمدية 
 قبالف كالمجاف التخصصية المشاركة في تمؾ الخطة.

لرائدة في مجاؿ التخطيط التنمكم أف بمدة قبالف تعتبر مف البمدات ا إلى الدراسة تكصمتكقد 
االستراتيجي، كأف خطتيا تميزت باتساع المشاركة المجتمعية فييا، كأف التمكيؿ في الحككمة الفمسطينية 

كأكصت الدراسة بضركرة نشر الخطة د بشكؿ كبير عمى التمكيؿ الخارجي، بما فييا بمدة قبالف يعتم
ع مكظفي البمدية كالمؤسسات الرسمية كاألىمية كالمكاطنيف، التنمكية االستراتيجية كجعميا في متناكؿ جمي

متمكيؿ الخارجي في تمكيؿ المشاريع مثؿ بناء الشراكات مع القطاع الخاص لكتفعيؿ آليات بديمة 
كصياغة االتفاقيات كالعقكد كجمع التبرعات، كتعزيز عالقة بمدة قبالف كعمكـ الييئات المحمية مع 

لية ذات العالقة مثؿ منظمة المدف العربية كالبنؾ الدكلي كبرنامج األمـ المنظمات اإلقميمية كالدك 
المتحدة لممستكطنات البشرية مف أجؿ تكفير التمكيؿ الالـز لتنفيذ الخطط كالمشاريع التنمكية، كتركيج 

مفيكـ المشاركة المجتمعية في المشاريع لدل القطاع الخاص كمؤسسات المجتمع المدني، كالتأكيد عمى 
 مية التخطيط التمكيؿ االستراتيجي.عم
(، بعنوان "العوامل المؤثرة في اإلنفاق عمى المشاريع التطويرية في 2013دراسة )أبو فريا،  (20

 حالة عممية بمدية بيت الىيا". -بمديات قطاع غزة 
أىمية المشاركة المجتمعية كدكرىا في تنفيذ كمتابعة التنمية المحمية،  عمىكىدفت إلى التعرؼ 

كمعرفة األسباب الرئيسية التي تعيؽ تنفيذ المشاريع  ،عرؼ عمى دكر البمديات في تنفيذ برامج التنميةالتك 
تكضيح مدل ارتباط التمكيؿ األجنبي بأىداؼ كسياسات خارجية، ك التنمكية في بمديات قطاع غزة، 

كمدل اعتماد  تصنيؼ مصادر التمكيؿ األجنبي كتحميؿ مدل تأثيرىا عمى تمكيؿ المشاريع التطكيريةك 
كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي، كاستخدمت التحميؿ ، بمديات قطاع غزة عمى التمكيؿ األجنبي
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القياسي لمسالسؿ الزمنية لمصادر التمكيؿ المختمفة كما مدل تأثيرىا في اإلنفاؽ عمى المشاريع 
 التطكيرية.
سكاء كعدـ تأثيره في  الدراسة ضعؼ التمكيؿ المحمي مف البمدية كالحككمة عمى حد   أظيرتكقد 

التمكيؿ األجنبي في إنشاء المشاريع التطكيرية في بمدية بيت  مساىمةكبر ك  ،تنفيذ المشاريع التطكيرية
ب ضعؼ أف أىـ أسبا، ك أف التمكيؿ المحمي يعطي الييئة المحمية االستقالؿ المالي كاإلدارمك  ،الىيا

لى الثقافة السمبية لدل  التمكيؿ المحمي تعزل إلى الكضع السياسي كاالقتصادم السئ في قطاع غزة كا 
ككذلؾ إلى تسعير الخدمة البمدية مف قبؿ إدارة البمديات بأقؿ مف ثمف  ،المكاطنيف تجاه ثمف الخدمات

ثؿ سياسة الدكلة الممكلة كأف ككاالت التنمية العالمية تم، التكمفة كتطبيؽ اإلعفاءات كالخصكمات
ضركرة البدء باالعتماد عمى بالدراسة  أكصت، ك كترتبط ارتباطان كامالن باألجندة السياسية لمدكلة المانحة

تسعير خدمات البمدية بسعر ، ك اإليرادات المحمية كالنظر إلى التمكيؿ األجنبي عمى أنو عابر كمؤقت
زيادة الدعـ الحككمي لمييئات ، ك تعتبر إىداران لمماؿ العاـالتكمفة عمى األقؿ، كالحد مف اإلعفاءات التي 

كضع نظاـ آلي لمجباية بحيث تستقطع رسـك ك المحمية بما يساىـ في تمكيؿ المشاريع التطكيرية، 
التزاـ المكاطف بدفع ثمف الخدمات التي ك ، الخدمات البمدية بطريقة آلية مف مصادر دخكؿ المستفيديف

 حمية كالذم يؤدم إلى زيادة قدرتيا عمى زيادة جكدة الخدمات كرفاىية المكاطف.يتمقاىا مف الييئات الم
(، بعنوان "العوامل المؤثرة عمى إنتاجية العاممين في بمديات قطاع 2013دراسة )منصور،  (21

 غزة الكبرى".
ع كىدفت إلى التعرؼ عمى العكامؿ البشرية المؤثرة عمى إنتاجية العامميف في البمديات الكبرل بقطا

غزة كذلؾ مف خالؿ دراسة الحكافز المادية كالحكافز المعنكية كالرضا الكظيفي ككذلؾ التدريب، لمعرفة 
كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي، باالعتماد عمى ، مى إنتاجية العامميف في البمدياتمدل تأثيرىا ع

العميا لمبمديات كالذيف يشغمكف استبانة تـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية طبقية مف العامميف في اإلدارة 
 مكظؼ. 181مركز كظيفي يتراكح بيف رئيس قسـ كحتى مدير دائرة، حيث بمغ عدد عينة الدراسة 

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الحكافز المادية المستخدمة في 
داللة إحصائية بيف الحكافز المعنكية  كجكد عالقة ذاتك البمديات كبيف إنتاجية العامميف في البمديات، 

المستخدمة في البمديات كبيف إنتاجية العامميف في البمديات، كما بّينت الدراسة كجكد عالقة ذات داللة 
عدـ كجكد  الدراسة أظيرت المقابؿإحصائية بيف التدريب كبيف إنتاجية العامميف في البمديات، في 

الدراسة  أكصت، ك لمعامميف كبيف إنتاجية العامميف لكظيفيعالقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا ا
ضركرة العمؿ عمى تفعيؿ المكافآت كالحكافز المادية مع ضركرة ربطيا باألداء، كالعمؿ عمى تطكير ب

العمؿ عمى غرس الكالء ك األنظمة اإلدارية، كمنح الترقيات عمى أسس كمعايير مكضكعية سميمة، 
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ميف في اتخاذ القرارات، كما أكصت بضركرة قياـ البمديات بتكفير مزيد التنظيمي مف خالؿ إشراؾ العام
مف االىتماـ كالدعـ مف اإلدارة العميا لتبني استراتيجيات كاضحة لمتدريب منبثقة مف االستراتيجية العامة 

يب، لمبمديات، ككذلؾ ضركرة تنكيع البرامج التدريبية المقدمة ألفرادىا كاتباع أساليب مختمفة في التدر 
كأيضان ضركرة التركيز عمى استخداـ التكنكلكجيا الحديثة كأساس لتطبيؽ برامجيا التدريبية كذلؾ مف 

نتاجية العامميف في ىذه البمديات.  أجؿ تحسيف أداء كا 
(، بعنوان "استراتيجية تنمية مجالس الخدمات المشتركة في شمالي 2012دراسة )محمود،  (22

 الضفة الغربية".
كتحميؿ كتقييـ كاقع مجالس الخدمات المشتركة في المحافظات الشمالية دراسة كىدفت إلى 

ضع استراتيجية الفمسطينية )شماؿ الضفة الغربية(، كتحديد المشاكؿ كالصعكبات التي تكاجو عمميا، كك 
باالعتماد عمى أداتيف ىما االستبانة كالمقابالت ، كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفيلتنميتيا كتطكيرىا، 

خصية، كقد تككف مجتمع الدراسة مف كافة األعضاء كالرؤساء كالمدراء التنفيذييف كالمحاسبيف الش
 32كالميندسيف في مجالس الخدمات المشتركة في محافظات شماؿ الضفة الغربية كالبالغ عددىا 

مجمس ما بيف مجمس خدمات مشتركة كبمدية، حيث تـ تكزيع االستبانة عينة عشكائية اشتممت عمى 
مكظؼ، أما المقابالت  32ضاء مجالس خدمات مشتركة في المحافظات المستيدفة كاشتممت عمى أع

  فقد أجريت مع األشخاص ذكم العالقة.
أف تمكيؿ مجالس الخدمات المشتركة ىك خارجي كيعتمد بشكؿ أساسي  إلى الدراسة تكصمتكقد 

الطكيؿ لمشاريعيا التنمكية، كأف عمى المانحيف، كأف تمؾ المجالس ال تشرؾ المكاطنيف في التخطيط 
ىناؾ مجالس خدمات مشتركة ال تمتمؾ مقكمات مادية أك بشرية كافية، كما أظيرت أف كجكد المجالس 
المشتركة عزز مف فرص استقطاب التمكيؿ إلحداث التنمية المحمية، كأف مستكيات التمكيؿ متذبذب 

سة بضركرة االستفادة مف التجارب العالمية كأكصت الدراة السائدة، حسب األكضاع األمنية كالسياسي
يالء ىذه المجالس أىمية خاصة  كاإلقميمية في مجاؿ عمؿ المجالس المشتركة كالتنمية المحمية، كا 
بالعالقات العامة لتكسيع عالقات المجمس المشترؾ مع المجتمع المحمي كالخارجي، كتكسيع عالقات 

فمسطينية مما يساعد عمى جمب الدعـ الداخمي كالخارجي، التكأمة كاالندماج بيف الييئات المحمية ال
كالحفاظ عمى تنكع مصادر التمكيؿ لممجالس المشتركة، كقياـ المجالس المشتركة بتكفير مصادر تمكيؿ 
ذاتية كمحمية عبر مشاريع تنمكية تككف تابعة لممجالس المشتركة، كاتباع نظاـ حكافز لتشجيع الييئات 

تركة عمى اإلبداع كالتطكير في الخدمات، كقياـ السمطة الكطنية بتضميف المحمية كالمجالس المش
 الميزانية العامة بنكد لدعـ التنمية المحمية.
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التنمية الحضرية المستدامة (، بعنوان "دور المشاركة المجتمعية في 2012دراسة )سكيك،  (23
 .حالة دراسية: تجربة لجان أحياء بمدية غزة" –في مدينة غزة 
المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزة، كاقع التعرؼ عمى كىدفت إلى 

كتعريؼ األفراد كالمؤسسات عمى أىمية المشاركة المجتمعية لمجاف األحياء كدكرىا الفاعؿ في التنمية 
ة المنيج كقد كظفت الدراسالحضرية المستدامة في مدينة غزة، ككضع آليات كبرامج لتعزيزىا، 

مف جميع سكاف حي الشيخ رضكاف بمدينة غزة كالبالغ عددىـ مجتمع الدراسة  تككفكقد ، الكصفي
عشكائية بمغ عدد أفرادىا عمى عينة  االعتماد عمى استبانة تـ تكزيعياكتـ  (،2011) نسمة (383285)
 ( فردان.102)

أف ىناؾ تطبيؽ كاسع لمبدأ المشاركة المجتمعية بيف لجنة الحي كقد تكصمت الدراسة إلى 
مف أفراد عينة الدراسة مارسكا بالفعؿ أعماالن تطكعية، كأف ما  (%68.63)كالمكاطنيف كأف ما نسبتو 

مف أفراد عينة الدراسة يعتقدكف بأف لجاف األحياء تزيد مف كفاءة كفعالية البمديات،  (%69.22)نسبتو 
تضع المشاركة المجتمعية ىدفان أساسيان في عمميا بالرغـ مف أنيا لـ تضع السياسات الكافية كأف البمدية 

ف قياميا لمتطبيؽ، كأف ضعؼ المكارد المالية لمبمدية كلجنة الحي تعتبر مف أبرز العكائؽ التي تحكؿ دك 
ي لجاف األحياء إخضاع العامميف فييا كفبضركرة البمديات كأكصت الدراسة بكاجباتيا تجاه المجتمع، 

نشاء إدارة في البمدية مف شأنيا تطكير  إلى برامج تدريبية حكؿ مكضكع المشاركة المجتمعية، كا 
استراتيجيات لدعـ كمساندة األفراد كالمنظمات التي تعمؿ عمى ربط البمدية كلجاف األحياء بالمجتمع 

لية أك عينية لممشاركيف بأفكار المحمي، كتشجيع المكاطنيف عمى المشاركة المجتمعية كرصد مكافآت ما
 كاقتراحات بناءة.

دراسة تطبيقية لبمديات  –(، بعنوان "إشكالية عجز ميزانية البمديات 2010دراسة )أحمد،  (24
 جياللي بن عمار، سيدي عمي مالل، فرطوفة بوالية تيارت".

كالكقكؼ عمى أسباب كىدفت إلى معرفة األسباب المؤدية إلى تفاقـ مشكمة عجز ميزانية البمديات، 
كقد ، كما ىك السبيؿ لحؿ مشكمة العجز عدـ تكافؤ اإليرادات كالنفقات المحمية تجنبان لمكقكع في العجز،
بمديات جزائرية بكالية تيارت ىي بمدية  (3)كظفت الدراسة المنيج الكصفي، كتكّكف مجتمع الدراسة مف 
فة، حيث اعتمد الباحث أسمكب الحصر جياللي بف عمار، كبمدية سيدم عمي مالؿ، كبمدية فرطك 

الشامؿ، كفي الجانب العممي الميداني استخدـ الباحث المنيج التطبيقي حيث عرض كاقع ميزانية 
 البمديات محؿ الدراسة بنكع مف التحميؿ الكمي كالنسبي.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف أسباب العجز المالي بالبمديات محؿ الدراسة تتمحكر حكؿ أسباب 
خمية )ذاتية( كأخرل خارجية، مف أىـ األسباب الداخمية ىك االرتفاع السريع في نفقات البمدية دا
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كانخفاض إيراداتيا بسبب عدـ تحديث رسكـ إيجارات الممتمكات البمدية كما ىك دارج بالسكؽ، كبسبب 
المالي  مف أىـ األسباب الخارجية لمشكمة العجزك سكء اإلدارة كعدـ االىتماـ بالعنصر البشرم، 

رة ال تمتمؾ أدنى مقكمات بالبمديات ىك عشكائية التقسيـ اإلدارم الذم أفرز كجكد بمديات نائية كفقي
ضركرة قياـ البمديات بترشيد إنفاؽ األمكاؿ البمدية، كاالىتماـ بالمكارد البشرية بالدراسة  أكصت، ك التنمية

شراؾ المجتمع المدني كتحسيف الشفافية،  تككف الرقابة المركزية رقابة تكجييية  كأفكتفعيؿ أدائيا، كا 
جكارية تختص بمحاربة مظاىر الفساد مف دكف التضييؽ عمى حرية اإلدارة بشكؿ يضمف كيعزز 

العمؿ عمى إيجاد نظاـ اختيارم أك إلزامي يسمح بخمؽ جك مف التعاكف ما بيف البمديات، ك الالمركزية، 
 مى البمديات.كأخيران دعـ التنمية الريفية لتخفيؼ الضغط ع

(، بعنوان "واقع عممية تقييم البرامج التدريبية في الييئات المحمية 2010دراسة )المصدر،  (25
 بالمحافظات الجنوبية".

كاقع عممية تقييـ البرامج التدريبية في الييئات المحمية الكبرل بالمحافظات التعرؼ عمى كىدفت إلى 
د ضـ مجتمع الدراسة اإلدارييف في الييئات المحمية كق، كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفيالجنكبية، 

االعتماد عمى ( فردان كتـ 247مجتمع الدراسة ) أفراد الكبرل الذيف التحقكا ببرامج تدريبية كقد بمغ عدد
 % منيا.70.8بأسمكب الحصر الشامؿ، كتـ استرداد ما نسبتو  استبانة تـ تكزيعيا

عمى مستكيات رد الفعؿ كالتعمـ  ويتـ تقييمييئات المحمية التدريب في ال أفكقد تكصمت الدراسة إلى 
إلى حد ما، كأنو ال يتـ التقييـ عمى مستكيات السمكؾ، أك النتائج التنظيمية، كما أظيرت الدراسة عدـ 

مية كجكد فركؽ بالنسبة لمجالي "التعمـ" ك"النتائج التنظيمية" تعزل لمتغيرات سنكات الخبرة كالييئة المح
كأكصت الدراسة بضركرة تعزيز تقييـ التدريب عمى مستكل رد فعؿ المتدربيف، كعمى كعمؿ المبحكث، 

مستكل التعّمـ، كأف تقكـ الييئات المحمية بتقييـ التدريب عمى مستكل السمكؾ ككذلؾ عمى مستكل 
 النتائج التنظيمية.

 ية لمتجربة األردنية".(، بعنوان "التمويل المحمي: دراسة تحميم2004دراسة )بطارسة،  (26
كىدفت إلى بمكرة المشكالت اإلدارية كالمالية التي تعاني منيا البمديات لمتكصؿ إلى حمكؿ عممية 

كقد كظفت الدراسة المنيج ، ني منو البمديات في كضعيا الحاليتسيـ في الخركج مف الرككد الذم تعا
ا المجاؿ مع إضافة البعد النظرم كالشمكلي الكصفي، معتمدان عمى تحميؿ نتائج الدراسات السابقة في ىذ

نو الباحث مف خالؿ تدريسو لمساؽ اإلدارة المحمية في الجامعات األردنية كالدكرات التدريبية الذم ككّ 
التي شارؾ بيا لتدريب القيادات اإلدارية في البمديات، باإلضافة إلى أبحاث سابقة أجراىا في 

 .ىذه الدراسةمكضكعات ذات صمة بعنكاف 
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كقد تكصمت الدراسة إلى أف العجز المالي كالمديكنية العالية في البمديات األردنية ترجع لمجمكعة 
مف األسباب تتمخص في ضعؼ مكارد البمديات الذاتية، كزيادة الطمب عمى اإلنفاؽ المحمي كنتيجة 

ركزية، كاالنحراؼ لمنمك السكاني كالحضرم كالتطكر االجتماعي كالثقافي، كعدـ كفاية دعـ الحككمة الم
ىدار الماؿ العاـ، كتقميص صالحيات البمديات لصالح أجيزة السمطة المركزية، كضعؼ  اإلدارم كا 
جياز الجباية، كاالعتماد عمى الديكف كارتفاع نسبة سداد الديكف، كتراجع اإلنفاؽ الرأسمالي الذم مف 

يث التشريعات المتعمقة بصالحيات أكصت الدراسة بضركرة تحد، و أف يعكد بالفائدة عمى البمدياتشأن
يتـ دمج  البمديات لمكاكبة المستجدات في الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كأف

مبمديات تتناسب مع صالحياتيا الجديدة كحجميا لكضع ىياكؿ جديدة ك ، البمديات عمى أسس عممية
دخاؿ أساليب التكنكلكجيا الحديثة في أعماليا،  كأىدافيا كطبيعة األنشطة االقتصادية التي تمارسيا، كا 
ككضع دليؿ عمؿ لمكظائؼ كاإلجراءات الالزمة إلنجاز المعامالت التي تقـك بيا، كجذب كفاءات 

عادة تأىيؿ ا دارية ليا كا  لمكظفيف كتدريبيـ، كتقميؿ الرقابة المالية التي تمارسيا الكحدات ىندسية كا 
نياء الديكف المترتبة عمى البمديات مف خالؿ زيادة دعـ الحككمة المركزية، ك المركزية عمى البمديات،  ا 

تقدير الدخؿ الذاتي لمبمديات كزيادة نسبة المكازنة االستثمارية ليا، ككضع خطة شاممة لمعالجة التيرب ك 
 تشجيع التبرعات كالعمؿ التطكعي في البمديات.ك ضريبي كاليدر المالي في البمديات، ال

 
 الدراسات األجنبية:

البحوث الجامعية في تخطيط  (، بعنوان "توظيفAlnsour and Meaton, 2015دراسة ) (27
 ".قرار في البمديات األردنيةالصنع 

The use of university research in planning decision making in 
Jordanian municipalities. 
كىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع تكظيؼ سمطات التخطيط األردنية لألبحاث الجامعية في عمميات 

كضـ كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي،  ،اتخاذ القرار، كاستكشاؼ العكامؿ المؤثرة عمى ىذا التكظيؼ
تـ استخداـ طريقة مختمطة لجمع البيانات ك مجتمع الدراسة جميع البمديات األردنية الثالثة كالتسعكف، 

 باالعتماد عمى أداتي االستبانة كالمقابالت المعمقة كجيان لكجو باستخداـ اسمكب الحصر الشامؿ.
القرار في كقد تكصمت الدراسة إلى أف مستكل تكظيؼ األبحاث الجامعية في عمميات صنع 

دارية كتكنكلكجية كمالية  البمديات األردنية منخفض لمغاية، كما أظيرت كجكد عكامؿ قانكنية كا 
كأكصت الدراسة بضركرة إجراء إعادة تقييـ لمقدرات الحالية اعية كبشرية تؤثر في ىذا التكظيؼ، كاجتم
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نشاء مراكز لألبحاث، كتنقيح قانكف البمديات، كتطكير المك  ارد البشرية، كتشجيع األبحاث لمبمديات، كا 
 المشتركة.

إلى االتصاالت شبو  ةرسميال االتصاالت من(، بعنوان "Damurski, 2015دراسة ) (28
 ".في التخطيط العمراني. رؤى من البمديات البولندية ةالرسمي وغير الرسمي

From Formal to Semi-formal and Informal Communication in Urban 
Planning. Insights from Polish Municipalities. 
كىدفت إلى تحميؿ األنماط االتصالية الرسمية كشبة الرسمية كغير الرسمية التي تستخدميا البمديات 

كاشتمؿ مجتمع الدراسة عمى كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي، البكلندية في تكاصميا مع الجميكر، 
 نسبيان في التخطيط العمراني خالؿ السنكات الحالية.تشيد نمكان سريعان  ثمانية عشر بمدية بكلندية

ينظر ليا كمعمكمات عامة عممية التخطيط  عفتجة اكؿ المعمكمات النكقد تكصمت الدراسة إلى أف 
رسمية عادة ما يتـ الإجراءات التخطيط ت كميا معمنة أك منشكرة، كأف ليسبالرغـ مف أف مجميكر، ل

 كالمطكريف كرجاؿ األعماؿ ي األراضيكلما، كأف االتصاؿ القانكنيةقنكات لمجميكر مف خالؿ إيصاليا 
في ط الخط كضعالتخطيط، مما يؤثر عمى  عممية قائمة الجيات المشاركة فيلدييـ ىيمنة عمى 

 .غير المستقرة قتصاديةاال الظركؼ
استخدام الموارد المالية الخارجية في (، بعنوان "Durukal and Genç, 2015دراسة ) (29

 ".الكبرى: مراجعة عمى مشاريع البمديات الكبرىيات البمد
External Financial Resource Usage at Metropolitan Municipalities: A 
Review on Metropolitan Municipalities Projects. 
كىدفت إلى الكشؼ عف النتائج الفعمية لممشاريع التي تـ تنفيذىا مف قبؿ البمديات التركية الكبرل 
باالعتماد عمى مصادر التمكيؿ الخارجية، كالتعرؼ عمى تأثير ىذه المشاريع عمى التنمية المحمية، 

كقد كؿ عمى منحيا، كتحميؿ الجيات المانحة التي تقدـ الدعـ المادم كالتي يمكف لمبديات التقدـ لمحص
كضـ مجتمع الدراسة عددان مف البمديات التركية الكبرل باالعتماد عمى كظفت الدراسة المنيج الكصفي، 

 أداة االستبانة لجمع البيانات.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف مصادر التمكيؿ الخارجية ليا تأثير ىاـ كحيكم عمى أداء البمديات 

ت الدراسة بضركرة استمرار البمديات في السعى لمحصكؿ عمى التمكيؿ كعمى التنمية المحمية، كقد أكص
 الالـز لمشاريع التنمية.
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األردنية من خالل  األداء المالي لمبمدياتب (، بعنوان "التحكمAhmaro, 2014دراسة )   (30
 ".دراسة تحميمية - تحسين النظام المالي

Controlling the Financial Performance of Jordanian Municipalities by 
Improving Financial Regulations - An Analytical Study. 

ضعؼ الرقابة المالية في البمديات األردنية، كدكر التشريعات  أسبابكىدفت إلى التعرؼ عمى 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، قاـ الباحث بتحميؿ ظكاىر ، المتعمقة بأداء البمديات كمسبب ليذا الظكاىر

كحتى  2009ابة المالية كما ظيرت في التقارير السنكية لمكتب المحاسبة لمسنكات مف ضعؼ الرق
، مف خالؿ ربط ىذه الظكاىر بنقاط الضعؼ في التشريعات التي تسببيا. كما قاـ الباحث 2012

 بتحميؿ مكاد القانكف ككذلؾ القانكف المالي الداخمي لمبمديات.
لمقكانيف كاألنظمة المالية، باإلضافة إلى  البمديات متثاؿاكقد أظيرت الدراسة كجكد قصكر بارز في 

نقص كغمكض في قانكف البمديات في المكاد التي تتعمؽ  ، كأف ىناؾمالية البمدياتكجكد ضعؼ في 
، بسمطات رئيس البمدية كمدير البمدية، كما أنو منح كزير شئكف البمديات سمطات تنفيذية كرقابية إضافية

الداخمي لمبمديات يتعارض مع قانكف البمديات في عدة مكاضع، كأنو يفتقر إلى القانكف المالي  كأف
كأكصت الدراسة لبمديات، األسس المحاسبية الكافية التي تتيح المجاؿ لكجكد رقابة مالية سميمة في ا

بضركرة تعديؿ قانكف البمديات، كاستبداؿ القانكف المالي الداخمي لمبمديات مف أجؿ إتاحة المجاؿ 
بيؽ نظاـ مالي حديث يتميز بكجكد محاسبة كرقابة سميمة كمعايير تنظيمية تتضمف تطبيؽ أفضؿ لتط

 الممارسات المحمية كالدكلية، كما أكصت بضركرة إنشاء كحدة لمرقابة الداخمية بالبمديات.
 :ومجاالت تطويره تمويل المشاريع في المؤسسات المعاصرةواقع المحور الثالث: دراسات تتعمق ب

 في البمديات كالمؤسسات المعاصرةيعرض ىذا المحكر الدراسات التي تتعمؽ بتمكيؿ المشاريع 
دراسة عربية كأجنبية، كتعرض مف األحدث إلى األقدـ كما  (22)كقد بمغ عددىا  تطكيره،كمجاالت 

 يمي:
 الدراسات العربية:

التميز التنظيمي في (، بعنوان "أثر تمكين فرق العمل في تحقيق 2014دراسة )النويقة،  (31
 جامعة الطائف: دراسة تطبيقية".

التعرؼ عمى مستكل تمكيف فرؽ العمؿ في جامعة الطائؼ، كأثر ذلؾ في تحقيؽ التميز كىدفت إلى 
التنظيمي، كالكشؼ عف مستكل التميز التنظيمي لدل العامميف بالجامعة، كالكشؼ عف مدل تكافر أبعاد 

كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي ي الجامعة مف كجية نظر المبحكثيف، تمكيف فرؽ العمؿ ف
كقد تككف مجتمع الدراسة مف كافة فرؽ العمؿ المشّكمة في جامعة الطائؼ فرع الحكية كبمغ التحميمي، 
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بأسمكب الحصر  االعتماد عمى استبانة تـ تكزيعيامكظفان، كتـ  (120)فريقان اشتمؿ عمى  (19)عددىا 
 .ان مكظف (110)ث بمغ عدد المستجيبيف الشامؿ حي
كجكد مستكل مرتفع لتمكيف فرؽ العمؿ كالتميز التنظيمي حسب تقديرات الدراسة  أظيرتكقد 

كأكصت في تعزيز أبعاد التميز التنظيمي،  المستجيبيف، كأف ىناؾ أثر إيجابي لتمكيف فرؽ العمؿ
بفرؽ العمؿ مما لذلؾ مف أثر في زيادة الدراسة بضركرة تكسيع مشاركة العامميف في جامعة الطائؼ 

دافعيتيـ نحك العمؿ كالمشاركة في اتخاذ القرار، كالتركيز عمى تعزيز أبعاد تمكيف فرؽ العمؿ المتمثمة 
 .بالنفكذ كاالستقاللية مما ليا مف أثر إيجابي في تعزيز التميز التنظيمي

 الخاص القطاع ومؤسسات عاتالجام بين (، بعنوان "الشراكة2014دراسة )درادكة ومعايعة،  (32
 األردن". – اليرموك جامعة في التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية تطبيقيا من ومعوقات

كىدفت إلى معرفة مستكل الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص كمعكقات تطبيقيا مف 
النظر ىذه معرفة درجة اختالؼ كجيات ك كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ، 

 ، كقد كظفت الدراسةباختالؼ متغيرات الجنس كالتخصص كالمسمى الكظيفي كالرتبة األكاديمية كالخبرة
( عضك ىيئة تدريس مف 240، كتككنت العينة مف )باالعتماد عمى أداة االستبانةالمنيج الكصفي، 

 ( عضكان.608أصؿ )
لمستكل الشراكة بيف الجامعات كقد تكصمت الدراسة إلى أف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس 

كمؤسسات القطاع الخاص كاف متكسطان، ككجكد فركؽ في تقديرات أفراد العينة تعزل لمتغيرم الجنس 
كالتخصص لصالح الذككر كالكميات العممية عمى التكالي، كعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغيرات المسمى 

جيع الجامعات عمى إنشاء مراكز استشارية الكظيفي كالرتبة األكاديمية كالخبرة، كأكصت الدراسة بتش
 لخدمة القطاع الخاص.

دور اإلدارة اإللكترونية في تفعيل االتصال اإلداري من (، بعنوان "2013اشتيوي، دراسة ) (33
 ".فرع غزة-وجية نظر العاممين في جامعة القدس المفتوحة

ارم مف كجية نظر ىدفت إلى الكشؼ عف دكر اإلدارة اإللكتركنية في تفعيؿ االتصاؿ اإلدك 
ؽ اإلدارة اإللكتركنية التعرؼ عمى معكقات تطبيك فرع غزة، -العامميف في جامعة القدس المفتكحة

 باالعتماد عمى أداة االستبانة باستخداـالمنيج الكصفي التحميمي،  الدراسة، كقد كظفت بالجامعة
 لمعاـ غزة فرع – المفتكحةالقدس  جامعة في العامميف بجميع العينة لتتمثؿ الشامؿ لحصرا اسمكب
بمغت نسبة االسترداد كقد  كمكظفة، مكظفا (87) عددىـ كالبالغ( 2013-2012ي )الدراس

 ة.الدراس مجتمع مف%( 64.36)
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قناعة اإلدارة العميا بتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية، كأف تطبيؽ  أف ىناؾكقد تكصمت الدراسة إلى 
كيقمؿ مف تكاليؼ االتصاؿ  التغمب عمى عامؿ البعد الجغرافي اإلدارة اإللكتركنية بالجامعة يساعد في

التقميدم، كأف الجامعة ال تعمؿ عمى تفعيؿ االتصاالت غير الرسمية بيف العامميف، كال تستغؿ اإلدارة 
كالقكانيف  االنظمة كضكح اإللكتركنية بالتكاصؿ مع العامميف كحؿ مشاكميـ داخؿ كخارج العمؿ، كعدـ

دكات أ مع التعامؿ عند العامميف ميارات في كالنقص العامميف، بيف كاالتصاؿ بالتشبيؾ الخاصة
 حتى العامميف تدريب استمرارية عمى العمؿكأكصت الدراسة بضركرة ، اإللكتركنية االتصاؿ ككسائؿ
 .االتصاؿ الحديثة كسائؿ استخداـ مع قدراتيـ تتناغـ

بعنوان "التمكين وعالقتو باإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس  ،(2013دراسة )الزاممي،  (34
 .وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة"

التمكيف اإلدارم كعالقتو باإلبداع اإلدارم لدل مديرم مدارس ككالة  عمىالتعرؼ  إلى ىدفتك 
تككنت حيث المنيج الكصفي، الدراسة  قد كظفتك الغكث الدكلية في محافظات غزة مف كجية نظرىـ، 

تـ  مديران  (245ىـ )ديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية في محافظة غزة كالبالغ عددمعينة مف جميع ال
 .الشامؿ صرحاختيارىـ بطريقة ال

درجة التمكيف اإلدارم لمديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية في  كقد تكصمت الدراسة إلى أف
فركؽ ذات داللة تكصمت إلى عدـ كجكد  ، كما%(74.80) كبنسبةمحافظات غزة جاءت كبيرة 

 لمتغيرات:عزل اإلدارم تُ  التمكيفلدرجة الدراسة  إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد عينة
متغير الجنس كذلؾ لصالح الذككر لعزل فركؽ تُ  ككجكد ،)المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، المرحمة(

ضركرة نشر ثقافة التمكيف اإلدارم كسط التربكييف أكصت الدراسة بك ، في مجالي )التفكيض، االتصاؿ(
 عمى المستكل المدرسي كذلؾ لدكره في تحقيؽ الجكدة.

"دور اإلدارة بالمشاركة ونتائجيا في تحسين األداء دراسة بعنوان  ،(2012 الشمفان،دراسة ) (35
 مسحية عمى موظفي الغرفة التجارية والصناعية في مدينة الرياض".

دكر اإلدارة بالمشاركة كنتائجيا في تحسيف األداء لمكظفي الغرفة التجارية ىدفت إلى التعرؼ عمى ك 
( مكظؼ، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى جميع أفراد 200كالصناعية في مدينة الرياض، كالبالغ عددىـ )

عده مجتمع الدراسة، كقد استخدمت الدراسة مقياس مستكل اإلدارة بالمشاركة كنتائجيا الذم أ
(Alyahya. 2005( كاستخدمت أيضان مقياس مستكل األداء الذم أعده ،)Alyahya. 2005.) 

كقد تكصمت الدراسة إلى أف مستكل اإلدارة بالمشاركة كنتائجيا مرتفع، كأف المستكل العاـ لمستكل 
مشاركة األداء الكمي مرتفع كذلؾ، كما تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف اإلدارة بال
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شراؾ العامميف في عممية صنع  أكصت الدراسة بضركرةكمستكل األداء، ك  تعزيز مبدأ المشاركة كا 
 القرارات.

(، بعنوان "واقع التمويل الخارجي لممنظمات األىمية العاممة 2012دراسة )جرار وأبو بياء،  (36
 فيز الممولين، األثر".في محافظة رام اهلل والبيرة في الضفة الغربية: الدوافع، المعوقات، سبل تح

سبؿ تنمية المكارد المالية ك ، ومصادر تمكيؿ المنظمات األىمية كأشكال عمىكىدفت إلى التعرؼ 
معرفة الكسائؿ الكفيمة لتحفيز الممكؿ لتقديـ الدعـ لممنظمات األىمية، ك لممنظمات األىمية في فمسطيف، 

إلى  باإلصافةلممنظمات األىمية الفمسطينية،  كاكتشاؼ المعكقات التي تحكؿ دكف تنمية المكارد المالية
كقد كظفت الدراسة المنيج التحميمي الكصفي ، ارجي عمى أداء المنظمات األىميةقياس أثر التمكيؿ الخ

كأسمكب المسح الميداني مف خالؿ استبانة كزعت عمى مجتمع المنظمات األىمية في محافظة راـ اهلل 
 ( منظمة.134)كالبيرة في الضفة الغربية كعددىا 

كقد تكصمت الدراسة إلى أف غالبية المنظمات األىمية ليا أكثر مف مصدر تمكيمي، كأف الممكؿ 
أف الدكؿ األكركبية ىي أكثر ك يقدـ أشكاالن عدة مف التمكيؿ لممنظمات األىمية أكثرىا المنح المباشرة، 

ف دكافع تمكيؿ المنظمات األىمية أك الدكؿ تمكيالن لبرامج المنظمات األىمية الفمسطينية كمشاريعيا، 
أظيرت كجكد سبؿ كثيرة تحفز الممكؿ لتقديـ الدعـ كما الفمسطينية كانت إغاثية بالدرجة األكلى، 

لممنظمات األىمية منيا التزاـ المنظمة بمنيج اإلدارة الرشيدة، كمبدأ الشفافية كااللتزاـ بشركط الممكليف، 
ف أىميا المنافسة غير البناءة بيف المنظمات األىمية ككثرتيا أظيرت كجكد معكقات كبيرة لمتمكيؿ كاك 

أنو باستثناء التمكيؿ األمريكي، فإف التمكيؿ األكركبي  أيضان باإلضافة إلى ضعؼ أدائيا، كأكضحت 
أكصت الدراسة بضركرة تنظيـ ، ك عمى المنظمات األىمية الفمسطينيةكالعربي اإلسالمي ذك أثر إيجابي 

ارجي لضماف االستخداـ األمثؿ ليذه المكارد، كلضماف تنظيـ العالقة بيف المنظمات مكارد التمكيؿ الخ
األىمية كالممكؿ الخارجي كالحككمة، كما أكصت المنظمات األىمية بضركرة إقامة مشاريع مدرة لمدخؿ 

 .كعمؿ تحالفات استراتيجية كاندماجات فيما بينيا بيدؼ التخفيؼ مف اعتمادىا عمى التمكيؿ الخارجي
ثر البيئة الداخمية في المشاركة المعرفية (، بعنوان "أ2012دراسة )حسب اهلل وآخرون،  (37

 ".لمعاممين: دراسة في قطاع الخدمات العامة
التعرؼ عمى أثر عكامؿ البيئة الداخمية في المنظمة )الرؤية كاألىداؼ، العالقات كىدفت إلى 

الرسمية في العمؿ، الثقة المتبادلة( عمى المشاركة اإلنسانية، المركزية في اتخاذ القرارات، التحفيز، 
كقد كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، المعرفية لمعامميف في محمية جبؿ األكلياء بالسكداف، 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في اإلدارات العميا كالكسطى في محمية جبؿ األكلياء كبمغ 
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عمى عينة طبقية عشكائية بمغ عدد أفرادىا  االعتماد عمى استبانة تـ تكزيعيا( فردان، كتـ 400عددىـ )
 ( فردان.150)

عدـ كضكح الرؤية كاألىداؼ لمعامميف بالمحمية، كعدـ إتاحة الفرص العادلة الدراسة  أظيرتكقد 
ى عدـ كجكد لمتدريب كالترقيات، كعدـ التحفيز العادؿ لألداء، كعدـ كجكد ثقة بيف العامميف، مما أدل إل

مشاركة معرفية صادقة بيف العامميف، كما أظيرت عدـ كجكد المؤسسية في اإلدارات المختمفة مما دلؿ 
كأكصت الدراسة بضركرة قياـ المحمية بإصالح البيئة مؿ في االتصاؿ التنظيمي بالمحمية، عمى كجكد خ

يات مستقبمية كاضحة لمعامميف، الداخمية بصكرة متكاممة، عمى أف يككف ىذا اإلصالح برؤية كاستراتيج
عطاء قضايا العامميف درجة عالية مف االىتماـ،  مع ضركرة تكفير المعمكمات الضركرية لمعمؿ، كا 
كضركرة فتح قنكات االتصاؿ رأسيان كأفقيان بيف اإلدارات المختمفة في المحمية، كبناء ىياكؿ تنظيمية قادرة 

التجارب السابقة الخاصة بآليات العمؿ كاإلجراءات  عمى التكيؼ مع الكضع الحالي كاالستفادة مف
تاحة فرصة أكبر لمعامميف  المتبعة، كالتكسع في تفكيض الصالحيات لممستكيات التنظيمية المختمفة، كا 

 لممشاركة بشكؿ حقيقي كمدركس.
(، بعنوان "التمويل الدولي لممؤسسات األىمية الفمسطينية وأثره 2011دراسة )أبو حماد،  (38

 م".2010 –م 2000التنمية السياسية في قطاع غزة عمى 
كىدفت إلى التعرؼ عمى دكر التمكيؿ الدكلي لممؤسسات األىمية الفمسطينية في بناء الشخصية 

ي تحقيؽ متطمبات اه فالعامة لممجتمع الفمسطيني كأثر ذلؾ عمى التنمية السياسية في قطاع غزة، كمد
التعرؼ عمى المنظمات الدكلية كمصادر التمكيؿ ك فؽ احتياجاتو، التنمية السياسية لممجتمع الفمسطيني ك 
كقد كظفت الدراسة المنيج التحميمي الكصفي، باالعتماد عمى ، لممؤسسات األىمية في قطاع غزة

االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، كقد تكّكف مجتمع الدراسة مف العامميف في برامج التنمية 
مكظفان، حيث  (170)المؤسسات الدكلية كاألىمية في قطاع غزة كالبالغ عددىـ السياسية المجتمعية في 

 اعتمد الباحث أسمكب الحصر الشامؿ.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف التمكيؿ الدكلي ال يحقؽ أكلكيات التنمية في فمسطيف بسبب سعيو 

األىمية الفمسطينية تفتقر لتحقيؽ غايات سياسية لمدكؿ المانحة في المجتمع الفمسطيني، كأف المؤسسات 
كأنيا تستجيب بشكؿ مباشر لبرامج كسياسات المانحيف  ،إلى أجندة كطنية كاضحة تجاه أكلكيات التمكيؿ

ضركرة كضع خطة كطنية ب أكصت الدراسة، ك سمبي عمى كاقع التنمية السياسية مما انعكس بشكؿ
الفمسطيني ال تعتمد عمى المساعدات شاممة لمتنمية في فمسطيف مبنية عمى دراسة احتياجات المجتمع 

ىذه الدكلية المشركطة، كأف تتبنى المؤسسات األىمية برامج التمكيؿ التي تنسجـ معيا، كأف عمى 
تكخي الحذر مف الشركط التي قد تضعيا المؤسسات المانحة مقابؿ تمكيؿ البرامج المختمفة،  المؤسسات
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كتعزيز مصادر التمكيؿ الذاتي لتقميؿ اعتمادىا  العمؿ عمى مساعدة المؤسسات األىمية عمى تنكيعك 
عداد خطط الطكارئ كالتنمية عف طريؽ إسناد دكر أكبر لممجالس المحمية في  عمى التمكيؿ الخارجي، كا 
إدارة المشاريع الممكلة، كأخيران، العمؿ عمى تمكيف المؤسسات األىمية مف تطكير مقترحات المشاريع 

 كسبؿ تجنيد األمكاؿ.
اممين في اأثر بعنوان "، (2011دراسة )الشرعة والطراونة،  (39 ستراتيجية التدريب عمى أداء الع 

  ".الشـركات المساىمة العامة الصناعية األردنية
ىدفت إلى معرفة مدل تطبيؽ الشركات المساىمة العامة الصناعية األردنية لألنشطة التي ليا ك 

كاستخدمت ستراتيجية كاضحة لمتدريب، كأثر ذلؾ عمى مستكل أداء العامميف فييا، اعالقة بكجكد 
ردنية كتككف مجتمع الدراسة مف كافة الشركات المساىمة العامة الصناعية األالدراسة المنيج الكصفي، 

الشركات التي  شركة، أما عينة الدراسة فتـ اختيار (81)المسجمة في سكؽ عماف المالي، كعددىا 
 تتبع التخطيط االستراتيجي،ك  ستراتيجية لمتدريب مف خالؿ البرامج التي تقكـ بياايتضح بأف لدييا 

شركة  (40)بكاقع ك  التدريب، لدييا استراتيجيات كظيفية كاضحة لمكاردىا البشرية، كخصكصا لنشاطك 
كطبقت استيدفت ىذه الدراسة فئة المديريف في ىذه الشركات، ك  ،مف مجتمع الدراسة (%50)أم 

 استبانات لكؿ شركة. (6)استبانة عمى الشركات عينة الدراسة أم بكاقػع 
كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة تطبيؽ الشركات الصناعية األردنية لكافة األنشطة المتعمقة 

 كالمتمثمة بتحديد االحتياجات التدريبية كتصميـ كتنفيذستراتيجي حؿ العممية التدريبية مف منظكر ابمرا
كانت مرتفعة، كىذا يدؿ عمى اىتماـ ىذه الشركات بكجكد استراتيجية كاضحة لمتدريب  البرامج التدريبية

في شركاتيـ، كأف اإلدارة العميا تيتـ بالتدريب كنشاط استراتيجي يأتي بالدرجة األكلى بسبب سعييا إلى 
ريب أكصت الدراسة بضركرة تبني المؤسسات استراتيجيات كاضحة لمتدالتحسيف المستمر في العمؿ، ك 

  تككف منبثة مف االستراتيجية العامة. 
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير (، بعنوان "2011دراسة )العيثاوي والكواري،  (40

التعميم العام: مبادرة تعميم لمرحمة جديدة بدولة قطر من وجية نظر العاممين بالمجمس األعمى 
 ".لمتعميم

اإلدارم في مبادرة تطكير التعميـ العاـ بدكلة قطر، كسبؿ  التعرؼ عمى جكانب اإلبداعكىدفت إلى 
طكير تفعيمو كتطكيره، كالتعرؼ عمى أبرز المعكقات التي تعترضو مف كجية نظر العامميف في قطاع ت

كقد تككف مجتمع الدراسة مف كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، التعميـ العاـ بدكلة قطر، 
دارييف كمديريف كقيادات إدارية جميع العامميف في الم جمس األعمى لمتعميـ في دكلة قطر مف معمميف كا 

http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:8292588020562::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:319648,21
http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:8292588020562::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:319648,21
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عمى عينة  االعتماد عمى استبانة تـ تكزيعيا( مكظؼ، كتـ 2969عميا بالمجمس كالبالغ عددىـ )
 %( مف أفراد مجتمع الدراسة.30( مكظفان أم بنسبة )890عشكائية بمغ عدد أفرادىا )

أف كاقع اإلبداع اإلدارم في المجمس األعمى لمتعميـ بدكلة قطر مف كجية  إلى الدراسة تكصمتكقد 
نظر العامميف فيو بشكؿ عاـ متكسط، كأف أىـ السبؿ لتفعيؿ اإلبداع اإلدارم كانت في تشجيع التخطيط 
الشامؿ الذم يكضح رؤية اإلدارة العميا كرسالتيا كأىدافيا. كما أكضحت الدراسة أف مف أبرز المعكقات 

ثؿ في الجمكد في تنفيذ المكائح كالقكانيف، كعدـ مالءمة المناخ التنظيمي لالبتكار كاإلبداع، كعدـ تتم
التفكير النمطي في إنجاز األعماؿ، مشاركة المرؤكسيف في صنع كاتخاذ القرارات، كاالعتماد عمى 

قيادات اإلدارية عمى االىتماـ بتنمية المكارد البشرية، كالتركيز عمى إعداد الكأكصت الدراسة بضركرة 
مستكل المجمس األعمى لمتعميـ بشكؿ عاـ كالمدارس المستقمة بشكؿ خاص، كالعمؿ عمى تعزيز أىمية 
اإلبداع مف خالؿ تييئة المناخ التنظيمي المناسب الذم يسيـ في تطكير أداء األفراد، كينمى قدراتيـ 

 ذ القرارات.كتكجياتيـ اإلبداعية، كأيضان تدعيـ مشاركتيـ في صنع كاتخا
من  الفمسطيني البشري الكادر تطوير عمى التدريب أثربعنوان " ،(2011، عدواندراسة ) (41

 ."والتدريب والدراسات إبداع لألبحاث مؤسسة حالة دراسة – المتدربين نظر وجية
 إبداع في مؤسسة الفمسطيني البشرم الكادر تطكير عمى التدريب أثر عمى التعرؼ كىدفت إلى

 العمر، )الجنس، لممتغيرات الشخصية تعزل التي الفردية الفركؽ عمى التعرؼ إلى إضافة بو كاالرتقاء
 التدريب( كمدل مكاف التدريب، الكظيفة، نكع نكع السكف، مكاف االجتماعية، الحالة العممي، المستكل
تبانة، باالعتماد عمى أداة االسالكصفي،  المنيج الدراسة ، كقد كظفتالدراسة محاكر عمى تأثيرىا

 ـ اختيارىـ بطريقة الحصر الشامؿ.( متدرب ت320كتككنت العينة مف )
بالتدريب، كأف  لاللتحاؽ القكية المحفزات مف تعتبر التدريب كقد تكصمت الدراسة إلى أف مجانية

بااللتزاـ بالتدريب، كما تكصمت  المتدرب تدفع التي الدكافع أقكل مف كالتطكر تعتبر بالتعمـ الرغبة
)السكف، مكاف التدريب،  الشخصية لمتغيرات تعكد احصائية داللة ذات فركؽ الدراسة إلى عدـ كجكد

 تأثير عمى لو كاف الذم التعميمي المستكل لمتغير تعزل الكظيفة(، ككجكد فركؽ نكع االجتماعية، الحالة
المدة  لصالح تدريبال لمتغير مدة تعزل كالمدربيف، ككجكد فركؽ التدريبية االحتياجات تحديد محكرم

 مف أكصت الدراسة بضركرة التخفيؼك التدريبية،  االحتياجات تحديد عمى يؤثر ( الذم300-399)
 أكثر نجاعة. تدريبية أساليب باستخداـ لممدرب لمسماح التدريبية المادة حجـ
 القدس جامعة في اإلداريين الموظفين امتالك درجة(، بعنوان "2010دراسة )جمايل،  (42

 الدراسية والمراكز التعميمية المناطق مديرو يراىا كما اإلبداعية العممية ألوجو المفتوحة
 ".ومساعدوىم
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)المحافظات  المفتكحة القدس في جامعة كىدفت إلى التعرؼ عمى درجة امتالؾ المكظفيف اإلدارييف
. كمساعدكىـ الدراسيةز التعميمية كالمراك المناطؽ مديرك يراىا كما العممية اإلبداعية ألكجوالشمالية( 

( مديرا كمساعدا مف حممة 38، كتككنت العينة مف )التحميمي دراسة المنيج الكصفيكقد كظفت ال
( فقرة 70الدكتكراه كالماجستير، يمثمكف جميع أفراد مجتمع الدراسة، طبقت عمييـ استبانو مككنة مف )

 ( مجاالت.4مكزعة عمى )
في  فك اإلداري كفالمكظفالعممية اإلبداعية التي يمتمكيا  كقد تكصمت الدراسة إلى أف كافة مجاالت

%(، 78)المحافظات الشمالية( حصمت عمى درجة تقدير كبيرة كبنسبة مئكية ) المفتكحة القدس جامعة
أكصت الدراسة بإعداد كتنفيذ الح حممة الدكتكراه مف المديريف، ك ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية لص

صقؿ الشخصية اإلدارية بمنيج اإلبداع لقيادة كممارسة اإلبداع كالعمميات  برامج تدريبية قادرة عمى
 اإلبداعية.

(، بعنوان "دور وأىمية التمويل الخارجي في تغطية العجز 2009دراسة )أبو مصطفى،  (43
 الدائم لموازنة السمطة الوطنية الفمسطينية".

كىدفت إلى الكقكؼ عمى أبعاد كمتطمبات الحصكؿ عمى التمكيؿ الخارجي مف القركض الخارجية 
دكافع كآثار المساعدات الدكلية مف حيث تكضيح مفيكـ كأنكاع  عمىكالمنح، باإلضافة إلى التعرؼ 

رة لمؤثالمساعدات الدكلية كأشكاليا كمصادرىا كأىدافيا كخصائصيا، كمف ثـ التعرؼ عمى العكامؿ ا
كقد كظفت الدراسة المنيج التحميمي الكصفي مف خالؿ مطالعة الكتب ، عمى حجـ التمكيؿ الخارجية

حيث قاـ الباحث بدراسة األرقاـ التقديرية لخالصة المكازنة العامة مف  ،كالمجالت العممية المتخصصة
نة السمطة بحيث تتككف الخالصة مف العناصر الرئيسية لمكاز  (2008)كحتى عاـ  (1999)العاـ 

الكطنية الفمسطينية سكاء النفقات العامة أك اإليرادات العامة كالقيمة التقديرية لممنح كالقركض خالؿ 
 الفترة المذككرة، ككذلؾ المقابالت الشخصية مع األشخاص ذكم االختصاص في القطاع محؿ الدراسة.

الفمسطينية يأتي مف المنح كقد تكصمت الدراسة إلى أف تمكيؿ المكازنة العامة لمسمطة الكطنية 
كالقركض الميسرة الدكلية، كأف المساعدات الدكلية مرتبطة بأىداؼ سياسية كمؤثرات خارجية، كأف 

أف غالبية المنح كالقركض الخارجية يتـ تكجيييا ك االقتصاد الفمسطيني تابع القتصاد دكلة االحتالؿ، 
، استثمارية تدر إيرادات مستقبمية إلنشاء مشاريعلتغطية النفقات الجارية كالتطكيرية كال يتـ تكجيييا 

ضركرة ترشيد اإلنفاؽ الحككمي بشكؿ عاـ كاإلنفاؽ عمى بند الركاتب كاألجكر بشكؿ بالدراسة  أكصتك 
خاص، كالعمؿ عمى التخمص مف التبعية القتصاد دكلة االحتالؿ مف خالؿ العمؿ دكليان لمتخمص مف 

قتصاد الفمسطيني، كتكجيو المنح كالمساعدات إلى إنشاء مشاريع كافة االتفاقيات المجحفة في حؽ اال
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ذات صبغة استثمارية بدالن مف تكجيييا لتغطية النفقات الجارية كمشاريع البنية التحتية، كاستبداؿ 
 .المساعدات الدكلية بمساعدات عربية تجنبان لإلمالءات كالشركط السياسية المقترنة بيا

القطاع  لمديري الوظيفي باألداء وعالقتو اإلداري وان "اإلبداع(، بعن2009دراسة )العجمة،  (44
 غزة". قطاع وزارات عمى تطبيقية دراسة" العام

غزة،  قطاع العامميف بكزارات المديريف بأداء كعالقتو اإلدارم اإلبداع كاقع معرفة إلى كىدفت
 العاملين المديرين( فردان مف 370الكصفي، كتككنت العينة مف ) المنيج عمى الدراسة كاعتمدت

%( مف حجـ المجتمع األصمي، 30(، كتمثؿ )A4, 4, B, C) الدرجات من غزة قطاع بوزارات
 ( مجاالت.7( فقرة مكزعة عمى )80طبقت عمييـ استبانة مككنة مف )

مقبكؿ، كأف  عاـ بشكؿ غزة قطاع بكزارات اإلدارم اإلبداع كقد تكصمت الدراسة إلى أف كاقع
عالية، كأكصت  المبدعة بدرجة لمشخصية المميزة القدرات جميع يمتمككف غزة قطاع بكزارات المديركف

 الحكافز نظاـ األفكار، كتفعيؿ بنؾ يسمى ما إنشاء أك لإلبداع حاضنة إدارة الدراسة بضركرة إنشاء
 المبدعيف األداء كمكافأة في كاإلبداع التميز تتضمف مينية كمعايير أسس ىعم
األنماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين من وجية " بعنوان ،(2008، دراسة )الجميمي (45

 ."نظر موظفي مجمس الشورى
األنماط القيادية كعالقتيا بمستكيات التمكيف مف كجية نظر مكظفي  كىدفت إلى التعرؼ عمى

ف عينة مالالمنيج الكصفي، كتككنت عمى  بالمممكة العربية السعكدية، كاعتمدت الدراسة مجمس الشكرل
فقرة مكزعة عمى ثالثة  (47)مف  مككنةاستبانة  طبقت عمييـمكظفنا في مجمس الشكرل  (172)

)األنماط القيادية، مستكيات التمكيف السائدة، المعكقات التي تكاجو التمكيف في  :ىيك  مجاالت
 .المجمس(
مستكل نمط القيادم ك أىميا كجكد عالقة بيف ال النتائجتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف كقد 

العمؿ عمى زيادة التمكيف في إدارات المجمس عف طريؽ األخذ  أكصت الدراسة بضركرةالتمكيف، ك 
بأسمكب العمؿ الجماعي كفريؽ إلنجاز األعماؿ كتشجيع العامميف كتكفير الحرية ليـ في تحديد 

  .األسمكب المناسب إلنجاز األعماؿ المككمة
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 الدراسات األجنبية:
تصنيف  آثار استراتيجية(، بعنوان "Boenigk and Scherhag, 2014دراسة ) (46
 ات".العالقمن خالل جمع التبرعات  جنتائ عمى ينلمانحا

Effects of Donor Priority Strategy on Relationship Fundraising 
Outcomes. 

األكلكية التى  تصنيؼ المانحيف حسبتأثير تصكر المانحيف الستراتيجية  التعرؼ عمىكىدفت إلى 
المنظمات غير الربحية عمى جكانب العالقة مع تمؾ المنظمات مثؿ رضى المانحيف، ككالئيـ، تتبعيا 

كضـ مجتمع الدراسة فئتيف مف كقد كظفت الدراسة المنيج التحميمي الكصفي،  ،لدييـكالسمكؾ التطكعي 
 أفراده ؼ المتكسط، حيث بمغ عددالمانحيف ألحد المتاحؼ األلمانية مف ذكم التصنيؼ العالي كالتصني

( مانحان، كقد تـ استخداـ أداة االستبانة كتـ تكزيعيا عمى مجتمع الدراسة باستخداـ أسمكب 3956)
 ( مانحان.804بكاقع ) (%21.4)الحصر الشامؿ حيث بمغت نسبة االسترداد 

ألكلكية التى المانحيف حسب اتصنيؼ  كقد تكصمت الدراسة إلى أف تصكر المانحيف الستراتيجية
تتبعيا المنظمات غير الربحية ليا تأثير إيجابي عمى كؿ مف رضى المانحيف ككالئيـ، كما أظيرت أف 

يؼ التأثيرات عمى العالقة بيف المانحيف كالمنظمات ال تختمؼ بشكؿ كاضح حسب اختالفيـ في التصن
ية تصنيؼ لممانحيف حسب كأكصت الدراسة بضركرة اتباع استراتيجمف قبؿ منظمات المجتمع المدني، 

األكلكية لدل المنظمات الثقافية غير الربحية كذلؾ لممزايا التي تتمتع بيا ىذه االستراتيجية في إنشاء 
عالقات متينة مع المانحيف مف مختمؼ المستكيات، كما أكصت الدراسة مدراء المنظمات غير الربيحة 

مف استخداـ تصنيفات كثيرة، كأف عمييـ تحديد  بضركرة تطبيؽ عدد قميؿ مف التصنيفات لممانحيف بدالن 
 مف ىذه التصنيفات عمى حدة بشكؿ دقيؽ.االمتيازات المخصصة لكؿ تصنيؼ 

التمويل لحشد  الفردية ممارسات(، بعنوان "الBelleflamme and et al., 2013دراسة ) (47
 جماعي".ال

Individual Crowdfunding Practices. 
الممارسات الفردية لحشد التمكيؿ الجماعي، كعكامؿ النجاح في  الكشؼ عف مميزاتكىدفت إلى 

حشد التمكيؿ التي يمكف ألصحاب المشاريع مف خالليا تكييؼ حمالتيـ لحشد التمكيؿ طبقان ليا بشكؿ 
حيث قاـ الباحثكف كقد كظفت الدراسة المنيج التحميمي الكصفي،  ،أفضؿ مف األنماط المعيارية/التقميدية

حممة  (44)ت الممارسات الفردية لحشد التمكيؿ مف خالؿ جمع البيانات يدكيان حكؿ باستخالص ميزا
حشد تمكيؿ، كاختبار عكامؿ نجاح ىذه الحمالت في حشد التمكيؿ، إلى جانب ذلؾ استخدـ الباحثكف 
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حممة، حيث بمغت نسبة االسترداد  (69)أداة االستبانة كتـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية مككنة مف 
 حممة. (19)بكاقع  (32%)

كقد تكصمت الدراسة إلى أف استخداـ الحمالت الفردية لحشد التمكيؿ الجماعي تعتبر أحد كسائؿ 
تطكير المشاريع مف خالؿ جمع التبرعات كالتي تتيح ألصحاب المشاريع حرية تكييؼ حمالتيـ باألخد 

الطرؽ التقميدية، كما تكصمت بعيف االعتبار عكامؿ النجاح لمعممية بشكؿ أفضؿ مما لك تمت الحممة ب
الدراسة إلى أف حمالت حشد التمكيؿ الفردية عادةن ما تنجح في جمع كميات صغيرة مف رأس الماؿ 
بالمقارنة مع مصادر التمكيؿ األخرل، كأف ىذه الحمالت تساعد أصحاب المشاريع عمى إثارة اىتماـ 

ؤثر إيجابان في نجاح أصحاب المشاريع في الجميكر لمشاريعيـ، كبّينت أف ككف المنظمات غير ربحية ي
الكصكؿ إلى أىدافيـ التمكيمية مف خالؿ ىذه حمالت، كأف أصحاب المشاريع غير الربحية ىـ أكثر 

 نجاحان دكف غيرىـ في استخداـ حمالت حشد التمكيؿ الجماعي.
عاممين تمكين ال توظيف(، بعنوان "Fernandez and Moldogaziev, 2013دراسة ) (48

 ".تشجيع السموك اإلبداعي في القطاع العام في
Using Employee Empowerment to Encourage Innovative Behavior in 
the Public Sector. 

الكشؼ عف فعالية ممارسات تمكيف العامميف المختمفة في تشجيع األداء اإلبداعي لدل كىدفت إلى 
كقد كظفت الدراسة المنيج التحميمي ، مريكيةفي خط المقدمة في الحككمة الفيدرالية األالعامميف 
كالتي قاـ بيا المكتب األمريكي  (2006)مف خالؿ تحميؿ استمارة رأس الماؿ البشرم لمعاـ الكصفي، 

مكظؼ حككمي  (3903657)إلدارة المكظفيف كالتي تـ تنفيذىا إلكتركنيان عبر اإلنترنت كاستطمعت آراء 
بكاقع  (%57)مستكيات إدارية مختمفة، حيث بمغت نسبة االسترداد  (5)فيدرالي مكزعيف عمى 

 مكظؼ. (213479)
كمدخؿ شامؿ يؤدم إلى تشجيع كقد تكصمت الدراسة إلى أنو بالرغـ مف أف تمكيف العامميف 

العامميف عمى اإلبداع، إال أف الممارسات المتبعة لتمكيف العامميف ليا نتائج متضاربة لدرجة أنيا قد 
إلبداع؛ حيث أف ممارسات التمكيف التي تقكـ عمى أساس تزكيد العامميف بالمعرفة كالميارات تعيؽ ا

المتعمقة بالعمؿ كمنحيـ حرية التصرؼ في تغيير عمميات العمؿ تؤدم إلى تشجيع اإلبداع في العمؿ 
تثبيط  بينما الممارسات التي تقكـ عمى أساس تقديـ المكافآت لمعامميف عمى أساس األداء تؤدم إلى

العامميف عف اإلبداع في العمؿ، حيث أف ىذه الممارسات تؤدم إلى خمؽ عقمية قصيرة المدل لدل 
العامميف تعمؿ عمى دفعيـ إلثبات إنجازىـ في العمؿ سعيان لنيؿ المكافأة، كبالتالي تعطيؿ التغييرات 

ممارسات تمكيف التي مف شأنيا إكساب المؤسسة فكائد ذات مدل أطكؿ. كما أظيرت الدراسة أف 
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العامميف القائمة عمى تزكيد العامميف بمعمكمات حكؿ األىداؼ كاألداء غير كافية لكحدىا في تشجيع 
األداء اإلبداعي؛ بينما في حاؿ دمجيا ببعض الممارسات األخرل تؤدم إلى إحراز بعض المكاسب 

كالتي تطمب مف العامميف كأظيرت كذلؾ أف الجيكد الرقابية المبذكلة مف قبؿ المؤسسة اإلبداعية، 
تزكيدىا بتقارير أداء دكرية مف شأنيا تثبيط العامميف عف إيجاد حمكؿ إبداعية لممشكالت التي 
يكاجيكنيا في العمؿ، كما بينت أف كضع أىداؼ كاضحة كتنافسية ىك أمر أكثر فاعمية في تحفيز 

ك تعتمد عمى ؤدكف ميامان معقدة أالعامميف الذم يؤدكف ميامان بسيطة كمبرمجة أكثر مف أكلئؾ الذم ي
كأكصت الدراسة بالبحث في نتائج تمكيف العامميف في خط المقدمة بالقطاع العاـ مبدأ التجربة كالخطأ، 

 في الحككمات الديمقراطية.
 االقتصادية ظروفالفي  (، بعنوان "جمع التبرعاتCurry and et al., 2012دراسة ) (49

 ".صعبة: أفضل الممارساتال
Fundraising In Difficult Economic Times: Best Practices. 

 فيالعكامؿ التي تؤثر  كالكشؼ عف تحديد أفضؿ الممارسات في مجاؿ جمع التبرعاتكىدفت إلى 
كضـ مجتمع الدراسة كقد كظفت الدراسة المنيج التحميمي الكصفي،  ،المؤسسة في جمع التبرعات فعالية

فئة مكظفي التنمية كرؤساء كنكاب رؤساء مؤسسات التعميـ العالي الكاثكليكية في الكاليات المتحدة 
ككاالت الخدمة ك ، كالمدارس الثانكية، كمؤسسات التعميـ العالي، يةبعثات اإلنقاذ اإلنجيماألمريكية كىي 

( مكظفان، كقد تـ 13000مجتمع الدراسة ) البعثات اإلنجيمية، حيث بمغ حجـ االجتماعية، كمنظمات
استخداـ أداتي االستبانة اإللكتركنية كالمقابالت الشخصية، كتـ تكزيعيا االستبانة بأسمكب الحصر 

 .(%9.5)الشامؿ، حيث بمغت نسبة االسترداد 
ظركؼ كقد تكصمت الدراسة إلى أنو ال يمكف التنبؤ بأداء المؤسسات في جمع التبرعات مف خالؿ 

يتـ  ينيج تحكلبيرتبط األداء ، بينما يةك ة التنمنز كامال، كحجـ بيا قتصاد الكمي، كعدد مكظفي التنميةاال
 بشكؿ كاضح. لمجميكر ايصاليعمى رؤية مقنعة يتـ إ ان مبنيّ كيككف  جيكد التنميةليحكـ و ّنيتب

 :جمع التبرعات حول ينشكاوى المانح(، بعنوان "Sargeant and et al., 2012دراسة ) (50
 بيا؟". ما ىي ولماذا عمينا أن نيتم

Donor Complaints About Fundraising: What Are They and Why Should 
We Care?. 
كىدفت إلى تحميؿ التقارير السنكية التي تقدميا المؤسسات الخيرية سنكيان كمتطمب لعضكية جميعة 

ف تنظيـ ممارسات عمميات حشد الجسـ المسئكؿ ع –معايير جمع التبرعات في المممكة المتحدة 
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التمكيؿ في المممكة المتحدة، كذلؾ مف أجؿ إظيار نسبة طمبات التبرع عبر كسائؿ اإلعالـ المختمفة 
. كما ىدفت إلى اختبار طبيعة تمؾ االستياءات الجميكر مف ىذه المؤسسات التي تتسبب في استياء

 الخيرية ءات في تدعيـ الرضى بيف المؤسسةكتفسير النتائج في إطار نظرم مع بياف دكر ىذه االستيا
كضـ مجتمع الدراسة كقد كظفت الدراسة المنيج التحميمي الكصفي، كالمانح، كتحديد السمكؾ التابع، 

المؤسسات الخيرية المنتسبة لجميعة معايير جمع التبرعات في المممكة المتحدة حيث بمغ عددىا 
د الباحثاف أسمكب البحث المكتبي في التقارير كقد اعتم(، 2011( مؤسسة )حتى نكفمبر 13349)

السنكية التي تعدىا المؤسسات الخيرية العضكة في جميعة معايير جمع التبرعات في المممكة المتحدة 
فحص حجـ كطبيعة الشكاكل التي كردت ليا مف خالؿ ، كمف ثـ (2010)ك (2009)خالؿ عامي 

 الجميكر ككالئو تجاه المؤسسة الخيرية.الجميكر، كفحص تأثير ىذه الشكاكل عمى رضى 
كقد تكصمت الدراسة إلى أف الحقيقة القائمة بأف جمع التبرعات تؤدم إلى ظيكر عدد ىائؿ مف 

بالضركرة ضد المصمحة العامة، بؿ يجب عمى المؤسسات الخيرية أف تشجع أفراد تعتبر  الشكاكل ال
ستيائيـ، حيث أف ذلؾ يعطييـ الفرصة لالطالع المجتمع غير الراضيف عف سياساتيا إلى التعبير عف ا

عمى أدائيـ كمف خالؿ ذلؾ يمكف لممؤسسة اإلجابة المباشرة عمى تساؤالتيـ، كتتيح الفرصة لتعزيز كالء 
كأكصت المؤسسة مف خالؿ ىؤالء المشتكيف،  المانحيف لممؤسسة، ككذلؾ نشر السمعة الطيبة عف

د الذيف يشعركف بالرضى عف الطريقة التي تعاممت بيا الدراسة بإجراء بحث لتحديد نسبة األفرا
المؤسسة الخيرية مع شككاىـ، كتأثير ىذا الرضى عمى سمككيـ. كما أكصت باختبار العمميات الفعمية 
التي يتـ تنفيذىا داخؿ المؤسسات الخيرية لمتعامؿ مع الشكاكل كمدل إدخاؿ ىذه الشكاكل في الحسباف 

 خؿ المؤسسة المانحة بشكؿ كافي.ضمف عممية تطكير الخدمة دا
(، بعنوان "قانون جذب المانحين: تقييم ممارسات إدارة العالقة مع Moses, 2010دراسة ) (51

 المانحين خالل عمميات جمع التبرعات في مؤسسات الرعاية الصحية".
The Act of Raising Donors: An Assessment of Fund-Raising 
Stewardship Practices in Healthcare Institutions. 

كىدفت إلى تقييـ دكر كشكؿ عممية إدارة العالقات مع المانحيف خالؿ عمميات جمع التبرعات، 
المحددات كالطرؽ التي يستخدميا ممارسك جمع التبرعات إلدارة ىذه العالقات، كما ىدفت إلى فيـ 

كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي باالعتماد عمى دراسة حالة جماعية لػ ، التي تحيط بيذه اإلدارة
مركز رعاية طبية في الكاليات المتحدة األمريكية مع التركيز عمى حالة مركز مارم بيرد بيركنز  (16)

جراء مقابالت  لمسرطاف في كالية لكيزيانا األمريكية، تخمميا تحميؿ لبعض الكثائؽ كالقياـ بالمالحظات كا 
مركز  (16)معمقة، كما اطمع الباحث عمى الممارسات التي يمارسيا متخصصك جمع التبرعات في 
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رعاية صحية في الكاليات المتحدة كقاـ بقياس ىذه الممارسات طبقان لمعايير نظرية، كما صمـ الباحث 
عاؿ. كاشتممت برنامجان إلدارة عممية جمع التبرعات تمكف المركز محؿ الدراسة مف إدارة مانحيو بشكؿ ف

 مركز رعاية طبية في الكاليات المتحدة األمريكية. (16)عينة الدراسة عمى 
معالقات مع المانحيف لإدارة كجكد كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا أىمية 

في المنظمات غير الربحية، كما تكصمت الدراسة إلى أف مراكز الرعاية الصحية محؿ البحث تتبع 
نظاـ معيف في عناصر إدارة العالقات مع المانحيف: التبادلية، التقارير، اليدايا، إال أنيا أظيرت أف 
تمؾ المراكز تستخدـ طريقة شخصية أكثر لتنمية العالقات معيـ، كأظيرت كذلؾ أف حجـ المنظمة 

لطرؽ التي كحجـ كثقؿ المانح، كحجـ المنحة كميا أمكر تحدد مدل خصكصية االتصاؿ مع المانح كا
تختارىا المنظمات لتصنيؼ المانحيف، كبينت كذلؾ أف عنصر التقارير كاف األكثر أىمية مف كجية 

أكصت الدراسة بضركرة قياـ جميع ، ك نجاح إدارة العالقات مع المانحيفنظر ممارسي جمع التبرعات إل
كاحتياجاتيا، كما أكصت  المنظمات بتخطيط كتنفيذ إدارة لمعالقات مع المانحيف بما يتناسب مع حجميا

الدراسة بالقياـ بإجراء بحث مستقبمي يتضمف مقابمة كاستطالع آراء شريحة أكبر مف ممارسي جمع 
جراء بحث آخر يتضمف ممارسات ممارسي جمع التبرعات في سمسمة مف المؤسسات غير  التبرعات، كا 

بحاث المستقبمية لمتأكد مف القطاع الصحي، كما أكصت الدراسة بضركرة استخداـ أدكات أخرل في األ
الممارسات الحقيقية لعممية إدارة العالقات مع المانحيف إلى جانب أداة المقابمة، كأخيران أكصت الدراسة 
بإجراء بحث أكثر عمقان في الطرؽ االتصالية المتبعة في إدارة العالقات مع المانحيف كقياس النجاح 

 الفعمي لكؿ طريقة عمى حدة.
(، بعنوان "دور التقارير السنوية في نظام المساءلة لمجمعيات Flack, 2007دراسة ) (52

 الخيرية العامة الجامعة لمتبرعات".
The Role of Annual Reports in a System of Accountability for Public 
Fundraising Charities. 

ت العامة في كىدفت إلى التعرؼ عمى دكر الجمعيات الخيرية التي تعتمد عمى جمع التبرعا
المجتمع األسترالي، كأىمية التقارير السنكية ليذه الجمعيات في إظيار تكافقيا مع أسس المساءلة 

كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي، كتككنت العينة ، بطبيعة عمميا كدكرىا في تحسيف كعي الجميكر
( جمعية خيرية تعتمد عمى جمع 646) بالطريقة الطبقية العشكائية مف( مكظفان تـ اختيارىـ 87مف )

التبرعات العامة في كالية ككينزالند شماؿ شرقي أستراليا، طبقت عمييـ مقابمة شخصية، كما اعتمدت 
( تقريران سنكيان لتمؾ الجمعيات، كاستبانة طبقت عمى بعض المستفيديف 65الدراسة عمى تحميؿ محتكل )

 مف تمؾ الجمعيات. 
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أف لمتقارير السنكية دكران كظيفيان يتمثؿ في أنيا تعتبر دالئؿ ىامة عمى كقد تكصمت الدراسة إلى 
لمتعرؼ عمى أداء كنشاط الحككمة كالمساءلة، كما أف ليا دكران رمزيان يتمثؿ في أنيا كسيمة فعالة 

أكصت الدراسة بضركرة أف يكلي صناع القرار كالجيات التشريعية أىمية كبيرة لدعـ ، ك الجمعية
خيرية كتشجيع المكاطنيف عمى المشاركة في أنشطتيا الخيرية، إلى جانب ذلؾ ضركرة الجمعيات ال

 مراقبة أنشطة الجمعيات كتكعية مديرييا بأىمية التقارير السنكية الصادرة عف جمعياتيـ.
 

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
تكمف قيمة أم دراسة في إف لمدراسات السابقة أىمية كبرل في تحديد مدل نجاح البحث العممي؛ إذ 

 مدل استحضارىا لمدارسات التي تمت حكؿ مكضكعيا بشكؿ مباشر أك غير مباشر كاسترشادىا بيا.
 ما يمي: السابقة العربية كاألجنبية الدراساتلمجمؿ  استعراضو مف خالؿلمباحث يتضح ك 
 
 كالدكلية قات العامةمعظـ الدراسات السابقة عمى أىمية الدكر الكظيفي الذم تقكـ بو العال تتفقا 

كتحديدان فيما يتعمؽ بجذب كاستقطاب  كمف ضمنيا البمديات عمى اختالفياالمعاصرة في المؤسسات 
 ,Castelli) دراسةصؿ معو كتككيف عالقات متينة معو، مثؿ: الجميكر الخارجي كضركرة التكا

)أبك عرمانة، دراسة ك  ،(2014)الزدجالية، دراسة ك  ،(2014)األغا كحجاج،  كدراسة ،(2007
 Falkheimer andكدراسة ) ،(2009كدراسة )مسيمي،  ،(2011أبك مديف، )دراسة ك  ،(2013

Heide, 2014)،  ك( دراسةSpack, 2011). 
 عمى ضركرة منح المزيد مف االىتماـ مف قبؿ اإلدارات العميا السابقة اتفقت بعض الدراسات 

 :كالعامميف بيا كذلؾ مف خالؿ كالدكلية لدكائر كأقساـ العالقات العامة بالمؤسسات المختمفة
 ،(2013الخياط، كدراسة ) ،(2014دراسة )األغا كحجاج، مثؿ:  ،االىتماـ بالبرامج التدريبية

كدراسة  ،(2011كدراسة )أبك مديف،  ،(2012كدارسة )شبيب،  ،(2012كدراسة )الخاقاني، 
 ،(2013دراسة )أبك عرمانة، تمكيف كمنح الصالحيات، مثؿ: مف خالؿ ال(، ك 2009)مسيمي، 

كمف خالؿ  ،(Jeong, 2009دراسة )ك  ،(2009مسيمي، كدراسة ) ،(2011كدراسة )أبك مديف، 
يف بيئة ، كمف خالؿ تحس(2013)الخياط، كدراسة  ،(2014)األغا كحجاج، دراسة ، مثؿ: التحفيز

 (.2014 دراسة )كرضامة،العمؿ كاإلصالح اإلدارم مثؿ 
 كأف ذلؾ التي قامت بدراستيا معظـ الدراسات السابقة كجكد عجز في مكازنات البمديات اكتشفت ،

لى ضعؼ التمكيؿ المحمي مثؿ 2014دراسة )كرضامة، مثؿ  يعكد إلى شح اإليرادات الذاتية (، كا 
لى األكضاع األمنية كالسياسية السائدة 2013دراسة )أبك فريا،  (، 2012دراسة )محمكد، مثؿ (، كا 
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لى  ىدار الماؿ العاـكا  (، كما طرحت بعض 2004دراسة )بطارسة، مثؿ  االنحراؼ اإلدارم كا 
الدراسات السابقة بعض التكصيات مف أجؿ تحسيف الكضع المالي لمبمديات كذلؾ مف خالؿ إنشاء 

(، كبناء 2014دراسة )كرضامة، مثؿ صندكؽ لتنمية المحميات كتعزيز التكاصؿ بيف البمديات 
الشراكات مع القطاع الخاص كصياغة االتفاقيات كالعقكد كجمع التبرعات كتعزيز العالقة مع عمـك 
الييئات المحمية كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية ذات العالقة مف أجؿ تكفير التمكيؿ الالـز لتنفيذ 

مثؿ المجتمع المدني  الخطط كالمشاريع التنمكية كتركيج المشاريع لدل القطاع الخاص كمؤسسات
كالحد مف اإلعفاءات التي تعتبر  البدء باالعتماد عمى اإليرادات المحمية(، ك 2013دراسة )ناصر، 

(، كتكسيع عالقات التكأمة كاالندماج بيف الييئات 2013دراسة )أبك فريا، مثؿ  إىداران لمماؿ العاـ
مثؿ مشاريع تنمكية تككف تابعة لمبمدية المحمية الفمسطينية كتكفير مصادر تمكيؿ ذاتية كمحمية عبر 

شراؾ المجتمع المدني كتحسيف (، 2012دراسة )محمكد،  كاالىتماـ بالمكارد البشرية كتفعيؿ أدائيا كا 
 (.2010دراسة )أحمد، مثؿ  الشفافية

 التي قامت  اختمفت بعض الدراسات السابقة حكؿ أكثر مصادر الدعـ أىمية بالنسبة لمبمديات
الدعـ المركزم يمثؿ العمكد الفقرم أف ( 2014حيف أظيرت دارسة )كرضامة،  ، ففيبدراستيا

(، 2013كدراسة )ناصر،  ،(2013)أبك فريا، ، أكدت كؿ مف دراسة لمؤسسات الحكـ المحمي
، في إنشاء المشاريع التطكيرية الخارجي التمكيؿ األجنبي مساىمةكبر ( 2012كدراسة )محمكد، 

أف مصادر التمكيؿ الخارجية ليا تأثير ىاـ  (Durukal and Genç, 2015)أظيرت دراسة فيما 
 كحيكم عمى أداء البمديات.

  محؿ الدراسة، ففي حيف  اتحكؿ النمط االتصالي المتبع في البمدي السابقة بعض الدراساتاختمفت
مف  -( أف البمدية تتبع أنماط اتصالية ثنائية االتجاه Killingsworth, 2009دراسة )أظيرت 

 (Castelli, 2007)كدراسة  (2014)الزدجالية، دراسة كؿ مف مدية لمجميكر كالعكس، أظيرت الب
مف البمدية  –أف النمط المتبع لألنشطة االتصالية بالبمدية مكضع الدراسة ىك أحادم االتجاه 

 لمجميكر فقط.
  متينة  أىمية التكاصؿ مع جميكر المانحيف كتككيف عالقاتعمى أكدت معظـ الدراسات السابقة

متبعة في بناء عالقات التصالية االساليب األ مف معو، حيث تناكلت كؿ دراسة أسمكب أك مجمكعة
أىمية المكاقع اإللكتركنية  (Spack, 2011)مع جميكر المانحيف، ففي حيف تناكلت دراسة 

زاـ الت أىمية ( إلى2012لممؤسسات كمحتكاىا في جذب المانحيف، تطرقت دراسة )جرار كأبك بياء، 
استقطاب ىؤالء  في كمبدأ الشفافية كااللتزاـ بشركط الممكليف ارة الرشيدةالمنظمة بمنيج اإلد

( حمالت حشد التمكيؿ Belleflamme and et al., 2013)تناكلت دراسة  فيماالممكليف، 
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كأسمكب مف أساليب حشد التمكيؿ كجذب  كدكرىا الفعاؿ في جمع التبرعات لممشاريع الفردية
( أىمية االستماع آلراء أفراد Sargeant and et al., 2012تناكلت دراسة ) في حيف، المانحيف

 كنشاط ىاـ يسيـ فيالمجتمع حكؿ أنشطة المؤسسة المستممة لمتبرعات كالعمؿ عمى إرضائيـ 
 ,Flackكدراسة ) (Moses, 2010)دارسة كؿ مف تعزيز كالء المانحيف لممؤسسة، كتناكلت 

مثؿ  كالحصكؿ عمى كالئيـ التي تعزز مف التكاصؿ مع المانحيف األساليبمجمكعة مف  (2007
 .كاليدايا التبادلية الدكرية كالسنكية التقارير

  بعض الدراسات السابقة حكؿ درجة ممارسة المشاركة المجتمعية مف طرؼ البمديات، ففي اختمفت
كجكد مستكيات مرتفعة  (2012)سكيؾ، ، كدراسة (2013)ناصر، حيف أظيرت كؿ مف دراسة 

)الخطيب مف المشاركة المجتمعية لدل البمديات مكضع الدراسة، أظيرت دراسات أخرل مثؿ دراسة 
ضعؼ ىذه  (2012، كدراسة )محمكد، (2013، كحبش ربايعة)، كدراسة (2015كرداد، 

 المشاركة.
  حيث استخدمت المنيج الكصفي باالعتماد ج المستخدـ في المنيالسابقة اتفقت معظـ الدراسات

 (Alnsour and Meaton, 2015)عمى أدكات االستبانة أك المقابالت الشخصية مثؿ دراسة 
 .(2012كدراسة )محمكد،  (2009)مسيمي، كدراسة 

 عمى المجتمع األصمي كمو  السابقة، فقد اعتمدت بعض الدراسات تباينت عينة الدراسة في الدراسات
 (2012كدراسة )شبيب،  (،2012الخاقاني، كدراسة ) ،(2010أحمد، كعينة لمدراسة مثؿ دراسة )

)اآلغا عمى أخذ عينات عشكائية مف المجتمع األصمي مثؿ دراسة  اآلخربعض ال في حيف اعتمد
 .(2012سكيؾ، ، كدراسة )(2013)أبك عرمانة، كدراسة  ،(2014كحجاج، 

 االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:أوجو 
  المشاركة في تطكير أداء  دكراتفقت الدراسة الحالية مع مجمكعة مف الدراسات السابقة حكؿ

 ربايعة) ، كدراسة(2014كرضامة، ) ، كدراسة(2015)الخطيب كرداد، دراسة ، مثؿ: العامميف
 .(2013، كحبش

  في تطكير  االتصاؿ كالتكاصؿ دكراتفقت الدراسة الحالية مع مجمكعة مف الدراسات السابقة حكؿ
)مسيمي،  ، كدراسة(2012)شبيب،  ، كدراسة(2012)الخاقاني، دراسة ، مثؿ: أداء العامميف

2009). 
  أداء  لعامميف في تطكيرتمكيف ا دكراتفقت الدراسة الحالية مع مجمكعة مف الدراسات السابقة حكؿ

، (2008، )الجميمي ، كدراسة(2013)الزاممي،  ، كدراسة(2014)النكيقة، دراسة العامميف، مثؿ: 
( حكؿ دكر Fernandez and Moldogaziev, 2013اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة ) فيما
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العامميف تمكيف العامميف في اإلبداع لدييـ، حيث أظيرت ىذه الدراسة أنو بالرغـ مف أف تمكيف 
كمدخؿ شامؿ يؤدم إلى تشجيع العامميف عمى اإلبداع، إال أف الممارسات المتبعة لتمكيف العامميف 

 ليا نتائج متضاربة لدرجة أنيا قد تعيؽ اإلبداع.
  في تطكير أداء  التدريب دكراتفقت الدراسة الحالية مع مجمكعة مف الدراسات السابقة حكؿ

، دكاف)ع ، كدراسة(2011)الشرعة كالطراكنة،  ، كدراسة(2013)منصكر، دراسة ، مثؿ: العامميف
2011). 

  اإلبداع في تطكير أداء  دكراتفقت الدراسة الحالية مع مجمكعة مف الدراسات السابقة حكؿ
 .(2009)العجمة،  ، كدراسة(2011)العيثاكم كالككارم، دراسة ، مثؿ: العامميف

 في أداة الدراسة المستخدمة، حيث تـ استخداـ أداة  اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة
 المجمكعة البؤرية إلى جانب أداة االستبانة.

 واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في:
 تحديد مشكمة الدراسة كبياف أىميتيا. -1
 تحديد األدكار الكظيفية لمعالقات العامة كالدكلية في المؤسسات المختمفة. -2
 الدراسة كاألدكات األكثير مالءمة.اختيار منيج  -3
 بناء أداة الدراسة. -4
 تفسير النتائج كصياغة التكصيات. -5
 :في ميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةوتت
القطاع مؤسسات أجريت عمى  كالدكلية جميع الدراسات السابقة التي بحثت في العالقات العامة -1

أك  كالقطاع العاـ مثؿ الكزارات أك المدراسمثؿ الشركات أك الجامعات أك البنكؾ،  الخاص
( Killingsworth, 2009باستثناء دراسة ) ، كلـ تتطرؽ أم منيا لدراستيا في البمدياتمستشفياتال

 ,Castelliدراسة )كالتي بحثت في درجة اىتماـ البمدية بالعالقات العامة ككيفية كمدل ممارستيا، ك 
 ط العالقات العامة الذمانمكأاالتصاالت الحككمية  يياتؤداألدكار التي كالتي بحثت في  (2007

في ، بينما تبحث الدراسة الحالية في دكر العالقات الدكلية في البمديات بمدياتُيمارس في ال
 .استقطاب التمكيؿ

في الكطف العربي كفمسطيف التي تبحث في دكر  )عمى حد عمـ الباحث( تعتبر الدراسة األكلى -2
 .البمديات الفمسطينية كبالتحديد في بمديات محافظات غزة الكبرلالعالقات الدكلية في 

تقدـ الدراسة تكصيات عممية مف شأنيا تفعيؿ كتطكير دكر العالقات الدكلية بالبمديات الكبرل  -3
 بمحافظات غزة في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات.
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 األسس النظرية لمعالقات العامة والدوليةالفصل الثاني: 
 

 مقدمةأواًل: 

 مفيوم العالقات العامة والدوليةثانيًا: 

 التطور التاريخي لمعالقات العامةثالثًا: 

 أىمية العالقات العامةرابعًا: 

 مبادئ وأخالقيات العالقات العامةخامسًا: 

 أىداف ووظائف العالقات العامةسادسًا: 

 وسائل االتصال في العالقات العامةسابعًا: 

 العالقات العامة في الييكل التنظيمي في المؤسسات المعاصرةموقع ثامنًا: 

 جميور العالقات العامة والدوليةتاسعًا: 

 سمات وخصائص العاممين في العالقات العامة والدوليةعاشرًا: 

 عشر: التحديات التي تواجو العالقات العامة والدولية في المؤسسات المعاصرةحادي 

 الخالصة
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 مقدمةأواًل: 
مفيكـ العالقات العامة كالدكلية كالتطكر التاريخي ليما مع ذكر أىمية كؿ منيما  الفصؿيتناكؿ ىذا 

في المؤسسات المعاصرة، كما يتطرؽ المبحث إلى ذكر مبادئ كأخالقيات كؿ مف العالقات العامة 
كالدكلية باإلضافة إلى أىداؼ ككظائؼ كؿ منيما، كيفّصؿ المبحث كسائؿ االتصاؿ المختمفة التي 

ي حقؿ العالقات العامة كالدكلية لمتكاصؿ مع الجميكر بكؿ فئاتو، ثـ يتناكؿ المبحث األنماط تستخدـ ف
المختمفة لمكقع العالقات العامة كالدكلية في الييكؿ التنظيمي لممؤسسات المعاصرة مع التعريج عمى 

منيما،  جميكر المستيدؼ مف كؿ العالقات العامة كالدكلية ككذلؾ سمات كخصائص العامميف في كؿ
كيختتـ المبحث بالحديث عف أبرز التحدايات كالمعيقات التي تكاجو العالقات العامة كالدكلية في 

 المؤسسات المعاصرة.
 

 العالقات العامة والدوليةمفيوم ثانيًا: 
 العالقات العامة: (1

لقد اتضح لمباحث مف خالؿ اطالعو عمى األدبيات المختمفة كجكد كـ ىائؿ مف التعريفات 
لمعالقات العامة، حيث أنو ال يكجد اتفاؽ بيف الباحثيف كالمتخصصيف حكؿ مفيكميا، فكؿ باحث يعّرؼ 
العالقات العامة حسب منظكره الخاص، كلقد تبيف أف أغمب التعريفات التي كردت حكؿ العالقات 

ر كالتأثير ماىيالعامة تتفؽ فيما بينيا عمى أف العالقات العامة ىي كظيفة تيتـ بعالقة المؤسسات بالج
 بيـ.
كظيفة إدارية متميزة تساعد عمى تككيف كبناء كدعـ كبقاء االتصاؿ "ؼ العالقات العامة بأنيا تعرّ ك 

الفعاؿ كالتفاىـ المتبادؿ كالتعاكف المشترؾ بيف المنشأة كجماىيرىا الداخمية كالخارجية" )اآلغا كحجاج، 
بيا إدارة المؤسسة لمفكز بثقة مستخدمييا "عممية مستمرة تقكـ . كتعرؼ كذلؾ بأنيا (70: 2014

كمستيمكي منتجاتيا كالجميكر عمكمان كذلؾ لمتفاىـ معيـ جميعان، كتتـ عمى طريقتيف، األكلى تتعمؽ 
بالنشاط الداخمي القائـ عمى النقد الذاتي لتصحيح األكضاع، كالثانية تتعمؽ بالنشاط الخارجي الذم 

"عممية . كما تعّرؼ بأنيا (15-14: 2005مكنة" )منصكر، ر الميشمؿ جميع كسائؿ التعبير كالنش
دائمة مستمرة تتناغـ فييا مصالح األفراد كالجماعات، فيصبح بذلؾ الفكز بالثقة كالتأييد أمران ميسكران، 
كمف جية أخرل تقكـ العالقات العامة بتفسير السياسات كاألعماؿ كشرحيا لمناس حتى يمكف التفاىـ 

"الجيكد  بأنيا معيد العالقات العامة البريطاني يافعر فيما ي (.78: 2009مسيمي، معيـ كالظفر بيـ" )
اإلدارية المرسكمة المستمرة التي تيدؼ إلى إقامة كتدعيـ تفاىـ متبادؿ بيف ىيئة كجميكرىا"، كىناؾ 

يحدد يعّرؼ العالقات العامة بأنيا "النشاط اإلدارم الذم يقّيـ تصّرفات الجميكر ك  آخرأيضان تعريؼ 
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السياسات كاألعماؿ التي تتالءـ مع رغباتو كمصالحو ثـ كضع البرامج كاألعماؿ التي تؤدم إلى قبكؿ 
تعريؼ الذم ينص عمى أف العالقات الىذا باإلضافة إلى  (.27: 2003الجميكر كتفيمو" )العتيبي، 

قياس الرأم العاـ كالتأكد  العامة ىي "إحدل كظائؼ اإلدارة العميا لممنظمة أك الييئة كىي تعمؿ أكالن عمى
مف مسايرة السياسة التجارية لمصالح العاـ ثـ تقكـ بتنفيذ برنامج عمؿ مستمر كمتطكر يكجو إلى 
جماىير معينة سعيان كراء خمؽ الثقة كالتفاىـ كالتأييد مع تنميتيا كمداكمة الحفاظ عمييا" )مسيمي، 

قات العامة بأنيا "كظيفة اإلدارة المستمرة عّرفت جمعية العالقات الدكلية العال فيما (.79: 2009
كالمخططة كالتي تسعى مف خالليا المؤسسات كالمنظمات الخاصة كالعامة إلى كسب تفاىـ كتعاطؼ 
كتأييد الجماىير التي تيميا، كالحفاظ عمى استمرار ىذا التفاىـ كالتعاطؼ كالتأييد كذلؾ مف خالؿ قياس 

ر اإلمكاف مع سياستيا كأنشطتيا، كتحقيؽ المزيد مف التعاكف اتجاه الرأم العاـ لضماف تكافقو قد
األخالقي كاألداء الفعاؿ لممصالح المشتركة باستخداـ اإلعالـ الشامؿ المخطط" )صالح كآخركف 

كما عّرفت الجمعية المينية لمستشارم العالقات العامة العالقات العامة بأنيا "الكظيفة  (.26: 2004
قامة العالقات الطيبة كاستمرارىا بيف أعضائو كبيف مختمؼ قطاعات الرأم العاـ" التي يبذليا فريؽ ما إل

كتعّرؼ الجمعية الفرنسية لمعالقات العامة العالقات العامة بأنيا "الجيكد التي  (.15: 2005)منصكر، 
ختمفة التي يبذليا فريؽ ما إلقامة عالقات الثقة كاستمرارىا بيف أعضائو، كبيف الفريؽ كبيف الجماىير الم

تنتفع بصفة مباشرة أك غير مباشرة مف الخدمات االقتصادية كاالجتماعية التي تحققيا المؤسسة" )أبك 
كما يعّرفيا االتحاد الدكلي لمعالقات العامة بأنيا "كظيفة إدارية ذات طبيعة ، (84: 2009أصبع، 

إلى استمرار كسب فيـ  تخطيطية دائمة، تيدؼ المنظمات كالمؤسسات العامة كالخاصة مف خالليا
كتعاطؼ كتأييد أكلئؾ الذيف تيتـ بيـ عف طريؽ تقديـ الرأم العاـ ليـ، بغرض إيجاد ارتباط كثيؽ 
جراءاتيا كلتحصؿ عف طريؽ المعمكمات الصحيحة المخططة، عمى تعاكف أكثر  الصمة بسياستيا كا 

كتعّرفيا دائرة المعارؼ . (201: 2000يا المشتركة" )حبتكر، إنتاجية ككفاية مف أجؿ تحقيؽ مصالح
البريطانية بأنيا "مظاىر النشاط التي تتصؿ بتفسير كتحسيف العالقة بيف ىيئة ما سكاء كانت ذات 

بيذه الييئة"  مصمحة شخصية اعتبارية أك فردية أم يممكيا فرد كاحد كبيف جميكر لو ارتباط أك اتصاؿ
لمعالقات العامة فتعرفيا بأنيا "كظيفة أك نشاط أما الجمعية المينية األكركبية ، (18: 2005)منصكر، 

مؤسساتي عاـ أك خاص، ييدؼ إلى تكفير كتحسيف العالقة كالثقة كالتفيـ مع الجماعات أك ما يعرؼ 
يانيا كتطكرىا" بالجميكر، كسكاء كاف داخؿ المؤسسة أك خارجيا فإف ىذا األخير ىك الذم يحدد ك

العالقات العامة العربية بأنيا "مسئكليات كأنشطة األجيزة تعّرفيا جمعية . كما (50: 2003)دليك، 
المختمفة في الدكلة سياسية كاقتصادية كاجتماعية كعسكرية لمحصكؿ عمى ثقة كتأييد جميكرىا الداخمي 
أك الخارجي كذلؾ باإلخبار الصادؽ كاألداء النافع الناجح في جميع مجاالت العمؿ ككفؽ التخطيط 
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ح عمميا مرشدان كىاديان كمنيران في بناء الكطف كرسـ سياسة في إطار ميثاقنا العممي السميـ حتى يصب
 (.338: 2005الكطني العظيـ" )القتيبي، 

كفي ضكء ما تقّدـ، يمكف تعريؼ العالقات العامة إجرائيان بأنيا: كظيفة اإلدارة المستمرة كالمخططة 
أثير في الجماىير الداخمية كالخارجية التي تكظؼ األسس العممية كالطرؽ الفنية المكجية بيدؼ الت

لممنظمة عمى حد  سكاء مف أجؿ كسب ثقتيا كتعزيز التفاىـ كالتأييد كالتعاطؼ بينيا كبيف المنظمة 
كالمحافظة عمييا، كتتكلى نقؿ اتجاىات كاحتياجات الجماىير المختمفة إلى اإلدارة بيدؼ مساعدتيا 

الطمكحات كالرغبات، كتقكـ بتفسير سياسات كأعماؿ عمى رسـ األىداؼ كالسياسات التي تمبي ىذه 
 المنظمة إلى فئات الجميكر المختمفة.

 

 العالقات الدولية: (2
لقد ُجبؿ اإلنساف عمى التعامؿ مع نظرائو في البشرية منذ أف خمقو اهلل في ىذه الدنيا ككنو كائف 

المكجكد فيو، كىك مضطر اجتماعي بفطرتو، حيث أنو مف الصعب عميو أف يعيش منعزالن عف المحيط 
لمتعامؿ مع محيطو مف البشر سكاء مف أجؿ الغذاء أك الحماية أك االعالقات االجتماعية األخرل، كىك 
ما يدلؿ عمى أف العالقات بدأت مع كجكد اإلنساف عمى ىذه األرض. فمنذ أف نشأ اإلنساف كبدأ يتكاثر 

ثت ىذه العائمة أف تحّكلت إلى مجمكعة مف مككنان المبنة األكلى في المجتمع كىي العائمة، ما لب
العائالت سميت عشيرة، كاتخذت كؿ عشرية بقعة جغرافية معينة إلقامتيا كمعيشتيا، ثـ ازداد عدد 
العشائر فنشأت فيما بعد ما سمي تاريخيان بالقبائؿ. كلما كانت كؿ قبيمة ال تستطيع لكحدىا قضاء كؿ 

رضاء طكحاتيا  في السمـ كالحرب عمى حد  سكاء مع االستغناء عف باقي احتياجاتيا كتطمعاتيا كا 
القبائؿ، لمست ىذه القبائؿ عمى مدار األياـ كالسنيف الحاجة إلى التنظيـ كالرعاية كالقياـ بشئكنيا كتكفير 
ما يمزميا، كمف ىنا نشأت الحاجة تدريجيان إلى كجكد عالقات كركابط بيف ىذه القبائؿ في شتى أمكر 

 الحياة.
طكرت العالقات الدكلية بتطكر نظـ الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية حيث انتقؿ كلقد ت

انتقالو إلى  اإلنساف مف الرعي كالصيد إلى استخداـ األدكات كاستخداـ النار في الطيي إضافة إلى
 بيكت الحجر كالطيف، إف تتيع الحضارات القديمة مثؿ حضارة مصر الفرعكنية كاإلغريؽ كالعصكر
الكسطى كالحضارة اإلسالمية يعطينا داللة كبيرة عمى أف العالقات الدكلية كانت سائدة كمكجكدة بيف 

 (.10: 2010طشطكش، ىذه األمـ كالشعكب )
كمف التعريفات الشائعة لمعالقات الدكلية أنيا "كؿ عالقة ذات طبيعة سياسية أك مف شأنيا 

(، 28: 2010كد اإلقميمية لدكلة كاحدة" )العقابي، انعكاسات كآثار سياسية تمتد إلى ما كراء الحد



 

50 

 

"العالقات التي تتجاكز حدكد دكلة كاحدة كالتي بحكـ ككنيا كاقعة في إطار كتعرؼ كذلؾ بأنيا 
المجمكعة الدكلية ال تخضع لسيطرة دكلة كاحدة، كىي بالمفيكـ الكاسع القات سياسية كاقتصادية 

ة عمى مستكل الدكؿ كالمنظمات الدكلية بيف الحككمية كاجتماعية كثقافية كأيديكلكجية كعسكري
كتعّرؼ  (.23: 2004كالمنظمات غير الحككمية كالشعكب التي تناضؿ مف أجؿ الحرية" )أبك عامر، 

أيضان بأنيا جممة مف العالقات السياسية، االقتصادية، األيديكلكجية، الدبمكماسية، القانكنية، كالعسكرية 
لعالقات االجتماعية االقتصادية بيف القكل السياسية في المجتمع، كالقكل فيما بيف الدكؿ ككذلؾ ا

 (.29: 2010السياسية كالمنظمات كالحركات التي تتفاعؿ في المجتمع الدكلي )العقابي، 
نما دخمت كيانات ك  لكف في الكقت الحاضر، لـ تعد العالقات الدكلية مقتصرة فقط عمى الدكؿ، كا 

أصبح ليا تأثير فاعؿ مثؿ المنظمات الحككمية كغير الحككمية كالشركات  أخرل إلى المجتمع الدكلي
متعددة الجنسية، لذا أصبح التفاعؿ بيف ىذه الكحدات عمى نطاؽ أكسع مف التفاعؿ بيف الدكؿ كأصبح 

 (.13: 2010)طشطكش، ليا تأثير أكبر بكثير مف تأثير الدكؿ 
تبار العالقات الدكلية مكضكع الدراسة بأنيا كبعد االطالع عمى مجمؿ األدبيات يمكف لمباحث اع

ذلؾ الفرع مف العالقات العامة الذم يختص بالتكاصؿ كالتفاعؿ مع الجميكر الخارجي كباألخص 
 الدكلي مف مؤسسات كمانحيف بيدؼ إقامة عالقات تعاكنية متبادلة.

ل أف الجميكر ينقسـ كبالنظر إلى كظائؼ العالقات العامة في الييئات المحمية كطبيعة جميكرىا نر 
إلى قسميف رئيسييف، قسـ داخمي يتككف مف المكظفيف كالعامميف ضمف ىيكؿ الييئة المحمية ذاتيا كقسـ 
خارجي يشمؿ جميع األطراؼ خارج حدكد الييئة المحمية ممف تجمعيـ عالقة ما مع الييئة المحمية 

اؿ، كالمؤسسات المختمفة، إلخ. كلعؿ كالمكاطنيف العادييف، كالمكرديف، كأصحاب الشركات كرجاؿ األعم
مف أىـ كأبرز فئات الجميكر الخارجي لمييئة المحمية كأكثرىا حساسية ىي الجيات التمكيمية كالمانحيف 
الدكلييف، لدكرىـ الياـ كالحيكم في دفع عجمة التنمية المحمية قدمان كلقدرتيـ عمى إحداث إنجازات كبيرة 

 ا تـ استثمار ما يقدمكنو عمى كجو ميني سميـ.في مجاالت الييئة المحمية إذا م
كفي ضكء ما سبؽ يعرؼ الباحث العالقات الدكلية إجرائيان بأنيا مجمكعة المياـ كاألنشطة التي 
يقـك بيا اختصاصيك كمكظفك المؤسسة في سبيؿ كسب رضى كتعاكف كتأييد المؤسسات كالجيات 

ة متبادلة طكيمة األمد معيا بشكؿ يدفع ىذه الدكلية كمنيا المانحة بيدؼ إقامة عالقات تعاكني
 المؤسسات لمتعاكف مع المؤسسة عف طريؽ تقديـ الدعـ كالتمكيؿ لممشاريع التطكيرية المختمفة.
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 التطور التاريخي لمعالقات العامةثالثًا: 
يعتقد البعض بأف العالقات العامة شئ جديد كدخيؿ عمى أعماؿ المؤسسات، كأف نشاطيا حديث 

بعد الحرب العالمية الثانية، لكف في الكاقع فإف العالقات العامة قديمة قدـ الجنس البشرم، حيث نشأ 
يستخدـ في سبيؿ ذلؾ أساليب اتصاؿ ك  أف اإلنساف كائف اجتماعي بفطرتو يسعى لمعيش في جماعات

عميمات، كقد كتكاصؿ عديدة، كقد عرؼ اإلنساف العالقات كمارسيا منذ القدـ دكف اتباع أية قكاعد أك ت
عرفتيا معظـ الحضارات القديمة في العراؽ كمصر كاليكناف، حيث اسُتخِدمت آنذاؾ الستطالع الرأم 

 العاـ كالتأثير في الجماىير.
 العالقات العامة في الحضارة الفرعونية: (1

أتقف الفراعنة سياسة اختيار الكقت المناسب لمقياـ باالتصاؿ بالجماىير، حيث اتخذكا األعياد 
لمكاسـ فرصة لنشر األنباء كالتعميمات، كقد نجحت ىذه الجيكد البدائية في تعبئة المشاعر كخمؽ كا

(، كما استخدـ ممكؾ الفراعنة العالقات العامة 65: 2009طبقة مف المكاليف كاألنصار )مسيمي، 
كلكف خاصة بعد الحركب لعرض انتصارات الجيكش في المكاقع الحربية، كفي أثناء السمـ كانكا يحا

إبراز القضايا كالمكاقؼ الدينية، ككاف اليدؼ مف ذلؾ ىك كسب ثقة الشعب، كقد استخدـ قدماء 
المصرييف أكراؽ البردم في النشرات التي كاف يصدرىا فرعكف كأمراؤه لمحاربة أمكر ضارة أك إلظيار 

كالتماثيؿ محاسف مكاقؼ كأشياء أخرل، كعممت كاجيات المعابد كالنقكش المكجكدة عمى األحجار 
كالشعارات المجسمة عمى إثارة المشاعر كرفع الركح المعنكية بيف الشعكب بجانب دكرىا الديني 

(، كما كاف الكينة ينقمكف 15: 2004كالسياسي كمكحة "نارمر" عمى سبيؿ المثاؿ )صالح كآخركف 
يؿ ككصؼ مختمؼ األحكاـ اإلليية لمناس كينقمكف المظالـ لمممؾ باإلضافة إلى اىتماـ الدكلة بتسج

األحداث اليامة في المجتمع، كاالنتصارات كالبعثات التجارية، المشاريع الكبرل، التبرع، إقامة 
 (.14: 2001الجسكر.. الخ )بدكم، 

 العالقات العامة في الحضارة البابمية واآلشورية: (2
جاىاتيـ في اىتـ ممكؾ كحكاـ بابؿ كآشكر بالتأثير عمى عكاطؼ الناس كأفكارىـ كمعتقداتيـ كات

أكقات األحداث كاالنقالبات السياسية كالعسكرية كاالقتصادية، ككاف لممكؾ بابؿ صحفان تسّجؿ فييا 
األحداث اليكمية، كما تكجو عف طريقيا التعميمات، فقد كاف الممؾ "حمكرابي" يدعك عمالو كمكظفيو في 

القمح، كفي ىذا الكقت يستطيع أف األقاليـ لمحضكر إلى بابؿ في األعياد كالمناسبات كخاصةن عيد جز 
يذيع أكامره كتعميماتو، كال شؾ أف ىذا االختيار فيو دليؿ عمى حسف اختيار الكقت المناسب لمحممة 

(. أما اآلشكريكف فقد أدرككا 66: 2009اإلعالمية، كذلؾ مف أسس العالقات العامة الحديثة )مسيمي، 
ـ كصكر أسراىـ عمى النشرات الحجرية أك الطينية، أىمية اإلعالـ، كذلؾ مف خالؿ تسجيؿ انتصاراتي
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ككانكا يعرضكنيا في القصكر كالشكارع العامة، كىي تكازم اليكـ الممصقات كالالفتات، كقد أكضحت 
 (.14: 2004اآلثار أف اآلشكرييف ىـ أكؿ مف عرؼ النشرات المصّكرة )عبده، 

 العالقات العامة في الحضارة اليونانية والرومانية: (3
ع اليكناف كالركماف أكثر مف البابمييف كاآلشكرييف في أنشطة العالقات العامة، حيث أف تكس

حضارتي اليكناف كالركماف كانتا تعتمداف عمى ثقة الجميكر كتأييده، فمقد عرؼ اليكنانيكف أىمية 
 (، كقد كاف الخطيب المشيكر15: 2004اإلعالـ كالنشر كطرؽ التأثير في الجماىير )صالح كآخركف 

"ديمكستينيس" مف الركاد األكائؿ الذيف استخدمكا اإلعالـ لمناىضة اتجاىات التكسع اإلمبراطكرم الذم 
كاف يسعى لو "فيميب المقدكني"، كما آمف "االسكندر األكبر" بأىمية اإلعالـ كالنشر كطرؽ التأثير في 

اب كالمفكريف )منصكر، الناس، حيث كاف يصطحب معو في تنقالتو طائفة مف الخطباء كالشعراء كالكت
(، أما الركماف فقد طكركا أساليبيـ في التأثير عمى الرأم العاـ بفضؿ خطباء مشيكريف في 34: 2005

التاريخ مثؿ "مارؾ أنطكنيك" كمف بيف الكسائؿ التي استخدمكىا القصائد كالنشرات اليكمية التي تحدثكا 
بمختمؼ األحداث، كما كانكا يسمحكف  فييا عف أعماؿ مجمس األشراؼ، كذلؾ بيدؼ تعريؼ الشعب

، كمما يميز العالقات العامة في (67: 2009)مسيمي، لمشعب بتكضيح آرائو كأفكاره لممسئكليف 
الحضارتيف اليكنانية كالركمانية عنيا في البابمية كاآلشكرية ىك اىتماميا باالتصاؿ بالجماىير الذيف 

ت الشرقية بالدعاية ألعماؿ الممكؾ كاألمراء كالكينة، يمثمكف السكاد األعظـ، في حيف اىتمت الحضارا
: 2005كال شؾ أف ىذا التكجو قد عززه ظيكر بعد المبادئ الديمقراطية في المدف اليكنانية )منصكر، 

35.) 
 العالقات العامة في العصور الوسطى: (4

رأم، كمف ثـ كانت المجتمعات الغربية تعيش تحت سيطرة الكنيسة التي كانت تمقت الفكر، كتئد ال
لـ تكف ىناؾ كسيمة فّعالة الستمرار أنشطة العالقات العامة التي بدأىا الركماف كازدىرت في زمانيـ 

. كما ظيرت فيما بعد نقابات حرفية أثرت في الرأم العاـ، كنظمت العالقات (32: 2004)الحشر، 
بعد استغمت ىذه النقابات بيف العماؿ كالصّناع مف جية كالجميكر العاـ مف جية أخرل، كلكف فيما 

: 2009العماؿ عكضان عف حمايتيـ، كعممت عمى غش المستيمكيف بدالن مف رعاية مصالحيـ )عذراء، 
79.) 
 العالقات العامة في الحضارة اإلسالمية: (5

طّكرت الحضارة اإلسالمية مفيكـ العالقات العامة، كاألساليب كالكسائؿ التي تستخدـ فييا، كاعتنى 
مة اإلنساف كأفكاره كرغباتو، كاعتمدت الدعكة اإلسالمية عمى البرىاف كالحجة كلـ تعتمد اإلسالـ بكرا

قدكة في استخداـ أساليب  –صمى اهلل عميو كسمـ  –عمى الفركض أك الضغط، كما كاف الرسكؿ الكريـ 
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االتصاؿ الشخصي كغير الشخصي، حيث أكفد الرسؿ كبعث بالكتب إلى الممكؾ كاألمراء يدعكىـ 
مكعظة الحسنة إلى الدخكؿ في الديف اإلسالمي، كمف ذلؾ يتضح أف اإلقناع ككضكح اليدؼ كدراسة بال

المجتمع كاتجاىات األفراد كالتي تعد مف أحدث عمميات العالقات العامة الحديثة قد استخدمت منذ أكثر 
 (.68: 2009مف أربعة عشر قرنان )مسيمي، 

عالقات العامة بفضؿ الشعراء كالكتّاب كالخطباء، إذ كقد استطاعت الحضارة اإلسالمية تطكير ال
كانكا يحثكف عمى الجياد في سبيؿ اهلل، كما يقـك الخطباء في المساجد بدكر خطير في العالقات 

(. إف 15: 2013العامة، إذ عادةن ما يصحب اإلرشاد الديني تكجيو سياسي كاجتماعي )أبك عرمانة، 
لشكرل كمبدأ رئيسي لمحكـ ككذلؾ اعترافو بأىمية الرأم العاـ شكال اعتماد الديف اإلسالمي عمى مبدأ ا

دافعان قكيان كدليالن ال لبس فيو عمى اىتماـ كدعـ الديف اإلسالمي لمعالقات العامة. كطكاؿ الفترات 
األكلى لمدكلة اإلسالمية، كاف الخمفاء المسممكف ينصتكف لمشاكؿ الناس كآرائيـ، كبعد اتساع حدكد 

 (.79: 2009بح ديكاف الرسائؿ كالبريد ىك الكاسطة بيف الحكاـ كالعامة )عذراء، الدكلة أص
 العالقات العامة في العصر الحديث: (6

لقد تزايد االىتماـ بنشاط العالقات العامة حديثان خاصة في مجاؿ األعماؿ التجارية كالصناعية 
مختمؼ دكؿ العالـ تنمك كتتعقد  كذلؾ بعد الحرب العالمية األكلى، كما أخذت المؤسسات الحككمية في

كازدادت مسئكلياتيا كتعددت الخدمات التي تقدميا ككثرت أعداد الجماىير التي تقكـ بخدمتيا، إلى 
جانب أف كسائؿ االتصاؿ كاإلعالـ قد شيدت تطكرات مذىمة كسريعة أدت إلى تسييؿ عمميات 

سكاء التجارية أك الصناعية أك صير. كقد أدركت المؤسسات االتصاؿ بجماىير عريضة خالؿ كقت ق
الحككمية أىمية الرأم العاـ، كأىمية االتصاؿ بو مف خالؿ كسائؿ االتصاؿ الخاصة كالعامة لنقؿ كجية 

 (.36: 2003، العتيبينظرىا حكؿ القضايا كالمسائؿ التي ييتـ بيا الرأم العاـ )
الخمسيف عامان الماضية، كقد كنمت العالقات العامة كمفيكـ إدارم كككظيفة نمكان سريعان خالؿ 

حدث ىذا التطكر نتيجة لمتعقد المتزايد لممجتمع الحديث، كزيادة عالقات االعتماد المتبادؿ بيف منظماتو 
كالقكة المتزايدة لمرأم العاـ، ككذلؾ زيادة فيـ دكافع األفراد كالجماعات كمطالبيـ، كأصبح كسب تأييد 

ناع جزءان مف العمؿ اليكمي لممدير في أم نكع مف أنكاع اآلخريف كتعاكنيـ كثقتيـ عف طريؽ اإلق
 (.15: 2006، أبك سميـالمنشآت كما أصبحت العالقات العامة تعبيران شائعان في المغة كالفكر )

كلـ يعد مف الممكف إغفاؿ ىذه الكظيفة في الييكؿ اإلدارم ألم مؤسسة رغـ اختالؼ درجة 
دارؾ مفيكميا الحقيقي  بيف مؤسسة كأخرل أك بيف دكلة كأخرل، كقد اعتمدت العالقات االىتماـ بيا، كا 

العامة خالؿ مراحؿ التاريخ المختمفة عمى الميارة الشخصية لممارسييا كالتي كانت تنجح حينان كتفشؿ 
 (.13: 2001حينان آخر )عجكة، 
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ار الكثير مف مبادئ العالقات العامة حيث استخدـ عبارات مستش (Ivy Lee) كقد كضع إيفي لي
ـ كاستخدـ ألكؿ مرة تعبير العالقات العامة في 1921النشر، خبير النشر، مدير النشر، حتى عاـ 

 (.37: 2001النشرة التي أصدرىا مساعدكه في ذلؾ العاـ تحت عنكاف العالقات العامة )الفرد، 
(، Edward Bernays) ، كادكارد بيرينز(Ivy Lee) كاف لمجيكد الكبيرة التي بذليا ايفي لي كقد

(، Paul Garrettت )(، كبكؿ جاريKarl Popper) رببك (، ككارؿ George Creel) كجكرج كريؿ
كغيرىـ مف الركاد األكائؿ لمعالقات العامة في الكاليات المتحدة األمريكية خالؿ النصؼ األكؿ مف 

مت الدراسة العممية لمعالقات القرف العشريف األثر البالغ في إرساء قكاعدد العالقات العامة. كقد انتق
العامة مف أمريكا مطمع النصؼ الثاني مف القرف العشريف إلى بعض الدكؿ األكركبية بدرجات متفاكتة، 

 ثـ انتقمت إلى بعض دكؿ العالـ في القارات األخرل.
 كقد تحكلت كظيفة العالقات العامة بالتدريج مف االقتصار عمى النشر كالدعاية التي بدأت بيا في
أكاخر القرف العشريف لتتجاكز مجرد النشر كتشارؾ في عمميات اتخاذ القرارات اإلدارية كتساىـ في 

، العتيبي)تشكيؿ سياسات المؤسسات كأنظمتيا كبرامجيا بما يخدـ مصالح الجماىير التي تتعامؿ معيا 
2003 :38.) 

اؿ حيكية بيف المنظمات مما سبؽ، يتضح بأف العالقات العامة أصبحت عمى مر التاريخ أداة اتص
ككافة فئات الجماىير التي تتعامؿ معيا كالتي تسعى إلى االتصاؿ بيـ لتعريفيـ بنشاطاتيا كبرامجيا 
كخططيا كمنتجاتيا كخدماتيا، إلى جانب قياس كتقييـ انطباعاتيـ عف تمؾ النشاطات كالمنتجات 

يرىا مما يساعد المنظمات عمى تحقيؽ كالخدمات كالعمؿ عمى تحقيؽ الثقة المتبادلة بينيا كبيف جماى
 أىدافيا التي تنشد بمكغيا.

 
 أىمية العالقات العامةرابعًا: 

لقد تزايدت أىمية العالقات العامة ككظيفة إدارية متخصصة خالؿ النصؼ األخير مف القرف 
النقابات العشريف، بعد شعكر اإلدارة بالمسئكلية االجتماعية نحك المجتمع، كتعّرض المنظمات لضغكط 

العمالية كجمعيات حماية المستيمؾ كحماية البيئة، مما دفع اإلدارة العميا في المنظمات إلى قبكؿ 
كاعتناؽ فكرة إقامة عالقات طيبة مع جماىير المنظمة، كالعمؿ عمى كسب ثقتيـ كتأييدىـ، مما زاد مف 

ـّ ارتفعت مكانتيا إلى  أىمية العالقات العامة كدكرىا في رسـ سياسات كاستراتيجيات المنظمة، كمف ث
 (.27: 2012مستكل اإلدارة العميا )العنزم، 

إف العالقات العامة ىي حمقة الكصؿ بيف المنظمة كالمجتمع المحيط بيا، فكؿ منظمة في المجتمع 
تقكـ بتقديـ خدمة أك إنتاج معيف ألفراد المجتمع البد أف تقيـ عالقة كطيدة مع أكلئؾ األفراد، بيدؼ 
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ـ أك إقناعيـ بالخدمة كاالستئناس بآرائيـ في تقييـ الخدمة كالحصكؿ عمى تأييدىـ كدعميـ إعالمي
 (.8: 2008)الكردكسي، 

يؤكد عمى أىمية العالقات العامة ألم منظمة إدارية الفكائد العديدة التي تحققيا ليا، حيث كمما 
 (:38-37: 2004، الحشر)

 بالمنظمة كبناء سمعة طيبة ليا عف طريؽ زيادة  تسعى العالقات العامة إلى دعـ ثقة الجميكر
نجازاتيا كخدماتيا.  فيـ كتقدير الجميكر لرسالة المنظمة كا 

  تسيـ العالقات العامة الجيدة في سيادة عالقات العمؿ الجيدة بالمنظمة، مما ييّسر تدبير
اد القكل العاممة احتياجات المنظمة مف أفراد القكل العاممة ذكم الكفاءة كالمقدرة، كاستقرار أفر 

 بالمنظمة، كبالتالي التخفيض مف معدؿ دكراف العمؿ.
  تسيـ العالقات العامة الجيدة في حسف تقدير كتفيـ المشكالت اإلدارية، سكاء مف قبؿ العامميف

الذيف يككنكف عمى دراسة بحقيقة المكقؼ أكحكاؿ المنظمة، أك مف قبؿ الجميكر الذم يتعامؿ 
نجازاتيا مع المنظمة، حيث يككف  عمى دراية بالحقائؽ الخاصة بإمكانات المنظمة كا 

كمشكالتيا، أك مف قبؿ المجتمع المحمي بصفة عامة، حيث يككف عمى بّينة مف الدكر الذم 
تقكـ بو المنظمة في االقتصاد القكمي كفي رفع مستكل ىذا المجتمع، كبالتالي تحقؽ العالقات 

مف مختمؼ الفئات بما يكفؿ تحقيؽ األىداؼ االجتماعية العامة الترابط بيف المنظمة كجماىيرىا 
 لمعالقات العامة.

  رشاد اإلدارة إلى تطمعات الجميكر كاتجاىاتو التي تسيـ العالقات العامة الجدية في تكجيو كا 
تخدميا المنظمة، كبالتالي تككف ىذه االتجاىات كتمؾ التطمعات تحت نظر المنظمة عند كضع 

 امج.الخطط كالسياسات كالبر 
  العالقات العامة الجيدة التي تمارس بطريقة مينية مخططة تساعد المنظمة عمى االتصاؿ

الفّعاؿ بمختمؼ جماىيرىا، كتدعـ الصمة كالصداقة معيـ، كتنمي الثقة في المنظمة مف قبؿ 
 ىؤالء الذيف يقكمكف بتأييدىا كمؤازرتيا، كيسيمكف في تقدميا كتطّكرىا.

 يجاد جميكر يؤيد كيساند  تسيـ العالقات العامة في تييئة الرأم العاـ لنقؿ أفكار كآراء جديدة، كا 
الييئات كالتنظيمات كالمؤسسات، مما يقّكم النشاط بيف ىذه الييئات كالجماىير، كيكّفر تعاكنان 
بينيما، كيساعد عمى تماسؾ المجتمع. كما تكضح بحكث العالقات العامة لمييئات كالتنظيمات 

ىات الحقيقية لمجماىير، ككذلؾ رغباتيـ كاحتياجاتيـ، كىك ما يساعد عمى كالمؤسسات االتجا
إحداث التعديالت المناسبة في السياسات كالخطط. كما تعمؿ العالقات العامة عمى غرس 
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كدعـ المسئكلية االجتماعية بيف الجماىير، كىك ما يؤدم إلى معاكنة المجتمع كالتنظيمات 
 كاجييا.عمى التغمب عمى العقبات التي ت

ف كاف ال يخرج عف ككنو  كيتسـ مفيكـ العالقات العامة في اإلدارة المحمية بالثراء كاتساع المدل، كا 
عالقة تبادلية بيف جياز الحكـ كاإلدارة مف ناحية كبيف المكاطنيف كالمجتمع المحمي مف ناحية أخرل. 

ساعدة السكاف المحمييف، فإذا إف كحدات اإلدارة المحمية لف يتسنى ليا تجسيد كظائفيا بمنأل عف م
قكبمت أعماليا بمعارضة شديدة مف جانب جميكر المكاطنيف فذلؾ يؤدم إلى عرقمة تنفيذ المشاريع، 
كالمخططات التنمكية، مع إفساد كافة الخدمات المقدمة لممجتمع المحمي، أما إذا تسـ الكضع بحسف 

: 2009)عذراء، فذلؾ كفيؿ بكسب ثقتيـ معاممة المكاطنيف، كقضاء حاجياتيـ بدقة كسرعة كافية، 
كتتمثؿ أىمية العالقات العامة في المنظمات الحككمية )كمنيا اإلدارة المحمية( في أنيا تقـك  (.157

عمى كسب رضا الجميكر كتأييده لتحقيؽ مصالح مشتركة كخاصة الحككمات التي تستمد قدرتيا عمى 
رادتيا فقط كتيتدم  االستمرار في ممارسة سمطاتيا مف تأييد الشعب. فالشعكب اليكـ تحكـ بمكافقتيا كا 

بآرائيا ىي، كليس بما يمميو عمييا القادة، فمف الضركرم اليكـ ألم قائد أف يحصؿ عمى قبكؿ مف 
يقكدىـ لقيادتو كتأييدىـ لو. كلكي تحقؽ منظمات الخدمة العامة أىدافيا يجب أف يفيـ الجميكر طبيعة 

 . (21: 2006أبك سميـ، يا كىذا ما تقكـ بو إدارة العالقات العامة )عمميا ككيفية االستفادة من
 

 مبادئ وأخالقيات العالقات العامةخامسًا: 
 مبادئ العالقات العامة: (1

إف فعالية ككفاءة أم كظيفة تظؿ قاصرة طالما لـ ترتكز في أدائيا عمى مجمكعة مف المبادئ 
كظيفة مرتبط ارتباطان كثيقان بمدل التزاـ القائميف  كاألسس التي تنظـ كتضبط عمميا، لذا فإف نجاح أم

بيا بالمبادئ كاألسس المكضكعة ليا، كال يستقيـ أداء العالقات العامة كمينة شأنيا في ذلؾ شأف باقي 
الميف كالكظائؼ األخرل دكف أف تستند عمى رزمة مف المبادئ التي حددىا بعض الخبراء كالمختصيف 

 (:52: 2011ىي كما يمي )دراغمة، في حقؿ العالقات العامة ك 
العالقات العامة تبدأ مف داخؿ المؤسسة، إذ أنو مف غير الممكف أف تبدأ المؤسسة بتحسيف  -

عالقاتيا مع الجميكر الخارجي في الكقت الذم يسكد فيو التكتر كعدـ التفاىـ بيف المؤسسة 
 كجميكرىا الداخمي.

ألنشطتيا، إذ يتكّجب عمييا تحّرم الصدؽ كنقؿ ضركرة مراعاة الصدؽ كاألمانة خالؿ ممارسة  -
 الحقائؽ لمجماىير كأف تتفؽ أقكاؿ المؤسسة مع أعماليا.
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اتباع سياسة اإلفضاء )المصارحة(، حيث أف عمييا أال تخفي الحقائؽ عف الجماىير، فسياسة  -
 اإلفضاء كفيمة بإنياء الشائعات الضارة.

 المبادئ األساسية لمعالقات العامة.اتباع سياسة البحث العممي، حيث يعتبر مف  -
 مساىمة المؤسسة في رفاىية الجماىير، كليس االكتفاء فقط بتحقيؽ أكبر كسب ماّدم. -
 نشر الكعي بيف الجماىير. -
كسب ثقة الجميكر، حيث ال يمكف ألم مؤسسة أف تحيا طكيالن دكف أف تتمتع بثقة الجماىير  -

 الداخمية كالخارجية.
 ع المؤسسات األخرل، كالذم يعد أحد أسس النجاح.ضركرة تعاكف المؤسسة م -

( مبادئ كأسس العالقات العامة عمى النحك 232: 2005) كالطكباسي كما يستعرض عمياف
 التالي:
العالقات العامة كظيفة إدارية مستمرة كمخططة تحتاج إلى الممارسة العممية اإلدارية  -

 ـ شأنيا شأف كظائؼ المؤسسات األخرل.كالتخطيط كالبحث العممي كالتنظيـ كالتنسيؽ كالتقيي
تقكـ بيف طرفيف كالىما مؤثر كمتأثر، كىي تقكـ عمى األخذ كالعطاء كالفيـ المتبادؿ  -

 كاالستجابة المباشرة، كاإليجابية مف جانب كؿ مف الطرفيف، كىي بذلؾ اتصاؿ ذك اتجاىيف.
لمؤسسات الحككمية العالقات العامة ال تقتصر عمى مؤسسات معينة بؿ إنيا تشمؿ جميع ا -

 كالخاصة سكاء كانت تجارية أك صناعية أك اجتماعية.
ضركرة التزاـ العالقات العامة بالعنصر األخالقي في ممارسة نشاطيا، كىذا يتضمف إحساس  -

المؤسسة بمسئكلياتيا االجتماعية، كالتزاميا بالصدؽ فيما يصدر عنيا مف معمكمات، ككذلؾ 
 تراـ المتبادؿ بيف المؤسسة كجميكرىا.قياميا عمى تنمية الثقة كاالح

ضركرة جعؿ العالقات العامة مسئكلية اإلدارة العميا، حيث ال بد أف تككف برامجيا متطابقة مع  -
 سياسة المؤسسة، كما أف سياسات المؤسسة يجب أف تمتقي مع مصالح الجماىير المختمفة.

ـ، حيث بدكف كجكد الجميكر ال ضركرة ارتباط نشاط العالقات العامة بشكؿ رئيس بالرأم العا -
يككف ىناؾ نشاط لمعالقات العامة، فيي تعمؿ عمى تبادؿ يحقؽ التفاىـ مع الرأم العاـ عمى 

 أساس مف الحقيقة كالصدؽ لكسب تعاطفو كثقتو.
 أخالقيات العالقات العامة: (2

فات الصدؽ لمعالقات العامة أسس أخالقية تنبني عمييا، فيي تستند إلى مفيـك أخالقي نابع مف ص
تزاز بيا، فالعالقات العامة أكثر بكثير مف مجرد إعالـ الناس بما كاالستقامة كالشعكر بالكرامة كاالع
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: 2013، أبك عرمانةيحبكف أف يسمعكه، إنيا القياـ بعمؿ األشياء التي يؤمف الناس بأنيا حؽ كعدؿ )
23.) 

األمانة مف خالؿ االتصاؿ كالفيـ إف العالقات العامة تعتمد في نشاطيا عمى الصدؽ كالحقيقة ك 
المتبادؿ بيف المؤسسة كجميكرىا، إف إخفاء الحقائؽ أك تزكيرىا لف يعكد بالنفع عمى المؤسسة حتى لك 
أدل إلى نجاح مؤقت؛ ألنو سيكشؼ في النياية، فال حاجة لممراكغة كتضميؿ الجماىير، فال أحد ينكر 

عتمد فقد عمى استخداـ األساليب البالغية كالكالـ دكر الصدؽ في إقناع الجماىير، فاإلقناع ال ي
 (.55: 2011الفصيح، بؿ يجب أف يعتمد عمى األساليب العممية الصحيحة في التأثير )دراغمة، 

ككما ىك حاؿ كؿ مينة، فإف العالقات العامة قد يشذ ممارسكىا عف االتجاه الصحيح كالنيج السميـ 
جمكعة مف األخالقيات التي تضبط ىذه الممارسة كتمـز المنكط بيا، لذا كاف مف الضركرم كضع م

 الممارس بالصدؽ كاألمانة كتحّرم الحقيقة كالدقة كالتمسؾ باألخالؽ الحميدة كتجنب الخداع كالتضميؿ. 
( مجمكعة مف األخالقيات المتعمقة بممارسة العالقات العامة كمينة 246: 2011كذكر )سمطاف، 

 كىي:
عامة بأف ىنالؾ مسئكلية ممقاة عمى عاتؽ المؤسسة تجاه المجتمع، إدراؾ ممارس العالقات ال -

كأف المصمحة العامة ليا األفضمية عمى المصمحة الخاصة، كال بد مف تحقيؽ كمييما كالعمؿ 
 عمى التكفيؽ بينيما.

تتطمب أخالقية المينة احتراـ رأم الفرد كاإليماف بالرأم العاـ، كاالعتراؼ بحؽ الفرد بالتعبير  -
 اتو، كالمساىمة في إغناء حياتو كتحقيؽ ما يصبك إليو مف تطمعات.عف ذ

أف يمتـز ممارس العالقات العامة بتقديـ الحقيقة كال يعتمد التستر كالتكتـ، كأف يككف صريحان في  -
 نقمو لمحقائؽ، حيث إف الصراحة ىي أساس الثقة.

ة كالمُثؿ العميا، كي تحقؽ التزاـ إدارة المؤسسة بمبادئ األخالؽ، كالنزاىة كالصدؽ كاألمان -
 سمعة جيدة ليا في أذىاف جميكرىا، كدعمان لممارس العالقات العامة في أداء عممو.

تكجيو العناية لجميكر المؤسسة الداخمي، لكي يككف عامؿ جذب لمؤسستو مف خالؿ رضاه  -
 عف المؤسسة، كلكي يستقر فييا مف دكف أف يتطمع لممؤسسات األخرل.

العالقات العامة تجاه الجميكر الداخمي كالخارجي، كبما ال يتعارض مع تقاليد يكّرس عمؿ  -
 كأعراؼ المجتمع.

كما كيتضمف الدستكر األخالقي لمعالقات العامة الذم حددتو جمعية العالقات العامة األمريكية 
Public Relations Society of America (PRSA) 49: 2004، الحشردئ التالية )المبا-

50:) 
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 عمى العضك أف يتعامؿ بطريقة عادلة مع العمالء. -
 أف يكرس العضك حياتو المينية لخدمة المصمحة العامة. -
 أف يمتـز العضك بالحقيقة كالدقة كالذكؽ السميـ. -
أف يمتـز العضك بعدـ تمثيؿ مصالح متعارضة أك متنافسة دكف أخذ مكافقة صريحة مف  -

 أصحابيا.
 العمؿ.أف يحافظ العضك عمى أسرار أصحاب  -
 أال يقـك العضك بالنشر المتعمد ألية معمكمات كاذبة أك مضممة. -
 أال يقـك العضك باإلساءة إلى السمعة المينية ألم عضك آخر. -
 أف يتعيد العضك بقطع عالقاتو مع أم منظمة أك فرد يتعارض سمككو مع بنكد الدستكر. -

 
 أىداف ووظائف العالقات العامةسادسًا: 

 مة:ىداف العالقات العاأ (1
مف المعركؼ أف العالقات العامة تيدؼ إلى إقامة عالقات طيبة بيف المؤسسات كبيف العامميف 
فييا مف جية، كبيف المتعامميف معيا مف جية ثانية، كالسعي الستمرارية ىذه العالقات بشكؿ إيجابي، 

ؤسسات، لذا يجب كبما أف األىداؼ الرئيسية لمعالقات العامة يجب أف تككف معّبرة عف سياسة ىذه الم
تحديد أىداؼ العالقات العامة التي تسعى إلى تحقيقيا في كافة المجتمعات عمى الرغـ مف االختالؼ 

 مف حيث الكسائؿ كأساليب التطبيؽ.
: 2006أبك سميـ، )كتسعى العالقات العامة في المنظمات المختمفة إلى تحقيؽ أىداؼ عديدة منيا 

22-23): 
  لممنظمة لدل عمالئياتحسيف الصكرة الذىنية. 
 .تعزيز ثقة العامميف بالمنظمة كزيادة تفيميـ ألىداؼ المنظمة كأنظمتيا 
  االىتماـ بشئكف المكظفيف )الصحية، األجكر كالركاتب، السكف( بما يناسب الظركؼ

 االقتصادية كاالجتماعية.
 .شرح كتفسير القكانيف كاألنظمة لمجميكر بكسائؿ اإلعالـ المختمفة 
  ثقة المساىميف في المنظمة، عف طريؽ إقامة عالقات جيدة معيـ كقبكؿ آرائيـ زيادة

 كاقتراحاتيـ.
  كسب ثقة العامميف في إدارة المنظمة مما يساىـ في استقرار العمالة كتفيميا لممشاكؿ اإلدارية

 التي تقابميا اإلدارة.



 

60 

 

 ؽ بآراء الجميكر الحصكؿ عمى تغذية عكسية عف ردكد فعؿ الجيكر عمى القضايا التي تتعم
 كاتجاىاتو.

 وظائف العالقات العامة: (2
في تحديد الكظائؼ التي ينبغي عمى إدارة العالقات العامة القياـ  يذىب البعض إلى أف االختالؼ

أنو يمكف القكؿ إنو ميما اختمفت الكظائؼ المحددة إلدارة العالقات  إال أف بيا يرجع لعدة اعتبارات،
فإف ىناؾ محكران عامان لالتفاؽ بيف كظائؼ العالقات العامة بصرؼ النظر  العامة مف منظمة إلى أخرل

 .عف طبيعة المنظمة التي تعمؿ بيا
األساسية لمعالقات الكظائؼ الثمانية  PRSAالجمعية األمريكية لمعالقات العامة  حددتكلقد 
 :(64: 2011، دراغمة) كىي عمى النحك التاليالعامة 

كالبيانات الصحفية، كالكتيبات، كنصكص برامج الراديك التمفزيكف، كالخطب كحكار كتابة التقارير،  - أ
نتاج المكاد اإلعالمية كالفنية.  األفالـ، كمقاالت المجالت، كالصحؼ التجارية، كا 

تحرير النشرات العمالية، كالصحفية، كتقارير المساىميف، كسائر المخاطبات المكجية مف اإلدارة  - ب
 د المؤسسة كالجماىير الخارجية.إلى كؿ فرد مف أفرا

االتصاؿ بالصحافة كالراديك كالتمفزيكف، ككذلؾ المجالت كالمالحؽ األسبكعية كمحررم األقساـ  - ت
 التجارية بيدؼ إثارة اىتماميـ لنشر األخبار كالمكضكعات التي تتعمؽ بالمؤسسة.

ؿ الصحافة تحسيف صكرة المؤسسة، مف خالؿ األحداث الخاصة كالحفالت التي تقاـ لرجا - ث
نتاج أفالـ  كالمعارض كتنظيـ الزيارات، كرعاية العالقات مع الضيكؼ، كتقديـ اليدايا التذكارية، كا 

 عف المؤسسة، باإلضافة إلى غيرىا مف الكسائؿ البصرية كالشرائح كأشرطة الفيديك.
عداد خطط لمغير - ج  مكاجية الجماعات المختمفة، كالتحدث إلييا مف خالؿ لقاءات طبيعية، كا 

 كتخصيص متحدث باسـ المؤسسة، كتقديـ المتحدثيف في الحفالت كاالجتماعات العامة.
خراجيا  - ح إنتاج النشرات، كالكتيبات كالتقارير الخاصة، كمكاد االتصاؿ المصكرة كدكريات المؤسسة كا 

 عمى نحك فني يتفؽ مع الذكؽ العاـ.
ع، كىذا يحتاج إلى خبرة رفيعة في تحديد االحتياجات كاألىداؼ، كالخطكات الالزمة لتنفيذ المشرك  - خ

 العالقات العامة، كمقدرة خاصة في تكجيو النصح كالمشكرة إلى رجاؿ اإلدارة.
استخداـ اإلعالنات اإلعالمية في إعالء اسـ المؤسسة، كالتنسيؽ المستمر مع قسـ اإلعالف في  - د

 سسة مسئكلية مزدكجة.المؤسسة، كغالبان ما تككف مسئكلية قسمي اإلعالف كالعالقات العامة بالمؤ 
( إلى ىذه الكظائؼ أربع Cutlip and Centerكيضيؼ الباحثاف األمريكياف كاتميب كسنتر )

 ( ىي:26: 2013كظائؼ أخرل ذكرىا )أبك عرمانة، 
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بالمناسبات العامة كتمثيؿ المنظمة في المشركعات التي تتصؿ بالنكاحي المدنية المشاركة  - ذ
 كالسياسية كالتعميمية كالشؤكف العامة.كاالجتماعية كالثقافية 

إجراء البحكث كالدراسات المتعمقة بآراء الجماىير المعنية حتى يمكف القياـ بالكظائؼ السابقة عمى  - ر
 أكمؿ كجو.

تفسير سياسات المؤسسة كقراراتيا لمييئة الحككمية كلمشخصيات التي تممؾ حؽ التصكيت في أم  - ز
 ة.أمر يخصيا عند إقرار السياسة العام

 تدريب المتحدثيف األكفاء لمتعبير عف المؤسسة. - س
إف ميمة العالقات العامة األساسية ىي خمؽ عالقات ذات أكاصر قكية بيف المؤسسات التي تعمؿ 
فييا كجماىيرىا الداخمية كالخارجية بيدؼ الكصكؿ إلى التفاىـ المتبادؿ بيف الجميكر كالمؤسسات، كىذا 

نتاجية كاالرتقاء بسمعة المؤسسة كتدعيـ الصكرة الجيدة بيف الجماىير، بالتأكيد ينعكس عمى الكفاءة اإل
كالعالقات العامة باعتبارىا نمطان اتصاليان اصبحت ليا كظائؼ متعددة مف بنيا تدعيـ العالقات المبنية 
يجاد تكافؽ كتناسؽ إيجابي كفعاؿ  عمى الثقة كالتفاىـ المتبادؿ بيف الجماعات كالتنظيمات المتنكعة كا 

 (.77: 2012بينيما )عباس، 
 

 وسائل االتصال في العالقات العامةسابعًا: 
إف عممية االتصاؿ ىي جكىر عمؿ العالقات العامة؛ فمف خالليا يمرر مسئكؿ العالقات العامة 
رسائؿ منظمتو كأىدافيا إلى الجميكر كما يعّرفيـ عمى سمعيا كخدماتيا، كمف خالليا كذلؾ ينقؿ 

 انطباعات كردكد فعؿ كاتجاىات الجماىير المختمفة إلى اإلدارة العميا. 
مكاني اتو يجب أف يككف ىك الدعامة األساسية في عمميات العالقات العامة إف االتصاؿ كا 

كاستخداماتيا المختمفة، كذلؾ ألف االتصاؿ ىك عممية يتـ مف خالليا نقؿ كتبادؿ المعمكمات أك اآلراء 
أك االنطباعات بيف طرفيف أك أكثر سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، باستخداـ كسيمة أك عدة 

بيدؼ اإلعالـ أك الدعاية أك اإلعالف أك اإلقناع أك التأثير العقمي أك العاطفي أك اإليحاء كسائؿ، كذلؾ 
 .(32: 2006أبك سميـ، )بأفكار كاتجاىات كأىداؼ معينة 

كيتمتع خبير العالقات العامة بعدد كبير مف الخيارات المتاحة عند اختيار كسيمة االتصاؿ، كعميو 
لمناسبة يفيد قطعان في التنبؤ بالتأثيرات التي مف المتكقع أف تحدثيا لدل فإف تحديد الكسيمة االتصالية ا

 الجميكر، حيث أف لكؿ كسيمة اتصاؿ بصمتيا كتأثيراتيا المختمفة.
كيمكف تقسيـ الكسائؿ االتصالية لمعالقات العامة حسب اتجاه العممية االتصالية إلى )العتيبي، 

2003 :59-60:) 
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 مؤسسة إلى داخمياوسائل االتصال من خارج ال (1
كيمثؿ االتصاؿ كافة المعمكمات الكاردة إلى المنظمة مف أك بكاسطة جماىيرىا الخارجية، كيتـ ذلؾ 

 عف طريؽ عدة كسائؿ منيا:
 .البحكث الميدانية 
 .اإلذاعة كالتمفزيكف 
 .الصحؼ كالمجالت 
 .البريد 
 .الزيارات 
 .المشاركة في المعارض كالندكات كالمؤتمرات 
  كالتقارير كالمجالت الخاصة بالعمالء.النشرات 
 .المسابقات التي تنظميا المؤسسات 

 وسائل االتصال من داخل المؤسسة إلى خارجيا (2
 نظمة إبالغيا لمجماىير الخارجية،كيشتمؿ ىذا النكع مف االتصاؿ عمى المعمكمات التي ترغب الم

 كيتـ ذلؾ مف خالؿ عدة رسائؿ منيا:
  كالخطابات التي ترسميا المنظمة.المطبكعات كالنشرات 
 المعارؼ كالمسابقات 
  .الصحؼ كالمجالت 
  .المؤتمرات الصحفية التي تعقدىا المنظمة 
 .الزيارات التي تنظميا المنظمة لجماىيرىا الخارجية 
 .المقابالت الشخصية األخرل 

 وسائل االتصال من داخل المؤسسة إلى داخميا )االتصال بالعاممين داخل المؤسسة( (3
كتشمؿ االتصاالت النازلة مف جانب الرئيس إلى المرؤكس، كإصدار التعميمات كالقرارات كاألنظمة، 
إلى جانب االتصاالت الصاعدة مف المرؤكسيف إلى الرؤساء، كالتي تأخذ شكؿ تقارير حكؿ سير العمؿ 

قساـ كاإلدارات في كاإلنجازات كالبيانات اإلحصائية، ككذلؾ االتصاالت األفقية التي تتـ بيف رؤساء األ
 :المنشأة، كمف ىذه الكسائؿ

 .المقابالت الشخصية 
 .االجتماعات الدكرية 
 .المجاف التنظيمية 
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 .الخطابات كالمذكرات كالنشرات 
 .مجمة الحائط كلكحات اإلعالف الثابتة 
 .صناديؽ الشكاكل كالمقترحات 
 .مجمة المنشأة 
 .التقارير الدكرية كالخاصة 

-90: 2009ستخدمة إلى )عذراء، االتصالية حسب الرمكز/األدكات الم كما كيمكف تقسيـ الكسائؿ
96): 
 وسائل االتصال المفظي: (1

كىي تعتمد عمى العنصر المغكم في تكصيؿ رسالة رجؿ العالقات العامة، كتنقيـ كفقان لحجـ 
الجميكر المستيدؼ إلى: كسائؿ االتصاؿ الشخصي، كسائؿ االتصاؿ الجمعي، ككسائؿ االتصاؿ 

 الجماىيرم.
 كسائؿ االتصاؿ الشخصي:  .1. 1

كتتميز بانخفاض تكاليفيا، كقدرتيا عمى إيصاؿ الرسالة إلى الجميكر المستيدؼ. كتنقسـ إلى 
 قسميف:
كسائؿ االتصاؿ الشخصي المباشر: كتضـ االجتماعات، كالزيارات، كالمقابالت،  .1. 1. 1

 كالمحادثات كالمناقشات الرسمية كغير الرسمية.
الشخصي غير المباشر: كمنيا اإللكتركنية كالتي تتميز باستفادتيا مف كسائؿ االتصاؿ  .2. 1. 1

التطكرات التكنكلكجية في عالـ االتصاؿ كقمة عدد المرسميف كالمتمقيف مع حدكث 
التجاكب بيف الطرفيف، كمف ىذه الكسائؿ: الياتؼ، الفاكس، كاتصاالت الحاسب اآللي. 

 ية مثؿ التقارير كالخطابات كالرسائؿ.أما النكع الثاني فيك الكسائؿ غير اإللكتركن
 كسائؿ االتصاؿ الجمعي: .2. 1

كمف أىميا: صحيفة الحائط، كمجمة المؤسسة، كلكحة اإلعالنات، كالنشرات، كالكتيبات، 
كالممصقات، كالندكات، كالمحاضرات، كالخطب، كالمؤتمرات، كالمعارض كاألسكاؽ الدكلية، كاالحتفاالت، 

 مات.كالرحالت، كالمعسكرات كالمخي
 كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم: .3. 1

تمجأ العالقات العامة إلى كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم إما لتقديـ معمكمات إخبارية ليا عالقة 
بالمؤسسة، أك لنشر إعالناتيا التي تساعدىا في خمؽ صكرة ذىنية طيبة لدل الجماىير، أك لشرح كجية 

تفسيرىا. إف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم نظر المؤسسة خالؿ األزمات، أك لإلعالف عف سياستيا ك 



 

64 

 

ليست تحت سيطرة خبير العالقات العامة مباشرة؛ فيك ال يستطيع أف يتحكـ فييا كما يشاء، كال 
يستطيع أف يجعؿ مكادىا تتفؽ مع سياسة المنظمة، ألنيا تحكميا اعتبارات أخرل كثيرة كبعيدة عف 

تصاؿ الجماىيرم: الصحؼ، كالتمفزيكف، كاإلذاعة، سيطرة خبراء العالقات العامة، كمف أىـ كسائؿ اال
 كالمجالت، كالسينما.

 وسائل االتصال غير المفظي: (2
كمف أىميا: تعبيرات الكجو، كحركات الجسـ، ككسائؿ التعبير باألشياء المادية مثؿ: المالبس 

صاؿ غير كالمفركشات كالحمي، باإلضافة إلى المنشآت كالمعدات كالديككر. كرغـ أىمية كسائؿ االت
المفظية إال أنيا تصبح عديمة الجدكل ما لـ تتكفر لدل خبير العالقات العامة الميارات االتصالية 

 العالية، كالقدرة عمى استخداـ ىذه الكسائؿ بكفاءة عالية.
 وسائل االتصال بالفعل: (3

ئات المحمية كتستخدـ لتحقيؽ التفاىـ بيف المنظمة كجميكرىا، كمنيا: تقديـ اليدايا كالتبرعات لميي
كلألفراد المحتاجيف، كالمشاركة في المناسبات االجتماعية كالدينية كاألحداث الخاصة. كتفيد كسائؿ 
االتصاؿ بالفعؿ في تحسيف صكرة المنظمة، كجعميا تمارس أعماليا في جك غير عدائي كىي ذات 

 تأثير حاسـ ألنيا تتسـ بالصدؽ، كتعبر عف الشعكر كالكجداف.
بارات تتحكـ في اختيار الكسيمة االتصالية المناسبة في العالقات العامة مف أىميا كىناؾ عدة اعت

 التكمفة، كالمركز المالي لممنظمة، كالسرعة، كمدل انتشار كسيمة االتصاؿ، كالجميكر المستيدؼ.
كما أف ىناؾ تقسيـ شائع لكسائؿ االتصاؿ في العالقات العامة يستند إلى حكاس اإلنساف كىي 

 (:153: 2009 )مسيمي،
 .كسائؿ مكتكبة: مثؿ الصحؼ، المجالت، الممصقات، الرسائؿ، كغيرىا 
  ،كسائؿ مسمكعة: مثؿ النشرات اإلخبارية المذاعة، الخطب، المقابالت، الدعكات، الحفالت

 المؤتمرات اإلخبارية، المحاضرات، الحمقات الدراسية، المقاءات، الياتؼ، كغيرىا.
  التمفزيكنية، المقابالت التمفزيكنية، األفالـ السينمائية، األفالـ الكثائقية، كسائؿ مرئية: مثؿ النشرات

 الكصر، لكحات اإلعالنات، الكاريكاتير، المعارض، كغيرىا.
 
 موقع العالقات العامة في الييكل التنظيمي في المؤسسات المعاصرةثامنًا: 

عمميان، كعميو فإف مف المفركض أف يككف  لقد بات كاضحان أف لمعالقات العامة نشاطان اتصاليان إداريان 
الجياز اإلدارم القائـ عمى العالقات العامة لديو القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ المطمكبة منو مف خالؿ 

كعميو أف يراعي أنيا تتبع مباشرة ، األنشطة االتصالية كاإلدارية كالعممية، بصرؼ النظر عف تسميتو
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اتصالي مسمكح لو بحرية الحركة كالمركنة في التكاصؿ مع  إلدارة المؤسسة العميا، كأنيا نشاط
 .الجماىير الخارجية كالداخمية

كمف أجؿ أف تقكـ العالقات العامة بكظيفتيا كما ينبغي، عمييا أف تتخذ مكانة في الييكؿ التنظيمي 
الباحثيف  اإلدارم يسمح ليا بدراسة العكامؿ الي تؤثر في الجميكر كالعمؿ عمى تحميميا، كيبيف إجماع

المكانة الطبيعية لجياز العالقات العامة، كىي بجانب رئاسة المؤسسة، كعمى مقربة مف رئيس مجمس 
اإلدارة أك مف ينكب عنو كذلؾ لسرعة إنجاز المياـ، كألىميتيا في مشاركة اإلدارة في رسـ السياسات 

 (.157: 2004كشرحيا لمجميكر )غريب، 
معّيف يمكف أف يطمؽ عميو ىيكؿ نمكذجي إلدارة العالقات إنو ال يكجد ىيكؿ أك شكؿ تنظيمي 

العامة، فاالختصاصات كالمياـ المطمكبة كعدد األفراد المتكقع تسكينيـ فييا كمدل عمؽ الدكر الذم 
تمعبو، كاقتناع الجميكر الداخمي بأىميتيا، كميا أمكر تؤثر عمى التنظيـ الداخمي كمف ثـ الييكؿ 

 (.423: 2001ت التنظيمية التي قد تنشأ )أبك قحؼ، كعالقات السمطة كالعالقا
 نماذج اليياكل التنظيمية:

لمعالقات العامة العديد مف اليياكؿ اإلدارية كالتنظيمية شأنيا شأف أم إدارة داخؿ المؤسسة، إف 
كلكف ىذا الجياز أكثر خطكرة مف غيره نظران لدكره في التحكـ في العمميات االتصالية التي تتـ بيف 

مستكيات اإلدارية العميا كالكسطى كالدنيا، ككذلؾ تككيف الصكرة الذىنية لممؤسسة بالنسبة لمجميكريف ال
 .الداخمي كالخارجي

ات عمى اختالؼ أنكاعيا تكشؼ عف مإف متابعة كثير مف النماذج التنظيمية السائدة في عدة منظ
-97: 2009)عذراء، ذج نجد كجكد عدة نماذج تبيف مكقع العالقات العامة، كمف أىـ ىذه النما

100:) 
 النموذج األول: (1

يسند كظيفة العالقات العامة إلى إدارة مستقمة في المنظمة متمتعة باالستقالؿ المادم كالبشرم 
 الالـز تككف ىذه اإلدارة مرتبطة برئيس المؤسسة أك المنظمة كما ىك مكضح في الشكؿ اآلتي:
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 لموقع العالقات العامة في الييكل التنظيمي. األول(: النموذج 1-2شكل رقم )
 (128: 2009)مسيمي، المصدر: 

يتـ األخذ بيذا النمكذج في المنظمات الراغبة في االستفادة القصكل مف نشاط العالقات العامة، 
عممية االتصاؿ بيف رئيس المنظمة كمسئكؿ العالقات العامة سيمة. كىذا أف  دكفي النمكذج المقدـ نج

يمّكف رجؿ العالقات العامة مف استمداد صالحياتو مباشرة مف الرئيس، مما يمنحو المكانة كالقكة ما 
الالزمتيف لمتحرؾ الفعاؿ داخؿ المنظمة كخارجيا، كما يمكنو ىذا المكقع مف االطالع عمى كؿ 
المستجدات مف سياسات كخطط كبرامج تسعى المنظمة لتنفيذىا. كعمى ضكء ذلؾ يمكنو مف كضع 

 رامجو بصكرة دقيقة كبشكؿ مباشر.ب
  النموذج الثاني: (2

تككؿ العالقات العامة فيو إلى إدارة مستقمة مرتبطة مع نائب الرئيس أك المدير العاـ، أك مساعد 
الرئيس لمشئكف اإلدارية... إلخ. حسب التقسيمات اإلدارية في المنظمة المعنية، كيمكف تقديـ مثاؿ عمى 

 ؿ التالي:ىذا النمكذج كما في الشك
 

 لموقع العالقات العامة في الييكل التنظيمي. الثاني (: النموذج2-2شكل رقم )
 (128: 2009)مسيمي، المصدر: 

كتعتبر مكانة العالقات العامة حسب ىذا النمكذج أقؿ أىمية مف مكقعيا في النمكذج األكؿ، 
كبالتالي ُيتكّقع أف ال تحظى بنفس درجة الدعـ كالتأييد، كما أف برامجيا قد تحظى بدرجة أقؿ مف 
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حدات اإلدارية االلتزاـ. لكف ىذا ال يقّمؿ مف أىميتيا كدكرىا؛ إذ تبقى كحدة أساسية إلى جانب باقي الك 
 األخرل.

 النموذج الثالث: (3
تعيد فيو كظيفة العالقات العامة إلى أحد األقساـ التابعة لمدير الشئكف اإلدارية، كيككف مستكل 
العالقات العامة في مرتبة رئيس القسـ. نجد مثؿ ىذا النمكذج في المنظمات التي تتمتع العالقات 

لة ال يمكف لمعالقات العامة أف تمعب دكران ميـ كحيكم؛ ذلؾ العامة فييا بأىمية محدكدة، كفي ىذه الحا
أف كجكدىا عمى ىذا المستكل التنظيمي ال يمّكنيا مف الحصكؿ عمى اإلمكانيات الالزمة، كالدعـ 

 الكافي الذم يعتبر األساس الستعماؿ مستمزمات عمميا بشريان كماديان. كىذا ما يكضحو الشكؿ اآلتي:
 

 لموقع العالقات العامة في الييكل التنظيمي. الثالث(: النموذج 3-2شكل رقم )
 (129: 2009)مسيمي، المصدر: 

 النموذج الرابع: (4
يقكـ عمى أساس مبدأ ال مركزية العالقات العامة، كيسند كظيفة العالقات العامة إلى مديرم 

تككف برتبة قسـ أك شعبة، اإلدارات المختمفة حيث يقـك كؿ مدير باستحداث كحدة لمعالقات العامة قد 
كذلؾ في إطار إدارتو، كتككف ميمة ىذه الكحدة إدارة نشاطيا العالقات العامة عمى مستكل اإلدارة 

 كعالقاتيا الداخمية كالخارجية. كيمكف تجسيد ىذا النمكذج في الشكؿ اآلتي:
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 لموقع العالقات العامة في الييكل التنظيمي. الرابع(: النموذج 4-2شكل رقم )
 (130: 2009)مسيمي، المصدر: 

يتمّيز ىذا النمكذج بتمكيف اإلدارات المختمفة مف كضع أىداؼ كبرامج العالقات العامة كتنفيذىا 
بصكرة أسرع كأسيؿ، مع تقدير خصكصية كؿ إدارة. كيعد ىذا النمكذج مبالغان فيو كال يتناسب إال مع 

 المنظمات الكبيرة التي ال تكّسع جغرافي كاسع. إذ أنو يتطمب تكاليؼ بشرية كمادية كبيرة.
 ويتوقف اختيار المؤسسة لمشكل التنظيمي لجياز العالقات العامة عمى عدة عوامل أىميا:

المركز المالي لممنظمة: فكمما قكم المركز المالي لممنظمة كمما زادت المبالغ المخصصة لإلنفاؽ  -1
نشاط العالقات العامة مما يؤدم إلى تعدد أنشطتيا كبرامجيا كارتفاع مكانتيا داخؿ التنظيـ  عمى

 نتيجة لمدكر المؤثر الذم تمارسو في خدمة اإلدارات األخرل.
حجـ الجماىير التي تتعامؿ معو المؤسسة: إذ تتطمب زيادة الجماىير الداخمية كالخارجية التي  -2

 مية أكبر.تتصؿ بالمؤسسة كجكد كحدة تنظي
طبيعة نشاط المنظمة: فالمنظمات الخدماتية تحتاج إلى نكع معيف مف التنظيـ اإلدارم لجياز  -3

 العالقات العامة، يختمؼ عف المنظمات التي تعمؿ عمى تقديـ السمع كالمنتجات.
ياز مدل اقتناع اإلدارة العميا بأىمية العالقات العامة: كعميو تعطي اإلدارة العميا أىمية كبيرة لج -4

 العالقات العامة، كتكفر لو كؿ الكسائؿ كاإلمكانيات التي تمكنو مف القياـ بمسئكلياتو.
حجـ المنظمة كمدل تركزىا كانتشارىا جغرافيا: فيناؾ اختالؼ لمبناء التنظيمي إلدارة العالقات  -5

ا العامة في المؤسسات صغيرة الحجـ عف المؤسسات كبيرة الحجـ. ىذا إلى جانب تأثرىا بما إذ
 كانت المؤسسة في مكاف كاحد أك ليا عدة فركع منتشرة جغرافيان.
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خبرة مديرم العالقات العامة كقدراتيـ التنظيمية كاإلدارية كالمينية: التي تؤثر عمى الييكؿ  -6
 التنظيمي لجياز العالقات العامة كصالحياتو.

 

 جميور العالقات العامة والدوليةتاسعًا: 
كممة جميكر بأنو "جماعة مف الناس ذات اتجاىات مختمفة، كقد يككف الجميكر يعرؼ الباحثكف 

جماعة صغيرة، أك كبيرة مككنة مف عدة جماعات صغيرة، كىناؾ ركابط كصالت بيف ىذه الجماعات 
حكؿ أىداؼ كمصالح مشتركة، كما تكاجو ىذه الجماعات مكاقؼ كثيرة تجعميا تحت تأثير معيف في 

تتعامؿ مع ىذه الجماىير كتسعى دائما إلى كسب تأييدىا في صؼ ت العامة كقت كاحد. كالعالقا
 (.49: 2003، العتيبيالمنظمة التي تقكـ بخدمة ىذه الجماىير" )

عدد كبير مف األفراد يشترككف في مصمحة عامة أك اىتماـ كاحد كما ُيعّرؼ الجميكر كذلؾ بأنو "
 (.181: 2009، مسيمي" )بويعرفكف 

أىداؼ كسياسات المؤسسة كسمعة، فإنو مف الياـ كالضركرم جدان دراسة الزبائف  كلك نظرنا إلى
المحتمميف الذيف سيقكمكف بشراء ىذه السمعة كي تتمكف المؤسسة مف تسكيؽ المنتج المناسب بالشكؿ 
المناسب كعبر القناة االتصالية المناسبة، كلعؿ ىذه الميمة الحساسة ىي مف أىـ كظائؼ كمسئكليات 

 ـ بالعالقات العامة.القائ
إف مف كاجب العالقات العامة أف تعمؿ دائمان عمى التعرؼ عمى الجميكر كاتجاىاتو كميكلو كرغباتو 
كآرائو، كأف تعمؿ عمى التنبؤ بمثؿ تمؾ األمكر في المستقبؿ أيضان حتى تتمكف مف كضع سياسة 

لرغبات كاآلراء. فالعالقات العامة لمعالقات العامة في المؤسسة تتماشى مع ىذه الميكؿ كاالتجاىات كا
 (.49: 2003الناجحة ىي التي تيدؼ إلى تحقيؽ فائدة الجماىير )العتيبي، 

ما سبؽ فإنو يمكف تصنيؼ الجميكر حسب منظكر العالقات العامة إلى نكعيف كبناءن عمى 
التنظيمي أساسييف، داخمي يخص العامميف داخؿ المنظمة كخارجي يشمؿ كافة األطراؼ خارج اإلطار 

 نشاط المنظمة. لممنظمة كالتي ليا تأثير عمى
  الجميور الداخمي: (1

يعد الجميكر الداخمي نقطة البدء في العالقات العامة، إذ البد أف تبدأ مف الداخؿ كتتجو إلى 
الخارج. حيث أف الجميكر الداخمي يككف أكثر اىتمامان كتأثران بالتطكرات التي تجرم بالمؤسسة )عذراء، 

2009: 88.) 
كيضـ الجميكر الداخمي كافة العامميف في المنظمة في المستكيات اإلدارية المختمفة كالعامميف في 
األقساـ كالفركع التي تضميا المنظمة. كتسعى العالقات العامة إلى التعامؿ مع الجماىير الداخمية 
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لدييا، كما يترتب عمى ذلؾ مف لتحقيؽ االستقرار ليا كتنمية اإلحساس بالكالء كاالنتماء إلى المنظمة 
تبني ىذه الجماىير لسياسات المنظمة كأىدافيا كالدفاع عنيا كالتحمس ليا، كتتككف ىذه المشاعر 
شباع الحاجات النفسية كاالجتماعية كالمادية لتمؾ الجماىير كالعمؿ عمى رفع  اإلنسانية نتيجة المعاممة كا 

 (.55: 2003بي، معنكياتيا كتحقيؽ تماسكيا ككسب رضاىا )العتي
كيعتبر الجميكر الداخمي العمكد الفقرم ألية مؤسسة، لذا فإف تنمية العالقات بينيـ كبيف رؤسائيـ 

 كبيف بعضيـ البعض مف أىـ المقكمات لنجاح المؤسسة.
 (:50: 2003كمف أبرز كظائؼ العالقات العامة تجاه الجماىير الداخمية ما يمي )العتيبي، 

 يط عالقات العامميف بالمنظمة فيما بينيـ.العمؿ عمى تحسيف كتنش 
  العمؿ عمى رفع الركح المعنكية بيف العامميف، كاقتراح الحمكؿ إلزالة الشككل العامة بينيـ

 كتشجيعيـ عمى التقدـ باالقتراحات التي تيدؼ إلى تحسيف العمؿ.
 طبيقيا كالعمؿ عمى دراسة كاقتراح المجاالت الثقافية كالرياضية كالفنية كالترفييية التي يمكف ت

 تقديـ الخدمات الصحية كاالجتماعية.
 .القياـ بالمجامالت المختمفة في مختمؼ المناسبات الخاصة بالعامميف 
 .تقديـ كافة الخدمات التي تمـز لمعامميف بغرض التيسير عمييـ 
 ة.إعداد النشرات اإلعالمية عف األنشطة االجتماعية كالثقافية كالرياضية لمعامميف بالمنظم 
 .التنسيؽ مع مكتب الشكاكل بالمنظمة بالنسبة لشكاكل العامميف كمحاكلة إزالة أسبابيا 
  إقناع الجماىير الداخمية بأف مصمحة اإلدارة كمصمحتيـ كاحدة كغير متعارضة، كبالتالي فإف

 تعاكنيـ مع اإلداراة سكؼ يؤدم إلى زيادة أرباح المنظمة كمف ثـ زيادة الحكافز كالمكافآت ليـ.
 .خمؽ ركح االعتزاز لدل المكظؼ بعممو كمنشأتو 
 .االعتراؼ بإنجازات المكظفيف كمساىماتيـ في مجاؿ العمؿ 

 الجميور الخارجي: (2
تيدؼ العالقات العامة مف خالؿ اتصاليا بالجميكر الخارجي في المجتمع المحمي أك الكطني أك 

عامة تجاه المنظمة كالتحقؽ مف الدكلي بغض النظر عف فئاتو كتقسيماتو إلى تقييـ االتجاىات ال
السياسات كاإلجراءات التي تتبعيا كالتي تيدؼ إلى الصالح العاـ كتنفيذ برامج تيدؼ إلى اكتساب 
التفيـ العاـ لتصرفات المنظمة كقبكليا، باإلضافة إلى التعرؼ عمى اتجاىات الرأم العاـ في الخدمات 

 انبيا.التي تقدميا المنظمة كي تكسب الرأم العاـ إلى ج
خارج إطارىا كؿ مف سيتمقى الرسائؿ التي تكجييا المنظمة الجميكر الخارجي لممؤسسة كيشمؿ 

التنظيمي، كينقسـ إلى: جميكر خارجي مباشر كىك المستيدؼ مف الرسالة التي يقـك أخصائي 
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الذم سكؼ  العالقات العامة بتكجيييا إليو، كىذا النكع مف الجميكر معني مباشرة بالرسالة لفئة العميؿ
يتمقى الخدمة أك المنتج، كجميكر خارجي غير مباشر كىك الجميكر الذم نتكقع أف يؤثر في الجميكر 

معو  الخارجي المباشر لممنظمة، أك يمكف أف يصبح فيما بعد مف الجميكر المباشر الذم تتعامؿ
 (.51: 2003المنظمة )العتيبي، 

 (:52: 2003ر الخارجية ما يمي )العتيبي، كمف أبرز كظائؼ العالقات العامة تجاه الجماىي
  استقراء اتجاىات الرأم العاـ مف خالؿ ما تنشره كسائؿ اإلعالـ المختمفة إلعداد الدراسات التي

 تساعد المسئكليف بالمنظمة عمى معرفة اتجاىات الرأم العاـ عند كضع المنظمة لسياساتيا.
 كل التي ترد مف جماىير المتعامميف معيا التنسيؽ مع مكتب الشكاكل بالمنظمة بالنسبة لمشكا

 لمعرفة مسببات ىذه الشكاكل ككضع خطط إعالمية لمرد عمييا.
  االشتراؾ في تنظيـ الزيارات كالمؤتمرات كاالجتماعات كالتي تنظـ بغرض دعـ الثقة بيف المنظمة

حمية كالدكلية كالجماىير المختمفة التي تتأثر كتؤثر في رسالتيا كخاصة الجمعيات كالمنظمات الم
 التي تعمؿ في مجاؿ عمؿ المنشأة.

  استخداـ كسائؿ اإلعالـ المختمفة لنشر رسالة المنظمة كشرح السياسات التي تقكـ بكضعيا كما
 تحققو مف مزايا لممكاطنيف.

  إعداد الكتيبات كالنشرات اإلعالمية التي تكضح رسالة المنظمة كما تقـك بو مف نشاط لتحقيؽ ىذه
 الرسالة.

 عداد برنامج زياراتيـ كمرافقتيـ كتسييؿ اإلقامة ليـ.اس  تقباؿ ضيكؼ المنظمة كا 
كمف تصنيفات الجميكر المرتبطة بممارسة العالقات العامة المعاصرة، التصنيؼ كفقان لمعيارم 

لدل  Level of Involvementكمستكل االنخراط  Level of Knowledgeمستكل المعرفة 
يرتبط بالدراسات المعاصرة في عمـ النفس االجتماعي الجميكر، كتكمف أىمية ىذا التصنيؼ في أنو 

كدراسات السمكؾ إلى جانب إمكانية االستفادة منو في تفسير الكيفية التي يستجيب بيا الجميكر لمرسالة 
اتو، حيث يشمؿ البناء البناء المعرفي لمفرد كاتجاىكسبب ىذه االستجابة. كيقصد بمستكل المعرفة 

المعرفي كؿ مف المعتقدات كاالتجاىات كالتصكرات التي يتبناىا عف األشياء كالمعّبر عنيا بالمكاقؼ 
المتختمفة. كيساعد ىذا البناء المعرفي الفرد عمى التعامؿ مع المعمكمات التي يتمقاىا، حيث أف األفراد 

لتعامؿ مع المعمكمات كالمكاقؼ بدقة أكبر كجيد الذيف يتمتعكف بمستكل مرتفع مف المعرفة يمكنيـ ا
أقؿ. أما مستكل االنخراط )أك التكرط( فيقصد بو مستكل االنخراط في المنظمة أك في القضية أك 

 .(183: 2009)مسيمي، المكضكع المطركحيف، كيرتبط بالدكافع كاألسباب 
 (:30-29: 2011كتقّسـ فئات الجماىير كفقان ليذا التصنيؼ إلى )أبك مديف، 
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 :Active Publicsالجماىير النشطة  -1
كىي الجماىير التي يككف دييا درجة عالية مف المعرفة، كدرجة عالية مف التكرط أك االنخراط في 
المنظمة أك في قضية ما، كمف ثـ يككنكف مييئيف لمراقبة تصرفات المنظمة كالمشاركة فييا إذا لـز 

 األمر.
 :Aware Publicsالجماىير المدركة  -2

كتتضمف الجماعات التي يككف لدييا معرفة كدراية بالمنظمة أك مكاقفيا، كلكنيا قد ال تتأثر بمكاقؼ 
المنظمة بطريقة مباشرة، فيذه الجماىير لدييا معرفة عامة كمرتفعة بالعالـ المحيط كبالشئكف العامة، 

العامة، لذلؾ يطمؽ كيعممكف كقادة رأم مف خالؿ المكاقع التي يشغمكنيا في المجتمع كالمؤسسات 
عمييـ: جماىير القضايا، فيـ يدرككف جيدان القضايا المطركحة كيمكنيـ التعبير عنيا، كتكضيح أسبابيا 

 كتفاعالتيا كالنتائج المترتبة عمييا.
 :Aroused Publicsالجميور المستثار  -3

عمى دراية  يككف لدل ىذا الجميكر درجة منخفضة مف المعرفة بالمنظمة كعممياتيا، كلكنو يككف
بالقضايا المحتممة أك المتكقعة، ألف مستكل تكرطو كانخراطو يككف مرتفعا،ن كيمكف استثارة ىذا الجميكر 
كلفت انتباىو بعكامؿ عديدة منيا: الخبرة الشخصية، كتقارير كسائؿ اإلعالـ عف القضية المطركحة، 

 ةكالمناقشات مع األصدقاء، كجماعات المصالح، أك األحزاب السياسي
 :Inactive Publicsالجميور غير النشط  -4

ىك الجميكر الذم تككف لديو درجة منخفضة مف كؿ مف المعرفة كالتكرط في تفاعمو مع المنظمة 
سكاء بمنتجاتيا أك دماتيا أك بالقضايا المطركحة، كيتضمف تمؾ الجماىير كالجماعات المتنكعة التي قد 

كقد تدرؾ ىذه الجماىير أك ال تدركالنتائج التي تعكد (، Stakeholdersتتأثر بمجمكعات المنظمة )
عمييـ مف سمككيات المنظمة، كيككف لدل ىذه الجماىير نكع مف الرضا عف العالقة بينيـ كبيف 
المنظمة ألنيا تمبي بعض احتياجاتيـ، كفي الكقت نفسو يركف أنو مف غير المفيد الكقكؼ في كجو ىذه 

بار، بعض ىذه الجماىير تأخذ مكقفان سمبيان أك قدريان معتقديف بعدـ العالقة أك عدـ أخذىا بعيف االعت
 قدرتيـ عمى فعؿ شئ لتغيير تكجيات المنظمة.

 :No Publicsعدم وجود جميور  -5
يتككف ىذا الجميكر مف األفراد كالجماعات التي ليس لدييا أم معرفة بالمنظمة كمخرجاتيا أك 

متكرطيف أك منخرطيف في أم عمؿ أك نشاط مع المنظمة، بالقضية المطركحة، كفي الكقت نفسو ليسكا 
كمع ذلؾ فبمجرد حصكؿ ىذا الجميكر عمى مستكل مف المعرفة أك التكرط يتحكؿ إلى جميكر غير 
نشط، لذلؾ يصنؼ البعض ىذا الجميكر عمى أنو مف الجماىير المحتممة أك المتكقعة عمى المدل 
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ع الجماىير حسب معيارم مستكل المعرفة كمستكل الطكيؿ. كيكضح الشكؿ التكضيحي التالي أنكا
 االنخراط.

 (: أنواع الجماىير حسب معياري مستوى المعرفة ومستوى االنخراط1-2جدول رقم )
 المعرفة       
مستوى معرفة  مستوى معرفة مرتفع االنخراط

 مستوى معرفة منعدم منخفض

 مستوى انخراط مرتفع
جميكر نشط، معبر 

 كمغامر
مستثار، سريع جميكر 

 التأثر كمتقمب
/ 

مستوى انخراط 
 منخفض

جميكر مدرؾ، مستقر 
 كمتحفظ كمؤثر

جميكر غير نشط، 
 / كسكؿ

 / / مستوى انخراط منعدم
ال يكجد جميكر، ليس 

 لو عالقة بالقضية
 (.184: 2009المصدر: )مسيمي، 

 سمات وخصائص العاممين في العالقات العامة والدوليةعاشرًا: 
متطمبات العمؿ في ميداف العالقات العامة ال تقتصر عمى المؤىالت الدراسية بؿ إف مف المتفؽ إف 

 (:72: 2006عميو أف ذلؾ يعتمد عمى ركنيف أساسييف ىما )العاصي، 
 الصفات الشخصية: (1

كىي تمؾ الصفات التي ال يمكف قياسيا باالمتحانات بؿ تكلد مع الشخص كقد تعمؿ التجارب عمى 
 كلكنيا ال تتمكف مف خمقيا. كمف ىذه الصفات:صقميا 
إف ىذه الصفة يصعب تحديدىا ككضع مكاصفاتيا غير أنو مف السيؿ التعرؼ قكة الشخصية:  - أ

عمييا في تعاممنا مع اآلخريف كمف أىـ عناصرىا حسف المظير كالقكاـ كاألناقة كدقة الحديث، 
 لناس إليو.فصاحب الشخصية القكية ىك الذم يكحي باالحتراـ كيجذب ا

المباقة: كىي القدرة عمى التحدؽ مع اآلخريف كالتأثير في آرائيـ، كيتضمف ذلؾ االستماع إلى  - ب
 اآلخريف فمف الثابت أف المباقة ليست في أف تحسف الحديث بؿ أف تحسف اإلنصات كذلؾ.

حب االستطالع: إف حاجة المشتغؿ في العالقات العامة الدائمة إلى المعمكمات يتطمب أف  - ت
ككف لديو الرغبة المستمرة كاليقظة التامة في تتبع ما يجرم حكلو مف األحداث كالسعي كراء ت

 الحقائؽ كتفسيرىا.
المكضكعية: كىي القدرة عمى النظر إلى األمكر بتجرد عف الذات كالميكؿ الشخصية كعدـ  - ث

 التحيز لجية دكف أخرل.
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بؿ نشاطان يعتمد عمى اإلبداع كالقدرة الخياؿ الخصب: إف العالقات العامة ليست عمالن ركتينيان  - ج
 عمى التخيؿ، كرجؿ العالقات العامة يحتاج أف يتصكر قراراتو عمى اآلخريف قبؿ اتخاذىا.

الحس الفني: إف النشاط اإلعالمي يجب أف يدعمو الذكؽ كالحس الفني لكي يؤثر في الناس،  - ح
 كاالطالع.إف ىذه الصفة ممكة طبيعية كما يمكف تنميتيا عف طريؽ الدراسة 

الشجاعة: إف رجؿ العالقات العامة كثيران ما يكاجو أكضاعان متأزمة في عالقة مؤسستو  - خ
بالجميكر كعميو أف يككف شجاعان في اتخاذ القرارات الحازمة كبسرعة قبؿ أف يفمت زماـ األمكر 
مف يده، كما أنو يحتاج إلى الشجاعة في مكاجية اآلخريف، كبصكرة خاصة رجاؿ اإلدارة 

 خطائيـ التي تكشؼ عنيا بحكثو.بأ
القدرة عمى االحتماؿ كالمثابرة: تتضح الحاجة إلى ىذه الصفة مف ككف نشاط العالقات العامة  - د

 ال يؤدم إلى نتائج سريعة كاضحة بؿ إف أىدافو بعيدة المدل بطيئة الظيكر.
يب المكارد قابمية التنظيـ: إف رجؿ العالقات العامة كإدارم يحتاج إلى تنظيـ أعمالو كترت - ذ

عطاء األكلكية لألعماؿ حسب أىميتيا. كتتضاعؼ الحاجة إلى  المتاحة لو كتقسيـ الكقت كا 
التنظيـ عندما تككف األىداؼ المكضكعية ىي أىداؼ غير مممكسة كما ىي الحاؿ في 

 العالقات العامة.
 اإلعداد العممي:  (2

عالمي في نفس الكق ت، فإف اختصاصو ىك القياـ إف المشتغؿ في العالقات العامة ىك إدارم كا 
باالتصاؿ باتجاىيف، كما أنو يعمؿ في كحدة إدارية ضمف مؤسسة كيساىـ في تحقيؽ أىدافيا، لذلؾ 
فإف إعداده الدراسي يجب أف يتضمف مف المكاضيع ما يساعده في أداء كظيفتو اإلدارية كاإلعالمية 

مؿ في العالقات العامة فإف المتعارؼ بنجاح كبالرغـ مف عدـ كجكد منياج محدد لمتأىيؿ العممي لمع
 عميو أف ذلؾ يشتمؿ عمى اإللماـ المكاضيع التالية:

المغة: يجب أف يككف رجؿ العالقات العامة متمكنان مف االستعماؿ السميـ لمغة سكاء فيما يكتبو  - أ
ىك أك عند قيامو بتقييـ ما يكتبو اآلخركف في دائرتو، كذلؾ يتضمف مسئكلية اإلشراؼ عمى كؿ 

 ما يصدر عف المؤسسة مف اتصاالت كضماف كضكحيا كسالمتيا مف حيث المغة.
الكتابة: إف التأثير في اآلخريف ىك محكر عمؿ العالقات العامة كاإللماـ بأصكؿ الكتابة ىك  - ب

المبنة األكلى في ذلؾ الطريؽ، فالمكارد اإلعالمية يجب أف تككف سيمة كممتعة سكاء كانت 
 مذاع أك مطبكع.

مف الضركرم أف يككف المشتغؿ في العالقات العامة مممان بالفنكف الصحفية  الصحافة: - ت
جراء التحقيقات كالمقابالت كتحرير المقاالت، كما أف طبيعة عممو تجعمو  كصياغة األخبار كا 



 

75 

 

عمى اتصاؿ دائـ برجاؿ الصحافة كالمؤسسات اإلعالمية مما يتطمب اطالعان كاسعان عمى 
 طبيعة العمؿ الصحفي.

لداللة: تختمؼ مدلكالت األلفاظ المستخدمة في كؿ لغة مف فرد إلى آخر كمف جماعة إلى عمـ ا - ث
أخرل كمف زمف إلى آخر، كقد نشأ عمـ يبحث في ىذه الظكاىر سمي بعمـ الداللة 

(Semantics) .كاإللماـ بيذا العمـ مف أكلى ضركريات العمؿ اإلعالمي 
فة النفس البشرية كدكافع سمككيا كمصادر عمـ النفس: إف التأثير في األفكار يتطمب معر  - ج

االتجاىات ككيفية تككنيا، كمدل قكة العكامؿ المختمفة المكّكنة لشخصية الفرد عمى تفكيره 
 كسمككو، كىذا ىك ميداف العمـك النفسية.

عمـ االجتماع: إف الفرد اليكـ يعيش ضمف جماعات متعددة تؤثر في سمككو كتفكيره كعمى  - ح
 بيعة الجماعات كأنماط االتصاؿ كقكة الركابط داخميا.اإلعالـ أف يفيـ ط

اإلدارة: يحتاج رجؿ العالقات العامة إلى المعرفة اإلدارية في تسيير أمكر كحدتو كفي فيـ  - خ
 مؤسستو كما يجرم فييا ككيفية تحقيؽ أىدافيا كدكره في كؿ ذلؾ.

في المجتمع كأثرىا عمى  االقتصاد: مف كاجبات دائرة العالقات العامة دراسة العكامؿ السائدة - د
المؤسسة كمف أىـ تمؾ العكامؿ المؤثرات االقتصادية، كما أف الدكافع االقتصادية تمعب دكران 

 في تكجيو سمكؾ األفراد كمكاقفيـ مف القضايا المطركحة.
أصكؿ البحث العممي: إف العالقات العامة الناجحة كما رأينا يجب أف تعتمد عمى األسمكب  - ذ

ؿ، كيتضح ذلؾ بصكرة خاصة في عممية التعرؼ عمى الرأم العاـ كفي بحكث العممي في العم
 .قياس فعالية النشاط اإلعالمي

اإلحصاء: إف كظيفة البحث ىي حجر األساس في عمميات العالقات العامة كال يتمكف أم  - ر
باحث اليكـ مف جمع المعمكمات كتبكيبيا كتحميميا كاستخالص النتائج منيا دكف اإللماـ 

اليب اإلحصائية، كيعتمد ذلؾ في المؤسسات الكبيرة عمى معرفة استخداـ الكمبيكتر في باألس
 .إجراء البحكث

( أف مف أىـ السمات الكاجب تكّفرىا في مكظفي العالقات 02-02: 5095شبيب )كما ذكرت 
 العامة ىي:

 ،كالقدرة عمى فيـ الناس ،كاالتزاف العقمي ،قكة كتكامؿ الشخصية، كتشمؿ االستقرار العاطفي - أ
 ،كحسف التعبير عف كجية نظره بكضكح ،كرؤية األشياء كاألمكر مف كجية نظر اآلخريف

كالدبمكماسية في التعامؿ  ،كاليدكء كعد االنفعاؿ ،كالقدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف كالتأثير فييـ
 كخفة الظؿ. ،كالبشاشة ،كالمظير الحسف ،مع الناس
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 الصبر كالحمـ - ب
 كالسرعة الدقة - ت
 الشخصية المحبكبة - ث
 اإلخالص كالصدؽ كاألمانة - ج
 الجرأة في العمؿ - ح
 احتراـ آراء اآلخريف - خ
 القدرة عمى حؿ المشكالت كمكاجيتيا بثقة - د
 القدرة عمى اإلصغاء كالتحميؿ - ذ
 القدرة عمى االتصاؿ كتبادؿ المعمكمات - ر
 التكاضع كعدـ استخداـ نبرة استعالئية - ز
   القدرة عمى اإلقناع - س

 ( سمات أخرل لمعامميف في مجاؿ العالقات العامة مف أبرزىا:922: 5095الخاقاني )فيما أضاؼ 
 ميارات اإللقاء كالعرض كالتقديـ - أ

 ميارات إعداد ككتابة التقارير - ب
 ميارات إدارة األزمات - ت
 ميارات التخطيط كالمتابعة كتقييـ األداء - ث
دارة االجتماعات الفعالة - ج  ميارات تنظيـ كا 
 ميارات التفاكض - ح
 البركتكككؿ كاإلتيكيتميارات  - خ
 فف إدارة الكقت - د
 قكة المغة كممكة التعبير كاإليجاز - ذ
 استخداـ الحاسكب كاإلنترنت - ر
كالمكاصفات يجب أف تسعى المنشأة إلى ضماف تكافرىا  سماتف ىذه المجمكعة المتكاممة مف الإ
 .كفؤ كفّعاؿلضماف قيامو بالمياـ المنكط بيا عمى نحك  بياكالدكلية العالقات العامة  مزاكؿفي 
 

 عشر: التحديات التي تواجو العالقات العامة والدولية في المؤسسات المعاصرةحادي 
عمى الرغـ مف انتشار الدراسات العممية في العالقات العامة في العديد مف دكؿ العالـ، إال أف ك 

الممارسة العممية لممينة ما زالت تكاجييا العديد مف الصعاب، مف بينيا اإلعداد العممي لمعامميف بيا، 
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ة العالقات كالذم ما زاؿ في بدايتو في بعض الدكؿ، كما أف سيطرة غير المتخصصيف عمى أجيز 
العامة في بعض المؤسسات يشؿ فاعمية الجياز حتى لك كاف فيو بعض المتخصصيف، كعدـ فيـ 
اإلدارة العميا في بعض المؤسسات لممفيكـ العممي لمعالقات العامة، يكثر في استجابتيا لدعـ األنشطة 

 (.15: 2001التي تقـك عمييا العالقات العامة )عجكة، 
ديات التي تكاجو العالقات العامة إما بالجميكر المتعامؿ أك المستفيد مف كتنحصر الصعكبات كالتح

الخدمة كالمكّجو إليو البرامج، أك ما يتصؿ بالخبرة المينية المتعمقة بالعامميف، أك بالكسائؿ كاألساليب 
المستخدمة، كتنحصر في: األفكار الخاطئة حكؿ العالقات العامة، كالتغيير المستمر في العناصر 

لثقافية الخاصة بجماىير المؤسسة الداخمية كالخارجية نتيجة لتعرضيا لمتقدـ العممي كالتكنكلكجي، ا
ككسائؿ االتصاؿ الحديثة، كمف المعيقات أيضان صعكبة تقييـ تأثير كسائؿ االتصاؿ المختمفة، كعدـ 

رامجيا )ليرم، تكفر الخبرة المينية التي ليا دكر كبير في نجاح أك فشؿ خطط العالقات العامة كب
2005 :163.) 

ال ننكر كجكد بعض التحديات التي تقؼ بكجو العامميف في ميداف العالقات العامة، ككجكد بعض 
العناصر مف الجميكر التي ال تتعاكف مع اإلدارة، كربما يعكد ذلؾ إلى الجيؿ أك التشكيؾ في اإلدارة، 

ف الضركرم اىتماـ اإلدارة بالجميكر، إذ ُيعد أك مف منطمؽ الالمباالة أك عدـ الشعكر بالمسئكلية، كم
 (.88: 2011، دراغمةذلؾ ضركرة ممّحة، كأف ال تيمؿ جميكر المكظفيف )

عمى الرغـ مف تزايد االىتماـ بكظيفة العالقات العامة في المؤسسات المعاصرة، إال أنو ما يزاؿ ك 
لمفيكميا الحقيقي مف مؤسسة ألخرل. إف ىناؾ تفاكت في درجات االىتماـ، كفي ادراكات المسئكليف 

عدـ الفيـ الدقيؽ لمفيكـ العالقات العامة ككظائفيا كأنشطتيا أدل إلى عدـ التأييد كالتفيـ الكامؿ 
ألجيزة العالقات العامة في المؤسسات، ما أدل إلى نقص في المكارد البشرية كالمالية ليذه األجيزة، 

يعكد ذلؾ إلى أف العالقات العامة لـ تنشأ نشأة منظمة، أم حاؿ دكف ممارستيا بشكؿ صحيح، كربما 
نما ىي نشأة  لـ تكف نشأتيا نابعة مف اقتناع تاـ مف جانب المؤسسات كالمنظمات التي أخذت بيا، كا 
تقميدية، فالعالقات العامة ككظيفة إدارية ينظر ليا كثير مف عمماء اإلدارة عمى أنيا كظيفة ثانكية ليس 

 (.37: 2002قصكل، رغـ أنيا مف اإلدارات المرغكب في كجكدىا )عميكة، لكجكدىا ضركرة 
إف العامميف في العالقات العامة يتعرضكف لمكثير مف الضغكط، منيا المينية التي تتعمؽ بطبيعة 
المينة كنظرة اآلخريف ليـ، كمنيا اإلدارية المتعمقة بنظرة اإلدارة العميا لدكر العالقات العامة، كالمستكل 

تنظيمي ليا داخؿ المؤسسة، كمدل تكافر المخصصات المالية ليـ. كىناؾ أيضان الضغكط االجتماعية ال
الناتجة عف تنشئة القائـ باالتصاؿ كالعادات كالتقاليد السائدة في المجتمع، كالمناخ األسرم الذم يعيش 

عادىا، إف مثؿ ىذه فيو كمستكاه االجتماعي، كالضغكط النفسية التي ترجع إلى السمات الشخصية كأب
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الضغكط تؤثر سمبان في المؤسسة كالمتعامميف معيا، كيعطي انطباعان سيئان عنيا. كيجب عمى اإلدارة 
العميا كالعامميف في العالقات العامة أف يكلكا االىتماـ إليجاد حمكؿ لمثؿ ىذه الضغكط، إذ أف عدـ 

 (.59: 2004كجكد حمكؿ ليا سيحكؿ دكف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة )زىرم، 
إف الكثير مف المجتمعات، بما فييا العالقات العامة تعاني مف تشكيو لصكرة مينة العالقات 
العامة، كمثاؿ ذلؾ ما يعتقده الكثير مف المصرييف عف مينة العالقات العامة بأنيا ال تتعدل في نظرىـ 

 (.15: 2003ة، المظير الجميؿ، كالشد عمى أيدم الضيكؼ، كتنظيـ الزيارات كالمؤتمرات )عجك 
 

 :الخالصة
تناكؿ ىذا الفصؿ في العالقات العامة مف حيث المفيكـ كالتطكر التاريخي كأىميتيا كأبرز أىدافيا 
ككظائفيا في المؤسسات المعاصرة، مع تكضيح اختصاصات العالقات الدكلية مكضكع الدراسة، 

القات العامة المختص بالتكاصؿ كأكضح الفصؿ بأف العالقات الدكلية المقصكدة ىي ذلؾ الجزء مف الع
مع جميكر المانحيف كالجيات الممكلة بيدؼ كسب ثقتيا كتأييدىا بما يدفعيا إلى دعـ كتمكيؿ 
المؤسسة، مع التطرؽ ألبرز الخصائص التي مف الضركرم أف يتميز بيا العاممكف في حقؿ العالقات 

 العامة كالدكلية مف أجؿ تقديـ أداء كفؤ كفعاؿ. 
 

  



 

79 

 

 متطمباتو، آلياتو، آثاره، ومجاالت تفعيمو :: حشد التمويللثالثاالفصل 
 

 مقدمةأواًل: 

 مفيوم التمويلثانيًا: 

 أىمية حشد التمويل في المؤسسات المعاصرةثالثًا: 

 أشكال وأنماط التمويلرابعًا: 

 مصادر التمويلخامسًا: 

 دوافع الممولينسادسًا: 

 لممشروعاتآلية حشد التمويل سابعًا: 

 عيوب التمويل الدوليثامنًا: 

 سبل رفع كفاءة المساعدات اإلنمائيةتاسعًا: 

 معوقات حشد التمويل في الوقت الحاضرعاشرًا: 

 مجاالت تفعيل دور العالقات الدولية في حشد التمويلحادي عشر: 

 الخالصة
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 مقدمةأواًل: 
النامية مكردان اقتصاديان ىامان يساعدىا في تنمية بناىا  يمثؿ التمكيؿ الدكلي بالنسبة لمدكؿ الفقيرة أك

التحتية، كفي تحقيؽ استثماراتيا االستراتيجية، كذلؾ إذا ما تـ استثمارىا كفؽ المعايير الكطنية كالدكلية 
كيتناكؿ ىذا المبحث مفيكمي التمكيؿ كحشد التمكيؿ مع ذكر أىمية التمكيؿ بالنسبة  المحددة.

ة، كيتطرؽ المبحث إلى المتطمبات الكاجب تكفرىا لمقياـ بعممية حشد التمكيؿ لممؤسسات المعاصر 
باإلضافة إلى االستراتيجيات كاآلليات الممكف اتباعيا لمنجاح في عممية حشد التمكيؿ، كيفّصؿ المبحث 

لتي أىـ مصادر التمكيؿ الداخمية كالخارجية لمبمديات في قطاع غزة، ثـ يتناكؿ المبحث أبرز المعكقات ا
تحد مف فاعمية العالقات الدكلية في حشد التمكيؿ، كيتناكؿ المبحث في جزئو األخير أبرز مجاالت 

 تفعيؿ دكر العالقات الدكلية في حشد التمكيؿ.
 

 مفيوم التمويلثانيًا: 
ما مف شؾ بأف الماؿ ىك عصب الحياة بالنسبة لممؤسسات بشكؿ عاـ كالبمديات بشكؿ خاص، 

اريع البمديات يرتبط ارتباطان كثيقان باستمرار تدّفؽ الماؿ، كبالتالي فإف الماؿ يعتبر فاستمرار برامج كمش
 العب رئيسي في معادلة التنمية المحمية.

إف عدـ كفاية األمكاؿ يتسبب في ضياع كثير مف الفرص، كيعّرض المنظمة لعسر قد يككف خطران 
 (.1128: 2012عمى حياتيا )جرار كأبك بياء، 

(. 16: 2011مكيؿ بأنو "المنح كالمشاريع المقدمة مف الجيات المانحة" )أبك حماد، كيعّرؼ الت
كُعّرؼ أيضان بأنو "اليبات كالمعكنات الخارجية التي تقدميا الدكؿ الغنية لمدكؿ الفقيرة، أك الدكؿ التي 

الجتماعية" )أبك تحتاج إلى مساعدة دكلية مؤقتة، مراعاةن ألكضاعيا اإلنسانية، كاألمنية كاالقتصادية كا
(. كيعّرؼ التمكيؿ كذلؾ بأنو "المكارد المتاحة كالتي يمكف تكفيرىا مف المصادر 69: 2009مصطفى، 

المختمفة، أك الحصكؿ عمييا مف جيات عدة، كالكظيفة المالية تتعمؽ بحصكؿ المشركع عمى األمكاؿ 
نظمات مف مصادره الخاصة أك بالشركط المناسبة"، كيعّرؼ أيضان بأنو "الماؿ الذم تحصؿ عميو الم

العامة طبقان لمقانكف، ليككف مكردان ثابتان كمستمران لمصرؼ عمى برامج المنظمة" )جرار كأبك بياء، 
(. كما يعّرؼ تمكيؿ المؤسسات األىمية بأنو "تزكيدىا باألمكاؿ الالزمة لتحقيؽ أغراضيا 1131: 2012

لتحقيؽ أىدافيا في مجاالت الرعاية كالتنمية  التي قامت مف أجميا أك ما تحصؿ عميو مف ماؿ خاص
(. كما يعّرؼ التمكيؿ بأنو "تمؾ التدفقات المالية المحمية كاألجنبية 54: 2005االجتماعية" )شرؼ، 

حقاؽ برامج كمشركعات التنمية الضركرية لييكؿ االقتصاد الكطني كتحقيؽ الرفاىية  المكجية إلنجاز كا 
(. كمف التعريفات الشائعة لمتمكيؿ أنو "األمكاؿ التي يتـ 36: 2011، االقتصادية لممجتمع" )أبك حماد
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تقديميا مف جية مانحة إلى جية متمقية ذات حاجة إما أف تككف في صكرة ىبة مالية أك عينية 
كاألجيزة كالمعدات، كىي ال ترد لكنيا تككف مكجية إلى مشركعات بعينيا تضع أجندتيا الجية المانحة 

كفؽ تمؾ األجندة بغض النظر عف اتفاقيا أك اختالفيا مع المنظكمة المجتمعية"، كمنيا  كينفقيا المتمقي
أيضان أف التمكيؿ ىك "مجمكع األمكاؿ النقدية كغير النقدية التي تحصؿ عمييا دكلة ما مف أجؿ تشغيؿ 

الدكلية  ىذه المصادر في المجاالت المختمفة، كمصادر التمكيؿ الدكلي متعددة منيا الدكؿ كالمؤسسات
 (.70: 2009التابعة لمحككمات كالقطاع الخاص" )أبك مصطفى، 

كيعّرؼ الباحث التمكيؿ إجرائيان بأنو: تمؾ األمكاؿ التي تحصؿ عمييا البمدية سكاء بشكؿ مباشر أك 
غير مباشر مف جيات مانحة سكاءن كانكا أفراد أك مؤسسات داخؿ البالد أك خارجيا كذلؾ بيدؼ دعـ 

 يات.مشاريع البمد
 

 أىمية حشد التمويل في المؤسسات المعاصرةثالثًا: 
إف تنمية المكارد المالية لمبمديات يؤدم قطعان إلى زيادة مقدرتيا عمى تنفيذ المزيد مف البرامج 
كالمشاريع، إال أف حشد التمكيؿ يتطمب مف البمديات ككنيا مؤسسات خدماتية غير ربحية مضاعفة 

مية إيراداتيا، ىذه الجيكد تتركز بشكؿ كبير في أنشطة جياز العالقات جيكدىا المبذكلة في سبيؿ تن
 العامة كبالتحديد الخارجية )الدكلية( منيا كالمعنية بالتكاصؿ مع مجتمع الممكليف كالمؤسسات المانحة. 

يعّرؼ حشد التمكيؿ )أك استقطاب التمكيؿ أك تدبير التمكيؿ( بأنو "فف االتصاؿ باألشخاص 
تعبئتيـ لدعـ المنظمة مف خالؿ مدىا بالماؿ كالخدمات كالمساعدات العينية كالتأييد كالمنظمات، ك 

المعنكم، كىذه عممية مستمرة كشخصية تيدؼ إلى تكفير التمكيؿ الالـز لتقديـ خدمات عالية الجكدة، 
 (. كما يعّرؼ بأنو "عممية1131: 2012كالحفاظ عمى استمراريتيا كاستدامتيا" )جرار كأبك بياء، 

التعبئة كجمع التبرعات مف األمكاؿ أك المكارد األخرل، عف طريؽ طمب التبرعات مف األفراد 
 (.Wikipedia, Fundraising: 2014) كالشركات، كالمؤسسات الخيرية، أك الككاالت الحككمية"

كيعّرؼ كذلؾ بأنو "النشاط الذم يتـ القياـ بو لجمع األمكاؿ لحزب سياسي، أك مؤسسة خيرية، أك 
(. كيعّرؼ أيضان بأنو "جمب األصكؿ كالمكارد مف مصادر Merriam-Websterمدرسة، الخ" )قامكس 

 (.AFP Fundraising Dictionary, 2003: 54) متعددة بيدؼ دعـ مؤسسة ما أك مشركع بعينو"
يعّرؼ الباحث حشد التمكيؿ إجرائيان بأنو: سمسمة األنشطة التي تيدؼ مجتمعة إلى دفع المانحيف أفرادان ك 

كانكا أك مؤسسات إلى منح أمكاليـ كىباتيـ إلى المنظمة غير الربحية، كما كتيدؼ إلى نسج عالقة 
رؽ تكليد الدخؿ مبنّية عمى الثقة مع المانحيف بشكؿ يضمف استمرارية مساىماتيـ. كتعتبر مف ط

 لممؤسسات غير الربحية.
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كمما سبؽ تتضح أىمية تنمية المكارد المالية لممنظمة كركيزة مف أىـ الركائز التي يتكقؼ عمييا 
 نجاح المنظمة في تحقيؽ أىدافيا.

كتعتبر عممية البحث عف مصادر التمكيؿ مف بيف التحديات التي تكاجو الدكؿ كالمجتمعات، ال 
مية لمحصكؿ عمى األمكاؿ كاستخداميا لتشغيؿ أك تطكير المشاريع القائمة مف أجؿ سيما الدكؿ النا

العمؿ عمى تكفير سبؿ أفضؿ لتحقيؽ متطمبات التنمية. كفي ظؿ سعي المجتمع الدكلي لمرقي بمستكل 
المجتمعات داخؿ الدكؿ كالتي تحتاج في عممية تنميتيا إلى مصادر تمكيمية، نشأ ما يعرؼ بالتمكيؿ 

لي الذم يختص بشكؿ عاـ بالعالقات النقدية كالمالية بيف البمداف، كىك مكضكع دائـ التطكر، الدك 
 (.30: 2011كيكتسب أىمية كبيرة في األدب االقتصادم )أبك حماد، 

كيعتبر التمكيؿ الدكلي مف أىـ مصادر التمكيؿ في دكؿ العالـ الثالث كخاصة بالنسبة لمسطمة 
مستفيدة مف التمكيؿ الدكلي إلى االجتياد لمعرفة الطرؽ المثمى إلدارة الفمسطينية، كتسعى الدكؿ ال

التمكيؿ الممنكح عبر إيجاد األدكات المالئمة كاتباع المعايير اإلدارية التي تحقؽ الكفاءة كالفاعمية 
 (.30: 2011)أبك حماد، لمتمكيؿ المقّدـ، كتكجييو نحك القطاعات االقتصادية كاالجتماعية المستيدفة 

 تكمف أىمية حشد التمكيؿ بالنسبة لممؤسسات المعاصرة في أنيا تساعد ىذه المؤسسات عمىك 
(Norton, 2009: 1-2.) 
 البقاء واالستمرارية: (1

تحتاج كؿ مؤسسة ما يكفي مف الماؿ مف أجؿ البقاء كاالستمرار، حيث أنيا مضطرة لتغطية 
كأجكر مكظفييا باإلضافة إلى التكاليؼ تكاليؼ مشاريعيا، كتطكير برامجيا لممستقبؿ، كدفع ركاتب 

اإلدارية، كالحفاظ عمى أصكليا في حالة جيدة، كالحقيقة تقكؿ بأنو إذا لـ يتـ حشد األمكاؿ الالزمة، فإف 
 المنظمة لف تككف قادرة عمى القياـ بعمميا مما ييدد بقاءىا كاستمراريتيا.

 التوسع والتطوير: (2
مف المؤسسة التطكير كالتكسع المستمريف في العمؿ مع  حيث أف مكاجية تحديات المستقبؿ يتطمب

جراء البحكث كالحمالت  تحسيف نكعية الخدمات، كتكسيع األنشطة الخاصة بيا إلى مناطؽ أخرل، كا 
 كالدعكات لحشد التأييد، كاالستمرار في االبتكار، كؿ ىذا يتطمب المزيد مف حشد األمكاؿ.

 تقميل االعتمادية والتبعية: (3
المؤسسة بشكؿ أساسي عمى مانح كاحد أك مجمكعة قميمة مف المانحيف يعّرض تمؾ إف اعتماد 

المؤسسة لخطر لمالي في حاؿ انسحب أم مف ىؤالء المانحيف مما يؤدم إلى حالة مف االعتمادية، 
كذلؾ إف االكتفاء بعدد قميؿ مف المانحيف الرئيسييف يجعؿ مف الصعب عمى المؤسسة أف تككف ليا 

صة كالمستقمة، إذ أنيا تبقى عمى الدكاـ مضطرة لمتكيؼ مع أكلكيات المانح الرئيسي أجندتيا الخا
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لضماف الحصكؿ عمى تمكيمو كىذا بدكره يؤدم إلى التبعية، اذا مف الميـ كالضركرم لممؤسسات القياـ 
 بأنشطة حشد التمكيؿ بشكؿ مستمر لكي تتجنب اليبكط في أزمات مالية كلكي تنعـ باستقالؿ إدارم.

 بناء قاعدة إسناد ودعم: (4
إف عممية حشد التمكيؿ ليست مجرد جمع لألمكاؿ فقط بؿ ىي أيضان تككيف لرصيد مف األنصار 
كالداعميف لكجية نظر كحاجيات المؤسسة، إف أىمية كسب ىؤالء األنصار كالداعميف تكمف في أنو 

إلمكاف استثمار ىؤالء األنصار يمكف لممؤسسة إقناعيـ لتقديـ الدعـ مرة تمك المرة بشكؿ سخي، كذلؾ با
في إقناع منظمات مانحة أخرل، إف أعداد ىؤالء الداعميف تعتبر كمؤشر عمى مستكل الدعـ كالمساندة 

 الذم تحظى بو المؤسسة مما يضيؼ لممؤسسة القكة في ممارسة حشد التأييد كالحمالت المختمفة.
 إنشاء منظمة سميمة ومستدامة: (5

تمكيؿ ليس فقط في جمع األمكاؿ الالزمة لتمكيؿ نشاط أك مشركع إف اليدؼ مف عممية حشد ال
نما يكمف اليدؼ األسمى في إنشاء منظمة قكية قادرة  بعينو كمما تطمب األمر مف سنة إلى أخرل، كا 
عمى االستمرارية كاالستدامة مستقبالن معتمدة عمى ذاتيا مف خالؿ استغالؿ ىذه األمكاؿ االستغالؿ 

 ؿ ثابت كمستقر.األمثؿ في تحقيؽ دخ
 

 أشكال وأنماط التمويلرابعًا: 
تتنكع أنماط كمصادر التمكيؿ الخارجي المقدـ ضمف برامج كنشاطات الجيات التمكيمية الدكلية 

 المختمفة لممؤسسات المختمفة. كيمكف تصنيؼ ىذه األنماط كما يمي:
 من حيث نوعية المنح والمساعدات المقدمة: (1

مف المساعدات الدكلية التي تأخذ الطابع المالي فتسمى المساعدات النقدية، كمنيا ما يأخذ الطابع 
: 2009)أبك مصطفى، العيني أك الفني كتسمى المساعدات غير النقدية، كىي كما ىك مفصؿ أدناه 

71): 
لمنح كىي مساعدات مالية تأخذ الطابع النقدم في طبيعتيا كتتضمف ا :المساعدات النقدية - أ

كالقركض الميّسرة، أم أف الدكلة المانحة تقكـ بالمساىمة بمبمغ نقدم لمدكلة المتمقية لممساعدة 
كقيمة ىذه األمكاؿ في الغالب تككف بنفس عممة الدكلة المانحة إال أنو في بعض األحياف تقّدـ 

مى إحدل ىذه األمكاؿ بعممة الدكالر األمريكي، كيككف تقديـ المساعدات الماية النقدية ع
 الكجيتيف التاليتيف:
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منح مكجية لدعـ المكازنة العامة: كىي المنح التي تقدـ كدعـ مباشر لخزينة الدكلة بحيث يتـ مف  -1
خالليا اإلنفاؽ عمى المشاريع كالبرامج التنمكية الكاردة في قانكف المكازنة العامة لمكزنات الكزارات 

 التفاؽ مع الجيات المانحة بشأنيا.التي ستقـك بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة بعد ا
منح تدار بشكؿ مباشر مف قبؿ الجيات الدكلية كالمانحة كىي المنح التي يجرم بشأنيا التنسيؽ مع  -2

 الكزارات المعنية عمى أكجو استغالليا لتمكيؿ برامج المشاريع التنمكية ذات األكلكية.
كىي تمؾ المساعدات التي ال تأخذ الطابع النقدم  )العينية أو الفنية(:المساعدات غير النقدية  - ب

كىي ذات طبيعة عينية كالسمع االستيالكية أك مساعدات فنية تساىـ في تنمية كتطكير 
 القدرات كالميارات كتمعب دكران مكّمالن لممكارد األخرل المكجية لتمكيؿ التنمية، كمف أشكاليا:

المؤسسات الحككمية في قطاعات المياه، البيئة، تكفير الخبراء كالمتطكعيف لعدد مف الكزارات ك  -1
 الخدمات االجتماعية، الصحة، إلخ.

برامج تطكير كتدريب كتنمية القدرات كالميارات، مف خالؿ تكفير التمكيؿ لعدد مف الكزارات  -2
 كالمؤسسات لتنفيذ برامج تدريبية تستيدؼ ككادر مف دكؿ المنطقة.

األدكية كاألعالؼ كغيرىا مف األمكر االستيالكية أك مساعدات السمع االستيالكية كالمكاد الغذائية ك  -3
 إنتاجية كالتي تستخدـ إلنشاء كتكسيع المشاريع اإلنتاجية.

 من حيث الجية المتمقية لمتمويل: (2
مف حيث الجية المتمقية لمتمكيؿ، يمكف تقسيـ التمكيؿ إلى مساعدات تنفؽ مف خالؿ األجيزة 

)أبك الحككمية كمساعدات تنفؽ بكاسطة األجيزة غير الحككمية، كيمكف تكضيح ذلؾ كما يمي 
 (:74: 2009مصطفى، 

 ، كتصب في اتجاىيف:المساعدات التي تنفق من خالل األجيزة الحكومية - أ
ية تعطى مباشرة لمحككمة: عف طريؽ االتفاؽ مع الحككمة القائمة في الدكلة، ككزارات معكنات أجنب -1

الدكلة المختمفة، كخصكصان كزارة المالية، فتصرؼ المعكنات في مشاريع خدمية أك استثمارية حسب 
 رغبة الدكلة، مع رقابة شكمية مف قبؿ الجية المانحة.

ية: مثؿ البمديات كالمجالس البمدية في كؿ محافظة كمعكنات أجنبية تعطى مباشرة لمسمطات المحم -2
مف محافظات الدكلة، كتصرؼ ىذه المعكنات في االتجاه الذم تحدده الدكلة المانحة، أك تخّير 

 السمطات المحمية بإنفاقيا في الحاجات األساسية.
 ، كيمكف تقسيميا إلى:المساعدات التي تنفق من خالل األجيزة غير الحكومية - ب

الدكلية المباشرة: كىي المنح األجنبية أك "الدكلية"، التي تقدميا الدكؿ المانحة مباشرة،  المساعدات -1
دكف تكّسط مؤسسة حككمية أك غير حككمية، بحيث يتـ تقديميا مف خالؿ مكاتب الدكلة المانحة 
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نمكية في الدكلة المتمقية لممنحة، بحيث تتكلى الدكلة المانحة تنفيذ بعض المشاريع الخدمية أك الت
 كالرقابة عمييا حتى نياية المشركع.

المساعدات الدكلية غير المباشرة: كىي المنح األجنبية أك "الدكلية"، التي تقدميا الدكؿ المانحة  -2
بصكرة غير مباشرة مف خالؿ تكّسط مؤسسطة أممية، كككاالت األمـ المتحدة، أك تكّسط مؤسسة 

 يـ مشاريع تكافؽ عمييا الدكلة المانحة.غير حككمية كمنظمات المجتمع المدني، بعد تقد
 من حيث خصوصية التمويل: (3

ينقسـ التمكيؿ الدكلي مف حيث خصكصيتو إلى قسميف أساسييف، كىما التمكيؿ الدكلي الخاص 
 (:74-73: 2009)أبك مصطفى، كالتمكيؿ الدكلي الرسمي، كفيما يمي تكضيح ذلؾ 

عمى شكؿ قركض كاجبة السداد فترة كيقدـ مف القطاع الخاص  التمويل الدولي الخاص: - أ
استحقاقيا لكنيا ذات شركط ائتمانية صعبة، كتستخدمو الدكؿ ذات الجدارة االئتمانية القكية، 
كلكف ال تستطيع الدكؿ األقؿ نمكان االعتماد عميؾ بسبب الشركط الصعبة التي يتطمب 

 استيفاؤىا قبؿ الحصكؿ عمى التمكيؿ.
كيتـ تقديمو مف قبؿ الدكؿ كالمنظمات الدكلية غير الربحية كعادةن  التمويل الدولي الرسمي: - ب

يككف عمى شكؿ منح كمساعدات، كتتمقى بعض الدكؿ كخاصة النامية منيا الكـ األكبر مف 
 ىذه المنح مف الدكؿ المتقدمة أك التي تتمتع بفائض نقدم مثؿ الياباف.

 من حيث األطراف المنخرطة في عممية التمويل: (4
)أبك يصنؼ التمكيؿ الدكلي مف حيث عدد األطراؼ المنخرطة في عممية التمكيؿ إلى قسميف ىما 

 (:70: 2009مصطفى، 
كتتمثؿ بالمساعدات التي تقدميا دكلة لدكلة أخرل، بحث تقكـ الدكؿ المساعدات الثنائية:  - أ

دات مالية المقدمة لممساعدة بتقديـ مساعدات إنمائية في شكؿ قركض ميّسرة، أك منح كمساع
كفنية إلى العديد مف الدكؿ النامية بمستكيات كنسب متفاكتة، كبمكجب اتفاقيات ثنائية، كخاصة 
أف الدكؿ النامية قد ال يتاح ليا االقتراض كفقان لمشركط التجارية السائدة في أسكاؽ الماؿ 

ية كاألمنية العالمية. كما يعاب عمى ىذا النكع مف المساعدات ارتباطيا باالعتبارات السياس
 كالعسكرية.

كتتمثؿ بالمساعدات اإلنمائية التي تقدميا بعض المؤسسات مساعدات متعددة األطراف:  - ب
متعددة األطراؼ سكاء إقميمية أك عالمية بحيث تقكـ بتقديـ مساعدات كقركض ميّسرة كتجارية 

رات السياسية، فإنو لمدكؿ النامية. كعمى عكس المساعدات الثنائية كالتي يزداد ارتباطيا باالعتبا
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يزداد ارتباط األنشطة التمكيمية لممؤسسات المتعددة باالعتبارات اإلنسانية، كقد أدل إنشاء 
المؤسسات المتعددة األطراؼ إلى تنسيؽ األنشطة المالية كاالقتصادية مف المصادر المتعددة، 

 كسطاء. باإلضافة إلى إمكانية قياـ تمؾ المؤسسات بدكر مقدـ المنحة األخير دكف
 من حيث أسموب تقديم التمويل: (5

: 2009)أبك مصطفى، ينقسـ التمكيؿ الدكلي مف حيث أسمكب تقديمو إلة نكعيف أساسييف ىما 
73:) 
قد تككف المنح األجنبية مف قبؿ الدكلة المانحة منحان مشركطة، بمعنى أف  التمويل المشروط: - أ

خاؿ بضائعيا إلى الدكؿ الممنكحة، أك الدكؿ المانحة تيبيا بشرط ما، مثؿ تسييؿ إجراءات إد
تشترط إنفاقيا في حقؿ أك خدمة معينة دكف سكاىا مف الخدمات، كيستخدـ ىذا األسمكب في 
ف كاف ىذا النمط مف المساعدات يكفر لمدكؿ  ظؿ كجكد برنامج تنمكم في الدكلة المستفيدة كا 

 المانحة الفرصة لمتدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ المستفيدة.
قد تككف المنح المقدمة مف قبؿ الدكلة المانحة غير مشركطة،  التمويل غير المشروط )اآللي(: - ب

أم أف الدكلة المانحة تيتيا دكف أف تشترط مقابالن ليا، أك دكف أف تشترط إتفاقيا في حقؿ 
معّيف، كيتـ ىذا األسمكب بناءن عمى احتياجات الدكلة المتمقية، كىك ال يحقؽ بصكرة دائمة 

 ستخداـ األمثؿ لممساعدات اإلنمائية المقدمة.اال
 

 مصادر التمويلخامسًا: 
السيما  كالمجتمعات، الدكؿ تكاجو التي التحديات بيف مف التمكيؿ مصادر عف البحث عممية تعتبر

العمؿ  أجؿ مف القائمة المشاريع تطكير أك لتشغيؿ كاستخداميا األمكاؿ عمى لمحصكؿ النامية الدكؿ
كيشير البعض إلى أف ، (37: 2014التنمية )البسيكني،  متطمبات لتحقيؽ أفضؿ سبؿ تكفير عمى

 (:104-103: 2006ىناؾ عدة آليات كطرؽ لحشد التمكيؿ لممشركعات أبرزىا )صالح، 
التمكيؿ عف طريؽ حقكؽ الممكية )التمكيؿ الذاتي(: كيقصد بو قياـ المؤسسة بتحمؿ مصركفات  (1

 كالتشغيمية.تنفيذ المشركع الرأسمالية 
التمكيؿ عف طريؽ االقتراض المصرفي: كيميز باألخص في البمداف النامية بقصر آجالو أم في  (2

 حدكد سنة فأقؿ.
التمكيؿ عف طريؽ القركض المجمعة: كيقصد بو قياـ عدة مؤسسات مصرفية كمالية كاقتصادية  (3

 بتقاسـ التمكيؿ فيما بينيا.



 

87 

 

بالتمكيؿ الحككمي في ىذا المقاـ قياـ الدكلة ممثمة في التمكيؿ الحككمي )الرسمي(: كيقصد  (4
 كحداتيا العامة المختمفة بتمكيؿ المشركعات.

 التمكيؿ مف المؤسسات المالية اإلقميمية: يتخذ التمكيؿ مف المؤسسات المالية اإلقميمية صكرة (5
 القركض التنمكية ذات التكمفة المنخفضة، كأحيانان يتخذ صكرة الدعـ. (6
 

حث أف يضيؼ إلى ما سبؽ المساعدات اإلنمائية كالتبرعات كاليبات، كىي عبارة عف كيمكف لمبا
 إعطاء مجاني دكف مقابؿ يتطمب السعي الحثيث لمحصكؿ عميو كاالستفادة منو.

: 2013كعمكمان، يمكف حصر مصادر التمكيؿ الدكلي الخارجي ضمف األصناؼ التالية )دلكؿ، 
52:) 
 ا الدكلية العاممة في دكؿ العالـ.مصادر حككمية مف خالؿ ككاالتي - أ

 منظمات دكلية غير حككمية تعمؿ في قطاعات محددة في أنحاء العالـ. - ب
 منظمات دكلية أممية تتبع األمـ المتحدة كليا فركع حكؿ العالـ. - ت

 
 دوافع الممولينسادسًا: 

إلى تقديـ  مف البدييي أف يككف لمدكؿ المانحة مجمكعة مف الدكافع الخاصة التي تقكدىا كتدفعيا
التمكيؿ بأشكالو المتعددة لمجيات المتمقية عبر المؤسسات الدكلية المختمفة، كعادةن ما تككف ىذه الدكافع 
مف أجؿ تمبية طمكحات كأىداؼ كأجندات معينة تسعى ىذه الدكؿ المانحة إلى تحقيقيا، كتككف أحيانان 

 .معمنة كأحيانان أخرل مبيمة
لى دكافع سياسية كدكافع اقتصادية كدكافع إعالمية، باإلضافة إلى كيمكف تصنيؼ دكافع الممكليف إ

 (:32: 2014 الدكافع اإلنسانية كدكافع أخرل )البسيكني،
كتنطمؽ عادةن مف المصالح االستراتيجية كاالىتمامات السياسية الخارجية لمدكؿ  الدوافع السياسية: (1

( 1سياسية بيدفيف تكأميف ىما: )المانحة، كقد ُلّخصت أىداؼ المساعدات الممنكحة ألسباب 
تشجيع أنظمة الحكـ عمى أف تبدأ أك تكاصؿ التكفيؽ بيف سياساتيا الخارجية كحاجات الدكؿ 

بقاؤىا في السمطة.2المانحة كرغباتيا، ك)  ( دعـ أنظمة الحكـ التي تعد "صديقة" كا 
لمتطكرة، ألنيا تمثؿ تشكؿ الدكؿ النامية أىمية اقتصادية أساسية لمدكؿ ا الدوافع االقتصادية: (2

مصدر ىاـ لأليدم العاممة كالمكاد األكلية، كلتصريؼ السمع كاالستثمارات، كمف األىداؼ 
االقتصادية ضماف أسعار سكؽ أعمى، كضماف مبيعات لممزارعيف في الدكؿ المانحة، كتغمغؿ 
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مؽ بفرض التزاـ الشركات في األسكاؽ الداخمية لمدكؿ المتمقية لممساعدات كفقان لشركط تجارية تتع
 عمى ىذه الدكؿ بشراء جزء كبير مف االستيرادات مف المكاد الغذائية مف الدكؿ المانحة.

كتنبع ىذه الدكافع مف رغبة الدكؿ المانحة في تحسيف الصكرة أماـ المجتمع  الدوافع اإلعالمية: (3
 االت الككارث.الدكلي مف خالؿ تقديـ برامج مكافحة الفقر في العالـ، أك تقديـ مساعدات في ح

كىي الدكافع التي تأخذ في اعتباراتيا إنقاذ األركاح التي تعرضت لكارثة ما أك  الدوافع اإلنسانية: (4
تخفي معاناة المتضرريف أثناء حالة الطكارئ كبعدىا مباشرة، كتككف بسبب كارثة طبيعية أك بيئية 

 أك تكنكلكجية أك غيرىا مف شأنيا تعريض حياة الناس لمخطر.
كمنيا ما ييدؼ إلى تحقيؽ األمف كاالستقرار كدعـ الحمفاء حيث تمنع أم مساعدة  أخرى: أىداف (5

عف الدكؿ المعادية، أك الرشاكل الدكلية لشراء مكاقؼ دكؿ معينة أك كسب تصكيتيا أك استخداـ 
قكاعدىا العسكرية كمجاليا الجكم كيتـ مف خالؿ مساعدات اقتصادية كعسكرية. باإلضافة إلى 

لمضمر خمفيا جميعان كىك إحداث التغيير االجتماعي حتى يتـ إعادة ىيكمة الدكؿ بالصكرة اليدؼ ا
 التي تفضميا الجماعات النشطة في الدكؿ المانحة.

كما يكجد كذلؾ دكافع أخرل يمكف تصنيفيا تحت الدكافع الثقافية كالدكافع الحزبية كدكافع مف أجؿ 
 (.1146: 2012)جرار كأبك بياء، حماية الحقكؽ المدنية كالسياسية لألفراد 

نستخمص مما سبؽ أف لكؿ مانح سياستو التمكيمية كرغبتو في الدراية كالمعرؼ بآلية تكجيات الدعـ 
كطريقو صرفو، كفي نفس الكقت ىناؾ التمكيؿ الذم يؤدم إلى ترسيخ ثقافة التبعية كفرض أجندات 

ذم يقع ضمف التمكيؿ المشركط ككسيمة كأداة تمكيمية كىك ما يمكف أف نطمؽ عميو التمكيؿ المسّيس ال
 (.48: 2011ضغط عمى الحككمات أك المؤسسات األىمية )أبك حماد، 

 
 آلية حشد التمويل لممشروعاتسابعًا: 

تعتمد قدرة المؤسسات عمى تجنيد التمكيؿ الالـز لتنفيذ برامجيا كمشاريعيا التنمكية عمى فيميا 
م كانية التعامؿ معو، نظران ألف عممية التعامؿ مع مجتمع لطبيعة كخصائص مجتمع الممكليف كا 

الممكليف تتشابو مع السياسة التسكيقية لممؤسسات التجارية، حيث يستمـز ذلؾ مف المؤسسات إقامة 
قناعيـ بأىمية كضركرة البرامج كالمشاريع التي تعمؿ عمى تنفيذىا،  عالقات دبمكماسية مع الممكليف كا 

ية المجتمع الفمسطيني، كما أنيا بحاجة إلى كسب ثقة الممكليف بقدرتيا كدكرىا اإليجابي في تنم
ككفاءتيا عمى إدارة المرافؽ الخيرية كنزاىة عمميا كبعدىا عف المصالح الخاصة كتمتعيا بالمصداقية 

 (.69-68: 2005كالشفافية )شرؼ، 
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ت مطالبة بخطكات كيرل الباحث أف المؤسسات المعاصرة كمنيا البمديات في الدكؿ النامية بات
حثيثة لحشد التمكيؿ لمشركعاتيا ال سيما كأف ما تقدمو ليا الحككمة المركزية كالجباية المحمية ال يفياف 
بأدنى متطمبات التنمية المحمية في مناطؽ نفكذىا، كيمكف القكؿ بأف أبرز تمؾ الخطكات ىي أف يككف 

 لدل البمدية خطة استراتيجية لحشد التمكيؿ.
راتيجية حشد التمكيؿ "أداة أساسية ناجحة ألنيا تعمؿ عمى تركيز كتحديد األكلكيات، كتعتبر است

ككذلؾ تنكيع أنشطة جمع األمكاؿ، مما يساعد عمى تحديد األىداؼ، فاالستراتيجية تساعد في منع 
 (.Bryce, 2008: 41إضاعة الكقت كالجيد كالمكارد" )

-74: 2012مف األنشطة كىي )صالح،  كيمكف صياغة خطة حشد التمكيؿ ضمف ثالثة أنكاع
75:) 
األنشطة التمييدية: كتشمؿ: إجراء البحكث كجمع المعمكمات كتحديد كتحميؿ المجتمع كالفئات  (1

المعنية كتحديد المستفيديف في كؿ نشاط، كتحميؿ كتحديد األىداؼ كالنتائج المتكقعة كاالستراتيجيات 
 خ.ال...  ،نشطة، ككضع برنامج زمني لمتنفيذكاأل

األنشطة التنفيذية: كتشمؿ: بناء القاعدة الشعبية كتعبئة المجتمع كتعزيز جيكد التكعية، كاستخداـ  (2
قامة االحتفاالت كالمقاءات كالمؤتمرات،  كسائؿ اإلعالـ، كاالتصاؿ بصناع القرار كالشركاء، كا 

 طباعة كتكزيع المكاد الدعائية كما إلى ذلؾ.
لى أم مدل حققت األىداؼ المرجكة منيا كلعؿ  أنشطة ما بعد الحممة: كذلؾ لتقييـ (3 مدل نجاحيا كا 

عداد تقرير تفصيمي يكضح الخطكات كالنتائج التي تـ  أىـ ىذه األنشطة ىي: التكثيؽ الجيد كا 
 التكصؿ إلييا، كالمتابعة الجيدة لمشراكات كالعالقات التي تـ تكطيدىا بناؤىا أثناء الحممة.

كيؿ أف تراعي المنظمة بعض األمكر التي تعد بمثابة محّفزات كما يجب عند تنفيذ خطة حشد التم
 لمجيات المانحة عمى اختالفيا كمنيا:

  اإلدارة الرشيدة: مثؿ كجكد رؤية كرسالة كأىداؼ كاضحة لممنظمة، ككتابة مقترحات مشاريع حسب
 ظمة.األصكؿ العممية، كطرح المشاريع التي تتناسب مع طبيعة نشاط المنظمة، كحسف أداء المن

  ،االلتزاـ بمبادئ الشفافية: مثؿ كجكد التدقيؽ المالي الداخمي كالخارجي، ككجكد نظاـ مالي متطكر
 كفعالية رقابة مجمس اإلدارة عمى أداء اإلدارة التنفيذية.

  االلتزاـ بشركط الممكليف: مثؿ تبني المنظمة أنكاع معينة مف المشاريع يدعميا الممكؿ، كسعي
ىداؼ الممكؿ، كالمساىمة في نشر ثقافة كقيـ الممكؿ )جرار كأبك بياء، المنظمة إلى تحقيؽ أ

2012 :1147.) 
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: 2005أما الخطكات العممية الالزمة لمقياـ بعممية حشد التمكيؿ فيمكف تكضيحيا كما يمي )شرؼ، 
59:) 
 إعداد المشاريع كالبرامج بشكؿ عممي كسميـ كبما يتناسب مع أىداؼ المؤسسة كرسالتيا. (1
رفاؽ منشكرات  (2 االتصاؿ بالمؤسسات المانحة العاممة ضمف مجاؿ مشاريع كبرامج المؤسسة، كا 

كتقارير عف المؤسسة كمجاؿ عمميا كأىدافيا كالمشاريع التي نّفذتيا، كعدد الفئات المستفيدة مف 
 خدماتيا، كذلؾ إلقناع المؤسسات المانحة بجديتيا ككفاءتيا كمصداقيتيا.

لؤسسة عمى شبكة اإلنترنت تكضح أىداؼ كنشاطات المؤسسة، ككذلؾ إقامة مكاقع خاصة با (3
 استغالؿ كسائؿ اإلعالـ األخرل لنشر أىدافيا كمشاريعيا.

استغالؿ المناسبات الكطنية كالدينية إلبراز أنشطة كفعاليات المؤسسة بشكؿ يظير دكرىا اإليجابي  (4
 رعات.في خدمة المجتمع، كبالتالي استغالؿ ذلؾ في حمالت جمع التب

إشراؾ الشخصيات الكطنية كاإلسالمية ذات السمعة كالمصداقية في حمالت جمع التبرعات، كفي  (5
 االتصاؿ بالمؤسسات المانحة، ككف تمؾ الشخصيات تزيد مف ثقة الممكليف بالمؤسسة.

استخداـ المؤسسة كسائؿ تكثيؽ ألنشطتيا كبرامجيا المنّفذة لتدعيـ ثقة الممكليف بمصداقيتيا،  (6
 ثقة ممكليف آخريف تسعى المؤسسة لبناء عالقات معيـ لدعـ برامج أخرل. كلكسب

استغالؿ المكاسـ كالظركؼ التي تزيد فييا تبرعات المانحيف، كنياية العاـ أك عند حدكث أحداث  (7
 تزيد مف التعاطؼ الدكلي مع المجتمع الذم يتمقة خدمات المؤسسة.

 عيوب التمويل الدوليثامنًا: 
المزايا الكثيرة لمتمكيؿ الدكلي كدكره الكاضح في دفع عجمة التنمية في البمداف النامية أك بالرغـ مف 

تمؾ التي تمر بأزمات مالية، كمساىمتو في تحقيؽ مستكيات عالية مف الرفاىية االجتماعية كالسياسية 
 ؿ.كالثقافية، إال أف ىناؾ بعض العيكب التي تشكبو كتجعؿ منو مصدران غير مكثكؽ لمتمكي

 (:85: 2009)أبك مصطفى، كيمكف إجماؿ أبرز عيكب التمكيؿ الدكلي في النقاط التالية 
 عدـ انتظامو مما يصعب معو االعتماد عميو كمصدر دائـ لمتمكيؿ. (1
عدـ كضكح القكاعد التي تمنح عمى أساسيا المساعدات كالمعكنات الفنية مما يعني عدـ العدالة في  (2

 تكزيعيا.
األحياف عمى استخداـ ىذه المساعدات لتنفيذ مشركعات بعينيا يطمبيا  تجبر الدكلة في بعض (3

 المانح مقدمان، مما قد يتعارض مع أكلكيات المجتمع في التنمية.
: 2011)أبك حماد، كيمكف إضافة مجمكعة أخرل مف العيكب التي تعترم التمكيؿ الدكلي، كمنيا 

49): 
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لدل المؤسسات المتقدمة لممنح، بدالن مف أف تنخرط التمكيؿ الدكلي يعزز ثقافة التبعية كالتكاسؿ  (4
 ىذه المؤسسات في بناء تكافؽ كتفكير استراتيجي يكصؿ إلى أجندات كطنية محمية.

التمكيؿ الدكلي يفرض شركطان ميينة أخالقيان عمى المؤسسات المتمقية لممنح، منيا عمى سبيؿ  (5
 المثاؿ التعيد كاإلقرار بمكافحة اإلرىاب.

ة الشديدة التي تفرضيا المنظمات الدكلية غير الحككمية كالمنظمات الكسيطة كالمانحيف البيركقراطي (6
 لمحصكؿ عمى المنح.

التمكيؿ الدكلي يؤدم إلى خمؽ حالة مف التبعية المالية لدل المؤسسات المتمقية لممنح، ككنيا تمنع  (7
كف أف تساىـ في اعتماد ىذه غالبان استخداـ ما يقّدـ مف منح في تنفيذ مشاريع مدّرة لمدخؿ مف المم

 المؤسسات عمى نفسيا ماليان.
التمكيؿ الدكلية يؤدم إلى خمؽ حالة مف التنافس اليّداـ عمى مصادر التمكيؿ بيف المؤسسات  (8

الباحثة عف التمكيؿ، األمر الذم ينجـ عنو العزلة المينية كغياب التنسيؽ كالشراكة الحقيقية بيف 
 تمؾ المؤسسات.

 
 رفع كفاءة المساعدات اإلنمائيةسبل تاسعًا: 

يعتمد عمى عدة عكامؿ أىميا )أبك مصطفى،  اإلنمائية المساعدات استخداـ كفاءة بأف القكؿ كيمكف
2009 :85-86:) 

 كاالنفتاح االقتصادم فعالة، كنقدم مالي إصالح كبرامج رشيدة، اقتصادية سياسات كجكد (1
 .اإلدارة في اإلدارم كاإلصالح

 تعاكف يستدعي كالذم الدكلية، كالمنظمات المساعدات، مف المستفيدة الدكؿ بيف كالتنسيؽ التعاكف (2
 المانحة الدكؿ عمى فاف العاـ، القطاع مع المدني المجتمع كمؤسسات القطاع الخاص مف كؿ

الدكؿ  مع بيف كالتنسيؽ التعاكف عمى تعمؿ أف التنمكية كالمؤسسات الدكلية كالمنظمات كالييئات
 فنية كتنفيذ أـ مالية سكاء المساعدات تخصيص كفاءة لرفع مشكالتيا حؿ عمى كالعمؿ المستفيدة،

 .التنمكية كالخطط البرامج
 اإلصالح االقتصادم برامج تتبنى التي النامية الدكؿ قدرة لزيادة المساعدة لتقديـ المالئـ التكقيت (3

 لتنفيذ الماؿ المطمكب تييئة طريؽ عف بكفاءة البرامج ىذه تنفيذ عمى الييكمي كالتكيؼ كاإلدارم
 مف لمحد التي تعمؿ االجتماعية البرامج كدعـ جانب مف االجتماعي االقتصادم اإلصالح

 .آخر جانب مف لإلصالح السمبية االنعكاسات
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 دكرا حيكيا اإلنمائية المساعدات تمارس بحيث كالفنية المالية المساعدات مف مناسبة تكليفة عمؿ (4
قامة الخدمات، قطاع كتنمية اإلصالح، برامج كدعـ تمكيؿ في ليس  بؿ فحسب، البنية االرتكازية كا 
 .التنمكية كالسياسة الخطط كالبرامج كضع عند الخاصة الفنية كالمشكرة العكف تقديـ في أيضا

 
 معوقات حشد التمويل في الوقت الحاضرعاشرًا: 

تعتبر مسألة التمكيؿ الدكلي مف األمكر األكثر تعقيدان بسبب ارتباطيا بالعديد مف القضايا ذات 
الحساسية العالمية مثؿ مدل تأثير التمكيؿ الدكلي عمى صنع القرارات الداخمية، كارتباطو بمكضكع 

ة التكافؽ بيف السيادة الكطنية لمدكؿ المتمقية في مقابؿ فكرة المجتمع المدني العالمي، كمدل درج
أكلكيات الجيات المانحة كالمنظمات الدكلية التي تكجو ىذا التمكيؿ كبيف االحتياجات الحقيقية 
كأكلكياتيا بالنسبة لمجتمع الدكؿ المتمقية لمدعـ، ىذا باإلضافة إلى غياب فرص التكافؤ في الحصكؿ 

نحة فرض شركطيا عمى الجية عمى ىذا التمكيؿ، كالذم يشير بدرجة كبيرة إلى استطاعة الجية الما
 (.43: 2011)أبك حماد، المتمقية ليذا التمكيؿ كالدعـ 

كلعؿ مف أبرز الصعكبات كالمعكقات التي تحد مف قدرة المنظمات عمى حشد التمكيؿ ما يمي 
 (:79: 2005)شرؼ، 

 صعكبة التنكع في مصادر التمكيؿ. (1
 عدـ تكفر ككادر متخصصة لتنمية المكارد المالية. (2
 فاية مصادر التمكيؿ لتغطية مصركفات المؤسسة.عدـ ك (3
 عدـ إجادة التعامؿ مع المانحيف. (4

كاقع التمكيؿ الخارجي كالتي تناكلت  (1162: 2012)جرار كأبك بياء، كما أشارت دراسة 
إلى كجكد مجمكعة أخرل مف  لممنظمات األىمية العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة في الضفة الغربية

 لتي تصعب مف عممية حشد التمكيؿ كالحصكؿ عمى المساعدات كالمنح الدكلية كمنيا:المعكقات ا
 المنافسة غير البناءة بيف المنظمات األىمية لمنيؿ بالتمكيؿ. (5
 كثرة المنظمات األىمية الفمسطينية الطالبة لمتمكيؿ. (6
 ضعؼ أداء المنظمات األىمية. (7
 لتقديـ الدعـ لممنظمة.ضعؼ قدرات المنظمة األىمية في إقناع الممكؿ  (8
 عدـ قبكؿ الممكؿ لمخط السياسي لممنظمة األىمية. (9

 عدـ انسجاـ رسالة المنظمة كأىدافيا مع اتجاىات الممكؿ. (10
 عدـ قدرة المنظمة األىمية عمى بمكرة مقترحات مشاريع حسب األصكؿ العممية. (11
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 التعارض في األيديكلكجيا بيف المنظمة األىمية كالممكؿ. (12
 ممكؿ بجدكل المشاريع المطركحة مف المنظمة األىمية.عدـ قناعة ال (13
 عدـ االلتزاـ بمبدأ الشفافية في العمؿ األىمي. (14
 عدـ دعـ المنظمة األىمية لممشركع السممي المطركح. (15
 

 مجاالت تفعيل دور العالقات الدولية في حشد التمويلحادي عشر: 
مف قبؿ دكؿ العالـ، في الكقت الذم  لقد أصبح التمكيؿ الدكلي مف المكضكعات الجديرة باالىتماـ

أصبحت فيو العكلمة سمة مميزة لألسكاؽ الدكلية كالمعامالت الخارجية بيف الدكؿ، كالتغيرات الحديثة 
كالتطكرات المتسارعة عمى صعيد العالقات االقتصادية الدكلية، كأصبحت دراسة التمكيؿ الدكلي تشكؿ 

يف الدكؿ، ألف عمميات االستثمار كالتنمية االقتصادية إحدل أىـ مرتكزات العالقات االقتصادية ب
كالبشرية أصبحت عاجزة عف تحقيؽ أىدافيا دكف مرافقة التمكيؿ الدكلي ليا خصكصان في الدكؿ النامية 

 .(30: 2011)أبك حماد، 
ي لقد أصبح التمكيؿ الدكلي أحد أىـ اآلليات العالمية التي تتشكؿ في إطارىا العالقات الدكلية التك 

يدكر حكليا جدؿ مستمر عمى كافة المستكيات كبيف مختمؼ المتخصصيف كالمتعمقيف حكؿ مدل 
: 2011)أبك حماد، ضركرة االعتماد عمى التمكيؿ الدكلي كأحد أىـ آليات تحقيؽ التنمية داخؿ الدكؿ 

30). 
 الشراكة الفاعمة:المشاركة و المجال األول:  (1

المياديف، كالدكر الجديد الذم البد أف تضطمع بو الييئات إف مجمؿ التحكالت التي مّست مختمؼ 
المحمية، خاصة في ظؿ عدـ كفاية المخصصات المالية ليا مف طرؼ السمطة المركزية، كفي ظؿ 
زيادة الطمب المحمي عمى الخدمات، يفرض عمييا ضركرة خمؽ عالقات مع المحيط الخارجي 

إف مسئكلية تحقيؽ التنمية المحمية في منطقة كخصكصان المؤسسات المانحة كجميكر الممكليف، 
جغرافية ما يقع عمى كاىؿ الييئة المحمية المسئكلة عف تمؾ المنطقة بالدرجة األساس، كبالتالي فإف ىذه 
الييئة المحمية مضطرة إلى خمؽ مصادر تمكيمية جديدة تضمف ليا سيكلة مالية مستقرة تساعدىا عمى 

 سعى ليا بما ال يتعارض مع القكانيف المعمكؿ بيا في الدكلة.تحقيؽ األىداؼ التنمكية التي ت
كلقد بدأ مفيـك الشراكة في السنكات األخيرة ُيطرح كصيغة جديدة لكافة أشكاؿ العالقات بيف 
مختمؼ الكيانات عمى كافة المستكيات، كتستيدؼ ىذه الصيغة تحقيؽ أفضؿ استغالؿ لممكارد المتاحة 

تعظيـ الفكائد ليذه األطراؼ، كيقصد بتعظيـ الفكائد ىنا: ذلؾ العائد الذم ألطراؼ الشراكة، بما يضمف 
يفكؽ نظيره في حالة استخداـ كؿ طرؼ إلمكانياتو منفردان دكف شراكة، كتنيض ىذه الصيغة عمى 
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أساس مبدأ التناسب بيف اإلمكانيات كعائدىا بالنسبة لكؿ طرؼ، كبشرط أف يشعر كؿ طرؼ بأنو 
 (.233: 2013عادؿ مف ىذه العكائد )رضكاف، يحصؿ عمى نصيبو ال

كالشراكة ىي آلية عمؿ تيدؼ لحؿ المشكالت المعقدة أك تنفيذ مشاريع التنمية الضخمة بكفاءة 
نما مف خالؿ أداة ال تمثؿ بشكؿ مطمؽ الحككمة  كفاعمية كالتي ال يمكف تنفيذىا مف قبؿ طرؼ كاحد كا 

نما االستفادة  القصكل مف ميزات كؿ قطاع لمعمؿ معا، كبالتالي فإف الشراكة أك بشكؿ مطمؽ السكؽ كا 
ىي عالقة بيف الشركاء لحشد المكارد كاالستغالؿ األمثؿ ليذه المكارد بيدؼ التطكير كتذليؿ معكقات 

 (.43: 2013التنمية التي تكاجو القطاع العاـ )العربي، 
إلى: عمؿ عقد بيف اثنيف أك أكثر  ( عمكمان Partnershipكيشير المعنى الداللي لمفيكـ الشراكة )

لمقياـ بعمؿ مشترؾ، بمعنى تظافر الجيكد بيف األشخاص أك المنظمات الحككمية كاألىمية عمى 
المستكل المحمي أك الكطني في مكاجية مشكمة، مف خالؿ اتصاؿ فاعؿ لمكصكؿ إلى اتفاؽ، كمف 

-36: 2005ا كمتابعتيا )محركس، خالؿ التنسيؽ في إعداد المشركعات كالبرامج كاألنشطة كتنفيذى
37.) 

كبالتالي فالشراكة ىي عالقة بيف طرفيف أك أكثر، تتكجو لتحقيؽ النفع العاـ أك الصالح، كتستند 
عمى اعتبارات المساكاة كاالحتراـ كالعطاء المتبادؿ الذم يستند عمى التكامؿ، حيث يقدـ كؿ طرؼ 

: 2012تعظيـ المردكد كتحقيؽ األىداؼ )أبك الحديد، إمكانيات بشرية كمادية كفنية، أك جانب منيا، ل
25.) 

كبتطبيؽ مفيكـ الشراكة عمى صعيد العالقات العامة بشكؿ عاـ كالعالقات الدكلية بشكؿ خاص 
فإف ذلؾ سكؼ يؤدم إلى تكامؿ األدكار كزيادة نسبة المساىمة اإليجابية التطكعية الفعالة كتحقيؽ 

 طراؼ الشراكة كبالتالي تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.أفضؿ استغالؿ لممكارد المتاحة أل
ال يحمؿ معنى اإللزاـ مثؿ الشراكة التي تشتمؿ عمى اتفاقيات ممزمة ليا المشاركة نشاط اختيارم 

فالمشاركة تقكـ عمى تقديـ اإلسيامات طكاعيةن مف قبؿ األفراد فيي غير ممزمة ليـ بأم  .أطر قانكنية
(. كىي عممية تنظيمية تيدؼ إلى مشاركة اإلدارة لجميع 237: 2013كاجبات أك حقكؽ )رضكاف، 

 (.Al Yahya, 2005: 389) العامميف في مراحؿ صنع القرار
في الحقيقة، ىناؾ عدد مف المراحؿ بيف أف يقرأ شخص ما أك مؤسسة ما عف المنظمة في اإلعالـ 

ؿ العالقات العامة ىي مف يقـك كبيف قياـ ىذا الشخص أك ىذه المؤسسة بتقديـ الدعـ المالي ليا، كلع
بجسر اليكة التي تقع بيف ىاتيف المرحمتيف، كمف المعمـك أف مكظفي حشد التمكيؿ في المنظمة يعممكف 
بجد الستقطاب كجمب التمكيؿ مف المانحيف، في حيف أف دكر العالقات العامة ىنا يتمثؿ في بناء 

التمكيؿ في حمالتيـ المختمفة كجزء مف كتكرير الرسائؿ األساسية التي يستخدميا مكظفك حشد 
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استراتيجية منسقة لزيادة المكارد المالية لممؤسسة. مما سبؽ تتضح أىمية قياـ كؿ مف فريؽ العالقات 
العامة كفريؽ حشد التمكيؿ بالدفع في نفس االتجاه كأف تككف جيكدىما مبنية عمى أسس مف المشاركة 

 (.Amazon PR Limited, 2013: 2) لممعمكمات بشكؿ منتظـ
أما العمؿ الجماعي فاليدؼ منو التركيز عمى التعاكف كبناء ركح الفريؽ في ظؿ ضكابط كمعايير 
جيدة، كالعمؿ الجماعي يتطمب تدريبان عمى آليات العمؿ الجماعي، كزيادة الرضا الكظيفي كاالنتماء، 

حؿ المشكالت، كاتخاذ قرار كسيكلة حؿ المشكالت، كتدعيـ االتصاؿ بيف األفراد، كتبادؿ الخبرات ل
 (.97: 2007أكثر رشدان )المصرم، 

كالعالقات الدكلية ىي سمسمة مف المبادالت المادية كالمعنكية التي تتـ في إطار اجتماعي معيف 
(. كبالتالي فإف لممشاركة كالعمؿ الجماعي انعكاسات ىامة 5)األكاديمية العربية المفتكحة، ب. ت: 

العالقات الدكلية في المؤسسات المعاصرة عامة، كفي البمديات كالييئات عمى تنمية كتطكير دكر 
 المحمية خاصة كبالتحديد في التشبيؾ مع المانحيف كحشد التمكيؿ ليا.

 
 المجال الثاني: االتصال والتواصل: (2

 مف مزاياه، االستفادة باتجاه تركيز دفعت بو، المرتبطة كالعكامؿ لالتصاؿ، المتزايدة األىمية إف
 التي األكضاع كتحسيف أقكل بانتشار ارتباط ذات لتصبح تدريجيان  بدأت االتصاؿ كسائؿ كاف اصةخ

: 2011جماعية )حسيف،  بصكرة االتصاؿ أك لكسائؿ الشخصي االستخداـ سكاء اليـك البمداف تعيشيا
(. كيعرؼ االتصاؿ بأنو فعؿ حينما يككف المعنى الذم يقصده المرسؿ ىك الذم يصؿ إلى 192

 (.229: 2014 المستقبؿ )عباس،
 المفرد بصيغة الكممة المعاني، كتستخدـ تناقؿ عممية عمى( Communicationاالتصاؿ ) كيقـك
 أك نفسيا، إلى الرسائؿ فتشير الجمع صيغة كأما معنى نقؿ طريقيا عف يتـ عممية إلى لإلشارة

 فييا كاألصؿ االتصاؿ، لكممة المفظي المدلكؿ عمى فييا كاألصؿ اتصاؿ، االتصاؿ، ككممة مؤسسات
 إليو، فنقكؿ: كانتيى بمغو بمعنى، كصكالن  الشيء كالى، الشيء فالف كصؿ )كصؿ(: العربية في المغة
 (.193: 2011الخبر )حسيف،  إلي ككصؿ الخبر كصمني

أما التكاصؿ فيك عممية نقؿ كتبادؿ لممعمكمات كاألفكار كالمشاعر بيف طرفيف يطمؽ عمى احدىما 
اآلخر مستقبؿ، مف أجؿ تكصيؿ رسالة مف أحدىما إلى اآلخر لتحقيؽ أىداؼ معينة، كيتـ ذلؾ مرسؿ ك 

داخؿ بيئة يطمؽ عمييا بيئة االتصاؿ، ككظيفة التكاصؿ ليست دائمان نقؿ المعمكمات كاألخبار أك تبادؿ 
الفة األفكار كاآلراء كالخبرات كنحك ذلؾ، فربما اقتصرت كظيفة التكاصؿ عمى عمؿ جك مف المؤ 

 (.229: 2014 )عباس،االجتماعية التي تعد مؤثران عاطفيان 
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كيرل الباحث أف مفيكمي االتصاؿ كالتكاصؿ في مجاؿ العالقات الدكلية يكمالف يعضيما البعض، 
عمى الرغـ مف أف االتصاؿ قد يحدث مف طرؼ كاحد، كقد يستجيب الطرؼ اآلخر أك يرفض، أما 

 .رفيفبيف ط تبادليةعالقة  فيكلتكاصؿ ا
 : تمكين العاممين:لثالمجال الثا (3

التمكيف ىك أحد المداخؿ اإلدارية لتزكيد العامميف ببعض السمطات التي تتيح ليـ القدرة عمى مزاكلة 
أعماليـ كمسئكلياتيـ، كما يعتبر التمكيف مف االستراتيجيات التي تمجأ إلييا المؤسسات المعاصرة لتحديد 

 ما الذم يمكف أف يتـ لتحسيف جكدة أداء العمؿ. 
يعني نقؿ السمطات الكافية لمعامميف لكي يتمكنكا مف أداء المياـ  (Empowerment) التمكيف

المككمة إلييـ بحرية دكف تدخؿ مباشر مف اإلدارة، مع دعـ قدراتيـ كمياراتيـ بتكفير المكارد الالزمة 
 (.10: 2003كالمناخ المالئـ كتأىيميـ فنيان كسمككيان، كقياس األداء بناء عمى أىداؼ كاضحة )أفندم، 

الرغـ مف االختالؼ في التعريفات الكاردة مف المؤلفيف لكصؼ مفيكـ تمكيف العامميف، لكف كعمى 
الغالبية تتفؽ عمى أف التمكيف لو العديد مف الفكائد عمى المستكل الفردم كالجماعي كالتنظيمي، كما أف 

د األفراد تمكيف العامميف يمكف أف يقكد إلى تحسيف الكفاءة كالتخفيؼ مف ضغكط العمؿ، حيث يساع
عمى التعامؿ مع األحداث التي تتطمب جيدان عاليان، ألنو يزكدىـ بمصادر ىامة كاالستقاللية، 
كالمشاركة في اتخاذ القرار، كالشعكر بالكفاءة، كما يؤدم التمكيف إلى امتالؾ تأثير إيجابي ألدكار 

اتيـ، كما يمكف اعتبار العامميف، كيمنح العامؿ إحساسان كاضحان عف ما يقدمكه مف مساىمات لمنظم
 (.69: 2011التمكيف أداة لمتغيير التنظيمي )الخشالي، 

كااللتزاـ بالتمكيف مف قبؿ المستكيات اإلدارية العميا في المؤسسة يعتبر شرطان ضركريان مف شركط 
التغيير، حيث يتأثر النظاـ ككؿ عندما يسيـ كؿ مستكل مف المستكيات اإلدارية في نتيجة التغيير 

(Fetterman and Wandersman, 2004: 21.) 
كمما ال شؾ فيو أف تمكيف مكظفي العالقات الدكلية في البمديات عف طريؽ منحيـ الصالحيات 
كتخكيميـ بالسمطات الكافية لمقياـ بعمميات حشد التمكيؿ مف شأنو أف يطكر مف دكرىـ في ىذه الميمة 

م إلى دعـ مكازنتيا التطكيرية كمساعدتيا عمى كبالتالي يعكد عمى المؤسسة بناتج مالي مممكس يؤد
 تحقيؽ متطمبات التنمية المحمية.

 المجال الرابع: التدريب المستمر: (4
التدريب المستمر ىك أداة التنمية ككسيمتيا، كىك عممية منظمة كمكجية لتحسيف أداء العامميف 

 كتنمية مياراتيـ كقدراتيـ.
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المنظمة، كالمخطط ليا لتزكيد المتدربيف بميارات الجيكد "بأنو ( Training)كيعرؼ التدريب 
كمعارؼ كخبرات متجددة تستيدؼ إحداث تغييرات إيجابية مستمرة في خبراتيـ كاتجاىاتيـ كسمككيـ مف 

(. كيؤكد البعض عمى أف التدريب المستمر يحقؽ 14: 2003)الطعاني،  "أجؿ تطكير كفاية أدائيـ
لمعامميف تتمثؿ بالنسبة أبرز فكائد التدريب فمف عمى حد  سكاء،  نظمةلملممتدربيف كاعددان مف الفكائد 

مساعدتيـ في تحسيف فيميـ لممنظمة كتكضيح أدكارىـ فييا، كمساعدتيـ في حؿ مشكالت العمؿ،  :في
كتنمية الدافعية نحك األداء كخمؽ فرص لمنمك كالتطكر لدييـ، كمساعدتيـ في تقميؿ التكتر الناجـ عف 

 ة أك الميارة، كمساىمتو في تنمية القدرات الذاتية لإلدارة كالرفاىية لدل العامميفالنقص في المعرف
لممنظمة كتتمثؿ في: إزالة  بالنسبة أبرز فكائد التدريبفي حيف أف مف . (187: 2003)عباس، 

كمعالجة نقاط الضعؼ في األداء، سكاء األداء الحالي أك المستقبمي المتكقع، مما يؤدم إلى زيادة 
نتاجية كاألداء التنظيمي، كتحسيف المعارؼ كالميارات الخاصة بالعمؿ في كؿ مستكيات المنظمة، اإل

كتمكيف المنظمة مف حؿ مشاكميا كاتخاذ قراراتيا بفعالية أكثر، كالمساعدة في تجديد كتحديث 
ؼ المعمكمات التي تحتاجيا المنظمة لصياغة أىدافيا كتنفيذ سياساتيا، كالمساىمة في ربط أىدا

العامميف بأىداؼ المنظمة، كتطكير أساليب القيادة كترشيد القرارات اإلدارية، كالمساعدة في خمؽ 
االتجاىات اإليجابية لدل العامميف نحك العمؿ كالمنظمة، كمساعدة العامميف عمى التعرؼ عمى األىداؼ 

مكانياتياالتنظيمية، كالمساىمة في انفتاح المنظمة عمى المجتمع الخارجي بيدؼ تطكير ب  رامجيا كا 
 .(26: 2010)المصدر، 

كالعالقات الدكلية ليا مكضكع متفؽ عميو إلى حد ما بيف دارسييا، يتكفر لو إطار مف المفاىيـ 
كحدكد تفصمو عف غيره، كذلؾ فثمة اتفاؽ معيف حكؿ فركعيا كتنظيميا كمناىجيا )األكاديمية العربية 

 (.17المفتكحة، ب. ت: 
عالقات الدكلية كالتعامؿ مع المانحيف بشكؿ خاص يتميز بحساسية كخصكصية كنظران لككف حقؿ ال

عاليتيف، لذا فإنو يتطمب مف القائميف بو أف يككنكا عمى قدر  مف العمـ كالخبرة كالميارة كالدراية بأساليب 
ما التعامؿ كالتشبيؾ مع ىذه الفئة القّيمة مف الجميكر بشكؿ يعزز مف ثقة ىذه الفئة في المؤسسة ب

يدفعيا في المحصمة لمقياـ بدعـ المؤسسة كتبني رؤيتيا، كلعؿ ىذا األمر ال يتأّتى إال مف خالؿ برامج 
 تدريبية مكثفة تتناكؿ مجمؿ زكايا كميارات ىذه الكظيفة.

كمما سبؽ نستنتج أف لمتدريب أثر كبير عمى تحسيف كتفعيؿ دكر العامميف في حقؿ العالقات 
 كسابيـ الميارات المعرفية كالعممية المستخدمة في ميداف عمميـ.الدكلية كحشد التمكيؿ كا  

  



 

98 

 

 :والتحسين المستمر المجال الخامس: اإلبداع الميني (5
اإلبداع مطمب أساسي لتحقيؽ التقدـ حيث ينقؿ العمؿ مف مجرد ممارسات تقميدية ركتينية إلى 

 .ممارسات إبداعية تحقؽ الجكدة كالتميز
أداة أساسية لنمك المؤسسة كبقائيا في ظؿ المتغيرات ( Innovation)كيمثؿ اإلبداع الميني 

المعاصرة، فيك يساعد عمى تقديـ حمكؿ إبداعية مبتكرة لممشكالت الحالية كالتنبؤ بالمشكالت 
 (.Colwell, 2001: 6) المستقبمية، مما يعمؿ عمى تحسيف األداء كزيادة اإلنتاجية

لمؤسسات كتحقيؽ أىدافيا كعممياتيا كتحسيف أداء العامميف كيظير دكر اإلبداع في زيادة فعالية ا
بيا، كىك ما تسعى إليو أية مؤسسة كانت كفي أم مجتمع، كُيعد كذلؾ مطمبان رئيسيان كمؤشران يستدؿ مف 
خاللو عمى نجاح المؤسسات أك فشميا في تحقيؽ األىداؼ، كالمؤسسة التي ال تضع اإلبداع ىدفان 

مصيرىا التردم كاالنييار، فاإلبداع يجعؿ الممارسة اإلدارية تمعب دكران  أسمى مف أىدافيا، سيككف
فاعالن في حؿ الكثير مف المشكالت اإلدارية في المؤسسات التربكية، كمع مركر الزمف فإف اإلدارة 
تزداد تعقيدان كالتكنكلكجيا تتغير، كعمى اإلدارة أف تككف قادرة عمى معالجة الكثير مف العالقات عالكة 
عمى االىتماـ بالتنظيـ كاالبتكار، كيعتبر تطكير اإلدارة أمران ميمان لكي تمارس مسئكلياتيا األساسية 

 (.155: 2011بنجاح )عاشكر، 
كالعالقات الدكلية ىي ظاىرة متحركة تتسـ بالديناميكية، كما أنيا متطكرة كمتجددة بحسب العكامؿ 

دكر أفعاؿ سمبية كانت أك إيجابية، كيؤثر عمى سيرىا كالظركؼ التي تطرأ عمييا كما يستمزمو ذلؾ مف ر 
عكامؿ تتشابؾ كتتداخؿ لتككف الحصيمة النيائية مف األفعاؿ كالتصرفات كالسمككيات )األكاديمية العربية 

(. كىنا يتبيف أىمية اإلبداع في العالقات الدكلية كانعكاسو عمى تفعيؿ دكرىا في 5المفتكحة، ب. ت: 
 المنظمات. حشد التمكيؿ لمشارع

 
 :خالصةال

تناكؿ الفصؿ في مكضكع التمكيؿ مف حيث المفيكـ كاألنماط المتبعة فيو، كما تـ التعرؼ عمى 
أبرز الدكافع الكامنة كراء قياـ الممكليف بتقديـ الدعـ كالتمكيؿ بأشكالو المختمفة لمدكؿ كالمنظمات، 

مة المتمقية لممنحة كالمجتمع الذم تنشط كتطرؽ الفصؿ إلى أىـ آثار كعيكب التمكيؿ الدكلي عمى المنظ
فيو ىذه المنظمة. كتناكؿ الفصؿ كذلؾ متطمبات حشد التمكيؿ كاآلليات التي يمكف اتباعيا ضمف 
استراتيجية كاممة لمقياـ بعممية حشد التمكيؿ عمى نحك كفؤ كفعاؿ يحقؽ أىداؼ المنظمة. كما شرح 

شد تمكيؿ ناجح لممؤسسات، ككذلؾ تـ اختيار مجمكعة الفصؿ أبرز المعكقات التي تحكؿ دكف القياـ بح
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مف المجاالت التي يمكف مف خالليا تفعيؿ دكر العالقات الدكلية في حشد التمكيؿ لممشاريع في 
 .كعمى األخص في البمديات المؤسسات المعاصرة
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 : بمديات محافظات غزةالرابعالفصل 
 

 مقدمةأواًل: 

 مفيوم اإلدارة المحميةثانيًا: 

 نشأة اإلدارة المحميةثالثًا: 

 اإلدارة المحمية والحكم المحميرابعًا: 

 التطور التاريخي لإلدارة المحمية في فمسطينخامسًا: 

 بمديات محافظات غزةسادسًا: 

 العالقة بين البمديات ووزارة الحكم المحمي في فمسطينسابعًا: 

 أىمية وأىداف البمدياتثامنًا: 

 ووظائف البمدياتميام تاسعًا: 

 مصادر اإليرادات وأوجو النفقات في بمديات محافظات غزةعاشرًا: 

 التحديات التي تواجو بمديات محافظات غزةحادي عشر: 

 الخالصة
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 مقدمةأواًل: 
مفيـك اإلدارة المحمية كنشأتيا كتاريخ تطكرىا مع تكضيح الفرؽ بينيا كبيف الحكـ  الفصؿيتناكؿ ىذا 

المحمي، كما يتطرؽ المبحث إلى شرح المركزية كالالمركزية في اإلدارة بشكؿ عاـ كميزات كعيكب كؿ 
ت منيما، كيتناكؿ التطكر التاريخي لإلدارة المحمية في فمسطيف مع إلقاء الضكء عمى بمديات محافظا

غزة الكبرل كتصنيفاتيا المختمفة، ثـ يشرح المبحث طبيعة العالقة المكجكدة بيف البمديات مف جية كبيف 
كزارة الحكـ المحمي مف جية أخرل، مع ذكر أىمية كأىداؼ كمياـ ككظائؼ البمديات كمصادر إيراداتيا 

 كأكجو نفقاتيا، مع شرح أبرز التحديات التي تكاجو عمميا.
 

 اإلدارة المحمية مفيومثانيًا: 
تعتبر اإلدارة المحمية فرعان مف فركع اإلدارة العامة، فيي بمثابة القاعدة األساسية كالعريضة 
لمديمقراطية الشعبية، كتسعى الدكؿ الحديثة عمى اختالؼ أشكاليا كنظـ الحكـ فييا إلرساء قكاعدىا 

بكاجباتيا، كىي تمثؿ بذلؾ المدرسة  إيمانان منيا بأنيا الكسيمة المثمى لحسف أداء كظائفيا كقياميا
 االبتدائية لمشعب التي تتخرج منيا الكفاءات اإلدارية المستقبمية عمى المستكل القكمي.

( مفيكـ اإلدارة المحمية بأنيا "نقؿ بعض السمطات اإلدارية مف 33: 2003) يعّرؼ العدكاني
المحمية تحت رقابة الحككمة المركزية"،  الحككمة المركزية إلى ىيئات محمية تشكؿ لتتكلى إدارة الشئكف

( اإلدارة المحمية بمثابة المركزية إدارية كيعّرفيا بأنيا "تكزيع 95: 2011) ماضيفي حيف يعتبر 
لمكظيفة اإلدارية بيف الحككمة المركزية كىيئات منتخبة أك محمية تباشر اختصاصتيا تحت إشراؼ 

يراد بو دارة المحمية بأنيا "أسمكب مف أساليب التنظيـ اإلدارم الحككمة المركزية كرقابتيا". كما تعّرؼ اإل
تكزيع الكظيفة اإلدارية بيف السمطة المركزية في الدكلية كبيف الييئات اإلدارية المتخصصة عمى أساس 

 (.46: 2010، عكض" )إقميمي لتباشر ما يعيد بو إلييا تحت رقابة ىذه السمطة
أنيا أسمكب إدارم يجرم بمقتضاه تقسيـ الدكلة إلى كحدات ذات كما يمكف تعريؼ اإلدارة المحمية ب

مفيكـ محمي يشرؼ عمى إدارة كؿ كحدة منيا ىيئة تمثؿ اإلدارة العامة ألىميا، كتعمؿ عمى االستغالؿ 
األمثؿ لمكاردىا الذاتية كترتبط في ذلؾ بالحككمة المركزية مف خالؿ السياسة العامة لمدكلة كالعالقات 

بأنيا "نقؿ سمطة إصدار قرارات إدارية  Walineالدستكر كالقانكف، كيعّرفيا الكاتب الفرنسي المحددة في 
 (.3: 2012سيياـ، إلى مجالس منتخبة بحرية مف المعنييف )

( اإلدارة Grame Modie) كمف الناحية التطبيقية العممية عّرؼ الكاتب البريطاني كراـ مكدم
فيو سمطات الكحدة المحمية، كيككف عرضة لممسائمة أماـ الناخبيف المحمية بأنيا "مجمس منتخب تتركز 

 Andre de) لكبادير سكاف الكحدة المحمية كيعتبر مكّمالن ألجيزة الدكلة"، كما يعّرفيا أندريو دك
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Laubadere بأنيا "اصطالح كحدة محمية إلدارة نفسيا بنفسيا كأف تقكـ بالتصرفات الخاصة )
بأنيا "ذلؾ الجزء مف الدكلة ( John Shrek) جكف شيرؾ (. كيعّرفيا95: 2011بشئكنيا" )ماضي،

الذم يختص بالمسائؿ التي تيـ سكاف منطقة معينة، إضافة لألمكر التي يرل البرلماف أنيا مف المالئـ 
(. فيما يعرفيا )قانكف 3: 2012سيياـ، أف تديرىا سمطات محمية منتخبة تكمؿ الحككمة المركزية" )

( بأنيا "أسمكب في الالمركزية اإلدارية تقكـ بمكجبو الحككمة 1: 1997ية الفمسطينية، الييئات المحم
المركزية بتفكيض جزء مف صالحياتيا اإلدارية إلى السمطات المحمية في المناطؽ الجغرافية المختمفة 

 في الدكلة".
اف تطمقاف عمى ذلؾ مف كؿ ما سبؽ يتبيف لمباحث أف اإلدارة المحمية كالبمدية ىما كممتاف مترادفت

دارتيا بتفكيض مف  الجزء مف الدكلة الذم يتكلى تقديـ الخدمات األساسية لمنطقة جغرافية معينة كا 
 الحككمة المركزية كتحت إشرافيا كرقابتيا.

 
 نشأة اإلدارة المحميةثالثًا: 

ؿ مف أبرزىا خمؽ اهلل اإلنساف عمى ىذه األرض كمّيزه عف كثير مف مخمكقاتو بكثير مف المزايا، لع
نزعتو االجتماعية كحاجتو لمعيش في جماعة، حيث يشّؽ عميو تدبير أمكر حياتو بعيدان عف الجيد 
المشترؾ مع نظرائو مف البشر، كلعؿ ىذه الفطرة التي ُجبؿ عمييا الكائف البشرم ىي الدافع القكم كراء 

ى حد  سكاء ككنيا كسيمة ميمة لتنظيـ حاجتو لإلدارة لما ليا مف أىمية بالغة في حياة الفرد كالجماعة عم
 .الجيكد الفردية كالجماعية

إف اإلدارة المحمية مف أىـ فركع اإلدارة العامة، كقد ُعرفت في مطمع القرف التاسع عشر كتنظيـ 
ف كانت جذكرىا األكلى قد سايرت ظيكر اإلنساف كتحكلو مف حياة المجتمع البدائي إلى  إدارم، كا 

ة ممثمة في حككمات القبائؿ ثـ الحككمات اإلقميمية التي تككنت منيا أشكاؿ النظـ السمطكي
اإلمبراطكريات فنظاـ اإلقطاعات كالمدف الصغيرة إلى أف ظيرت الدكلة اإلقميمية الحديثة )العدكاني، 

2003 :32).  
 ( إلى أف نظاـ اإلدارة المحمية كظاىرة قانكنية ُعرفت ابتداءن مف القرف5: 2012) سيياـكيشير 

التاسع عشر، ففي انجمترا كفي ميد نظاـ الحكـ المحمي، كاف أكؿ تشريع صدر في ىذا الشأف ىك 
 ـ، ثـ تكالت بعد ذلؾ التشريعات المنظمة لمحكـ المحمي.1832عاـ  حقانكف اإلصال

( أف مفيكـ اإلدارة المحمية يعتبر صكرة مف صكر الحكـ التي عرفتيا 22: 2004كيضيؼ غنيـ )
شرية منذ نشأتيا، فيي تحتاج إلى إقرار النظاـ بيف أفرادىا، كحفظ األمف، كالدفاع عف المجتمعات الب
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نفسيا مف االعتداءات الخارجية، كتمبية احتياجاتيا األساسية مف طعاـ كشراب، غير أف ىذا النظاـ لـ 
 يأخذ شكمو القانكني كالنظامي إال بعد قياـ الدكلة الحديثة.

 
 الحكم المحمياإلدارة المحمية و رابعًا: 

البد لنا كقد أتينا عمى ذكر اإلدارة المحمية "البمدية" مف حيث التعريؼ كالتطبيؽ مف التفريؽ بينيا 
كبيف مصطمح الحكـ المحمي، حيث يقع كثير مف الباحثيف المختصيف بيذا المجاؿ في خمط بينيما 

عف ذات الشئ. كفي الحقيقة فيستخدمكف المصطمحيف ككممتيف مترادفتيف ليما نفس المدلكؿ كتعّبراف 
تكصؿ الباحث مف خالؿ إطالعو عمى العديد مف األدبيات إلى أف الحكـ المحمي أكثر ميالن نحك 
الالمركزية مف نظاـ اإلدارة المحمية، حيث تتـ بكاسطتو نقؿ جميع السطات اإلدارية باإلضافة إلى 

ما يمّيزه عف اإلدارة المحمية، كعميو  معظـ السمطات التشريعية كالقضائية إلى الكحدات المحمية كىك
تككف ىذه الكحدات المحمية بمثابة ىيئات مكازية لإلدارة المركزية كليست تحت إشرافيا كرقابتيا كما ىك 

 الحاؿ في اإلدارة المحمية.
 كلعؿ مف أسباب ىذا الخمط الحاصؿ ىك أف كال المصطمحيف أتى مف الترجمة العربية لمكممة

Local Government ،كيرل بعض الباحثيف أف مفيكـ اإلدارة المحمية يتجو إلى الالمركزية اإلدارية ،
في حيف يذىب مفيكـ الحكـ المحمي إلى الالمركزية السياسية التي تتمتع ضمنيا الكحدات اإلدارية 

(. كيكضح الجدكؿ التالي الفرؽ بيف اإلدارة المحمية 48: 2013بدرجة أكبر مف االستقاللية )مسعكد، 
 الحكـ المحمي:ك 

 ( الفروق بين اإلدارة المحمية والحكم المحمي1-4)جدول رقم 
 الحكم المحمي اإلدارة المحمية "البمدية" وجو االختالف

 ينشأ بمكجب الدستكر. تنشأ بمكجب القانكف. النشوء
ترتبط بالتنظيـ اإلدارم لمدكلة كلذلؾ تعتبر  االرتباط

 أسمكبان مف أساليب التنظيـ اإلدارم.
يرتبط بتشكيؿ الدكلة كيعتبر أسمكب مف أساليب 

 التنظيـ السياسي.
 يمارس كظائؼ تنفيذية كتشريعية كقضائية. تمارس جزءان مف كظيفة الدكلة اإلدارية فقط. الوظيفة

 اختصاصاتو تتمتع بدرجة ثبات أكبر نسبيان. اختصاصاتيا قابمة لمتغيير زيادة أك نقصان. ثبات االختصاص
شراؼ السمطة المركزية.ت الرقابة  رقابة غير مباشرة مف قبؿ السمطة المركزية. خضع لرقابة كا 
 (51: 2013منصكر، المصدر: )
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 التطور التاريخي لإلدارة المحمية في فمسطينخامسًا: 
شيدت اإلدارة المحمية كالحكـ المحمي في فمسطيف تغيرات كتقمبات جكىرية عبر عدة حقب تاريخية 

لمتغيرات في أنظمة الحكـ، كلمتعرؼ عمى أبرز المراحؿ التي مرت بيا اإلدارة المحمية  كنتيجة مباشرة
 كالحكـ المحمي في فمسطيف، سيتـ تناكؿ عبر الحقبات كالفترات التالية:

  ـ(1922حقبة الدكلة العثمانية )حتى 
 ( 1948-ـ1923حقبة االنتداب البريطاني)ـ 
 ( 1967-ـ1948حقبة اإلدارة المصرية)ـ 
 ـ(1994-ـ1967ة االحتالؿ اإلسرائيمي )حقب 
 ( ـ1994حقبة السمطة الكطنية الفمسطينية-)حتى اآلف 

 م(:1922حقبة الدولة العثمانية )حتى  (1
ـ في محاكلة مف 1877أصدرت الدكلة العثمانية أكاخر عيدىا ما ُعرؼ بقانكف البمديات لعاـ 

تغمغؿ داخؿ مؤسسات الدكلة في حينو، السمطة الحاكمة لمسؾ زماـ األمكر جّراء الضعؼ الذم بدأ ي
حيث كاف ليذه البمديات صالحيات محددة تتعمؽ بالجكانب الخدماتية مثؿ مراقبة األسكاؽ كاإلشراؼ 

(، كقد ترؾ الحكـ العثماني كراءه اثنيف كعشريف 96: 2011عمى األبنية كالشكارع كغيرىا )ماضي، 
افا، المد، الرممة، شفاعمرك، الخميؿ، بيت لحكـ، بيت بمدية مكزعة عمى المدف التالية: القدس، حيفا، ي

، المجدؿ، غزة، خاف يكنس، بئر السبع، عكا، بيساف، طبريا، الناصرة،  جاال، نابمس، جنيف، طكلكـر
 (.67: 2006صفد، راـ اهلل )صبرم، الحاج، 

 م(:1948-م1923حقبة االنتداب البريطاني ) (2
كب السامي مرسكمان يتـ بمكجبو انتخابات بمدية في عاـ مع بداية االحتالؿ البريطاني، أصدر المند

ـ، كبقي الكضع عمى حالو حتى عاـ 1927ـ، كأجريت أكؿ انتخابات بمدية في فمسطيف عاـ 1926
ـ حيث صدر قانكف البمديات المعتمد لتنظيـ عمؿ البمديات في البالد، حيث تـ بمكجبو إجراء 1934

عاـ. كلـ يطرأ أم تغيير عمى كضع البمديات حتى عاـ انتخابات لعشريف مجمس بمدم في ذلؾ ال
 (.39: 2013ـ )صّباح، 1948

 م(:1967-م1948حقبة اإلدارة المصرية ) (3
ـ، كما تبعو مف ضـ لمجزء المتبقي مف الضفة الغربية 1948بعد انتياء االنتداب البريطاني عاـ 

إلى األردف، بينما خضع قطاع غزة لإلشراؼ المصرم، طّبؽ في األردف في البداية قانكف البمديات 
م سّنو ـ بقانكف آخر، فيما استمر العمؿ بقانكف البمديات الذ1955األردني الذم تـ تعديمو عاـ 
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ـ، كاألمر 1944ـ في قطاع غزة، تبعو العمؿ بقانكف إدارة القرل لسنة 1934االنتداب البريطاني عاـ 
 (.96: 2011ـ، بشأف اإلدارة البمدية كالقركية )ماضي، 1957( لسنة 509المصرم رقـ )

 م(1994-م1967حقبة االحتالل اإلسرائيمي ) (4
، أصدرت مجمكعة مف المنشكرات كاألكامر العسكرية بعد احتالؿ إسرائيؿ لمضفة الغربية كقطاع غزة

بخصكص إدارة المناطؽ المحتمة، كأبقت العمؿ بالقكانيف السارية المفعكؿ قبؿ السادس مف حزيراف عاـ 
ـ ما لـ تتعارض مع المنشكرات كاألكامر العسكرية اإلسرائيمية، كبقيت ىذه األكامر مطّبقة حتى 1967

 (.96: 2011ـ )ماضي، 1994 الرابع مف تشريف الثاني عاـ
 194ككاف مف أىـ األكامر العسكرية المتعمقة بتنظيـ ىيئات السمطة المحمية األمر الذم يحمؿ رقـ 

ـ، كتـ بمكجبو نقؿ الصالحيات التي 1967كالذم صدر عف القيادة العسكرية لمضفة الغربية عاـ 
ككزير الداخمية إلى المسئكؿ المعيف  ـ لممتصرؼ كالمحافظ1955خكليا قانكف البمديات اإلدارم لعاـ 

مف قبؿ القائد اإلسرائيمي لمنظقة الضفة الغربية، كمنذ ذلؾ الحيف أعطيت ىذه الصالحيات لرئيس دائرة 
اإلدارة كالخدمات اإلسرائيمية كالذم اعتمد في عممو عمى ضابط الداخمية المتخصص في الشئكف البمدية 

ة، كأصبح ىذا الضابط المسئكؿ المييمف عمى ىيئات السمطة كىك أيضان إسرائيمي يحمؿ رتبة عسكري
المحمية الفمسطينية. كبيذا فقدت الييئات المحمية الفمسطينية االستقاللية الكاممة في الصالحيات 

 (.98: 2013الخدمية كالتنفيذية الممنكحة ليا بمكجب القكانيف االحتاللية السابقة )أبك فريا، 
كالذم  197ـ كحمؿ رقـ 1968كرية أيضان، األمر الذم صدر في عاـ كمف بيف ىذه األكامر العس

خّكؿ السمطة العسكرية صالحية مراقبة المكازنة السنكية كالشيرية لمييئات المحمية الفمسطينية، كمنعيا 
مف إنفاؽ أم مبمغ مف الماؿ، كبذلؾ حدد األمر العسكرم البنية الييكمية لمسمطات المحمية في الضفة 

القطاع، كحرميما مف تقديـ الخدمات البسيطة بالرغـ مف االزدياد السكاني لمضفة كالقطاع. الغربية ك 
 (.99: 2013)أبك فريا، 

 حتى اآلن(-م1994حقبة السمطة الوطنية الفمسطينية ) (5
ـ، أصدر رئيس السمطة الفمسطينية 1993أيمكؿ عاـ  13بعد البدء في تطبيؽ اتفاؽ أكسمك في 

ـ، كالذم أمر فيو "باستمرار 1994تشريف الثاني عاـ  20( بتاريخ 1ئاسي رقـ )ياسر عرفات القرار الر 
ـ 1967العمؿ بالقكانيف كاألنظمة كاألكامر التي كانت سارية المفعكؿ حتى الخامس مف حزيراف لعاـ 

في األراضي الفمسطينية". كقد حظيت البمديات كمؤسسات الحكـ المحمي إجماالن باىتماـ في تكجييات 
القكل الخارجية التي تعاقبت عمى فمسطيف، باعتبارىا حمقات كصؿ مؤسسية يمكف استغالليا كخطط 

حكاـ السيطرة عميو بشكؿ فعاؿ )إسماعيؿ،   (.69-68: 2005الختراؽ المجتمع كا 
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ككاف مف ضمف القكانيف التي صادؽ عمييا رئيس السمطة الفمسطينية آنذاؾ قانكف الييئات المحمية 
ـ، كقد شيدت ىذه الفترة 1996( لسنة 5ـ، كقانكف انتخاب الييئات المحمية رقـ )1997( لسنة 1رقـ )

تحكؿ كبير كسريع نحك نظـ الحكـ المحمي الحديث كما تبعيا مف إنشاء ىيئات محمية جديدة حيث بمغ 
بمدية جديدة. كفي عيد السمطة الكطنية الفمسطينية شيد قطاع الحكـ  78عدد البمديات المستحدثة 

 334بمدية ك 108مرات ليصبح عددىا  4ازديادان كميان كبيران، حيث تضاعؼ عدد البمديات  المحمي
مجمس قركم، كيعتبر قطاع الحكـ المحمي ثاني أكبر قطاع بعد القطاع الحككمي )عبد العاطي، 

2005 :45.) 
تي سبقت، إال قطاع الحكـ المحمي تطكران ممفتان بالمقارنة مع الحقب التاريخية الشيد كبشكؿ عاـ فقد 

غالؽ المعابر، ك أف الظركؼ السياسية  عدـ التكاصؿ الجغرافي بيف الضفة كالقطاع، كاالقتصادية، كا 
كاالعتداءات المتكررة مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي تبقى المعيقات الحقيقية في كجو النيكض بكاقع 

 البمديات كمساعييا لمتطكر كالرقي بالخدمات عمى النحك المطمكب.
 

 بمديات محافظات غزةسادسًا: 
 نظرة عامة: (1

عممت السمطات األجنبية الحاكمة عمى جعؿ الييئات المحمية كالبمديات ىي الكحدات األساسية 
ي تقكـ بخدمة أىدافيا، كليذا قامت قكات االحتالؿ خالؿ العقكد كلتمرير سياسة االستعمار كاالحتالؿ 

مركزية حتى تتمكف مف إمالء قراراتيا كتراقب أدائيا بما المنصرمة بربط الييئات المحمية بإدارتيا ال
 (.45: 2010يخدـ كيحقؽ أىدافيا )عكض، 

لقد عانت بمديات محافظات غزة ما عاناه الشعب الفمسطيني مف كيالت الحركب كالنزاعات 
تتالت كاإلغالقات المتكررة، حيث تأثرت بالظركؼ السياسية التي رافقت الحقب السياسية المختمفة التي 

عمى حكـ القطاع. كيرجع تاريخ البمديات في قطاع غزة إلى أكاخر عيد الخالفة العثمانية حيث تأسست 
ـ، كمحاكلة مف الدكلة العثمانية إلحداث اختراؽ في نظاـ الحكـ المركزم كنقؿ 1893بمدية غزة عاـ 

ـ األمكر خاصة بعدما بعض الصالحيات اإلدارية إلى ىيئات محمية في محاكلة منيا لمسيطرة عمى زما
بدأ الترىؿ يدب في أركانيا كلكي تتفرغ السمطة المركزية لممسئكليات كالسياسات العامة في البالد. تمى 

ـ، كجرت أكؿ انتخابات بمدية في األراضي الفمسطينية عاـ 1917ذلؾ تأسيس بمدية خاف يكنس عاـ 
خالؿ االحتالؿ البريطاني، ثـ تمتيا  ـ بمكجب المرسكـ الصادر عف المندكب السامي البريطاني1927

ـ تنفيذان لقانكف البمديات المعتمد لتنظيـ عمؿ البمديات، كبقى الحاؿ عمى ما ىك 1934انتخابات عاـ 
عميو في قطاع غزة لحيف انتياء االحتالؿ البريطاني كاستالـ اإلدارة المصرية ميمة إدارة قطاع غزة 
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ـ، كبعد احتالؿ اسرائيؿ ألراضي قطاع 1952اليا النزلة عاـ ـ، ثـ أنشئت بعد ذلؾ بمدية جب1948عاـ 
ـ عمى 1978ك ـ1972ـ، تـ استحداث بمديتيف جديدتيف ىما رفح كدير البمح عامي 1967غزة عاـ 

التكالي. كبقي الحاؿ عمى ما ىك عميو حتى جاءت السمطة الكطنية الفمسطينية كأصبح تنظيـ البمديات 
ألكؿ مرة في التاريخ ككاف تحت إشراؼ كزارة الحكـ المحمي، حيث تـ  يتـ بمكجب قرار فمسطيني ذاتي

 بعد ذلؾ استحداث بمديات جديدة حسب الحاجة في مناطؽ مختمفة مف القطاع.
ينقسـ قطاع غزة إلى خمس محافظات تشتمؿ كؿ منيا عمى عدد مف البمديات. كيكجد في قطاع 

ى المحافظات الخمس كتقكـ بتقديـ الخدمات غزة في الكقت الحاضر خمس كعشريف بمدية مكّزعة عم
األساسية لممكاطنيف في مناطؽ نفكذىا. كمف الممفت لمنظر أف العدد األكبر مف البمديات يتمركز في 
الجزء الجنكبي مف القطاع حيث تضـ كؿ مف المحافظة الكسطى كمحافظة خاف يكنس سبع بمديات 

رفح، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى الكثافة السكانية العالية  باإلضافة إلى ثالثة بمديات أخرل تقع في محافظة
التي يتميز بيا القطاع. كذلؾ مما يالحظ عدـ كجكد أم مجالس قركية أك لجاف مشاريع في قطاع غزة، 

 فكؿ الييئات المحمية فيو تحمؿ مسمى بمدية.
 تصنيف بمديات محافظات غزة: (2

طنية الفمسطينية، تـ استحداث كترقية مئات بعد إنشاء كزارة الحكـ المحمي ُبعيد قدكـ السمطة الك 
الييئات المحمية في الضفة الغربية كقطاع غزة، لكف كمف خالؿ الممارسة العممية تبّيف تدّني قدرة العديد 
مف ىذه الييئات عمى ممارسة مياميا كمسئكلياتيا، مما أدل إلى نشكء فجكات إدارية عريضة في 

ففي حيف كاف ىناؾ مدف كبرل تتمتع بالمكارد كالخبرات الكافية،  التعامؿ بيف الكزارة كتمؾ الييئات.
ظيرت في الجانب اآلخر مجالس ناشئة تفتقر لمقكمات اإلدارة كالخبرة، فأصبح مف الصعب التعامؿ 
مع ىذه الييئات ضمف أسمكب كاحد، مما حدل بالمسئكليف الخركج بفكرة لتصنيؼ تمؾ البمديات لتسييؿ 

 حسب تصنيفيا. كتنظيـ التعامؿ معيا
 تصنيف وزارة الحكم المحمي: - أ

نتيجة لمتفاكت الكبير الذم ظير بيف الييئات المحمية في األراضي الفمسطينية مف حيث مساحة 
النفكذ كالمكارد كالخبرات، كما نتج عنو مف فجكات إدارية انعكست عمى قدرة ىذه الييئات المحمية في 

خدمة مجتمعاتيا المحمية، أصدر كزير الحكـ المحمي في ذلؾ االضطالع بمسئكلياتيا المنكطة بيا في 
ـ ينص عمى تصنيؼ الييئات المحمية إلى أ، ب، 20/04/1998الحيف صائب عريقات قراران بتاريخ 

د. كيشير القرار إلى تصنيؼ ىذه الييئات المحمية ما بيف مجالس محمية كقركية كبمدية لكنو لـ ك  ج،
بمديات كلـ يذكر أم تصنيفات لممجالس القركية. كارتكز ىذا التصنيؼ ينص فعميان إال عمى تصنيؼ ال

 (:75-74: 2013عمى أسس أىميا )مسعكد، 
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االعتراؼ بالكضع السابؽ قبؿ قياـ السمطة: كيقصد بذلؾ أف الييئات المحمية التي كانت قد  -1
 حصمت عمى مسمى بمدية تبقى كما ىي كىكذا.

كييئات محمية )بمديات(، كلـ يتـ تحدد المعيار السكاني  االعتراؼ بالتجمعات السكانية الكبيرة -2
بشكؿ كاضح مثؿ عدد السكاف األدنى، إذ صّنفت مراكز المحافظات عمى أنيا بمدية )أ(، 

نسمة كالبمديات الصغيرة التي كانت حاصمة عمى ألؼ  15كصنفت البمديات التي تعد أكثر مف 
 15مسمى بمدية قبؿ استالـ السمطة أيضان عمى تصنيؼ بمدية )ب(، كصّنفت البمديات ما دكف 

نسمة )ج(، بينما صّنفت البمديات التي أقؿ مف ذلؾ عمى أنيا بمديات آالؼ  5نسمة حتى ألؼ 
 )د(.

نسمة كمجالس محمية )كىي تسمية آالؼ  4االعتراؼ بالتجمعات السكانية التي تزيد عف  -3
اقتصرت عمى الييئات المحمية في القدس( دكف غيرىا، كقد لحقيا بعض الييئات في منطقة 

 أريحا.
نسمة، فيتـ  آالؼ 10الييئات المحمية الصغيرة تكّكف مجالس قركية إذا كانت تزيد عف  -4

اف المشاريع في عاـ تصنيفيا عمى أساس أنيا لجاف مشاريع، عممان أنو تـ ضـ جميع لج
إلى البمديات القريبة منيا. كيكضح الجدكؿ التالي الفئات المختمفة لمييئات المحمية  2012

 الفمسطينية:
 

 فئات الييئات المحمية الفمسطينية :(2-4)جدول رقم 
 المعايير الفئة م.
 مراكز المحافظات بمدية فئة )أ( 1
 ـ1994أنشئت قبؿ عاـ  بمدية فئة )ب( 2
 153000ـ كعدد سكانيا يزيد عف 1994أنشئت بعد عاـ  بمدية فئة )ج( 3
 153000 ـ كعدد سكانيا أقؿ مف1994عد عاـ أنشئت ب بمدية فئة )د( 4
 53000عدد سكانيا أقؿ مف  مجالس قركية 5
 تجمعات صغيرة جدان  لجاف مشاريع 6

 (2010)المصدر: كزارة الحكـ المحمي، بيانات غير منشكرة، 
كبالنسبة لمبمديات، فمقد تـ تصنيفيا إلى أربع فئات ىي: فئة )أ( كفئة )ب( كفئة )ج( كفئة )د(. 
الجدكؿ التالي يكضح تصنيؼ بمديات محافظات غزة الخمس كالعشريف حسب تصنيؼ كزارة الحكـ 

 المحمي:
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 تصنيف بمديات محافظات غزة حسب وزارة الحكم المحمي :(3-4)جدول رقم 
 التصنيف المحافظة البمدية الرقم

 جباليا النزلة  .1

 شماؿ غزة

 أ
 ب بيت الىيا  .2
 ب بيت حانكف  .3
 د أـ النصر  .4
 غزة  .5

 غزة

 أ
 د كادم غزة  .6
 د الزىراء  .7
 ج المغراقة  .8
 البريج  .9

 الكسطى

 ب
 ب النصيرات  .10
 أ دير البمح  .11
 د المصدر  .12
 د كادم السمقا  .13
 ب الزكايدة  .14
 ب المغازم  .15
 خاف يكنس  .16

 خاف يكنس

 أ
 ب القرارة  .17
 ب بني سييال  .18
 ب عبساف الكبيرة  .19
 ج عبساف الجديدة  .20
 ج خزاعة  .21
 د الفخارم  .22
 رفح  .23

 رفح
 أ

 ج النصر  .24
 ج الشككة  .25

 (2015المصدر: )كزارة الحكـ المحمي، بيانات غير منشكرة، 
قراض البمديات: - ب  تصنيف صندوق تطوير وا 

قراض البمديات ىك صندكؽ شبو حككمي أنشئ عاـ  ـ مف قبؿ السمطة 2005صندكؽ تطكير كا 
الكطنية الفمسطينية بيدؼ دعـ عممية التطكير كاإلصالح لمييئات المحمية الفمسطينية، كجزء مف مبادرة 
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سطينية السمطة الكطنية الفمسطينية لتحقيؽ الفعالية كاالصالح كالشفافية عمى طريؽ بناء الدكلة الفم
المستقمة. كيعمؿ الصندكؽ عمى ترجمة السياسات الكطنية ذات العالقة بقطاع الحكـ المحمي إلى برامج 
كمشاريع قابمة لمتنفيذ. لذا ُيطمؽ عميو بعضيـ بأنو الذراع التنمكم لكزارة الحكـ المحمي، كيشرؼ عمى 

برئاسة كزير الحكـ سياسات كتكجيات كعمؿ الصندكؽ مجمس إدارة يتككف مف أحد عشر عضكان 
المحمي كعضكية ممثمي الكزارات ذات الصمة بما فييا كزارة المالية، كزارة التخطيط كالتنمية االدارية، 
كزارة االقتصاد الكطني، كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف، كاتحاد الييئات المحمية الفمسطينية، نقابة 

لألبحاث كالتكثيؽ باالضافة الى رؤساء بمديتيف مف  الميندسيف، جمعية البنكؾ، مركز المرأة الفمسطينية
الضفة الغربية كقطاع غزة. كيقّدـ الصندكؽ منحان مالية لمشاريع تنمكية مختمفة، إلى جانب محاكلة 
النيكض بالكضع اإلدارم لمييئات المحمية بما يسمح برفع قدرتيا في قيادة المجتمع الذم تمثمو 

قراض البمديات،   (.2015)صندكؽ تطكير كا 
كمف الجدير ذكره أف المصادر المالية لمصندكؽ تتككف بشكؿ أساسي مف المنح كالمساعدات التي 
تقدميا مجمكعة مف المؤسسات الدكلية المانحة كالتي يعتبرىا الصندكؽ شركاءه في التمكيؿ كىي: 

، ككالة DRO، تمثيمية الدانمارؾ لدل السمطة الكطنية الفمسطينية AFDالككالة الفرنسية لمتنمية 
 VNG، مؤسسة SDC، الككالة السكيسرية لمتنمية كالتعاكف SIDAالتعاكف كالتطكير الدكلية السكيدية 

، KfW، كبنؾ التعاكف األلماني IDAالدكلية الممكلة مف الحككمة اليكلندية، مؤسسة التنمية الدكلية 
جانب السمطة الكطنية  ، كمممكة بمجيكا، إلىEU، كاالتحاد األكركبي GIZاأللمانية  ككالة التنمية
 .(MDLF, 2014: 7) الفمسطينية

كلقد صّنؼ الصندكؽ الييئات المحمية الفمسطينية عمى أسس غير التي استخدمتيا كزارة الحكـ 
حجـ التمكيؿ السنكم  كالذم يبنى عميو -المحمي في تصنيفيا، إذ يقكـ تصنيفو لمييئات المحمية 

-77: 2013عمى ثالثة مؤشرات أداء محددة ىي: األداء كالسكاف كالحاجة )مسعكد،  -لممشاريع 
78.) 

 أوأل: األداء: 
ذا ما كانت قد أنجزت بعض الرـز التي تعمؿ  كيقيس ىذا المؤشر قدرة البمدية اإلدارية كأدائيا، كا 

دليؿ إجراءات مالية مكتكب، أك تخميف لألصكؿ،  عمى تحسيف األداء مثؿ: الخطة اإلستراتيجية أك
% مف 50كبعض األمكر األخرل مثؿ: الرقابة المالية كالتكنكلكجيا في الييئة المحمية، كيعطى نسبة 

 التقييـ.
 ثانيًا: السكان:

 % مف التقييـ.30كىك عدد السكاف في نفكذ البمدية المشمكليف بالخدمات، كيعطى نسبة 
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 ثالثًا: الحاجة:
كيقيس ىذا المؤشر مقدار الحاجة الممّحة لمبمدية ككضعيا الخاص، مثؿ الككارث، االستيطاف، أك 

 % مف التقييـ.20أم أمر طارئ آخر، كيعطى 
كمف الجدير ذكره ىنا أف ىذا التصنيؼ ُأعّد ألغراض التنمية كتكزيع المنح كالمساعدات فقط، بينما 

جراءات أخرل لمتعامؿ مع البمديات. أما فيما يتضمف تصنيؼ كزارة الحكـ المحمي تطبيؽ ىي كميات كا 
يتعمؽ بآلية تكزيع المنح كالمساعدات مف قبؿ الصندكؽ فتعتبر العنصر األىـ في برنامج تطكير 

بعد سمسمة مف النقاشات  2014الذم يديره الصندكؽ. كلقد تـ التكافؽ خالؿ عاـ  MDPالبمديات 
الداعمة لو عمى صيغة جديدة لتصنيؼ البمديات ترتكز بشكؿ  الطكيمة بيف الصندكؽ كالجيات المانحة

% 30% لمؤشر األداء، ك50أساسي عمى معيار أداء لمبمديات حيث أصبحت الصيغة الجديدة تمنح 
% لمحاجة المتعمقة بالبمدية. أما فيما يتعمؽ بسّمـ التصنيؼ فقد تـ التكافؽ بيف 20لمتعداد السكاني، ك

 ،A++، A+، Aحكـ المحمي كالجيات المانحة عمى أف تككف كالتالي: )كؿ مف الصندكؽ ككزارة ال
B++، B+، B، C++، C+، C، D، E) ( ضمف التصنيفات األساسيةA، B، C، D، E كما تـ )

تحديد مؤشرات أساسية لقياس األداء كالتي تعكس أداء البمديات عمى صعيد اإلدارة المالية، كالتخطيط، 
 .(MDLF, 2014: 11) كالخدمات المقدمة لممجتمعكالمسئكلية االجتماعية، 

قراض البمديات البمديات الفمسطينية عمكمان إلى خمس فئات ىي: فئة  كيصنؼ صندكؽ تطكير كا 
(A( كفئة )B( كفئة )C( كفئة )D( كفئة )E أما بالنسبة لبمديات محافظات غزة فتتراكح بيف الفئتيف ،)
(B(ك )C:كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي ) 
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قراض البمديات :(4-4)جدول رقم   تصنيف البمديات حسب صندوق تطوير وا 
 التصنيف المحافظة البمدية الرقم

 جباليا  .1

 شماؿ غزة

B 
 B بيت الىيا  .2
 C بيت حانكف  .3
 C أـ النصر  .4
 غزة  .5

 غزة

B 
 C كادم غزة  .6
 C الزىراء  .7
 C المغراقة  .8
 البريج  .9

 الكسطى

B 
 B النصيرات  .10
 B البمحدير   .11
 C المصدر  .12
 C كادم السمقا  .13
 C الزكايدة  .14
 C المغازم  .15
 خاف يكنس  .16

 خاف يكنس

B 
 B القرارة  .17
 C بني سييال  .18
 C عبساف الكبيرة  .19
 C عبساف الجديدة  .20
 C خزاعة  .21
 C الفخارم  .22
 رفح  .23

 رفح
B 

 C النصر  .24
 C الشككة  .25

قراض البمديات  (2015، المصدر: )صندكؽ تطكير كا 
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 بمديات محافظات غزة الكبرى: (3
كسكؼ يستيدؼ الباحث في دراستو البمديات الكبرل في محافظات غزة حسب تصنيؼ كزارة الحكـ 
المحمي، كىي البمديات المصنفة ضمف فئة )أ( كىي: بمدية غزة، بمدية جباليا النزلة، بمدية دير البمح، 

 بمدية خاف يكنس، بمدية رفح.
سمة ن 132003000 في محافظات غزة بتقديـ خدماتيا إلى ما يقرب مفكتقكـ البمديات الكبرل 

كيمك متر مربع ىي مساحة نفكذ البمديات الكبرل في قطاع  2103000يسكنكف في مساحة تبمغ حكالي 
 (.103: 2011مكظؼ )ماضي،  23669غزة، كيعمؿ فييا 

ت الكبرل الخمس في فيما يمي نبذة مختصرة عف نشأة كتككيف كمميزات كؿ بمدية مف البمديا
 محافظات غزة:

 بمدية غزة: - أ
ـ، ككاف أكؿ رئيس مجمس بمدم في مدينة غزة ىك الحاج/ مصطفي 1893أنشئت بمدية غزة عاـ 

العممي كآخر مف تكلى رئاسة المجمس في العيد العثماني السيد/ سعيد الشكا، الذم قاـ بإنجاز 
غزة حتى يكمنا ىذا. كتكالت عمى مدينة غزة عدة المستشفى البمدم الذم أصبح فيما بعد داران لبمدية 

ـ كمركران بفترة االنتداب البريطاني ما بيف 1893مجالس بمدية بدأت في عيد الدكلة العثمانية في سنة 
المصرية لمقطاع، كمف بعده االحتالؿ اإلسرائيمي في الفترة ما بيف  ـ، ثـ اإلدارة1918-1948
ـ كألكؿ مرة في تاريخ غزة، أصدر 1994الفمسطينية عاـ  ـ. كبعكدة السمطة الكطنية1967-1994

رئيس السمطة الفمسطينية آنذاؾ ياسر عرفات قراران بتشكيؿ مجمس بمدم جديد إلدارة شؤكف البمدية، 
حيث كمؼ السيد/ عكف سعدم الشكا بتشكيؿ مجمس بمدم لممدينة يتناسب كالمصمحة العامة كمتطمبات 

، كيعتبر أكؿ مجمس بمدم في ظؿ سمطة كطنية 26/7/1994ريخ المدينة العاجمة، كتـ ذلؾ بتا
فمسطينية في التاريخ الحديث، كقد أنشئ ىذا المجمس لمكاجية األحكاؿ المتردية في البنية التحتية 
كالخدمات. كتعتبر بمدية غزة البمدية األكبر عمى بيف بمديات قطاع غزة، كقد نجحت البمدية في حمؿ 

ة المدينة التي دمرتيا سنكات االحتالؿ البغيض، مف خالؿ الخدمات المتنكعة األمانة كفي تغيير صكر 
التي قدمتيا، كاإلصالحات المتعددة في البنى التحتية كالطرقات كالمرافؽ العامة في المدينة )كزارة الحكـ 

 (.2015غزة،  –المحمي 
تمفة. كيتكلى إدارة مكظؼ مكزعيف عمى اإلدارات المخ 1532كيبمغ عدد المكظفيف في بمدية غزة 
كتصنؼ بمدية غزة ضمف ، عضكان يرأسو/ ـ. نزار حجازم 10ف بمدية غزة حاليان مجمس بمدم مككف م

قراض البمديات فتصنيفيا  تصنيؼ كزارة الحكـ المحمي تصنيؼ )أ(، أما في تصنيؼ صندكؽ تطكير كا 
(B) (2014غزة،  بمدية.) 
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 بمدية خان يونس: - ب
ـ بمجمس يتككف مف رئيس كعضكيف فقط، كتعتبر ثاني أكبر 1917تأسست بمدية خاف يكنس عاـ 

بمدية في قطاع غزة بعد بمدية غزة. كعممت المجالس المختمفة عمى تقديـ الخدمات لمكاطني المدينة، 
فيما شيدت المدينة تراجعان مممكسان عمى مدار سنكات االحتالؿ اإلسرائيمي ليا. كمع قدـك السمطة 

اـ كبير بتطكير الجانب اإلدارم لمبمدية مف خالؿ اعتماد ىيكمية إدارية قكية قادرة الفمسطينية، برز اىتم
 (.105: 2011عمى تحّمؿ األعباء الممقاة عمى عاتقيا لمنيكض بالمدينة )ماضي، 

مكظؼ مكزعيف عمى الدكائر المختمفة، كيتكلى  456كيبمغ عدد المكظفيف في بمدية خاف يكنس 
الميندس/ يحيى محي الديف  عضكان يرأسو 13يان مجمس بمدم مككف مف إدارة بمدية خاف يكنس حال

كتصنؼ بمدية خاف يكنس ضمف تصنيؼ كزارة الحكـ المحمي تصنيؼ )أ(، أما في تصنيؼ ؿ، األسط
قراض البمديات فتصنيفيا )  (.Bصندكؽ تطكير كا 

 بمدية جباليا النزلة: - ت
( في ظؿ حكـ اإلدارة 203ادر رقـ )ـ بمكجب األمر الص1952تأسست بمدية جباليا النزلة في 

المصرية لقطاع غزة، كىي ثالث أكبر بمدية في قطاع غزة مف حيث الخدمات المطمكبة لمسكاف، كتقدـ 
%( مف سكاف 65، يمثمكف قرابة )2كـ 18ألؼ نسمة يسكنكف في حكالي  220خدماتيا إلى حكالي 

يشان كاألكثر عرضةن لالجتياحات كالقصؼ محافظة شماؿ قطاع غزة في مناطؽ تعتبر األكثر فقران كتيم
اإلسرائيمي، كيكجد في منطقة نفكذىا مخيـ جباليا لالجئيف الفمسطينييف الذم يعتبر أكبر مخيمات قطاع 

كتقدـ البمدية لممكاطنيف خدمات الكيرباء كالمياه كالصرؼ الصحي كتصريؼ مياه األمطار،  .غزة
نارتيا، باإلضافة إلى إعداد كالصحة العامة كالبيئة كالنظافة، كشؽ الط رؽ كتعبيدىا كصيانتيا كا 

المخططات الييكمية كالتفصيمية، كتنظيـ جميع عمميات البناء، كتنظيـ األسكاؽ، كتنظيـ الحرؼ 
عادة تأىيميا، كتساىـ في إنشاء المالعب  كالصناعات، كما تقكـ بصيانة أسكار المقابر كمداخميا كا 

 .د انعكس دكرىا الحيكم عمى مناطؽ نفكذىا تنميةن كتطكيران كازدىاران كالحدائؽ العامة كالمتنزىات. كق
 (.2015غزة،  –)كزارة الحكـ المحمي 

مكظؼ مكزعيف عمى الدكائر المختمفة. كيتكلى  442كيبمغ عدد المكظفيف في بمدية جباليا النزلة 
، تاذ/ عصاـ محمد جكدةيرأسو األس عضكان  13إدارة بمدية جباليا النزلة حاليان مجمس بمدم مككف مف 

كتصنؼ بمدية جباليا النزلة ضمف تصنيؼ كزارة الحكـ المحمي تصنيؼ )أ(، أما في تصنيؼ صندكؽ 
قراض البمديات فتصنيفيا )  .(2015)بمدية جباليا النزلة،  (Bتطكير كا 
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 بمدية دير البمح: - ث
ـ بعد 1978اإلسرائيمي عاـ تـ تشكيؿ أكؿ مجمس بمدم في دير البمح بقرار مف الحاكـ العسكرم 

ـ في ظؿ اإلدارة المصرية استمر حتى 1951أف ظمت المدينة مدارة مف خالؿ مجمس قركم أسس عاـ 
ـ. أما بعد قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية، تـ تكميؼ السيد/ سامي محمد أبك سميـ بتشكيؿ 1973عاـ 

كتقدـ بمدية دير البمح خدماتيا إلى  ـ.1/9/1996أكؿ مجمس بمدم بقرار فمسطيني، ككاف ذلؾ بتاريخ 
 (.105: 2011كـ )ماضي،  203000ألؼ نسمة فيما تبمغ مساحة نفكذىا حكالي  80حكالي 

مكظؼ مكزعيف عمى الدكائر المختمفة. كيتكلى إدارة  122كيبمغ عدد المكظفيف في بمدية دير البمح 
كتصنؼ ، و األستاذ/ سعيد أحمد نصارعضكان يرأس 13بمدية دير البمح حاليان مجمس بمدم مككف مف 

بمدية دير البمح ضمف تصنيؼ كزارة الحكـ المحمي تصنيؼ )أ(، أما في تصنيؼ صندكؽ تطكير 
قراض البمديات فتصنيفيا )  .(2015)بمدية دير البمح،  (Bكا 

 بمدية رفح: - ج
 ـ، حيث كانت قبؿ ذلؾ ممثمة بمجمس قركم27/09/1972حظيت رفح بأكؿ مجمس بمدم بتاريخ 

ـ تكلى تقديـ الخدمات األساسية لممكاطنيف. كتعاقبت المجالس البمدية المختمفة عمى 1952أنشئ عاـ 
بمدية رفح بناءن عمى قرارات الحاكـ اإلسرائيمي حتى قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية، حيث تـ تشكيؿ 

)ماضي،  عربـ برئاسة/ ـ. سعيد فتحي ز 1996أكؿ مجمس بمدم في ظؿ السمطة الكطنية في عاـ 
2011 :106). 

لقد كانت رفح أكثر حظا مف البمديات الصغيرة األخرل في قطاع غزة مف حيث اىتماـ الممكليف، 
لعؿ ذلؾ يرجع إلى ككنيا حمقة االتصاؿ الكحيدة ك  ـ،1993كذلؾ في أعقاب اتفاقية أكسمك في العاـ 

 (.2015غزة،  –لقطاع غزة مع العالـ الخارجي مباشرة )كزارة الحكـ المحمي 
مكظفان مكزعيف عمى الدكائر المختمفة في البمدية.  240كيبمغ عدد المكظفيف في بمدية رفح اليكـ 

، األستاذ/ صبحي عبد الفتاح رضكاف عضكان يرأسو 7كيدير بمدية رفح حاليان مجمس بمدم مككف مف 
صندكؽ تطكير  كتصنؼ بمدية رفح ضمف تصنيؼ كزارة الحكـ المحمي تصنيؼ )أ(، أما في تصنيؼ

قراض البمديات فتصنيفيا )  .(2015)بمدية دير البمح،  (Bكا 
كيكضح الجدكؿ التالي أعداد السكاف كمساحات النفكذ التي تشرؼ عمييا البمديات الكبرل في 

 محافظات غزة باإلضافة إلى أعداد المكظفيف مصنفة حسب نكع التكظيؼ:
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 ذ لبمديات محافظات غزة الكبرى( أعداد السكان ومساحات النفو 5-4)جدول رقم 

المحافظة  اسم البمدية م
مساحة  عدد السكان التابعة ليا

 النفوذ

 أعداد الموظفين
العدد الكمي 
 المعّينين المثبتين لمموظفين

خارج 
 عقود الييكمية

 1532 9 0 27 1496 77,813 520,200 غزة بمدية غزة  .1
 391 27 5 3 356 54,150 205,000 خاف يكنس بمدية خاف يكنس  .2
 401 69 15 17 300 18,000 220,000 شماؿ غزة بمدية جباليا النزلة  .3
 110 0 14 5 91 20,000 80,000 الكسطى بمدية دير البمح  .4
 235 30 2 8 195 40,580 170,000 رفح بمدية رفح  .5

 2,669 135 36 60 2,438 210,543 1,195,200 المجمكع
 (2010المصدر: )كزارة الحكـ المحمي، بيانات غير منشكرة، 

 
 العالقة بين البمديات ووزارة الحكم المحمي في فمسطينسابعًا: 

ـ كالتي تشير إلى 1997لسنة  1( مف قانكف الييئات المحمية الفمسطينية رقـ 2نصت المادة رقـ )
 -كفؽ أحكاـ القانكف  –عمى أف الكزارة مسئكلة عالقة كزارة الحكـ المحمي بالييئات المحمية )البمديات( 

عف "رسـ السياسة العامة المقررة ألعماؿ مجالس الييئات المحمية الفمسطينية كاإلشراؼ عمى كظائؼ 
كاختصاصات ىذه المجالس كشؤكف تنظيـ المشاريع العامة كأعماؿ الميزانيات كالرقابة المالية كاإلدارية 

ة بتشكيؿ ىذه المجالس، إلى جانب القياـ باألعماؿ الفنية كاإلدارية كالقانكنية كاإلجراءات الخاص
المتعمقة بأعماؿ التنظيـ كالتخطيط اإلقميمي في فمسطيف، باإلضافة إلى كضع أية أنظمة أك لكائح الزمة 
مف أجؿ تنفيذ كاجباتيا المنصكص عمييا في البنكد السابقة أك بمقتضى أحكاـ القانكف". كما نصت 

( مف القانكف عمى أف "الييئة المحمية )البمدية( تعتبر شخصية اعتبارية ذات استقالؿ 3ـ )المادة رق
مالي تحدد كظائفيا كسمطاتيا بمقتضى أحكاـ القانكف، كيتكلى إدارتيا مجمس يحدد عدد أعضائو كفقان 

مباشران لنظاـ يصدر عف الكزير كيصادؽ عميو مجمس الكزراء كينتخب رئيسو كأعضاؤه انتخابان حران ك 
 ـ(.1997لسنة  1كفقان ألحكاـ قانكف االنتخابات" )قانكف الييئات المحمية الفمسطينية رقـ 

تتمتع بسمطة إشرافية عمى كظائؼ  -كفؽ نص القانكف  –كمما سبؽ يتبيف بأف كزارة الحكـ المحمي
لرغـ مف أف المادة كاختصاصات الييئات المحمية في عدة جكانب أىميا المالية كاإلدارية كالقانكنية. كبا

( تشير إلى أف الييئات المحمية تتمتع باستقالؿ مالي إال أف الممارسة الفعمية لمكزارة تبيف أنيا 3رقـ )
تمارس السياسة المركزية مع البمديات، فعمى سبيؿ المثاؿ في الجانب المالي البد مف مكافقة الكزارة 

الشرعية، مما يدلؿ عمى أف االستقاللية المالية  عمى مكازنة البمديات كالمصادقة عمييا كي تكسب صفة
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لمبمديات ما ىي إلى استقاللية شكمية؛ حيث أف استقالؿ أم مؤسسة يعتمد باألساس عمى استقالليا 
المالي مف حيث القدرة عمى التصرؼ المالي كاتخاذ القرارات المالية بشكؿ ذاتي. فإف امتمكت البمديات 

أف تصبح بحؽ مؤسسات تمثيمية لمسكاف،  -أكالن  –الية، استطاعت الحرية في اتخاذ القرارات الم
مف تعزيز قدراتيا عمى إدارة شئكنيا باستقاللية تفتح أماميا المجاؿ لمتركيز عمى أف  –ثانيان  –كتمكنت 

 (.14: 2005تصبح فّعالة في التعامؿ مع رغبات السكاف المحمية )سميـ، 
 
 أىمية وأىداف البمدياتثامنًا: 

كف البمديات أجسامان تنفيذية قريبة مف المكاطف كعمى احتكاؾ يكمي كمباشر بو يجعميا األقدر إف ك
عمى استشعار حاجاتو كتطمعاتو ال سيما كأف عمميا يختص بتقديـ الخدمات األساسية لممجتمع، كما أنو 

دفع عجمة االقتصاد. مما ال شؾ فيو أف البمديات تعتبر كذلؾ العبان أساسيان في عممية التنمية المحمية ك 
 كتكمف أىمية البمديات في أنيا:

  دارة كتنفيذ المشاريع كالخدمات، مما يحقؽ الرضا تساعد عمى المشاركة الشعبية في تخطيط كا 
 كيعزز المسئكلية االجتماعية لدل المجتمع المحمي.

  األعماؿ تزيد مف سرعة اتخاذ القرار دكف العكدة لمحككمة المركزية، مما يؤدم إلى إنجاز
 كالمشاريع بشكؿ أسرع كأكثر كفاءة.

  بداعية لممشاكؿ المحمية ككنيا األقرب مف المكاطنيف تساعد عمى إيجاد حمكؿ كاقعية كا 
 كىمكميـ.

  تزيح عف كاىؿ الحككمة المركزية أعباء الكقكؼ عمى المشكالت المحمية الصغيرة، كمساعدتيا
 عمى التفرغ لمقضايا ذات الطابع القكمي العاـ.

  تدعيـ ميارات المكاطف في الحكـ كاإلدارة لمنطقتو، كبالتالي المساعدة عمى خمؽ ككادر متدربة
 لمعمؿ كالمشاركة المستقبمية عمى المستكل القكمي.

  تساعد الحككمة المركزية في التخطيط التنمكم القكمي عبر تزكيدىا بالمعمكمات األساسية
 د نفكذىا.الخاصة بالمناطؽ الجغرافية الكاقعة ضمف حدك 

، تعمؿ البمديات أينما كجدت عمى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ يمكف تصنيفيا كما يمي  كعمى كؿن
  :(97: 2011)ماضي،

 األىداف السياسية:
 .تحقيؽ ديمقراطية اإلدارة 
 .تدريب الشعب عمى أف يحكـ نفسو بنفسو 
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 .دعـ الكحدة الكطنية كتحقيؽ التكامؿ القكمي 
  األزمات السياسية مثؿ الحركب كالثكرات كاالنقالبات.حماية الدكلة في أكقات 

 األىداف اإلدارية واالقتصادية:
 .تحقيؽ الكفاءة اإلدارية كالقضاء عمى البيركقراطية 
  دفع الجيكد الشعبية إلى جانب جيكد الحككمة لمعمؿ سكيان في النشاطات المختمفة اليادفة إلى

 تنمية المجتمع المحمي.
 ماط األداء مف كحدة محمية ألخرل تبعان لطبيعة الكحدة كحجميا كحاجات المركنة في تغيير أن

 أىميا.
 األىداف االجتماعية:

 .ربط البناء المركزم بالقاعدة الشعبية 
  تحقيؽ العدالة االجتماعية مف خالؿ اقتساـ السطمة مع الحككمة، كعكدة مردكد الرسـك

 نتفاع المباشر مف ىذه األمكاؿ المحصمة.كالضرائب المحمية إلى المرافؽ المحمية، كبالتالي اال
  البمدية المنتخة بمثابة العقؿ مف الجسـ ألنيا تنظـ حركة الكحدة، كتدير النشاطات كتحقؽ

 المصالح المرجكة.
  إطالؽ ركح المنافسة بيف الكحدات المحمية المختمفة، كاستعالء ىمـ األفراد، كتكثيؼ الجيكد

 إلنجاح المشاريع المختمفة.
  الضغط عف الحككمة فيما يتعمؽ بالشئكف المحمية.تخفيؼ 
 

 ميام ووظائف البمدياتتاسعًا: 
تضطمع البمديات بمجمكعة عريضة مف المياـ كالكظائؼ الحيكية التي ال غنى عنيا في خدمة 

( 15ـ في المادة رقـ )1997لسنة  1المجتمع، كلقد حدد قانكف الييئات المحمية الفمسطينية رقـ 
ت كسمطات المجمس البمدم، كالتي تتميز بطابعيا الخدماتي العاـ كىي )قانكف كظائؼ كصالحيا

 ـ(:1997لسنة  1الييئات المحمية الفمسطينية رقـ 
لغاء كتعديؿ الشكارع كتعييف عرضيا  -1 تخطيط البمدية كالشكارع، كما يتضمنو مف فتح كا 

نارتيا كتجميميا كمنع التجاك  نشاء األرصفة كصيانتيا كا   ،زات عميياكتعبيدىا، كا 
تنظيـ المباني، كما يتضمنو مف مراقبة إلنشائيا كمنح الرخص المتعمقة بيا كىدميا كترميميا  -2

نشاء المالجئ كضماف تكفر الشركط الصحية فييا،  كا 
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تزكيد السكاف بالمياه الصالحة لمشرب أك االستعماالت األخرل كتنظيـ تكزيعيا كتحديد أسعارىا  -3
 الناحية الصحية كمنع تمكث مصادر المياه الطبيعية،كمراقبة مدل مالئمتيا مف 

 تزكيد السكاف بالكيرباء كتحديد أسعار االستيالؾ كبدالت االشتراؾ، -4
دارة كمراقبة شبكة المجارم كالمراحيض العامة، -5  إنشاء كا 
نشاؤىا، -6  تنظيـ األسكاؽ العامة كا 
ألعماؿ المقمقة لمراحة تنظيـ الحرؼ كالصناعات كتعييت أماكف ممارستيا كمراقبة المحالت كا -7

 أك المضرة بالصحة العامة،
تالفيا كتنظيـ ذلؾ، -8  جمع النفايات مف الشكارع كالمنازؿ كالمحالت العامة كنقميا كا 
 مراعاة تكفر شركط الصحة العامة كالرقابة عمييا، كما يتضمنو مف: -9

 الناس. اتخاذ اإلجراءات الالزمة لممحافظة عمى الصحة العامة كمنع تفشي األكبئة بيف 
 .مراقبة تصريؼ المنازؿ كالمحالت العامة مف نفاياتيا بصكرة منتظمة 
 .إبادة البعكض كالحشرات األخرل كمكافحة القكارض كالزكاحؼ الضارة 
  إنشاء المسالخ كتنظيميا كفحص الحيكانات كالدكاجف المعدة لمذبح كتحديد أماكف ذبحيا

 كمراقبتيا صحيان.
  كاألسماؾ كالفكاكو كالخضركات كالمكاد الغذائية لمنع الغش مراقبة الخبز كالمحكـ

تالؼ الفاسد منيا كتحديد أسعارىا.  كا 
  إنشاء كمراقبة مراكز اإلسعاؼ كالمصحات كالمستشفيات بالتنسيؽ مع الجيات

 الحككمية المختصة.
نما تنظيـ كمراقبة المطاعـ كالمقاىي كالنكادم كغيرىا مف أماكف التجمعات العامة مثؿ السي -10

غالقيا.  كالمالىي العامة، كتحديد مكاعيد فتحيا كا 
 إنشاء الحدائؽ كالمتنزىات كأماكف السباحة كمراقبتيا كتنظيميا. -11
غاثة ك  اتخاذ االحتياطات لمكاجية السيكؿ كالفيضانات كالحرائؽ -12 الككارث الطبيعية كا 

 المنككبيف.
 ع الجيات الحككمية.إنشاء المتاحؼ كالمكتبات العامة كالمدارس كغيرىا بالتنسيؽ م -13
نشاء كتعييف كتنظيـ مكاقؼ مركبات النقؿ البرية كالبحرية كمراقبتيا. -14  كا 
 مراقبة كتنظيـ الباعة المتجكليف. -15
 مراقبة األكزاف كالمكاييؿ كالمقاييس. -16
 مراقبة المكحات اإلعالنية كتنظيميا. -17
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 ار صاحبيا.ىدـ األبنية المعرضة لالنييار أك التي تنبعث منيا ركائح كريية بعد إنذ -18
 بيع فضالت الطرؽ مف مخمفات المشاريع أك استغالليا -19
نشاء المالجئ لممحتاجيف. -20  منع ظاىرة التسكؿ كا 
 إنشاء أك إلغاء المقابر كتعييف مكاقعيا كمكاصفاتيا كنقؿ المكتى كدفنيـ. -21
 مراقبة الفنادؽ كالنزؿ العمكمية كتنظيميا. -22
 ؽ بيع الحيكانات كالمكاشي.مراقبة الدكاب المستخدمة في النقؿ كتنظيـ أسكا -23
 مراقبة الكالب كترخيصيا كالتخمص مف الضالة منيا. -24
 إقرار مشركع المكازنة السنكية كالحساب الختامي لمبمدية. -25
قامة األبنية الالزمة فييا كتأجيرىا كرىنيا. -26  إدارة أمكاؿ كممتمكات اليية المحمية كا 

ذا ما نظرنا إلى ىذه الكظائؼ نظرة تمّعف، يمكننا  استنباط أف البمديات تمعب أدكاران حيكية يمكف كا 
 تصنيفيا ضمف المجاالت التالية:

نشاء الطرؽ كالحدائؽ، كتنظيـ  -1 المجاؿ الخدماتي: مثؿ تقديـ خدمات المياه، كالكيرباء، كا 
 المباني كاألراضي كغيرىا،

نشاء األسكاؽ  -2 العامة المجاؿ االقتصادم: كالمتمثؿ في إنشاء المشركعات المدرة لمدخؿ، كا 
نشاء مكاقؼ المركبات بأنكاعيا،  كتنظيميا، كتنظيـ الحرؼ كالصناعات، كا 

المجاؿ الثقافي كالتعميمي: مثؿ إنشاء المتاحؼ كالمكتبات العامة كدكر الثقافة كالمدراس،  -3
 ككذلؾ تنظيـ حمالت التكعية الثقافية،

غاثة المنككبيف المجاؿ االجتماعي: مثؿ إيكاء الفقراء كالمحتاجيف، كالحد مف ظاىرة  -4 التسكؿ، كا 
 جراء الككارث البيئية، 

المجاؿ البيئي: مثؿ مراعاة تكفر شركط الصحة العامة، كجمع كتنظيـ النفايات كالتخمص منيا،  -5
كالحد مف انتشار األكبئة كاألمراض في أمكاف تجميع النفايات أك أحكاض الصرؼ الصحي، 

دارة مياه الصرؼ الصحي، كالمحافظة عمى نظافة  البيئة، كتشجير الشكارع، كا 
المجاؿ اإلدارم كالسياسي: كيتمثؿ في قياـ البمديات بإشراؾ المجتمع المحمي في رسـ  -6

السياسات العامة كصنع القرار مما يعزز مف االنتماء الكطني كالمسئكلية االجتماعية لدل كافة 
 لممجتمع المحمي. شرائح المجتمع، كتعزيز مبادئ الديمقراطية مف خالؿ التمثيؿ الديمقراطي
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 مصادر اإليرادات وأوجو النفقات في بمديات محافظات غزةعاشرًا: 
ال يمكف لمييئة المحمية أف تتمتع باستقالؿ مالي كامؿ دكف أف تككف قادرة عمى تمكيؿ نفسيا ذاتيان، 

لمييئة المحمية لذلؾ يعتبر تمكيؿ الييئات المحمية مف أىـ الركائز التي تدعـ استقالليا؛ فكمما تكفر 
 مصادر تمكيؿ ذاتية أكثر تمتعت بقدر أكبر مف االستقالؿ كالفاعمية.

كتحتاج الييئات المحمية في مختمؼ األنظمة االقتصادية لمقياـ بكظائفيا كاختصاصاتيا المتعددة في 
شتى المياديف إلى مكارد ذاتية ثابتة، تضمف ليا نجاح دكرىا في النيكض االجتماعي كالثقافي 

القتصادم، ككمما زادت ىذه المكارد كحسف استخداميا، زادت فعالية أداء تمؾ الييئات كأمكنيا ذلؾ كا
مف تمبية حاجات السكاف المحمية المتزايدة، مما يؤدم إلى ممارسة اختصاصتيا عمى الكجو الكامؿ 

 ككذا ترشيد مكاردىا المالية.
 مصادر اإليرادات: (1

نسبة لممنظمات بكجو عاـ، كاألىمية منيا بكجو خاص، كيعد تجمع الدراسات عمى أىمية الماؿ بال
ف استمرار عمميا مرتبط ارتباطان كثيقان باستمرار تدفؽ الماؿ،  الماؿ عصب الحياة بالنسبة لممنظمات، كا 
إف عدـ كفاية األمكاؿ يتسبب في ضياع الكثير مف الفرص، كيعّرض المنظمة لعسر قد يككف خطران 

: 2012ضركرة تدفؽ الماؿ في المنظمة كحسف استغاللو )جرار كأبك بياء، عمى حياتيا، كأكد عمى 
1128.) 

كمف ىنا يتبّيف بشكؿ كاضح الدكر الذم يمعبو حشد التمكيؿ كتنمية مكارده بالنسبة في نجاح 
 المنظمات كاستمرارىا.

فيما يتعمؽ كتختمؼ المكارد المالية لمييئات المحمية باختالؼ الدكلة كالقكانيف السائدة فييا، ك 
( مف قانكف الييئات المحمية 24( ك)23( ك)22( ك)21بالبمديات الفمسطينية فقد نصت المكاد رقـ )

ـ بشكؿ صريح عمى أنكاع اإليرادات التي يحؽ لمييئات المحمية 1997لمعاـ  1الفمسطينية رقـ 
 ـ(:1997لعاـ  1تحصيميا كىي كما يمي )قانكف الييئات المحمية الفمسطينية رقـ 

(: كتنص عمى جكاز اقتراض مجمس الييئة المحمية مف أية جية بعد مكافقة الكزير، فإذا 21المادة )
استمزمت معاممة االقتراض كفالة السمطة التنفيذية كجب أخذ مكافقة مجمس الكزراء عمى ذلؾ. كمف 

 أمثمة ذلؾ االقتراض مف البنكؾ أك المؤسسات المصرفية كالمالية المختمفة.
 (: كتنص عمى أف إيرادات الييئة المحمية تتككف مف:22المادة )

  الضرائب كالرسكـ كاألمكاؿ المفركضة أك المتأتية بمقتضى أحكاـ القانكف أك أم نظاـ صادر
باالستناد إليو أك أم قانكف أك نظاـ آخر نص فيو عمى استيفاء ضرائب أك رسكـ أك مخالفات 
لمييئات المحمية. كمف أمثمة ذلؾ: إيرادات ضريبة المنازؿ، إيرادات ضريبة الحرؼ كالميف، 
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غرامات عمى المتأخرات، إيرادات غرامات عمى المخالفات، إيرادات رسكـ شيادات  إيرادات
زالة النفايات، إيرادات مكافحة الحشرات كالقكارض،  كخرائط، إيرادات مف خدمات النظافة كا 
إيرادات المراقبة الصحية لممكاد الغذائية، إيرادات رسكـ خدمات المسالخ، إيرادات التنظيـ 

ت الطرؽ كاألرصفة كمكاقؼ السيارات، إيرادات مف رسكـ األسكاؽ، إيرادات كالبناء، إيرادا
 األمالؾ العامة لمبمدية، إيرادات خدمات المياه كالصرؼ الصحي، كغيرىا..

 .التبرعات كاليبات كالمساعدات التي يكافؽ عمييا المجمس 
 كمية التي تقدميا الحصة التي تخصصيا السمطة التنفيذية لمييئة المحمية، مثؿ اإلعانات الحك

 الحككمة المركزية لمييئات المحمية.
(: كتنص عمى أف الييئة المحمية ليا أف تستكفي مف مشترم األمكاؿ المنقكلة التي تباع 23المادة )

 في المزاد العمني ضمف منطقة الييئة المحمية رسمان بنسبة ثالث بالمئة مف قيمة المبيع.
بالمئة مف الرسكـ كالغرامات التي تستكفى بمقتضى  (: كتنص عمى تخصيص خمسيف24المادة )

قانكف النقؿ عمى الطرؽ لمييئات المحمية في نطاؽ حدكدىا، كتتككف ىذه الرسكـ كالغرامات مف رخص 
% 50اقتناء المركبات كمف غرامات المخالفات كغيرىا، كتكّزع حصيمة ىذه اإليرادات بنسبة ال تقؿ عف 

 ت منيا كيكزع الباقي بالنسب التي يقررىا مجمس الكزراء.عمى الييئات المحمية التي جبي
كمما سبؽ يتضح أف مصادر إيرادات الييئات المحمية تتككف مف: القركض كالضرائب أك الرسـك 
المفركضة بمكجب أحكاـ القانكف إلى جانب اليبات كالمساعدات كالتبرعات كاإلعانات الحككمية 

زادات العمنية لألمكاؿ المنقكلة باإلضافة إلى نسبة مف الرسـك المخصصة لمييئة المحمية ككذلؾ مف الم
 كالغرامات بمكجب قانكف النقؿ عمى الطرؽ في نطاؽ حدكد الييئة المحمية.

 أوجو النفقات: (2
سبؽ كأف سردنا الخدمات المختمفة التي تقدميا الييئات المحمية لممجتمع كالمكاطف في كافة 

الخدمات تستكجب بالضركرة كـ ال بأس بو مف النفقات المجاالت، كمما ال شؾ فيو أف ىذه 
 (:28: 2010أبك العجيف، كالمصركفات. كيمكف تصنيؼ نفقات الييئات المحمية كما يمي )

مصركفات اإلدارة العامة: كيشمؿ ىذا البند المصاريؼ المتعمقة باإلدارة العامة في البمدية كالذم  .1
م كطاقـ المحاسبيف كاإلدارييف في البمدية مف أجكر يتمثؿ برئيس البمدية كأعضاء المجمس البمد

 كركاتب كمصاريؼ تنقؿ، كأم مصاريؼ تساىـ في تسييؿ أداء األقساـ.
مصركفات الخدمات المحمية: كىذا النكع مف المصركفات مرتبط بأعماؿ قسـ الخدمات التي تقـك  .2

بيا البمدية سكاء في مجاؿ الصحة أك اليندسة كالتنظيـ، كيشمؿ ىذا البند ركاتب كأجكر عماؿ 
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مكظفي الصحة كالنظافة كاليندسة كالتنظيـ كمصركفات الكيرباء كالمياه كمصاريؼ ممتمكات 
 ة، كأم مصركؼ يحافظ عمى أداء البمدية.البمدي

مصركفات المشاريع: كيشمؿ ىذا البند المصركفات المتعمقة بمشاريع المياه كالصرؼ الصحي إلى  .3
 جانب ركاتب كأجكر مكظفي ىذا القطاع كالمصاريؼ األخرل التي تساعد عمى أداء ىذا القسـ.

 
 التحديات التي تواجو بمديات محافظات غزةحادي عشر: 

نت كما تزاؿ معظـ الييئات المحمية في الدكؿ النامية بكجو عاـ كفي فمسطيف عمى كجو كا
الخصكص تعاني مف مجمكعة مف المعيقات التي تحكؿ دكف قياميا بكاجباتيا المنكطة بيا بشكؿ كفؤ 

 كفعاؿ. كلعؿ مف أبرز ىذه المعيقات ما يمي:
شكك مف عجز شبو دائـ في مكاردىا ضعؼ المكارد المالية: حيث أف معظـ الييئات المحمية ت .1

المالية الذاتية، مما ينعكس سمبان عمى قدرتيا في أداء مياميا كالمحافظة عمى مستكل جكدة 
الخدمات المقدمة لمسكاف، حيث تعتمد الكثير مف الييئات المحمية عمى المساعدات الخارجية. 

 كيعزل ىذا الضعؼ بشكؿ عاـ لمجمكعة مف المسببات منيا:
 القكانيف كالتشريعات المتعمقة بالبنكد المالية كالتي تضمف بالمحصمة اعتماد البمديات  مجمكعة

عمى السمطة المركزية كمصدر أساسي لمتمكيؿ، كمثاؿ ذلؾ القدرة المحدكدة لمبمديات في فرض 
الضرائب كالرسكـ التي ترتئييا ككذلؾ تحديد أكجو اإلنفاؽ حيث تحتاج مثؿ ىذه القرارات إلى 

 كزير الحكـ المحمي. مكافقة
  الكضع االقتصادم المتردم في فمسطيف، كما نتج عنو مف انعداـ لقطاعات إنتاجية فعالة

يمكف أف تكفر دخالن ثابتان لمييئات المحمية كالمناطؽ الصناعية أك الصناعات المتكسطة أك 
 الكبيرة.

 صادم السئ أك عدـ التزاـ المكاطنيف بتسديد ما عمييـ مف مستحقات بسبب الكضع االقت
 ألسباب ثقافية أخرل.

ضعؼ القدرات اإلدارية كالفنية: إف تدني مستكل ركاتب المكظفيف كقمة الحكافز المادية المقدمة ليـ  .2
في تمؾ الييئات المحمية ال يساعد عمى جذب الكفاءات البشرية المؤىمة ليا، كىذا يؤدم إلى 

 كالحيكية المطمكبة. ضعؼ اإلمكانيات الفنية لتنفيذ المشاريع التطكيرية
ضعؼ المشاركة الشعبية: تكاجو معظـ الييئات المحمية أزمة ثقة بينيا كبيف مكاطنييا؛ األمر الذم  .3

يؤدم إلى تيّرب كثير مف المكاطنيف مف دفع الضرائب كالرسكـ المستحقة عمييـ بمكجب األنظمة 
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أبك )مشاركة الشعبية كالمجتمعية كالقكانيف كبالتالي كؿ ىذه األمكر أدت إلى ضعؼ ركح المبادرة كال
 (.31: 2010العجيف، 

المشكالت السياسية: لـ تعش فمسطيف حالة سيادة كاممة في إطار دكلة مستقمة حتى اآلف، حيث  .4
إف الظركؼ السياسية التاريخية كالحاضرة كفي مقدمتيا سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي كالتي تمنع مف 

عمى مستكل النظاـ السياسي العاـ أـ في إطار الحكـ المحمي، ممارسة نكع مف الحكـ الرشيد سكاء 
جراءات االحتالؿ اإلسرائيمي كمف خالؿ االجتياحات المتكررة قد خّمفت الكثير مف  كأف سياسات كا 

 (.23: 2008المشكالت كالمحاذير التي تعيؽ عمؿ الييئات المحمية )محمد، 
تعامؿ مع بمديات محافظات غزة كخصكصان بعد عزكؼ الكثير مف المؤسسات الدكلية المانحة مف ال .5

ـ، مما أثر بالسمب عمى حجـ المشاريع 2006فكز حركة حماس باالنتخابات التشريعية عاـ 
 الحيكية المنفذة في القطاع.

نقص الكعي بمفيـك التنمية: إف نقص الكعي بمفيـك التنمية المحمية كأىميتيا سكاء مف العامميف  .6
ف عمى أعماؿ البمديات يؤدم إلى تسجيؿ مالحظة سمبية عمى إدارة البمدية في البمديات أـ المشرفي

 (.86 :2006بمجرد مشاركة البمدية في أم نشاط تنمكم )حسيبا، 
المشكالت القانكنية: إف ككف قانكف الحكـ المحمي المعمكؿ بو في أراضي السمطة الفمسطينية في  .7

كاف سائدان بدالن مف أف يككف نتاج التحميؿ الشامؿ معظـ أجزائو إعادة صياغة لمقانكف األردني الذم 
 كالتجربة العممية أدل إلى ظيكر العديد مف السمبيات عميو مثؿ:

  يعتبر القانكف أف كزارة الحكـ المحمي ىي األساس كليس الييئات المحمية، حيث نصت المادة
ف تنظيـ عمؿ األكلى مف قانكف الييئات المحمية عمى صالحيات الكزارة قبؿ أف تتحدث ع

الييئات المحمية، كما أسندت المادة لمكزارة عممية رسـ السياسة العامة ألعماؿ الييئات المحمية، 
كاإلشراؼ عمى كظائفيا كاختصاصاتيا كشئكف تنظيـ المشاريع العامة كالميزانيات كالتفتيش 

ياب استقالؿ اإلدارم كالمالي كالقانكني كاإلجراءات الخاصة بتشكيؿ المجالس، كىذا يعني غ
الييئات المحمية حيث ما زالت تخضع لكاقع مؤسساتي يتميز بمركزية إدارية تعكد صناعة 

 (.32: 2010أبك العجيف، )القرار بمكجبيا إلى قمة اليـر كىي كزارة الحكـ المحمي 
  قانكف الييئات المحمية الذم ينظـ عمؿ الييئات المحمية ال يمنح الجياز اإلدارم فييا ممثالن

لسكرتير أك المدير كرؤساء األقساـ ممارسة الكثير مف الصالحيات خصكصان في مجاؿ با
اتخاذ القرار، حيث كؿ ذلؾ مف اختصاص المجمس البمدم، كمف الناحية العممية يككف مركزيان 
أكثر حيث ينحصر في رئيس البمدية، فالنصكص القانكنية العديدة، إضافة إلى العادات 

ائدة منحت جميعيا رئيس البمدية صالحيات كاسعة في مجاؿ اتخاذ كالتقاليد التي كانت س
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القرار، في حيف اعتبر القانكف عضكية المجمس أشبو بالمكانة االعتبارية كال يجب عمييا 
التفرغ، كؿ ذلؾ نتج عنو ىذه الصالحيات الكاسعة لرئيس البمدية، مما سيؿ عمى كزارة الحكـ 

رئيس كالبمدية ليا كىذا بدكره أدل إلى أف يككف الجياز المحمي ضبط كمحاسبة كضماف تبعية ال
اإلدارم في البمدية عبارة عف جياز تنفيذم يقكـ بتأديو الكاجبات كالمياـ المطمكبة ككذلؾ تنفيذ 

 (.2004حباس، ك  التعميمات كالتكجييات الصادرة لو مف رئيس البمدية )اشتية
  لـ يحدد قانكف الييئات المحمية األسس الكاجب اتباعيا في تحديد حاجة الييئة المحمية

لممكظفيف، كاشترط أف تككف الكظائؼ مدرجة في تشكيالت الكظائؼ كفي مكازنة الييئة المحمية 
( عمى أف 19المصادؽ عمييا مف قبؿ كزارة الحكـ المحمي، كما نص القانكف في المادة رقـ )

الكظائؼ في الييئة المحمية كفؽ النظاـ الذم يصدره كزير الحكـ المحمي، غير  يجرم إحداث
أف ىذا النظاـ كالذم يعنى بكافة المسائؿ المتعمقة بالمكظفيف لـ يصدر لغاية اآلف، مما قد 
يعّرض حقكؽ المكظفيف فييا إلى االنتياؾ، كمف الناحية العممية تتبع الييئات المحمية طرؽ 

حتياجاتيا مف المكظفيف، أما جية االختصاص في التعييف فال يكجد لمييئات مختمفة لتحديد ا
 (.33: 2010أبك العجيف، )المحمية أنظمة خاصة بذلؾ 

  ،فيما يخص تقييـ المكظفيف، جرت العادة أف يقكـ بو رئيس البمدية سنكيان في بعض البمديات
ي الدرجة، كفي الغالب ال يتـ كبناءن عمى ىذا التقييـ يتـ تعديؿ درجة المكظؼ أك مستكاه ف

استخداـ أم نماذج في عممية التقييـ، كال يكجد في أغمب الييئات المحمية نظاـ كاضح لفرض 
عقكبات معينة عمى القصكر في األداء كالكاجبات لدل المكظفيف، لذا يحّذر مف أف غياب نظاـ 

افرىا في المكظؼ كغيرىا لمكظفي الييئات المحمية يكضح إجراءات التعييف كالشركط الكاجب تك 
مف القضايا التي تعنى بشؤكف المكظفيف، يكدم إلى بركز مظاىر الكاسطة كالمحسكبية في 
عمؿ الييئات المحمية، كيضعؼ مف انتمائيـ لمييئات المحمية كيؤدم إلى حالة مف 

 (.2004البيركقراطية كالتكمس في العمؿ )اشتية، حباس، 
 لية: )تقييـ أثر نظاـ الحكافز(كيضاؼ إلى ما سبؽ المعيقات التا

التكقعات المطمكبة مف المجالس البمدية تككف في العادة مرتفعة كأكبر مف إمكانيات البمديات مما  .8
 يسبب أزمة ثقة بيف إدارة البمدية كالمكاطنيف.

 تشابؾ كتعقد العمؿ البمدم، حيث فيو مف التداخالت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية الكثير. .9
اعات كالنزاعات الحزبية داخؿ أركقة البمدية كخصكصان عند االنتخابات، ككنيا ينظر إلييا الصر  .10

 كمؤشر لالنتخابات عمى المستكل الكطني.
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 الخالصة:
كتطرؽ  ،التطكر التاريخي لإلدارة المحمية في فمسطيف كبالتحديد في قطاع غزة بحث ىذا الفصؿ

باإلضافة إلى عرض نبذة مختصرة عف كؿ بمدية مف الفصؿ أيضان إلى تصنيؼ بمديات محافظات غزة 
البمديات الكبرل في القطاع، إلى جانب ذلؾ، ألقى الفصؿ الضكء عمى العالقة بيف البمديات ككزارة 
الحكـ المحمي مبينان أىمية كأىداؼ البمديات باإلضافة إلى مياميا ككظائفيا التي حددىا ليا القانكف، 

اإليرادات كأكجو النفقات في البمديات، كعّرج الفصؿ في آخر المبحث  كتطرؽ الفصؿ أيضان إلى مصادر
 األكؿ عمى أبرز التحديات كالمعيقات التي تكاجو بمديات محافظات غزة. 
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 : الطريقة واإلجراءاتالخامسالفصل 
 

 مقدمةأواًل: 

 الدراسة يةمنيجثانيًا: 

 الدراسة وعينة مجتمعثالثًا: 

 الدراسة تاو أدرابعًا: 

 ستبانةاالصدق خامسًا: 

 ستبانةاالثبات سادسًا: 

 اإلحصائية المستخدمة األساليبسابعًا: 
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 مقدمةأواًل: 
جراءاتيا محكران رئيس ان يتـ مف خاللو إنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة، يتعدُّ منيجية الدراسة كا 

اإلحصائي لمتكصؿ إلى النتائج التي كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ 
يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة، كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى 

المستخدمة ككيفية بنائيا  كاتيتناكؿ ىذا الفصؿ كصفنا لمجتمع الدراسة كعينتيا، كاألد إلى تحقيقيا.
صدؽ األداة كثباتيا، كالمعالجات اإلحصائية التي تـ كتطكيرىا، كما يتناكؿ إجراءات التحقؽ مف 

 استخداميا في تحميؿ البيانات كاستخالص النتائج، كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات:
 

 منيجية الدراسةثانيًا: 
ُتعّرؼ منيجية الدراسة بأنيا الطريقة البحثية التي يختارىا الباحث لتساعده في الحصكؿ عمى 

 (.82: 2003ة أسئمة البحث مف مصادرىا )األغا كاألستاذ، معمكمات تمكنو مف إجاب
كحيث أف الباحث يعرؼ مسبقان جكانب كأبعاد الظاىرة مكضع الدراسة مف خالؿ اطالعو عمى 
األدب النظرم كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع البحث، كيسعى لمكصكؿ إلى معرفة دكر العالقات 

ؼ الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات، كمف أجؿ تحقيؽ أىدا
كىك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي  التحميمي الكصفيالباحث باستخداـ المنيج  فقد قاـالدراسة 

المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة محددة، كتصكيرىا كميان عف طريؽ جمع بيانات كمعمكمات مقننة عف 
خضاعيا لمدراسات الدقيقة )ممحـ،   .(324: 2000الظاىرة أك المشكمة، كتصنيفيا كتحميميا كا 

 
 الدراسة وعينة مجتمعثالثًا: 

 :تككف مجتمع الدراسة مف
خاف ، العالقات الدكلية في بمديات محافظات غزة الكبرل الخمس )غزة كظائؼ زاكليمجميع  -1

أعضاء المجالس البمدية، بعض شمؿ رؤساء البمديات، ك ك رفح(،  ،دير البمح، جباليا النزلة، يكنس
بمغ ك ، اؿ العالقات الدكليةبمجقساـ الذيف ليـ عالقة األرؤساء ك  ،كمدراء الدكائر ات،دراء البمديكم

حث بحصر مجتمع اكقد قاـ الب (،1-5( فردان مكضحيف في جدكؿ رقـ )40حجـ مجتمع الدراسة )
االستبانة باستخداـ أسمكب الحصر الشامؿ، أداة  تطالع آرائيـ مف خالؿاسب ثـ قاـ الدراسة ميدانيان،

إلجراء المعالجات  مناسبة%( كىي نسبة 90.00استبانة أم بنسبة ) 36تـ استرداد كقد 
 .اإلحصائية عمييا
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 لالستبانة مجتمع الدراسة: (1-5جدول رقم )

مدير عام  رئيس بمدية اسم البمدية م.
 بمدية

مجمس ال اءعضأ
ن كمفوالم بمديال

بالعالقات العامة 
 والدولية

 ائرو دال ومدير 
ن كمفوالم

بالعالقات العامة 
 والدولية

 ماقسأ ؤساءر 
العالقات العامة 

 والدولية
 المجموع

 7 1 3 1 1 1 بمدية غزة  .1
 11 1 3 5 1 1 بمدية خاف يكنس  .2
 7 1 2 2 1 1 بمدية جباليا النزلة  .3
 7 1 2 2 1 1 بمدية دير البمح  .4
 8 2 2 2 1 1 بمدية رفح  .5

 40 المجموع الكمي 
 لمباحث(. )المصدر: الحصر الميداني

مجاؿ العالقات الدكلية بذكم العالقة يف مف صكالمتخصمف الخبراء  (8مككنة مف ) مجمكعة -2
 المجمكعة البؤرية.استخداـ أداة بطالع آرائيـ (، كقد تـ است3، انظر ممحؽ رقـ )بمحافظات غزة

 
 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة

 الشخصية:فيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات 
  :توزيع أفراد العينة حسب البمدية 

، %27.7 كفيمثم إذ ،عامميف في بمدية خاف يكنس( أف غالبية أفراد العينة مف ال2-5يبيف جدكؿ )
% ىـ مف العامميف في بمدية 16.7كما نسبتو  ،مف العامميف في بمدية رفحىـ % 25.0بينما ما نسبتو 

% ىـ مف 13.9كما نسبتو  ،% ىـ مف العامميف في بمدية دير البمح16.7كما نسبتو  النزلة، جباليا
كيعزك الباحث النسبة  ،، كىذه النسب تظير الحجـ الحقيقي لمجتمع الدراسةالعامميف في بمدية غزة

المرتفعة لمعامميف بالعالقات الدكلية في بمدية خاف يكنس إلى تعدد األطراؼ التي تمارس الجيكد 
االتصالية مع المانحيف مما يعكس كجكد تداخؿ في الصالحيات كأف ىناؾ جيكد غير منسقة، كما 

زة كجباليا النزلة بالرغـ مف يعزك الباحث انخفاض نسبة العامميف بالعالقات الدكلية في بمديتي غ
النجاحات البارزة لياتيف البمديتيف إلى كجكد تنظيـ كتنسيؽ بيف ىؤالء العامميف كأف جيكد العالقات 

 الدكلية محصكرة لدل فئة محددة مف المكظفيف مما يسيـ في إنجاح ىذه الجيكد.
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 البمدية(: توزيع أفراد العينة حسب 2-5) رقم جدول
 لنسبة المئوية %ا العدد البمدية

 16.7 6 جباليا النزلة
 27.7 10 خاف يكنس
 16.7 6 دير البمح

 25.0 9 رفح 
 13.9 5 غزة

 100.0 36 المجموع الكمي
 :توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي 

حممة المؤىؿ الجامعي "بكالكريكس"،  مف% مف أفراد العينة 50.0( أف ما نسبتو 3-5يبيف جدكؿ )
كيعزك الباحث ارتفاع نسبة  ،دكتكراه" ،% مف حممة الدراسات العميا "ماجستير50.0بينما ما نسبتو 

بأىمية  بيف العامميف بالعالقات الدكلية إلى كعي اإلدارة العميا )ماجستير كدكتكراة( حممة الدراسات العميا
لما يتمتعكف  حممة الشيادات العمياإسناد ىذه الكظيفة إلى رصيا عمى كح كحساسية العالقات الدكلية ليا
بالعالقات كؿ العامميف  بشكؿ عاـ لدل، كما يعكس ارتفاع المؤىؿ العممي بو مف سعة أفؽ كدراية أكبر

يساعد عمى تككيف كادر % كجكد مكرد بشرم جدير باالىتماـ 100.0)بكالكريكس فما فكؽ( الدكلية 
 حشد التمكيؿ.ك عي قادر عمى تحقيؽ نجاحات مممكسة في مجاؿ العالقات الدكلية ميني متخصص ككا

 (: توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي3-5) رقم جدول
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 50.0 18 بكالكريكس
 50.0 18 دراسات عميا

 100.0 36 المجموع الكمي
  توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخدمة: 

 ،%47.2 كفيمثمإذ  ،سنة فأكثر 15 لدييـ سنكات خدمة( أف غالبية أفراد العينة 4-5يبيف جدكؿ )
إلى أقؿ  5ما بيف  كاخدم% 16.7بينما ما نسبتو  ،سنكات 5أقؿ مف  كا% خدم25.0بينما ما نسبتو 

الباحث ارتفاع نسبة ، كيعزك سنة 15إلى  10بيف ما  كاخدم% 11.1بينما ما نسبتو  ،سنكات 10مف 
سنة فأكثر إلى كجكد كادر يتمتع بخبرة كدراية  15العامميف بالعالقات الدكلية الذيف خدمكا في البمدية 

كافية تؤىمو إلحراز نجاحات مممكسة عمى صعيد العالقات الدكلية كحشد التمكيؿ لممشاريع باالستناد 
كما يعزك الباحث النسبة المرتفعة لمعامميف مف  ،تككنت خالؿ ىذه السنكات عمى رصيد العالقات التي
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فأقؿ إلى حرص اإلدارة العميا بالبمديات إلى رفد العالقات الدكلية بدماء شابة  5ذكم سنكات الخدمة 
 جديدة مف شأنيا أف تحقؽ اختراقات كنجاحات بارزة بما تتمتع بو مف حيكية كنشاط.

 ةدميع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخ(: توز 4-5) رقم جدول
 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخدمة

 25.0 9 سنكات 5أقؿ مف 
 16.7 6 سنكات 10أقؿ مف  -5

 11.1 4 سنة 15أقؿ مف  -10
 47.2 17 سنة فأكثر 15

 100.0 36 المجموع الكمي
 توزيع أفراد العينة حسب المنصب: 

 ،%33.3كىذا ما يمثؿ ة، ر دائر يأفراد العينة يعممكف بمنصب مد ( أف غالبية5-5يبيف جدكؿ )
 كبمنصب عضيعممكف % 16.7بينما ما نسبتو  ،س قسـئي% يعممكف بمنصب ر 27.8بينما ما نسبتو 
ككذلؾ نفس النسبة لمدراء  ،% يعممكف بمنصب رئيس بمدية11.1بينما ما نسبتو  ،مجمس بمدم

إلى طبيعة عمؿ مدراء الدكائر كالتي تضطرىـ إلى التعامؿ  الباحث ىذه النتائج، كيعزك البمديات
ة كؿ في مجالو كتخصصو، مما يساعد عمى خمؽ عالقة اؾ شبو اليكمي مع المؤسسات المانحكاالحتك

تمكيؿ مقترحات في قبكؿ الطرؼ المانح  خمؽ ليكنة لدلشخصية قكية في بعض األحياف تساىـ في 
 مشاريع البمدية.

 المنصب(: توزيع أفراد العينة حسب 5-5) رقم جدول
 النسبة المئوية % العدد المنصب

 11.1 4 رئيس البمدية
 16.7 6 عضك مجمس بمدم

 11.1 4 مدير البمدية
 33.3 12 مدير دائرة
 27.8 10 رئيس قسـ

 100.0 36 المجموع الكمي
 أدوات الدراسةرابعًا: 

 ات:بيانلجمع النكعيف مف المصادر  عمى الباحث اعتمد
 حيث استخدـ الباحث أداتيف مختمفتيف ىما االستبانة كالمجمكعة البؤرية. ادر األولية:المص (1

 :ستبانةاال . أ
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ألغراض ىذا  تـ إعدادىا خصيصان  استبانةالباحث في جمعو لمبيانات األكلية عمى  اعتمد
تـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة مف رؤساء بمديات كأعضاء مجالس بمدية كمدراء بمديات البحث ك 

مجاؿ العالقات الدكلية ببمديات محافظات غزة في مف ذكم العالقة كمدراء دكائر كرؤساء أقساـ 
الكبرل، لدراسة كاقع دكر العالقات الدكلية في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات، كمف ثـ تـ 

كاستخداـ االختبارات اإلحصائية  SPSSتحميميا باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي تفريغيا ك 
 .قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسةالمناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات 

 خطوات بناء االستبانة:
كاالستفادة منيا في  ،طر النظرية كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسةاإلطالع عمى األ (1

 بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.
 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة. (2
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. (3
( مف المحكميف المختصيف مف أعضاء ىيئة التدريس 9عمى )صكرتيا األكلية بتـ عرض االستبانة  (4

قائمة ( يبيف 2الممحؽ رقـ )الدكلية في البمديات. العالقات  مختصيف في مجاؿالفي الجامعات ك 
 .المحكميف أسماءب

 ،راء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة كالتعديؿآفي ضكء  (5
 (.1ممحؽ ) ،( فقرة66)ك ( مجاالت6) لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية عمى
 ن ىما:يوقد قسمت االستبانة إلى قسمين رئيسي

)البمدية، المؤىؿ العممي، باف عف المست كالتنظيمية القسـ األكؿ: كىك عبارة عف البيانات الشخصية (1
 سنكات الخدمة، المنصب(.

 مجاالت: 6عمى  ةمكزع ،فقرة 66مثؿ في مجاالت الدراسة، كيشتمؿ عمى تالقسـ الثاني: ي (2
 .ةفقر ( 14المجاؿ األكؿ: المشاركة كالشراكة الفاعمة، كيتككف مف ) - أ

 .ة( فقر 12المجاؿ الثاني: االتصاؿ كالتكاصؿ، كيتككف مف ) - ب
 .ة( فقر 13المجاؿ الثالث: تمكيف العامميف بالعالقات الدكلية، كيتككف مف ) - ت
 ( فقرات.10المجاؿ الرابع: التدريب المستمر لمعامميف بالعالقات الدكلية، كيتككف مف ) - ث
 ( فقرات.9ر، كيتككف مف )بداع الميني كالتحسيف المستمالمجاؿ الخامس: اإل - ج
 ( فقرات.8، كيتككف مف )حشد التمكيؿ لمشاريع بمديات محافظات غزة الكبرلالمجاؿ السادس:  - ح
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 :Focus Groupالمجموعة البؤرية  . ب
في مجاؿ كالمتخصصيف الخبراء ستخدـ الباحث أداة المجمكعة البؤرية مع مجمكعة مف ا

لمناقشة نتائج العالقات الدكلية )العالقات مع المانحيف( مف ذكم العالقة بمكضكع الدراسة، 
تفعيؿ دكر العالقات استعراض النتائج ككضع التكصيات المناسبة لالدراسة الميدانية بيدؼ 

ات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات، كقد تمت الخطك 
 عمى النحك التالي:

 تشكيل المجموعة:
في مجاؿ العالقات الدكلية )العالقات كالمتخصصيف ( مف الخبراء 8تككنت المجمكعة البؤرية مف )

 مع المانحيف( مف ذكم العالقة بمكضكع الدراسة.
 أىداف المجموعة:

الدكلية في البمديات أف يطرح األعضاء المشارككف كجيات نظرىـ في كيفية تطكير دكر العالقات 
 في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات في ضكء نتائج الدراسة الميدانية كباالستناد إلى خبرتيـ كرؤاىـ.

 الزمن المحدد:
 الساعة العاشرة صباحان. 2015مايك  23يـك السبت المكافؽ 

 مدة المقاء:
لؾ كفقان لالستمزاج المسبؽ دقيقة مف الساعة العاشرة كحتى الساعة الثانية عشرة صباحان، كذ 120

 لرغبات األعضاء المشاركيف.
 مكان المقاء:

 فمسطيف -قطاع غزة  –بمدية خاف يكنس  –قاعة المجمس البمدم 
 جدول أعمال المقاء:

 عرض ممخص الدراسة -1
 عرض االستبانة كنتائجيا -2
 عرض ىدؼ المقاء -3

 أسئمة جمسة المقاء:
مف كجية نظركـ، ما السبؿ لتطكير المشاركة كالشراكة الفاعمة لدل بمديات محافظات غزة  -1

 في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات؟ نجاحالكبرل بما يحقؽ 
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بمديات محافظات غزة الكبرل بما االتصاؿ كالتكاصؿ في مف كجية نظركـ، ما السبؿ لتطكير  -2
 في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات؟ نجاحيحقؽ 

بمديات محافظات  تمكيف العامميف بالعالقات الدكلية فيمف كجية نظركـ، ما السبؿ لتطكير  -3
 حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات؟ نجاح فيغزة الكبرل بما يحقؽ 

ت بمديا التدريب المستمر لمعامميف بالعالقات الدكلية فيمف كجية نظركـ، ما السبؿ لتطكير  -4
 حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات؟ نجاح فيمحافظات غزة الكبرل بما يحقؽ 

بمديات محافظات غزة  اإلبداع الميني كالتحسيف المستمر فيمف كجية نظركـ، ما السبؿ لزيادة  -5
 حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات؟ نجاح فيالكبرل بما يحقؽ 
 إدارة جمسة المقاء:

 قاـ الباحث بإدارة جمسة المقاء.
 توثيق جمسة المقاء:

 .المشاركيفقاـ الباحث بتسجيؿ كقائع المقاء صكتيان بعد طمب اإلذف مف 
 المرفقات:

تـ تكزيع نسخ عف جدكؿ أعماؿ المقاء كعف ممّخص الدراسة كما تكصمت إلييا مف نتائج، ككذلؾ 
 األسئمة المراد اإلجابة عمييا خالؿ المقاء.

الباحث بمراجعة الكتب كالدكريات كالمنشكرات الكرقية كاإللكتركنية المتعمقة  قاـالمصادر الثانوية:  (3
بدكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات، باإلضافة 
إلى الرجكع لمصادر أخرل ذات عالقة ببيئات عربية كعالمية مف أجؿ االستفادة مف تجارب 

بمديات محافظات غزة  حشد التمكيؿ لمشاريع الرتقاء بدكر العالقات الدكلية فياآلخريف في ا
 الكبرل.

 
 ستبانةاالصدق خامسًا: 

(، كما 105: 2010 لقياسو" )الجرجاكم، تما كضع ستبانةاالقيس تيعني "أف  ستبانةاالصدؽ 
احية، ككضكح يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ن

: 2001فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" )عبيدات كآخركف، 
62 .) 
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 بطريقتيف: ستبانةاالكقد تـ التأكد مف صدؽ 
 :صدق المحكمين (1

مف أعضاء  6أعضاء، منيـ ( 9عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ) ستبانةاالتـ عرض 
دارةفي  يةييئة التدريسال  كمية التجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة متخصصيف في مجاالت االقتصاد كا 

، كعضك كاحد يعمؿ كاإلدارة االستراتيجية البشريةكالمكارد  كالتمكيؿ كاإلحصاء كالمحاسبة األعماؿ
، كعضك آخر يعمؿ محاضران في األعماؿ إدارةفي مجاؿ  محاضران في جامعة القدس المفتكحة بغزة

 ،، باإلضافة إلى عضك آخر يعمؿ رئيسان لبمدية خاف يكنساألعماؿ األزىر بغزة في مجاؿ إدارة جامعة
ضافة كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء  كا 

 (.1انظر الممحؽ رقـ ) ،النيائية افي صكرتي ةاناالستب تالمقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج
 :((Internal Validityصدق االتساق الداخمي  (2

مع المجاؿ الذم تنتمي  ستبانةااليقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
ط كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتبا ةانتـ حساب االتساؽ الداخمي لالستب إليو ىذه الفقرة، كقد

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. ستبانةبيف كؿ فقرة مف فقرات اال
 :المشاركة والشراكة الفاعمةمجال أوال: 

كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ6-5يكضح جدكؿ )
0.05تنتمي إليو الفقرة، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة    كبذلؾ

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الذي تنتمي إليو والدرجة الكمية : (6-5)رقم جدول 
 لممجال

 الفقرة الرقم
معامل 
بيرسون 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

1.  
كالشراكة مع تمتمؾ البمدية رؤية استراتيجية مكّحدة تجاه المشاركة 

 المؤسسات المانحة.
0.643 *0.000 

 0.000* 0.620 تمتمؾ البمدية أىدافان كاضحة عند الشراكة مع المؤسسات المانحة.  .2
 0.006* 0.451 يمتمؾ العاممكف كعيان بأىمية المشاركة كالشراكة مع المؤسسات المانحة.  .3
 0.001* 0.501 المشاريع.يتـ إشراؾ المجتمع المحمي في تحديد األكلكيات مف   .4
 0.000* 0.611 يتـ إشراؾ مكظفي البمدية في تحديد األكلكيات مف المشاريع.  .5
 0.011* 0.418 تنسؽ البمدية مع شركائيا انطالقان مف رؤية كاضحة كمحددة.  .6
 0.001* 0.551 تّطمع البمدية عمى تجارب الشراكة الدكلية الناجحة باىتماـ.  .7
 0.000* 0.557 المكارد المالية الالزمة لتنفيذ متطمبات الشراكة.تكفر البمدية   .8

9.  
تيتـ البمدية بتكحيد جيكد العامميف فييا إلنجاح الشراكة مع المؤسسات 

 المانحة.
0.766 *0.000 

 0.004* 0.472 تشارؾ إدارة البمدية العامميف عند اتخاذ قرارات الشراكة كالتعاكف الدكلي.  .10

11.  
أقساـ البمدية المختمفة عند إعداد مقترحات المشاريع يكجد تنسيؽ بيف 

 التي يتـ تسكيقيا لدل المؤسسات المانحة.
0.462 *0.005 

 0.000* 0.606 يتـ متابعة كتقكيـ برامج الشراكة مع المؤسسات الدكلية باستمرار.  .12
0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * . 

ائية ليمػا ليصػبح مف المجاؿ األكؿ لعدـ الداللة االحصػ 10ك 9ىامة : تـ استبعاد الفقرتيف  * مالحظة
 .فقط فقرة 12المجاؿ عدد فقرات 

 :االتصال والتواصلمجال ثانيًا: 
كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ7-5يكضح جدكؿ )

0.05تنتمي إليو الفقرة، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة    كبذلؾ
 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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والدرجة الكمية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الذي تنتمي إليو : (7-5) رقم جدول
 لممجال

 الفقرة الرقم
معامل 
بيرسون 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 0.000* 0.565 مع المؤسسات الدكلية. كاسعة تتمتع البمدية بشبكة عالقات  .13
 0.000* 0.705 تستخدـ البمدية نظـ اتصاؿ تساعد عمى تسييؿ إجراءات العمؿ.  .14
 0.002* 0.504 متعددة بينيا كبيف العامميف.تكفر إدارة البمدية قنكات اتصاؿ   .15

16.  
كسائؿ االتصاؿ المتكفرة في البمدية كافية إلنجاح عمميات االتصاؿ 

 0.000* 0.718 كالتكاصؿ داخميان كخارجيان.

 0.001* 0.536 تستخدـ البمدية تقنيات االتصاؿ الحديثة.  .17
 0.000* 0.712 تستخدـ البمدية تقنيات االتصاؿ المتكفرة لدييا بكفاءة.  .18
 0.000* 0.760 يتكفر لدل البمدية قاعدة بيانات متكاممة لممؤسسات المانحة.  .19

20.  
تتكاصؿ البمدية بفعالية مع المدف كالبمديات كالمنظمات الدكلية التي تمتمؾ 

 عضكية فييا.
0.816 *0.000 

21.  
تحرص البمدية عمى الحضكر كالمشاركة في الفعاليات التي تنظميا 

 الدكلية.المؤسسات 
0.758 *0.000 

22.  
تتكاصؿ البمدية مع الجيات الدكلية المانحة في المناسبات القكمية 

 0.000* 0.703 كالخاصة.

 0.000* 0.741 تحرص البمدية عمى استمرار التكاصؿ مع الجيات المانحة بعد التمكيؿ.  .23
 0.000* 0.846 تقّيـ البمدية نظـ االتصاؿ كالتكاصؿ المتبعة باستمرار.  .24

0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * . 
 :تمكين العاممين بالعالقات الدوليةمجال ثالثًا: 

كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ8-5يكضح جدكؿ )
0.05تنتمي إليو الفقرة، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة    كبذلؾ

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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ة الكمية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الذي تنتمي إليو والدرج: (8-5) رقم جدول
 لممجال

 الفقرة الرقم
معامل 
بيرسون 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 0.000* 0.645 تكلي إدارة البمدية اىتمامان خاصان بتفعيؿ العالقات الدكلية.  .25

26.  
يتكفر بالبمدية مناخ تنظيمي يساىـ في رفع الركح المعنكية لدل العامميف 

 بالعالقات الدكلية.
0.784 *0.000 

تكّفر البمدية لمعامميف بالعالقات الدكلية منظكمة اتصاؿ متطكرة داخميان   .27
 كخارجيان.

0.800 *0.000 

28.  
تمنح البمدية الصالحيات الكافية لمعامميف بالعالقات الدكلية لتمكينيـ مف 

 أداء مسئكلياتيـ. 
0.780 *0.000 

29.  
 العمؿتسّخر البمدية كافة اإلمكانيات التي مف شأنيا تسييؿ إنجاز 

 في مجاؿ العالقات الدكلية.
0.748 *0.000 

 0.000* 0.820 يكجد لمعالقات الدكلية بالبمدية ىيكؿ تنظيمي كاضح.  .30
 0.000* 0.841 يكجد لمعامميف بالعالقات الدكلية بالبمدية كصؼ كظيفي.  .31
 0.000* 0.842 يكجد لمعالقات الدكلية بالبمدية أىداؼ كاضحة قابمة لمتحقيؽ.  .32
 0.000* 0.788 لمعالقات الدكلية بالبمدية رؤية كاضحة كمكتكبة.يكجد   .33
 0.000* 0.870 تكجد إجراءات عمؿ كاضحة لدل العامميف بالعالقات الدكلية بالبمدية.  .34

35.  
تراعي البمدية قدرات العامميف في العالقات الدكلية عند تفكيض 

 السمطات.
0.787 *0.000 

 0.000* 0.762 مسئكؿ العالقات الدكلية بأكثر مف لغة.تحرص إدارة البمدية عمى إلماـ   .36

37.  
لدل العامميف بالعالقات الدكلية في البمدية معرفة بأسس كقكاعد 

 البركتكككؿ كاإلتيكيت.
0.515 *0.000 

0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * . 
 :بالعالقات الدوليةالتدريب المستمر لمعاممين مجال رابعًا: 

كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ9-5يكضح جدكؿ )
0.05تنتمي إليو الفقرة، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة    كبذلؾ

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الذي تنتمي إليو والدرجة الكمية : (9-5) رقم جدول
 لممجال

 الفقرة الرقم
معامل 
بيرسون 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 0.000* 0.665 ىناؾ كعي بثقافة التدريب كأىميتو لدل إدارة البمدية.  .38

39.  
كالمعنكم إلنجاح برامج التدريب تكفر إدارة البمدية الدعـ المادم 

 المختمفة.
0.709 *0.000 

العامميف بالعالقات قدرات كميارات تسعى البمدية باستمرار إلى تطكير   .40
 الدكلية.

0.771 *0.000 

41.  
إدارة البمدية تشجع العامميف بالعالقات الدكلية عمى حضكر المقاءات 

 المينية.
0.674 *0.000 

 0.000* 0.704 مختصة إلدارة البرامج التدريبية.تتكفر في البمدية جية   .42

43.  
تقـك إدارة البمدية بدراسة االحتياجات التدريبية لمعامميف بالعالقات الدكلية 

 باستخداـ األساليب العممية.
0.810 *0.000 

تكفر إدارة البمدية برامج تدريبية لمعامميف بالعالقات الدكلية في ضكء   .44
 احتياجاتيـ الفعمية.

0.901 *0.000 

45.  
التدريبية المتعمقة بالعالقات  البرامج لتنفيذ األكفاء تختار البمدية المدربيف

 الدكلية.
0.823 *0.000 

 0.000* 0.788 تيتـ إدارة البمدية بالتدريب الخارجي لمعامميف بالعالقات الدكلية.  .46

47.  
العالقات  أداء كانعكاسيا عمى التدريبية البرامج نتائج تقّيـ إدارة البمدية

 الدكلية.
0.835 *0.000 

0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * . 
 :اإلبداع الميني والتحسين المستمرمجال خامسًا: 

كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ10-5يكضح جدكؿ )
0.05تنتمي إليو الفقرة، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة    كبذلؾ

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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والدرجة الكمية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الذي تنتمي إليو : (10-5) رقم جدول
 لممجال

 الفقرة الرقم
معامل 
بيرسون 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 0.001* 0.535 .كالتحسيف المستمر اإلبداع الميني إدارة البمدية بمبدأم تيتـ  .48
 0.009* 0.427 .المبدعيف فييا تشجع إدارة البمدية العامميف  .49
 0.005* 0.462 مقترحات المشاريع.كحدة مختصة بإعداد  يتكفر في البمدية  .50
 0.000* 0.590 يتكفر في البمدية حزمة مقترحات مشاريع.  .51

52.  
تكنكلكجية  أساليب في العالقات الدكلية بالبمدية عمى العمؿ تنفيذ يعتمد
 0.000* 0.790 .حديثة

53.  
أساليب إبداعية لجمب  يسعى العاممكف بالعالقات الدكلية إلى استخداـ

 لممشاريع.التمكيؿ 
0.830 *0.000 

54.  
يتابع العاممكف بالعالقات الدكلية تنفيذ المشاريع إداريان مع المانحيف 

 كالمؤسسات الدكلية.
0.644 *0.000 

55.  
عمى إيصاؿ أخبار بمديتيـ  يحرص العاممكف بالعالقات الدكلية بالبمدية

 إلى جميكر المؤسسات الدكلية كالمانحيف بالمغات الدكلية.
0.655 *0.000 

56.  
يبحث العاممكف بالعالقات الدكلية باستمرار عمى مدف كبمديات جديدة 

 لعقد اتفاقيات تكأمة كشراكة معيا.
0.755 *0.000 

0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * . 
 :سادسًا: حشد التمويل لمشاريع بمديات محافظات غزة الكبرى

كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ11-5يكضح جدكؿ )
0.05تنتمي إليو الفقرة، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة    كبذلؾ

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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بين كل فقرة من فقرات المجال الذي تنتمي إليو والدرجة الكمية معامل االرتباط : (11-5) رقم جدول
 لممجال

 الفقرة الرقم
معامل 
بيرسون 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

57.  
كّكنت البمدية صكرة مشرقة ليا أماـ مجتمع المانحيف عبر نجاحاتيا 

 المتكررة.
0.717 *0.000 

 0.000* 0.782 تنفيذ المشاريع الممكلة. استطاعت البمدية إقناع المانحيف بقدرتيا عمى  .58

تمكنت البمدية مف تعزيز ثقة المانحيف بيا عبر تقاريرىا الرقابية التي   .59
 تقدميا حكؿ المشاريع الممكلة.

0.658 *0.000 

 0.000* 0.835 استطاعت البمدية نسج عالقات مينية متينة مع جميكر المانحيف.  .60
 0.000* 0.758 استدامة العالقة مع المانحيف.تحرص البمدية عمى المحافظة عمى   .61
 0.000* 0.619 تمكنت البمدية مف االنضماـ إلى منظمات كاتحادات دكلية.  .62

63.  
شاركت البمدية في فعاليات دكلية مثؿ المؤتمرات أك كرشات العمؿ أك 

 الندكات.
0.735 *0.000 

64.  
 نجحت البمدية في حشد تمكيؿ لمشاريعيا المختمفة عبر المؤسسات

 المانحة.
0.659 *0.000 

0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * . 
 (:Structural Validityالصدق البنائي ) (3

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
. ةانسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبمجاالت الدرا الكصكؿ إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف

 ستبانةاالكلمتحقؽ مف الصدؽ البنائي تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت 
 (.12-5كما في جدكؿ ) ستبانةكالدرجة الكمية لال
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والدرجة الكمية  ستبانةاالمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت : (12-5) رقم جدول
 ستبانةلال

 المجال م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 
1.  0.000* 0.614 المشاركة كالشراكة الفاعمة 
2.  0.000* 0.885 االتصاؿ كالتكاصؿ 
3.  0.000* 0.859 تمكيف العامميف بالعالقات الدكلية 
4.  0.000* 0.791 التدريب المستمر لمعامميف بالعالقات الدكلية 
5.  0.000* 0.788 اإلبداع الميني كالتحسيف المستمر 
6.  0.000* 0.780 حشد التمكيؿ لمشاريع بمديات محافظاع غزة الكبرل 

0.05مستكل داللة  االرتباط داؿ إحصائيان عند * . 
دالة إحصائيان  ستبانةاال( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 12-5يتضح مف جدكؿ )

0.05كبدرجة قكية عند مستكل داللة   صادقو لما كضعت  ستبانةاالجاالت كبذلؾ تعتبر جميع م
 لقياسو.

 
 ستبانةاالثبات سادسًا: 

متتالية"  مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبياف نفس يعطي ىك "أف ستبانةااليقصد بثبات 
"إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة  (، كيقصد بو أيضان 97: 2010 )الجرجاكم،
أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمفة"  ،يستخدـ فييا
 (. 130: 2002)القحطاني، 

 .معامؿ ألفا كركنباخطريقة الدراسة مف خالؿ  استبانةكقد تـ التحقؽ مف ثبات 
 :Cronbach's Alpha Coefficient)) معامل ألفا كرونباخ

-5كتشير النتائج المكضحة في جدكؿ ) ،ستبانةاالتـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات 
(. كذلؾ 0.942، 0.552أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراكح بيف ) إلى (13

 .(، كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ إحصائيان 0.934) ستبانةاالقيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات 
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 الباحث( قابمة لمتكزيع. كيككف 2في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ) ستبانةاالكبذلؾ تككف 
كصالحيتيا لتحميؿ  ستبانةاالالدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة  استبانةقد تأكد مف صدؽ كثبات 

 النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
 ستبانةاالمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات : (13-5) رقم جدول

معامل ألفا  المجال م
 كرونباخ

 0.552 الفاعمة المشاركة كالشراكة  .1
 0.905 االتصاؿ كالتكاصؿ  .2
 0.942 تمكيف العامميف بالعالقات الدكلية  .3
 0.921 التدريب المستمر لمعامميف بالعالقات الدكلية  .4
 0.819 اإلبداع الميني كالتحسيف المستمر  .5
 0.858 حشد التمكيؿ لمشاريع بمديات محافظاع غزة الكبرل  .6

 0.934 ستبانةاالجميع مجاالت 
 

 اإلحصائية المستخدمة األساليبسابعًا: 
 لكصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات  (1
 المتكسط الحسابي كالكزف النسبي. (2
 .ستبانةااللمعرفة ثبات فقرات  (Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ ) (3
لقياس درجة االرتباط: يقكـ ىذا ( Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) (4

االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف. كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ 
 .ستبانةالبنائي لال

( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت T-Testفي حالة عينة كاحدة ) Tاختبار  (5
أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة  3إلي الدرجة المتكسطة كىي 
 .ستبانةاالالمتكسط لكؿ فقرة مف فقرات 

( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ Independent Samples T-Testفي حالة عينتيف ) Tاختبار  (6
 فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. 

لمعرفة ما ( (One Way Analysis of Variance - ANOVA حادماختبار تحميؿ التبايف األ (7
 إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.
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 تحميل البيانات واختبار الفرضيات: السادسالفصل 
 

 مقدمةأواًل: 

 اختبار التوزيع الطبيعيثانيًا: 

 الدراسةتحميل فقرات ومجاالت ثالثًا: 

 الدراسة اختبار فرضياترابعًا: 
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 مقدمةأواًل: 
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة، كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة كفرضيات الدراسة 

 بيدؼ التعرؼ عمى ،كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا ستبانةاالكاستعراض أبرز نتائج 
 حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات"."دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل في 

إذ تـ استخداـ برنامج  ،الدراسة استبانةلذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 
يا ( لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضSPSSالحـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية )

 كتحميميا في ىذا الفصؿ.
 

 اختبار التوزيع الطبيعيثانيًا: 
 K-S)  )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-استخدـ الباحث اختبار ككلمجكركؼ

خالؿ مقارنة القيـ االحتمالية  فكم .الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
مما  0.05لجميع المجاالت ككذلؾ لمدرجة الكمية فقد تبيف أف القيـ االحتمالية أكبر مف مستكل الداللة 

متحقؽ مف لعممية ماالختبارات ال تصمح إلجراءكبالتالي  ،ف البيانات تتبع التكزيع الطبيعيأيدؿ عمى 
 (.1-6) بينة في جدكؿفرضيات الدراسة، ككانت النتائج كما ىي م

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي (:1-6) رقم جدول
 (.Sig)القيمة االحتمالية  المجال م.

 0.611 المشاركة كالشراكة الفاعمة  .1
 0.748 االتصاؿ كالتكاصؿ  .2
 0.889 تمكيف العامميف بالعالقات الدكلية  .3
 0.908 التدريب المستمر لمعامميف بالعالقات الدكلية  .4
 0.833 اإلبداع الميني كالتحسيف المستمر  .5
 0.770 حشد التمكيؿ لمشاريع بمديات محافظاع غزة الكبرل  .6

لجميع مجاالت  (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 1-6كيتضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
0.05الدراسة كانت أكبر مف مستكل الداللة    كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التكزيع

كبذلؾ سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة المتعمقة بيذه  ،الطبيعي
 المجاالت.
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 الدراسةومجاالت تحميل فقرات ثالثًا: 
لدرجة االستجابة لكؿ فقرة لمعرفة ما إذا كاف المتكسط الحسابي  Tفيما يمي نتائج استخداـ اختبار 

أـ تختمؼ عنيا اختالفان جكىريان أم  3االستبانة تساكم القيمة المتكسطة كىي  مجاالتمف فقرات 
( SPSSأكبر مف مستكل الداللة )حسب نتائج برنامج  ((Sig. P-valueبصكرة كاضحة. إذا كانت 

فإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية كيككف في ىذه الحالة آراء أفراد العينة تقترب مف القيمة 
( أقؿ مف مستكل الداللة فيتـ رفض (Sig. P-value، أما إذا كانت 3المتكسطة )المحايد( كىى 

ة المتكسطة الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متكسط درجة اإلجابة تختمؼ عف القيم
)المحايد(، كفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك ينقص بصكرة جكىرية عف 
القيمة المتكسطة )المحايد(. كذلؾ مف خالؿ إشارة قيمة االختبار فإذا كانت اإلشارة مكجبة فمعناه أف 

 لعكس صحيح.المتكسط الحسابي لإلجابة يزيد عف القيمة المتكسطة )المحايد( كا
كفي ىذه الحالة سيتـ  ،كالختبار فرضيات الدراسة تـ استخداـ اختبار داللة معامؿ ارتباط بيرسكف

  اختبار الفرضية اإلحصائية التالية:
 :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مجاليف مف مجاالت الدراسة  الفرضية الصفرية

 .مكضع االىتماـ
 :ذات داللة إحصائية بيف مجاليف مف مجاالت الدراسة مكضع تكجد عالقة  الفرضية البديمة

 .االىتماـ
( فإنو ال يمكف SPSS( أكبر مف مستكل الداللة )حسب نتائج برنامج (Sig. P-valueإذا كانت 

رفض الفرضية الصفرية كبالتالي ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مجاليف مف مجاالت الدراسة، 
أقؿ مف مستكل الداللة فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية  ((Sig. P-valueأما إذا كانت 

 البديمة القائمة بأنو تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مجاليف مف مجاالت الدراسة.
المتغير المستقل: دور العالقات الدولية لبمديات محافظات غزة الكبرى في حشد التمويل لمشاريع  (1

 .البمديات
 :: المشاركة والشراكة الفاعمةولالمجال األ  - أ

لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 
 أـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أك أقؿ مف الدرجة المتكسطة(.  3)الدرجة المتكسطة( كىي 

أم أف  4.02( يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم 2-6)مف جدكؿ 
كأف القيمة االحتمالية  7.102تساكم  T%، قيمة اختبار 80.40المتكسط الحسابي النسبي يساكم 

.(Sig)  لذلؾ يعتبر مجاؿ "المشاركة كالشراكة الفاعمة" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم
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0.05  3، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف درجة الحياد كىي 
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ. 

أف مستكل اإلدارة بالمشاركة  تكصمت إلىكالتي  (2012كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة الشمفاف )
تعزيز  بضركرة أكصتك  ،كنتائجيا مرتفع كأف ىناؾ عالقة إيجابية بيف اإلدارة بالمشاركة كمستكل األداء

شراؾ ( كالتي 2013كتتفؽ كذلؾ مع دراسة ناصر )، العامميف في عممية صنع القرارات مبدأ المشاركة كا 
تميزت باتساع المشاركة دية قبالف بالضفة الغربية أظيرت أف الخطة التنمكية االستراتيجية لدل بم

أف ىناؾ تطبيؽ كاسع لمبدأ ( كالتي أظيرت 2012كتتفؽ أيضان مع دراسة سكيؾ ) ،المجتمعية فييا
ع مىذه النتائج  ينما تختمؼب المشاركة المجتمعية بيف لجنة الحي كالمكاطنيف ضمف مجتمع الدراسة،

ظيرت أف مستكل المشاركة الشعبية بدل مجتمع الدراسة في ( كالتي أ2015الخطيب كرداد )دراسة 
المخططات الييكمية داخؿ التجمعات السكانية الحضرية في محافظة الخميؿ كاف ضئيالن، كتختمؼ 

( كالتي تكصمت إلى أف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس 2014درادكة كمعايعة ) كذلؾ مع دراسة
مع دراسة ربايعة  اف متكسطان، كما تختمؼلقطاع الخاص كلمستكل الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات ا

أف درجة مشاركة السكاف المحمييف في المشاريع التي نفذتيا المجالس ( كالتي أظيرت 2013كحبش )
البمدية المنتخبة في محافظة جنيف كانت دكف المتكسط، كأف مشاركتيـ في إنجاح تمؾ المشاريع كانت 

كالتي تكصمت إلى أف العامميف في  (2012شبيب )ؾ مع دراسة كذل كذلؾ دكف المتكسط، كتختمؼ
عف المشاركة، كأف اإلدارات العميا في الكزارات ىي أحد أسباب أقساـ العالقات العامة ما زالكا بعيديف 

، كتختمؼ كذلؾ مع دراسة حسب عدـ مشاركة العامميف في أقساـ العالقات العامة في عمميات ميمة
قطاع عدـ كجكد مشاركة معرفية صادقة بيف العامميف في ( كالتي تكصمت إلى 2012اهلل كآخركف )

( كالتي أظيرت 2011، كتختمؼ أيضان مع دراسة العيثاكم كالككارم )مكضع الدراسة الخدمات العامة
 .بدكلة قطر لمجمس األعمى لمتعميـاعدـ مشاركة اإلدارة لممرؤكسيف في صنع كاتخاذ القرارات في 

كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ الفقرتيف كيعزك الباحث ارتفاع المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ 
"تمتمؾ البمدية رؤية  كاألكلى "يتـ إشراؾ المجتمع المحمي في تحديد األكلكيات مف المشاريع" الرابعة

إلى اىتماـ بمديات محافظات غزة  المؤسسات المانحة"استراتيجية مكّحدة تجاه المشاركة كالشراكة مع 
الكبرل بتعزيز ثقافة المشاركة الداخمية كالعمؿ الجماعي بيف المكظفيف كمدخؿ لتجكيد العمؿ كتطكيره، 
ككذلؾ الشراكة مع األطراؼ المختمفة خارج البمدية مثؿ المجتمع المحمي، كمجتمع المانحيف، كالجيات 

ل ذات الصمة بالبمدية كاتجاه ىاـ كحديث يتكافؽ مع أكلكيات كاتجاىات الحككمية كالخاصة األخر 
 المانحيف.
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لكل فقرة من فقرات مجال المشاركة  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (2-6) رقم جدول
 والشراكة الفاعمة

المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
تمتمؾ البمدية رؤية استراتيجية مكّحدة تجاه 

 المشاركة كالشراكة مع المؤسسات المانحة.
4.17 83.40 8.635 *0.000 2 

تمتمؾ البمدية أىدافان كاضحة عند الشراكة مع   .2
 المؤسسات المانحة.

4.16 83.20 8.283 *0.000 3 

3.  
المشاركة يمتمؾ العاممكف كعيان بأىمية 

 كالشراكة مع المؤسسات المانحة.
4.02 80.4 6.778 *0.000 6 

4.  
يتـ إشراؾ المجتمع المحمي في تحديد 

 األكلكيات مف المشاريع.
4.33 86.60 11.155 *0.000 1 

5.  
يتـ إشراؾ مكظفي البمدية في تحديد 

 7 0.000* 5.937 78.80 3.94 األكلكيات مف المشاريع.

6.  
شركائيا انطالقان مف رؤية تنسؽ البمدية مع 
 كاضحة كمحددة.

4.11 82.20 10.000 *0.000 4 

7.  
تّطمع البمدية عمى تجارب الشراكة الدكلية 

 الناجحة باىتماـ.
3.77 75.40 4.864 *0.000 9 

8.  
تكفر البمدية المكارد المالية الالزمة لتنفيذ 

 متطمبات الشراكة.
3.50 70.00 3.296 *0.002 12 

بتكحيد جيكد العامميف فييا تيتـ البمدية   .9
 إلنجاح الشراكة مع المؤسسات المانحة.

4.11 82.20 10.000 *0.000 5 

10. 
تشارؾ إدارة البمدية العامميف عند اتخاذ 

 قرارات الشراكة كالتعاكف الدكلي.
3.69 73.80 3.820 *0.001 11 

11. 
يكجد تنسيؽ بيف أقساـ البمدية المختمفة عند 

المشاريع التي يتـ تسكيقيا إعداد مقترحات 
 لدل المؤسسات المانحة.

3.91 78.20 5.868 *0.000 8 

12. 
يتـ متابعة كتقكيـ برامج الشراكة مع 

 المؤسسات الدكلية باستمرار.
3.47 69.40 2.685 *0.011 10 

  0.000* 7.102 80.40 4.02 جميع فقرات المجال معاً 
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0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  . 
 :ثاني: االتصال والتواصلالمجال ال - ب

متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة الحياد  لمعرفة ما إذا كاف Tتـ استخداـ اختبار 
 لمتكسطة(. أـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أك أقؿ مف الدرجة ا 3)الدرجة المتكسطة( كىي 

أم أف  3.92( يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم 3-6مف جدكؿ )
كأف القيمة االحتمالية  9.065تساكم  T%، قيمة اختبار 78.40المتكسط الحسابي النسبي يساكم 

.(Sig)  داؿ إحصائيان عند مستكل داللة االتصاؿ كالتكاصؿلذلؾ يعتبر مجاؿ " 0.000تساكم "
0.05  3، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف درجة الحياد كىي 

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ. 
غالبية مكظفي  ت إلى أف( كالتي تكصم2012الخاقاني ) مع دراسة ىذه الدراسة كتتفؽ نتائج

اإلعالـ كالعالقات العامة يمتمككف معرفة بالميارات االتصالية، كأف نسبة كبيرة مف المكظفيف يجيدكف 
فف اإللقاء، كأف العامميف في قسـ اإلعالـ كالعالقات العامة يستخدمكف التسكيؽ االلكتركني لرسائميـ 

اشتيكم  تتفؽ ىذه النتائج مع دراسةكما ، كالفيس بكؾاإلعالمية عبر مكقع الجامعة كالبريد اإللكتركني 
ككسيمة  اإلدارة العميا بتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنيةلدل قناعة  أف ىناؾ تكصمت إلىكالتي  (2013)

، كأف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية بالجامعة يساعد في التغمب عمى عامؿ البعد الجغرافي، كيقمؿ اتصالية
 تتناغـ حتى العامميف تدريب استمرارية عمى العمؿ، كأكصت بضركرة التقميدممف تكاليؼ االتصاؿ 

( 2014تتفؽ ىذه النتائج جزئيان مع دراسة الزدجالية )ك ، االتصاؿ الحديثة كسائؿ استخداـ مع قدراتيـ
كالتي تكصمت إلى أف مستكل االتصاؿ كالتكاصؿ لدل الكحدات الحككمية مكضع الدراسة مرتفع كذلؾ 

 Killingsworthدراسة  معكذلؾ ىذه النتائج جزئيان كتتفؽ المكاقع اإللكتركنية التابعة ليا،  مف خالؿ
أف برامج التكاصؿ بالبمدية فعالة في تكعية المكاطنيف حكؿ القضايا ( كالتي تكصمت إلى 2009)

غ عادة تدكير النفايات كا  كذلؾ مع دراسة  القات الطرؽ كالمشاريع اإلنشائية، كما تتفؽ جزئيان التشغيمية كا 
Moses (2010كالتي أظيرت أف التكاصؿ مف خالؿ )  مف كجية فعالية األكثر  يعتبرعنصر التقارير

 ىذه النتائج مع دراسةفيما تختمؼ ، إنجاح إدارة العالقات مع المانحيففي نظر ممارسي جمع التبرعات 
بالكزارات محؿ  العالقات العامةالعامميف في أقساـ مستكل ممارسة أف ( كالتي أظيرت 2012شبيب )

فان، كما تختمؼ ىذه النتائج مع دراسة الدراسة مف خالؿ االنخراط في العمميات التفاكضية ما زاؿ ضعي
التي يستعمميا مكتب اإلعالـ  االتصالية أف األساليب كالكسائؿ( كالتي تكصمت إلى 2009مسيمي )

كتأييد أفراده كالجميكر الخارجي غير ناجحة  مف أجؿ كسب ثقة مكضع الدراسة كاالتصاؿ بالمستشفى
االتصاؿ إلى كالتي تكصمت Spack (2011 )تختمؼ ىذه النتائج مع دراسة ، كما كغير فعالة
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مكضع الدراسة كاف ضعيفان في جذب اىتماـ  ربحيةالمنظمات غير لمالمكاقع اإللكتركنية كالتكاصؿ مف 
 المانحيف.

عمى سبيؿ المثاؿ الفقرتيف بي لجميع فقرات المجاؿ كمنيا كيعزك الباحث ارتفاع المتكسط الحسا
تتمتع البمدية بشبكة عالقات كاسعة مع "كاألكلى  "تستخدـ البمدية تقنيات االتصاؿ الحديثة" الخامسة

تكجو بمديات محافظات غزة الكبرل إلى تكسيع دائرة عالقاتيا مع المانحيف، كما  إلى "المؤسسات الدكلية
استكجب ذلؾ مف مكاكبة لمتكنكلكجيا المعاصرة كاستخداـ لكسائؿ االتصاؿ الحديثة كمحاكلة منيا 
إلحداث اختراؽ لمحصار االقتصادم المفركض عمى محافظات غزة كالذم ألقى بتبعاتو عمى حجـ 

 ـ لمبمديات.التمكيؿ المقد
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لكل فقرة من فقرات مجال االتصال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (3-6) رقم جدول
 والتواصل

المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1. 
مع  كاسعة تتمتع البمدية بشبكة عالقات

 المؤسسات الدكلية.
4.13 82.60 8.560 *0.000 2 

تستخدـ البمدية نظـ اتصاؿ تساعد عمى  .2
 تسييؿ إجراءات العمؿ.

4.08 81.60 8.062 *0.000 3 

3. 
تكفر إدارة البمدية قنكات اتصاؿ متعددة 

 بينيا كبيف العامميف.
4.00 80.00 6.961 *0.000 4 

4. 
البمدية كافية كسائؿ االتصاؿ المتكفرة في 

إلنجاح عمميات االتصاؿ كالتكاصؿ داخميان 
 كخارجيان.

3.83 76.60 5.149 *0.000 9 

 1 0.000* 11.553 85.00 4.25 تستخدـ البمدية تقنيات االتصاؿ الحديثة. .5

6. 
تستخدـ البمدية تقنيات االتصاؿ المتكفرة 

 لدييا بكفاءة.
3.94 78.80 5.937 *0.000 6 

7. 
البمدية قاعدة بيانات متكاممة يتكفر لدل 

 لممؤسسات المانحة.
3.88 77.60 7.135 *0.000 7 

8. 
تتكاصؿ البمدية بفعالية مع المدف كالبمديات 
كالمنظمات الدكلية التي تمتمؾ عضكية 

 فييا.
3.75 75.00 4.801 *0.000 10 

9. 
تحرص البمدية عمى الحضكر كالمشاركة 

المؤسسات في الفعاليات التي تنظميا 
 الدكلية.

4.00 80.00 6.708 *0.000 5 

10. 
تتكاصؿ البمدية مع الجيات الدكلية المانحة 

 في المناسبات القكمية كالخاصة.
3.69 73.80 4.382 *0.000 11 

تحرص البمدية عمى استمرار التكاصؿ مع  .11
 الجيات المانحة بعد التمكيؿ.

3.86 77.20 5.378 *0.000 8 

12. 
البمدية نظـ االتصاؿ كالتكاصؿ تقّيـ 

 المتبعة باستمرار.
3.69 73.80 4.382 *0.000 12 
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   0.000* 9.065 78.40 3.92 جميع فقرات المجال معاً 
0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  . 

 :الدوليةتمكين العاممين بالعالقات : ثالثالمجال ال - ت
متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة الحياد  لمعرفة ما إذا كاف Tتـ استخداـ اختبار 
 أـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أك أقؿ مف الدرجة المتكسطة(.  3)الدرجة المتكسطة( كىي 

أم أف  3.66( يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم 4-6مف جدكؿ )
كأف القيمة االحتمالية  5.047تساكم  T%، قيمة اختبار 73.20النسبي يساكم المتكسط الحسابي 

.(Sig)  داؿ إحصائيان عند مكيف العامميف بالعالقات الدكليةلذلؾ يعتبر مجاؿ "ت 0.000تساكم "
0.05مستكل داللة  عف درجة  ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد
 ؿ أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة متكسطة مف قب 3الحياد كىي 

 كجكد مستكل مرتفع لتمكيف فرؽ العمؿ( كالتي أظيرت 2014النكيقة ) تتفؽ ىذه النتائج مع دراسةك 
تكصمت إلى تي ( ال2013مع دراسة الزاممي ) تتفؽ ىذه النتائجكما كالتميز التنظيمي لدل المبحكثيف، 

 كبنسبةدرجة التمكيف اإلدارم لمديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة جاءت كبيرة  أف
أكصت الدراسة بضركرة نشر ثقافة التمكيف اإلدارم كسط التربكييف عمى المستكل كالتي  %(74.80)

( كالتي أكصت 2008مع دراسة الجميمي ) كتتفؽ كذلؾ، المدرسي كذلؾ لدكره في تحقيؽ الجكدة
العمؿ عمى زيادة التمكيف في إدارات المجمس عف طريؽ األخذ بأسمكب العمؿ الجماعي كفريؽ  بضركرة

إلنجاز األعماؿ كتشجيع العامميف كتكفير الحرية ليـ في تحديد األسمكب المناسب إلنجاز األعماؿ 
 .المككمة

عمى سبيؿ المثاؿ الفقرتيف  بي لجميع فقرات المجاؿ كمنياكيعزك الباحث ارتفاع المتكسط الحسا
"تسّخر البمدية كافة كالخامسة "تكلي إدارة البمدية اىتمامان خاصان بتفعيؿ العالقات الدكلية"  األكلى

إدراؾ اإلدارات العميا  إلى اإلمكانيات التي مف شأنيا تسييؿ إنجاز العمؿ في مجاؿ العالقات الدكلية"
بأىمية الدكر الذم تمعبو العالقات الدكلية ليا في حشد التمكيؿ  ظات غزة الكبرلبمديات محافل

لمشاريعيا، ما استكجب منيا التكجو نحك تمكيف العامميف بيذا المجاؿ كرفدىـ بكافة اإلمكانيات التي 
 تضمف األداء الفعاؿ كالكفؤ ليـ في سبيؿ تحقيؽ أكبر نتائج مممكسة ممكنة.
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لكل فقرة من فقرات مجال تمكين  (.Sig)لمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ا: (4-6) رقمجدول 
 العاممين بالعالقات الدولية

المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1. 
تكلي إدارة البمدية اىتمامان خاصان بتفعيؿ 

 العالقات الدكلية.
4.19 83.8 7.538 *0.000 1 

2. 
يتكفر بالبمدية مناخ تنظيمي يساىـ في رفع 
الركح المعنكية لدل العامميف بالعالقات 

 الدكلية.
3.44 68.8 2.409 *0.000 9 

3. 
تكّفر البمدية لمعامميف بالعالقات الدكلية 

 منظكمة اتصاؿ متطكرة داخميان كخارجيان.
3.66 73.2 3.944 *0.000 8 

4. 
تمنح البمدية الصالحيات الكافية لمعامميف 
بالعالقات الدكلية لتمكينيـ مف أداء 

 مسئكلياتيـ. 
3.91 78.2 6.068 *0.000 3 

5. 
تسّخر البمدية كافة اإلمكانيات التي مف 

 شأنيا تسييؿ إنجاز العمؿ
 في مجاؿ العالقات الدكلية.

3.94 78.8 6.132 *0.000 2 

6. 
بالبمدية ىيكؿ يكجد لمعالقات الدكلية 

 تنظيمي كاضح.
3.27 65.4 1.352 *0.000 13 

7. 
يكجد لمعامميف بالعالقات الدكلية بالبمدية 

 كصؼ كظيفي.
3.28 65.6 1.378 *0.000 12 

8. 
يكجد لمعالقات الدكلية بالبمدية أىداؼ 

 كاضحة قابمة لمتحقيؽ.
3.72 74.4 4.742 *0.000 6 

9. 
رؤية  يكجد لمعالقات الدكلية بالبمدية

 كاضحة كمكتكبة.
3.38 67.6 2.223 *0.000 11 

تكجد إجراءات عمؿ كاضحة لدل العامميف  .10
 بالعالقات الدكلية بالبمدية.

3.47 69.4 2.619 *0.000 10 

11. 
تراعي البمدية قدرات العامميف في العالقات 

 الدكلية عند تفكيض السمطات.
3.80 76 5.439 *0.000 5 

 4 0.000* 4.542 76.2 3.81تحرص إدارة البمدية عمى إلماـ مسئكؿ  .12
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المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 العالقات الدكلية بأكثر مف لغة.

13. 
لدل العامميف بالعالقات الدكلية في البمدية 
معرفة بأسس كقكاعد البركتكككؿ 

 كاإلتيكيت.
3.72 74.4 4.448 *0.000 7 

  0.000* 5.047 73.20 3.66 جميع فقرات المجال معاً 
0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  . 

 :: التدريب المستمر لمعاممين بالعالقات الدوليةرابعالمجال ال - ث
متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة الحياد  لمعرفة ما إذا كاف Tتـ استخداـ اختبار 
 أـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أك أقؿ مف الدرجة المتكسطة(.  3)الدرجة المتكسطة( كىي 

أم أف  3.46( يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم 5-6مف جدكؿ )
كأف القيمة االحتمالية  3.594تساكم  T%، قيمة اختبار 69.20المتكسط الحسابي النسبي يساكم 

.(Sig)  داؿ إحصائيان مستمر لمعامميف بالعالقات العامةلذلؾ يعتبر مجاؿ "التدريب ال 0.000تساكم "
0.05عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف درجة ،

 .بؿ أفراد العينة عمى ىذا المجاؿأف ىناؾ مكافقة متكسطة مف ق كىذا يعني 3الحياد كىي 
كالتي تكصمت إلى أف مستكل االلتحاؽ بالدكرات  (2013الخياط ) مع دراسة ذه النتائجكتتفؽ ى
( 2012كذلؾ مع دراسة الخاقاني ) تتفؽ ىذه النتائجكما  مجتمع الدراسة كاف مرتفعان،أفراد التدريبية بيف 

أف غالبية مكظفي اإلعالـ كالعالقات العامة يمتمككف معرفة بالميارات االتصالية، كالتي تكصمت إلى 
يستخدمكف التسكيؽ االلكتركني لرسائميـ  يـكأف نسبة كبيرة مف المكظفيف يجيدكف فف اإللقاء، كأن

الشرعة كالفيس بكؾ، كما تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة  ة كالبريد اإللكتركنياإلعالمية عبر مكقع الجامع
تكصمت إلى أف درجة تطبيؽ الشركات الصناعية األردنية لكافة األنشطة التي ك ( 2011كالطراكنة )

ستراتيجي )كالمتمثمة بتحديد االحتياجات التدريبية كتصميـ المتعمقة بمراحؿ العممية التدريبية مف منظكر ا
يبية( كانت مرتفعة، كىذا يدؿ عمى اىتماـ ىذه الشركات بكجكد استراتيجية كاضحة كتنفيذ البرامج التدر 

لمتدريب في شركاتيـ، كأف اإلدارة العميا تيتـ بالتدريب كنشاط استراتيجي يأتي بالدرجة األكلى بسبب 
سعييا إلى التحسيف المستمر في العمؿ، كقد أكصت الدراسة بضركرة تبني المؤسسات استراتيجيات 

( 2011) عدكافضحة لمتدريب تككف منبثة مف االستراتيجية العامة، كما تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة كا
بااللتزاـ  المتدرب تدفع التي الدكافع أقكل مف كالتطكر تعتبر بالتعمـ كالتي تكصمت إلى أف الرغبة
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 تدريبية أساليب اـباستخد لممدرب لمسماح التدريبية المادة حجـ مف بالتدريب كأكصت بضركرة التخفيؼ
( كالتي أكصت بإعداد كتنفيذ برامج تدريبية 2010، كما تتفؽ النتائج مع دراسة جميؿ )أكثر نجاعة

 قادرة عمى صقؿ الشخصية اإلدارية بمنيج اإلبداع لقيادة كممارسة اإلبداع كالعمميات اإلبداعية.
كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ الفقرتيف كيعزك الباحث ارتفاع المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ 

ىناؾ "كاألكلى  "إدارة البمدية تشجع العامميف بالعالقات الدكلية عمى حضكر المقاءات المينية" الرابعة
المتنامي  بمديات محافظات غزة الكبرلكعي إدارات  إلى كعي بثقافة التدريب كأىميتو لدل إدارة البمدية"

دكرم كدائـ لمكاكبة ضركرة تعزيز ميارات كقدرات العامميف بيا بشكؿ بثقافة التدريب المستمر، كيقينيا ب
التحكالت اإلقميمية كالدكلية ككذلؾ التطكرات العممية كالتكنكلكجية بما يساعد عمى المحافظة عمى كادر 
ميني متخصص قادر عمى تحقيؽ نتائج بارزة كىامة عمى صعيد العالقات الدكلية بشكؿ عاـ كحشد 

 يعيا بشكؿ خاص.التمكيؿ لمشار 
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لكل فقرة من فقرات مجال التدريب  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5-6) رقمجدول 
 ةدوليالمستمر لمعاممين بالعالقات ال

المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1. 
التدريب كأىميتو لدل ىناؾ كعي بثقافة 

 إدارة البمدية.
3.74 74.8 3.993 *0.000 2 

تكفر إدارة البمدية الدعـ المادم كالمعنكم  .2
 إلنجاح برامج التدريب المختمفة.

3.72 74.4 4.588 *0.000 3 

3. 
قدرات تسعى البمدية باستمرار إلى تطكير 

 العامميف بالعالقات الدكلية.كميارات 
3.66 73.2 4.472 *0.000 4 

4. 
إدارة البمدية تشجع العامميف بالعالقات 

 الدكلية عمى حضكر المقاءات المينية.
4.00 80 7.937 *0.000 1 

5. 
تتكفر في البمدية جية مختصة إلدارة 

 7 0.143 1.500 65.4 3.27 البرامج التدريبية.

6. 
تقـك إدارة البمدية بدراسة االحتياجات 

بالعالقات الدكلية التدريبية لمعامميف 
 باستخداـ األساليب العممية.

3.22 64.4 1.160 0.254 9 

7. 
تكفر إدارة البمدية برامج تدريبية لمعامميف 
بالعالقات الدكلية في ضكء احتياجاتيـ 

 الفعمية.
3.33 66.6 2.092 *0.044 5 

8. 
 لتنفيذ األكفاء تختار البمدية المدربيف

بالعالقات التدريبية المتعمقة  البرامج
 الدكلية.

3.13 62.6 0.818 0.419 10 

9. 
تيتـ إدارة البمدية بالتدريب الخارجي 

 لمعامميف بالعالقات الدكلية.
3.33 66.6 1.919 0.063 6 

 التدريبية البرامج نتائج تقّيـ إدارة البمدية .10
 العالقات الدكلية. أداء كانعكاسيا عمى

3.25 65 1.298 0.203 8 

  0.000* 3.594 69.20 3.46 المجال معاً جميع فقرات 
0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  . 
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 :: اإلبداع الميني والتحسين المستمرخامسالمجال ال - ج
متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة الحياد  لمعرفة ما إذا كاف Tتـ استخداـ اختبار 
 أـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أك أقؿ مف الدرجة المتكسطة(.  3)الدرجة المتكسطة( كىي 

أم أف  3.97( يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم 6-6)مف جدكؿ 
كأف القيمة االحتمالية  10.737اكم تس Tقيمة اختبار ، 79.40%المتكسط الحسابي النسبي يساكم 

.(Sig)  لذلؾ يعتبر مجاؿ "االبداع الميني كالتحسيف المستمر" داؿ إحصائيان عند  0.000تساكم
0.05مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف درجة ،
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ.  3الحياد كىي 

إلى أف كافة مجاالت العممية اإلبداعية  تكصمت( التي 2010مع دراسة جمايؿ ) كتتفؽ ىذه النتائج
)المحافظات الشمالية( حصمت عمى درجة  المفتكحة القدس في جامعة فك اإلداري كفالمكظفالتي يمتمكيا 

%( كأكصت بإعداد كتنفيذ برامج تدريبية قادرة عمى صقؿ الشخصية 78بيرة كبنسبة مئكية )تقدير ك
كما تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة اإلدارية بمنيج اإلبداع لقيادة كممارسة اإلبداع كالعمميات اإلبداعية، 

مى لمتعميـ ( كالتي تكصمت إلى أف كاقع اإلبداع اإلدارم في المجمس األع2011العيثاكم كالككارم )
فيما اختمفت النتائج مع دراسة العجمة نظر العامميف فيو بشكؿ عاـ متكسط، بدكلة قطر مف كجية 

مقبكؿ، كقد أكصت  عاـ بشكؿ غزة قطاع بكزارات اإلدارم اإلبداع كاقع( كالتي تكصمت إلى أف 2009)
 الحكافز نظاـ األفكار، كتفعيؿ بنؾ يسمى ما إنشاء أك لإلبداع حاضنة إدارة الدراسة بضركرة إنشاء

 .المبدعيف األداء كمكافأة في كاإلبداع التميز تتضمف مينية كمعايير أسس عمى
كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ الفقرتيف كيعزك الباحث ارتفاع المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ 

مدية كحدة مختصة بإعداد "يتكفر في البكالثالثة "يتكفر في البمدية حزمة مقترحات مشاريع"  الرابعة
إلى اإلبداع الميني كالتحسيف المستمر في  بمديات محافظات غزة الكبرللجكء  مقترحات المشاريع" إلى

أداء العالقات الدكلية كضركرة استكجبتيا التحكالت السياسية اإلقميمية كالدكلية كما نتج عنيا مف تقنيف 
لبمديات محافظات غزة عمى كجو الخصكص،  كتقميص لحجـ التمكيؿ المرصكد مف قبؿ المانحيف

ككذلؾ لتجنب الرتابة في أداء العالقات الدكلية كالذم يدفع المانحيف في بعض األحياف إلى تجنب 
 التعامؿ مع البمدية.
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لكل فقرة من فقرات مجال اإلبداع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (6-6) رقمجدول 
 الميني والتحسين المستمر

المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1. 
 اإلبداع الميني إدارة البمدية بمبدأم تيتـ

 .كالتحسيف المستمر
4.13 82.60 11.524 *0.000 3 

 4 0.000* 7.923 79.40 3.97 .المبدعيف فييا تشجع إدارة البمدية العامميف .2

كحدة مختصة بإعداد  يتكفر في البمدية .3
 مقترحات المشاريع.

4.27 85.40 10.929 *0.000 2 

 1 0.000* 12.117 87.60 4.38 يتكفر في البمدية حزمة مقترحات مشاريع. .4

5. 
في العالقات الدكلية  العمؿ تنفيذ يعتمد

 .تكنكلكجية حديثة أساليب بالبمدية عمى
3.86 77.20 5.552 *0.000 5 

6. 
يسعى العاممكف بالعالقات الدكلية إلى 

أساليب إبداعية لجمب التمكيؿ  استخداـ
 لممشاريع.

3.66 73.20 4.058 *0.000 9 

7. 
يتابع العاممكف بالعالقات الدكلية تنفيذ 
المشاريع إداريان مع المانحيف كالمؤسسات 

 الدكلية.
3.80 76.00 4.661 *0.000 7 

8. 

 العاممكف بالعالقات الدكلية بالبمديةيحرص 
عمى إيصاؿ أخبار بمديتيـ إلى جميكر 
المؤسسات الدكلية كالمانحيف بالمغات 

 الدكلية.

3.86 77.20 5.378 *0.000 6 

9. 
يبحث العاممكف بالعالقات الدكلية باستمرار 
عمى مدف كبمديات جديدة لعقد اتفاقيات 

 تكأمة كشراكة معيا.
3.77 75.40 5.197 *0.000 8 

  0.000* 10.737 79.40 3.97 جميع فقرات المجال معاً 
0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  . 

 في النجاح في حشد التمويل دور العالقات الدولية لبمديات محافظات غزة الكبرىبشكل عام: 
لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة الحياد  Tتـ استخداـ اختبار 
 أـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أك أقؿ مف الدرجة المتكسطة(.  3)الدرجة المتكسطة( كىي 
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دكر ( يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات مجاالت المتغير المستقؿ "7-6)مف جدكؿ 
أم أف المتكسط الحسابي النسبي يساكم  3.79" يساكم ات غزة الكبرلالعالقات الدكلية لبمديات محافظ

لذلؾ يعتبر  0.000تساكم  (Sigكأف القيمة االحتمالية ). 8.261تساكم  T%، كقيمة اختبار 75.80
" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل مجاؿ "

0.05  3، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف درجة الحياد كىي 
 عينة عمى ىذا المجاؿ.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد ال

معالقات العامة في ل أفتكصمت إلى كالتي ( 2013) أبك عرمانةمع دراسة  كتتفؽ ىذه النتائج
، كما تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة الطمبة كجذب في استقطاب دكر كبير الكميات التقنية بمحافظات غزة

ب دكران مؤثران في سمعة عإلى أف العالقات العامة في بنؾ فمسطيف تم( كالتي تكصمت 2011أبك مديف )
تؤثر  ، كأنيافي جذب عمالء جدد كالمحافظة عمى عمالئو الحالييف، ك المصرؼ مع عمالئو المحمييف

، فيما تختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة قات مع المجتمع مف كجية نظر المكظفيففي تعزيز العال
أف األساليب كالكسائؿ التي يستعمميا مكتب اإلعالـ كاالتصاؿ ( كالتي تكصمت إلى 2009مسيمي )

مف أجؿ كسب ثقة كتأييد أفراده كالجميكر الخارجي غير ناجحة كغير مكضع الدراسة  المستشفىب
 .فعالة

في  بمديات محافظات غزة الكبرلأىمية الدكر الذم تمعبو العالقات الدكلية ل ك الباحث ذلؾ إلىكيعز 
  مف خالؿ تفعيؿ مجاالت المتغير الخمسة. حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات

لجميع فقرات مجاالت المتغير  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (7-6) رقمجدول 
 "الدولية لبمديات محافظات غزة الكبرى دور العالقاتالمستقل "

 المجال 
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 8.261 75.80 3.79 دكر العالقات الدكلية

0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  . 
 .حشد التمويل لمشاريع بمديات محافظات غزة الكبرىالمتغير التابع: النجاح في  (2

متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة الحياد  لمعرفة ما إذا كاف Tتـ استخداـ اختبار 
 أـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أك أقؿ مف الدرجة المتكسطة(.  3)الدرجة المتكسطة( كىي 

حشد التمكيؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المتغير التابع " ( يمكف القكؿ8-6)مف جدكؿ 
أم أف المتكسط الحسابي النسبي يساكم  4.34" يساكم لمشاريع بمديات محافظات غزة الكبرل
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لذلؾ  0.000تساكم  (Sigكأف القيمة االحتمالية ). 17.662تساكم  T%، كقيمة اختبار 86.80
داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  "بمديات محافظات غزة الكبرلحشد التمكيؿ لمشاريع "يعتبر مجاؿ 

0.05  3، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف درجة الحياد كىي 
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ. 

( كالتي أظيرت أف كجكد المجالس المشتركة 2012محمكد )تتفؽ ىذه النتائج جزئيان مع دراسة ك 
عزز مف فرص استقطاب التمكيؿ إلحداث التنمية المحمية، لكنيا في الكقت ذاتو أظيرت أف مستكيات 

 التمكيؿ متذبذب حسب األكضاع األمنية كالسياسية السائدة.
سبيؿ المثاؿ الفقرتيف  كيعزك الباحث ارتفاع المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ كمنيا عمى

"شاركت كالسابعة  "نجحت البمدية في حشد تمكيؿ لمشاريعيا المختمفة عبر المؤسسات المانحة" الثامنة
 الكبرل بمدياتالتحقيؽ  إلى البمدية في فعاليات دكلية مثؿ المؤتمرات أك كرشات العمؿ أك الندكات"

الدكلية مثؿ المؤتمرات الدكلية ككرشات  لمجمكعة مف النجاحات عمى صعيد العالقات محافظات غزةب
ات المرغكبة العمؿ كالندكات كغيرىا، كالتي تساعد في معظميا عمى خمؽ بيئة مالئمة لتحقيؽ اإلنجاز 

في مجاؿ حشد التمكيؿ، كىذا ما يدفع باتجاه العمؿ عمى المحافظة عمى ىذه النجاحات مف خالؿ 
 تفعيؿ أكبر لمعالقات الدكلية لمبمديات.
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لكل فقرة من فقرات مجال حشد  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (8-6) رقمجدول 
 التمويل الدولي لمشاريع بمديات محافظات غزة الكبرى

المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1. 
ليا أماـ كّكنت البمدية صكرة مشرقة 

 مجتمع المانحيف عبر نجاحاتيا المتكررة.
4.33 86.60 14.967 *0.000 6 

استطاعت البمدية إقناع المانحيف بقدرتيا  .2
 عمى تنفيذ المشاريع الممكلة.

4.36 87.20 15.050 *0.000 4 

3. 
تمكنت البمدية مف تعزيز ثقة المانحيف بيا 

عبر تقاريرىا الرقابية التي تقدميا حكؿ 
 المشاريع الممكلة.

4.27 85.40 9.412 *0.000 7 

4. 
استطاعت البمدية نسج عالقات مينية 

 متينة مع جميكر المانحيف.
4.13 82.60 10.688 *0.000 8 

5. 
تحرص البمدية عمى المحافظة عمى 

 استدامة العالقة مع المانحيف.
4.38 87.60 12.922 *0.000 3 

6. 
منظمات  تمكنت البمدية مف االنضماـ إلى

 كاتحادات دكلية.
4.36 87.20 10.722 *0.000 5 

7. 
شاركت البمدية في فعاليات دكلية مثؿ 

 المؤتمرات أك كرشات العمؿ أك الندكات.
4.44 88.80 14.282 *0.000 2 

8. 
نجحت البمدية في حشد تمكيؿ لمشاريعيا 

 1 0.000* 15.538 88.80 4.44 المختمفة عبر المؤسسات المانحة.

  0.000* 17.662 86.80 4.34 جميع فقرات المجال معاً 
0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  . 

 
 فرضيات الدراسة اختباررابعًا: 

فػػػي  =0.05 داللػػػةعالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل  تكجػػػدال  الفرضـــية الرئيســـية األولـــى: (1
النجػاح بيف دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبػرل ك  عينة الدراسة متكسطات تقديرات أفراد

 .حشد التمكيؿ لمشاريع ىذه البمدياتفي 
 ىذه الفرضية قاـ الباحث بالتحقؽ مف خمس فرضيات: عمىجابة كلإل
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فــي متوســطات تقــديرات  =0.05 داللــةتوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ال  - أ
النجـاح محافظـات غـزة و ب الكبـرىبمـديات مبين المشاركة والشـراكة الفاعمـة ل عينة الدراسة أفراد
  حشد التمويل لمشاريع ىذه البمديات.في 

بيف المشاركة كالشراكة الفاعمة لبمديات ( أف معامؿ االرتباط بصكرة عامة 9-6)يبيف جدكؿ 
، كأف القيمة االحتمالية 0.493يساكم محافظات غزة الكبرل كحشد التمكيؿ لمشاريع ىذه البمديات 

(Sig تساكم ).0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.005   كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية
النجاح في محافظات غزة ك  في الكبرلة كالشراكة الفاعمة لمبمديات بيف المشاركذات داللة إحصائية 

 .البمديات لمشاريع ىذهحشد التمكيؿ 
المشاركة الشعبية كالتي تكصمت إلى أف  (2015) الخطيب كردادكتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة 

تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة ربايعة كحبش تسيـ في تطكير العممية التنمكية في التجمع الحضرم، كما 
أظيرت أنو كمما زادت درجة مشاركة أفراد المجتمع المحمي في المشاريع التي نفذتيا ( كالتي 2013)

( كالتي 2012، كتتفؽ كذلؾ مع دراسة سكيؾ )المجالس، كمما زاد دكرىـ في إنجاح المشاريع المنفذة
ع ف األحياء تزيد مف كفاءة كفعالية البمديات مكضأظيرت أف المشاركة المجتمعية مف خالؿ لجا

( كالتي تكصمت إلى أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف 2012كتتفؽ كذلؾ مع دراسة الشمفاف )الدراسة، 
اإلدارة بالمشاركة كمستكل األداء لدل مكظفي الغرفة التجارية كالصناعية في مدينة الرياض محؿ 

كالتي تكصمت إلى أف العامميف في أقساـ  (2012دراسة شبيب )بينما تختمؼ ىذه النتائج مع  الدراسة،
عف المشاركة، كأف اإلدارات العميا في الكزارات ىي أحد أسباب عدـ العالقات العامة ما زالكا بعيديف 

 مشاركة العامميف في أقساـ العالقات العامة في عمميات ميمة.
جميكر المانحيف لقبكؿ تمكيؿ مشاريع المتبعة مف قبؿ  سياساتالأف  كيعزك الباحث ذلؾ إلى

مبدأم المشاركة كالشراكة الفاعمة كبالتحديد مع الجميكر متمقي ب تكلي اىتمامان متزايدان البمديات أصبحت 
 ممتزمكف بتنفيذالخدمة، كيعتقد الباحث بأف الدافع لدل المانحيف كراء ذلؾ ىك أف أغمب المانحيف 

إلييا كتحدد طبيعة عمميـ كطبيعة  مع سياسة الدكلة التي ينتمكف أجندات سياسية معّدة مسبقان كمتفقة
إلى  مكاؿاألىذه مف كراء  ةنفعمذىب اليسعكف لضماف أال ت الجميكر المستيدؼ لمتمكيؿ، كبالتالي

 .لممجتمع بشكؿ مباشرالبمدية كالتي يعتبركنيا جسـ حككمي فمسطيني بقدر ما تعكد 
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 ة والشراكة الفاعمة وحشد التمويلين المشاركمعامل االرتباط ب: (9-6) رقمجدول 
 حشد التمويل االحصائيات المجال

المشاركة والشراكة 
 الفاعمة

 0.493 معامل االرتباط
 36 حجم العينة 
 0.005*  .(Sig)القيمة االحتمالية 

0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * . 
 

فــي متوسـطات تقــديرات  =0.05 ذات داللـة إحصــائية عنـد مســتوى داللـةتوجـد عالقــة ال   - ب
النجـاح فـي محافظـات غـزة و بالكبـرى والتواصـل فـي البمـديات بين االتصال  عينة الدراسة أفراد

  حشد التمويل لمشاريع ىذه البمديات.
بيف االتصاؿ كالتكاصؿ في البمديات الكبرل ( أف معامؿ االرتباط بصكرة عامة 10-6)يبيف جدكؿ 

 0.000.( تساكم Sig، كأف القيمة االحتمالية )0.719يساكم كحشد التمكيؿ لمشاريع ىذه البمديات 
0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة    بيف كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية

 .البمديات الكبرل كحشد التمكيؿ لمشاريع ىذه البمدياتاالتصاؿ كالتكاصؿ في 
أف األساليب كالكسائؿ التي ( كالتي تكصمت إلى 2009كتختمؼ ىذه النتائج مع دراسة مسيمي )

مف أجؿ كسب ثقة كتأييد أفراده  مكضع الدراسة يستعمميا مكتب اإلعالـ كاالتصاؿ بالمستشفى
Spack (2011 )تختمؼ ىذه النتائج مع دراسة كما ، كالجميكر الخارجي غير ناجحة كغير فعالة

مكضع الدراسة  ربحيةالمنظمات غير لمالمكاقع اإللكتركنية االتصاؿ كالتكاصؿ مف إلى كالتي تكصمت 
الكـ األكبر مف المعمكمات المكجكدة في المكاقع كاف ضعيفان في جذب اىتماـ المانحيف كذلؾ بسبب أف 

ال تمبي احتياجات المانحيف، كأف بعض المعمكمات التي يطمبيا المانحيف غير  التابعة ليا اإللكتركنية
تتفؽ ىذه النتائج فيما ، مكجكدة عمى اإلطالؽ، كأف بعضيا اآلخر مفقكد داخؿ كـ ىائؿ مف المعمكمات

مكظؼ العالقات العامة في عممو مف أسباب نجاح ( كالتي أظيرت أف 2012مع دراسة شبيب )
كالتي  (2014جزئيان مع دراسة الزدجالية )، كما تتفؽ كو لميارتي االتصاؿ كاإلقناعمفاكض ىك امتالك

أف مستكل االتصاؿ كالتكاصؿ لدل الكحدات الحككمية مكضع الدراسة مرتفع كذلؾ مف  تكصمت إلى
 Killingsworthدراسة  معكذلؾ ىذه النتائج جزئيان كتتفؽ ، لمكاقع اإللكتركنية التابعة لياخالؿ ا

أف برامج التكاصؿ بالبمدية فعالة في تكعية المكاطنيف حكؿ القضايا ( كالتي تكصمت إلى 2009)
غ عادة تدكير النفايات كا  كحدة خدمات كذلؾ بسبب أف  القات الطرؽ كالمشاريع اإلنشائية،التشغيمية كا 

قامت بتطكير عدة أدكات كأنظمة  مكضع الدراسة االتصاالت المؤسسية كخدمات الجميكر بالبمدية
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اذج لالتصاالت لضماف استمرارية كثبات تخطيط كتنفيذ عمميات االتصاؿ، كأف البمدية تستخدـ عدة نم
استطالعات رضى الجميكر، كمركز االتصاالت المجاني، كبعض أدكات ككسائؿ  ثنائية االتجاه مثؿ:
( كالتي أظيرت أف التكاصؿ 2010) Moses، كما تتفؽ جزئيان كذلؾ مع دراسة التكاصؿ االجتماعي

إنجاح إدارة في مف كجية نظر ممارسي جمع التبرعات فعالية األكثر  يعتبرعنصر التقارير  مف خالؿ
 .العالقات مع المانحيف

أف االتصاؿ كالتكاصؿ مع جميكر المانحيف يعتبراف مف المفاتيح الرئيسية  كيعزك الباحث ذلؾ إلى
ريع البمديات، إذ أف االتصاؿ كالتكاصؿ مف أىـ كظائؼ ممارس العالقات لضماف حشد التمكيؿ لمشا

الدكلية ككنيما تساعداف عمى تككيف العالقات كبناء جسكر الثقة المتبادلة بيف األطراؼ المتعاممة 
ككذلؾ المحافظة عمى استدامة العالقات القائمة بشكؿ يدفع المانحيف إلى إعطاء األكلكية في التمكيؿ 

 التي تجمعيـ معيـ ثقة عالية كتكاصؿ مستمر. لألطراؼ
 ن االتصال والتواصل وحشد التمويلمعامل االرتباط بي: (10-6) رقمجدول 

 حشد التمويل االحصائيات المجال

 االتصال والتواصل
 0.719 معامل االرتباط
 36 حجم العينة 
 0.000*  .(Sig)القيمة االحتمالية 

0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * . 
 

فــي متوســطات تقــديرات  =0.05 توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــةال  - ت
محافظـات غـزة بالكبرى بين تمكين العاممين بالعالقات الدولية في البمديات  عينة الدراسةأفراد 

  حشد التمويل لمشاريع ىذه البمديات.النجاح في و 
بيف تمكيف العامميف بالعالقات الدكلية في ( أف معامؿ االرتباط بصكرة عامة 11-6)يبيف جدكؿ 

.( Sig، كأف القيمة االحتمالية )0.597يساكم البمديات الكبرل كحشد التمكيؿ لمشاريع ىذه البمديات 
0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.000تساكم    كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة

بيف تمكيف العامميف بالعالقات الدكلية في البمديات الكبرل كحشد التمكيؿ لمشاريع ىذه إحصائية 
 .البمديات

كفاءة العامميف في العالقات كالتي تكصمت إلى أف  (2011) أبك مديفكتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة 
سمعة المصرؼ مع أثرت في إنجاح دكر العالقات العامة في المحافظة عمى بنؾ فمسطيف في العامة 

 تؤثر في تعزيز ، كأنيافي جذب عمالء جدد كالمحافظة عمى عمالئو الحالييف، ك عمالئو المحمييف
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أف ىناؾ أثر ( كالتي أظيرت 2014النكيقة ) تتفؽ ىذه النتائج مع دراسةكما ، العالقات مع المجتمع
، فيما تختمؼ نتائج إيجابي لتمكيف فرؽ العمؿ في تعزيز أبعاد التميز التنظيمي لمجامعة مكضع الدراسة

أنو بالرغـ ( كالتي تكصمت إلى 2013)Moldogaziev ك  Fernandezىذه الدراسة جزئيان مع دراسة 
الممارسات كمدخؿ شامؿ يؤدم إلى تشجيع العامميف عمى اإلبداع، إال أف مف أف تمكيف العامميف 

 .المتبعة لتمكيف العامميف ليا نتائج متضاربة لدرجة أنيا قد تعيؽ اإلبداع
عمى مدل تمكيف  تعتمد حجـ الثمار المجنية مف جيكد العالقات الدكليةأف  كيعزك الباحث ذلؾ إلى

أنكاعيا  بحاجة إلى اإلمكانيات باختالؼجيكد العالقات الدكلية القائميف بيا في البمدية، كبالتالي فإف 
 لكي تتكمؿ بالنجاح في حشد التمكيؿ.

 بالعالقات الدولية وحشد التمويل معامل االرتباط بين تمكين العاممين: (11-6) رقمجدول 
 حشد التمويل االحصائيات المجال

تمكين العاممين 
 بالعالقات الدولية 

 0.597 معامل االرتباط
 36 حجم العينة 
 0.000*  .(Sig)القيمة االحتمالية 

0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * . 
 

فــي متوســطات تقــديرات  =0.05 توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــةال  - ث
الكبــرى بــين التــدريب المســتمر لمعــاممين بالعالقــات الدوليــة فــي البمــديات  عينــة الدراســةأفــراد 

  حشد التمويل لمشاريع ىذه البمديات.النجاح محافظات غزة و ب
بيف التدريب المستمر لمعامميف بالعالقات ( أف معامؿ االرتباط بصكرة عامة 12-6)يبيف جدكؿ 

، كأف القيمة االحتمالية 0.453يساكم الدكلية في البمديات الكبرل كحشد التمكيؿ لمشاريع ىذه البمديات 
(Sig تساكم ).0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.000   كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية

بيف التدريب المستمر لمعامميف بالعالقات الدكلية في البمديات الكبرل كحشد ذات داللة إحصائية 
 .التمكيؿ لمشاريع ىذه البمديات

كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف كالتي أظيرت ( 2013منصكر ) مع دراسة كتتفؽ ىذه النتائج
مع دراسة  جزئيان تتفؽ ىذه النتائج كما مكضع الدراسة،  التدريب كبيف إنتاجية العامميف في البمديات

االلتحاؽ بالدكرات التدريبية بيف مجتمع الدراسة كاف كالتي تكصمت إلى أف مستكل  (2013) الخياط
كما تتفؽ ىذه  بحاجة لمتدريب،مرتفعان، في حيف أظيرت أف نسبة كبيرة مف أفراد مجتمع الدراسة ما زالكا 

أف غالبية مكظفي اإلعالـ ( كالتي تكصمت إلى 2012النتائج جزئيان أيضان مع دراسة الخاقاني )
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معرفة بالميارات االتصالية، كأف نسبة كبيرة مف المكظفيف يجيدكف فف  كالعالقات العامة يمتمككف
ة كالبريد اإللكتركني يستخدمكف التسكيؽ االلكتركني لرسائميـ اإلعالمية عبر مكقع الجامع يـاإللقاء، كأن

عدـ االىتماـ بالعنصر ( كالتي أظيرت أف 2010كالفيس بكؾ، كتتفؽ النتائج كذلؾ مع دراسة أحمد )
 .أسباب العجز المالي بالبمديات محؿ الدراسة يعتبر مف أبرز مالبشر 

أىمية التدريب المستمر لمعامميف بالعالقات الدكلية في الحفاظ عمى كادر  كيعزك الباحث ذلؾ إلى
بشرم كفؤ كفعاؿ في ظؿ التغيرات كالتحكالت التي تحدث عمى صعيد السياسة أك العمكـ أك التكنكلكجيا 

ة، كتظير أىمية التدريب المستمر لمعامميف في حقؿ العالقات الدكلية جميان في ... إلخ في كؿ لحظ
 حجـ التمكيؿ المستمـ مف الككادر المدربة مقارنة بالككادر التي ال تخضع لبرامج تدريبية مستمرة.

 وحشد التمويلمعامل االرتباط بين التدريب المستمر لمعاممين بالعالقات الدولية : (12-6) رقمجدول 
 حشد التمويل االحصائيات المجال

التدريب المستمر 
لمعاممين بالعالقات 

 الدولية

 0.453 معامل االرتباط
 36 حجم العينة 
 0.000*  .(Sig)القيمة االحتمالية 

0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * . 
 
فــي متوســطات تقــديرات  =0.05 مســتوى داللــةتوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد ال  - ج

محافظـات بالكبـرى بـداع المينـي والتحسـين المسـتمر فـي البمـديات اإلبـين  عينة الدراسةأفراد 
  حشد التمويل لمشاريع ىذه البمديات.النجاح في غزة و 

بيف االبداع الميني كالتحسيف المستمر في ( أف معامؿ االرتباط بصكرة عامة 13-6)يبيف جدكؿ 
.( Sig، كأف القيمة االحتمالية )0.649يساكم البمديات الكبرل كحشد التمكيؿ لمشاريع ىذه البمديات 

0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.000تساكم    كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية ذات داللة
الميني كالتحسيف المستمر في البمديات الكبرل كحشد التمكيؿ لمشاريع ىذه بيف االبداع إحصائية 
 .البمديات

كاقع اإلبداع كالتي تكصمت إلى أف ( 2011عيثاكم كالككارم )مع دراسة الجزئيان كتتفؽ ىذه النتائج 
 اإلدارم في المجمس األعمى لمتعميـ بدكلة قطر مف كجية نظر العامميف فيو بشكؿ عاـ متكسط.

بمديات ب أف ىناؾ تجارب إبداعية ناجحة في مجاؿ العالقات الدكلية زك الباحث ذلؾ إلىكيع
ساىمت بالمحصمة في حشد تمكيؿ لمشاريعيا كمنيا الفيديك ككنفرانس،  غزة الكبرلمحافظات 
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 كاستثثمار العالقات مع أبناء المدينة المقيميف بالخارج لحشد التمكيؿ، ككذلؾ برامج المتابعة كالتقييـ
 التي تجرييا البمديات لمجيكد المختمفة المبذكلة في ىذا المجاؿ.

 وحشد التمويلمعامل االرتباط بين االبداع الميني والتحسين المستمر : (13-6) رقمجدول 
 حشد التمويل االحصائيات المجال

االبداع الميني 
 والتحسين المستمر

 0.649 معامل االرتباط
 36 حجم العينة 
 0.000*  .(Sig)القيمة االحتمالية 

 اط داؿ إحصائيان عند مستكم داللةاالرتب*
 

فػػػي  =0.05تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة  ال الفرضـــية الرئيســـة الثانيـــة: (2
فػػي دكر العالقػػات الدكليػػة لبمػػديات محافظػػات غػػزة الكبػػرل حػػكؿ  تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػةتكسػػطات م

ؿ العممػي، سػنكات تعزل لممتغيرات الشخصػية )البمديػة، المؤىػ حشد التمكيؿ لمشاريع البمدياتالنجاح في 
 كالتالي: يرضية أربع فرضيات كىينبثؽ عف تمؾ الفك  ،الخدمة، المنصب(

تقــديرات توســطات فــي م =0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  - أ
 النجـاح فـي دور العالقات الدولية لبمديات محافظات غزة الكبـرى فـيحول  أفراد عينة الدراسة

 ."البمدية"حشد التمويل لمشاريع البمديات تعزى لمتغير 
 ".ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "تحميؿ التبايفلإلجابة عمى ك 

تحميؿ المقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 14-6)مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
 (05.0كىي أكبر مف مستكل الداللة ) (0.996لجميع مجاالت الدراسة كالتي تساكم ) التبايف"
دكلية كالتي تساكم الج F( كىي أقؿ مف قيمة 0.043المحسكبة لجميع مجاالت تساكم ) Fكقيمة 

تقديرات أفراد عينة مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  ،(2.67)
دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات" حكؿ " الدراسة

 ."البمدية"تعزل لمتغير 
لتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ بيف مكظفي كا (2013) الخياطمع دراسة  جزئيان  كتتفؽ ىذه النتائج

( 2010كما تتفؽ مع دراسة المصدر )تعزل لمتغير الجامعة، في مستكيات التحاقيـ بالدكرات التدريبية 
عدـ كجكد فركؽ بالنسبة لمجالي "التعمـ" ك"النتائج التنظيمية" تعزل لمتغير الييئة كالتي أظيرت 

كجكد فركؽ في تقديرات أفراد ( كالتي أظيرت 2014راسة درادكة كمعايعة )كتتفؽ كذلؾ مع د المحمية،
 .الكميات العمميةالعينة تعزل لمتغير 
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أف أنشطة العالقات الدكلية التي تمارس في الكقت الراىف في سائر  كيعزك الباحث ذلؾ إلى
البمديات الكبرل ىي أنشطة متشابية إلى حد  كبير ككف محافظات غزة ليا كضع سياسي استثنائي 
غالؽ لممعابر، كبالتالي ىناؾ قيكد مفركضة عمى البمديات تؤثر  كترزخ حاليان تحت حصار اقتصادم كا 

لزائريف إلى محافظات غزة ككذلؾ في المبالغ المرصكدة لتمكيؿ قطاع البمديات في أعداد المانحيف ا
ليـ إجراءات عمؿ محددة لمتعامؿ بسبب الكضع السياسي القائـ، كبالتالي فإف المانحيف المتكفريف حاليان 

 مع البمديات كال تختمؼ مف بمدية ألخرل.
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 "البمدية"نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير : (14-6) رقمجدول 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

 والشراكة الفاعمة المشاركة
 0.802 4 3.210 بيف المجمكعات

1.073 
 

0.386 
 

 0.748 31 23.179 داخؿ المجمكعات
  35 26.389 المجمكع

 االتصال والتواصل
 0.137 4 0.550 بيف المجمكعات

0.337 
 

0.851 
 

 0.408 31 12.661 داخؿ المجمكعات
  35 13.210 المجمكع

تمكين العاممين بالعالقات 
 الدولية

 0.654 4 2.618 بيف المجمكعات
1.056 

 
0.395 

 0.620 31 19.218 داخؿ المجمكعات 
  35 21.836 المجمكع

التدريب المستمر لمعاممين 
 بالعالقات الدولية

 0.056 4 0.225 بيف المجمكعات
0.083 

 
0.987 

 
 0.678 31 21.015 داخؿ المجمكعات

  35 21.240 المجمكع

االبداع الميني والتحسين 
 المستمر

 0.063 4 0.250 بيف المجمكعات
0.192 

 
0.941 

 
 0.325 31 10.080 داخؿ المجمكعات

  35 10.330 المجمكع

 حشد التمويل
 0.098 4 0.391 بيف المجمكعات

0.439 
 

0.779 
 

 0.223 31 6.902 داخؿ المجمكعات
  35 7.293 المجمكع

 الدرجة الكمية
 0.014 4 0.057 بيف المجمكعات

0.043 
 

0.996 
 0.335 31 10.377 داخؿ المجمكعات 

  35 10.434 المجموع
  قيمةF " 2.67تساكم 0.05" كمستكل داللة 31، 4الجدكلية عند درجة حرية 

فــي  =0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  :الفرضــية الثانيــة - ب
دور العالقــات الدوليــة لبمــديات محافظــات غــزة حــول  تقــديرات أفــراد عينــة الدراســةتوســطات م

 ".المؤىل العممي"حشد التمويل لمشاريع البمديات تعزى لمتغير النجاح في الكبرى في 
 ".لعينتيف مستقمتيف Tلإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "ك 
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 Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 15-6)مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
كىي أكبر مف مستكل الداللة ) (0.702تساكم )" لجميع مجاالت الدراسة كالتي لعينتيف مستقمتيف

05.0)  كقيمةt ( كىي أقؿ مف قيمة 0.386المحسكبة لجميع مجاالت تساكم )t  الجدكلية كالتي
تقديرات أفراد مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  ،(1.69تساكم )

ت الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل في حشد التمكيؿ لمشاريع حكؿ " دكر العالقا عينة الدراسة
 ."المؤىؿ العممي"البمديات" تعزل لمتغير 

فركؽ ذات داللة إحصائية عدـ كجكد  ( كالتي أظيرت2013الزاممي ) كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة
 ،المؤىؿ العممي لمتغيرعزل اإلدارم تُ  التمكيفلدرجة الدراسة  بيف متكسطات درجات تقدير أفراد عينة

كجكد فركؽ في ( كالتي أظيرت 2014مع دراسة درادكة كمعايعة )تختمؼ ىذه النتائج جزئيان فيما 
تقديرات أفراد العينة تعزل لمتغير التخصص العممي، في المقابؿ أظيرت عدـ كجكد فركؽ تعزل 

 تعزل كجكد فركؽأظيرت ( كالتي 2011كما تختمؼ مع دراسة عدكاف ) لمتغير الرتبة األكاديمية،
كما  ،كالمدربيف التدريبية االحتياجات تحديد محكرم تأثير عمى لو كاف الذم التعميمي المستكل لمتغير

في تقديرات أفراد  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية( كالتي أظيرت 2010تختمؼ مع دراسة جمايؿ )
 العممية ألكجو المفتكحة القدس جامعة في اإلدارييف المكظفيف امتالؾ درجةعينة الدراسة حكؿ 

 .الح حممة الدكتكراهلص اإلبداعية
جراءات عمؿ كاضحة كمحددة لدل أغمب المانحيف  كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف ىناؾ معايير كا 

يتأثر دكر العالقات الدكلية لمبمديات في حشد التمكيؿ باختالؼ لمحصكؿ عمى تمكيؿ منيـ، كبالتالي ال 
 تـ اتباع المعايير كاإلجراءات التي يتبعيا المانح في عممو.عممي طالما المؤىؿ ال
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 "المؤىل العمميوفقا لمتغير " "لعينتين مستقمتين - Tنتائج اختبار ": (15-6) رقمجدول 

المتوسط  العدد المؤىل العممي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.68369 3.88 18 دراسات عميا 0.328 0.991 1.02041 4.17 18 بكالكريكس والشراكة الفاعمةالمشاركة 

 االتصال والتواصل
 0.66409 3.93 18 بكالكريكس

0.111 0.912 
 0.57947 3.91 18 دراسات عميا

تمكين العاممين بالعالقات 
 الدولية

 0.84234 3.67 18 بكالكريكس
0.112 0.911 

 0.75794 3.64 18 عميادراسات 
التدريب المستمر لمعاممين 

 بالعالقات الدولية
 0.81114 3.58 18 بكالكريكس

0.896 0.377 
 0.75010 3.35 18 دراسات عميا

االبداع الميني والتحسين 
 المستمر

 0.58894 3.96 18 بكالكريكس
-0.034 0.973 

 0.51068 3.97 18 دراسات عميا

 حشد التمويل
 0.41893 4.36 18 بكالكريكس

0.315 0.754 
 0.50224 4.31 18 دراسات عميا

 الدرجة الكمية
 0.57147 3.89 18 بكالكريكس

0.386 0.702 
 0.53341 3.82 18 دراسات عميا

  1.69تساكم  0.05" كمستكل داللة 34الجدكلية عند درجة حرية " Tقيمة 
فــي  =0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  :الثالثــةالفرضــية  - ت

دور العالقــات الدوليــة لبمــديات محافظــات غــزة حــول  تقــديرات أفــراد عينــة الدراســةمتوســطات 
 ".سنوات الخدمة"حشد التمويل لمشاريع البمديات تعزى لمتغير النجاح في الكبرى في 

 ".استخداـ اختبار "تحميؿ التبايف الفرضية تـلإلجابة عمى ىذه ك 
المقابمة الختبار"  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 16-6)مف النتائج المكضحة في جدكؿ 

كىي أكبر مف مستكل الداللة ) (0.208لجميع مجاالت الدراسة كالتي تساكم ) تحميؿ التبايف"
05.0)  كقيمةf ( كىي أقؿ مف قيمة 1.603المحسكبة لجميع مجاالت تساكم )f  الجدكلية كالتي

تقديرات أفراد مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  ،(2.90تساكم )
حكؿ " دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل في حشد التمكيؿ لمشاريع  عينة الدراسة
 ."سنكات الخدمة"زل لمتغير البمديات" تع
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عدـ كجكد فركؽ بالنسبة لمجالي ( كالتي أظيرت 2010كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة المصدر )
( 2014مع دراسة درادكة كمعايعة ) كما تتفؽ"التعمـ" ك"النتائج التنظيمية" تعزل لمتغير سنكات الخبرة، 

 مع دراسة كما تتفؽ، الخبرة زل لمتغيرعدـ كجكد فركؽ في تقديرات أفراد العينة تعكالتي أظيرت 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير عدـ كجكد  ( كالتي أظيرت2013الزاممي )
تختمؼ ىذه النتائج جزئيان فيما ، سنكات الخدمة لمتغيرعزل اإلدارم تُ  التمكيفلدرجة الدراسة  أفراد عينة

الخبرة الكظيفية لصالح الفئة مف سنكات ( كالتي أظيرت كجكد فركؽ لمتغير 2013مع دراسة الخياط )
  سنكات( أم أنيـ أكثر التحاقان بالدكرات التدريبية كيعتقدكف أنيا مفيدة، 10إلى أقؿ مف  5)

بمديات كجديد نكعان ما في  أف العالقات الدكلية ىك نشاط مستحدث كيعزك الباحث ذلؾ إلى
، كبالتالي فإف األنشطة المختمفة التي تتضمنيا العالقات الدكلية مثؿ قكاعد محافظات غزة الكبرل

البركتكككؿ كاإلتيكيت، استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة، إعداد مقترحات المشاريع المينية، ... إلخ 
ي حقؿ العالقات الدكلية بالبمدية باختالؼ سنكات ىي جديدة نسبيان بالنسبة لجميع الككادر العاممة ف

الخدمة ليـ، لذلؾ قد ال نجد فرقان ظاىران بيف إثنيف ممف يمارسكف أنشطة لعالقات الدكلية ممف ىـ مف 
 مختمفة. فئات عمرية
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 "سنوات الخدمة"نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير : (16-6) رقمجدول 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 المشاركة والشراكة الفاعمة
 0.851 3 2.554 بيف المجمكعات

1.143 
 

0.347 
 

 0.745 32 23.835 داخؿ المجمكعات
  35 26.389 المجمكع

 االتصال والتواصل
 0.858 3 2.575 بيف المجمكعات

2.583 
 

0.071 
 

 0.332 32 10.635 داخؿ المجمكعات
  35 13.210 المجمكع

تمكين العاممين بالعالقات 
 الدولية

 0.542 3 1.625 بيف المجمكعات
0.857 

 
0.473 

 
 0.632 32 20.212 داخؿ المجمكعات

  35 21.836 المجمكع

التدريب المستمر لمعاممين 
 بالعالقات الدولية

 0.981 3 2.944 بيف المجمكعات
1.716 

 
0.183 

 
 0.572 32 18.296 داخؿ المجمكعات

  35 21.240 المجمكع

االبداع الميني والتحسين 
 المستمر

 0.322 3 0.966 بيف المجمكعات
1.100 

 
0.363 

 
 0.293 32 9.364 داخؿ المجمكعات

  35 10.330 المجمكع

 حشد التمويل
 0.109 3 0.326 بيف المجمكعات

.500 
 

0.685 
 

 0.218 32 6.967 داخؿ المجمكعات
  35 7.293 المجمكع

 الدرجة الكمية
 0.454 3 1.363 بيف المجمكعات

1.603 
 

0.208 
 

 0.283 32 9.071 داخؿ المجمكعات
  35 10.434 المجموع

  قيمةF " 2.90 تساكم 0.05" كمستكل داللة 32، 3الجدكلية عند درجة حرية 
فــي  =0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  :الرابعــةالفرضــية  - ث

دور العالقــات الدوليــة لبمــديات محافظــات غــزة حــول  تقــديرات أفــراد عينــة الدراســةمتوســطات 
 ".المنصب"حشد التمويل لمشاريع البمديات تعزى لمتغير النجاح في الكبرى في 
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 الفرضية تـ استخداـ اختبار " تحميؿ التبايف ".لإلجابة عمى ىذه ك 
تحميؿ تبار"المقابمة الخ (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 17-6)مف النتائج المكضحة في جدكؿ 

 (05.0كىي أكبر مف مستكل الداللة ) (0.159لجميع مجاالت الدراسة كالتي تساكم ) التبايف"
الجدكلية كالتي تساكم  f( كىي أقؿ مف قيمة 1.774المحسكبة لجميع مجاالت تساكم ) fكقيمة 

تقديرات أفراد عينة مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  ،(2.67)
دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات" حكؿ " الدراسة

 ".المنصب"ل لمتغير تعز 
عدـ كجكد فركؽ بالنسبة لمجالي ( كالتي أظيرت 2010كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة المصدر )

( كالتي 2011مع دراسة عدكاف )كما تتفؽ  "التعمـ" ك"النتائج التنظيمية" تعزل لمتغير عمؿ المبحكث،
، فيما تختمؼ ىذه النتائج مع دراسة الكظيفةلمتغير  تعكد احصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكدأظيرت 

المسمى كجكد فركؽ في تقديرات أفراد العينة تعزل لمتغير ( كالتي أظيرت 2014درادكة كمعايعة )
 الكظيفي.

أف ممارسة أنشطة العالقات الدكلية في البمديات بيدؼ حشد التمكيؿ  كيعزك الباحث ذلؾ إلى
جراءات عمؿ كاضحة كمحددة يحددىا أغمب المانحيف لمحصكؿ عمى  لممشاريع تتطمب التقّيد بمعايير كا 

المنصب يختمؼ دكر العالقات الدكلية لمبمديات في حشد التمكيؿ باختالؼ تمكيؿ منيـ، كبالتالي ال 
 طالما تـ اتباع المعايير كاإلجراءات التي يتبعيا المانح في عممو.

  



 

175 

 

 "المنصب"نتائج تحميل التباين وفقًا لمتغير : (17-6) رقمجدول 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 المشاركة والشراكة الفاعمة
 0.451 4 1.805 بيف المجمكعات

0.569 
 

0.687 
 

 0.793 31 24.584 داخؿ المجمكعات
  35 26.389 المجمكع

 االتصال والتواصل
 0.377 4 1.508 المجمكعاتبيف 

0.999 
 

0.423 
 

 0.377 31 11.702 داخؿ المجمكعات
  35 13.210 المجمكع

تمكين العاممين بالعالقات 
 الدولية

 0.529 4 2.1190 بيف المجمكعات
1.039 

 
0.371 

 
 0.507 31 15.717 داخؿ المجمكعات

  35 21.836 المجمكع

 التدريب المستمر لمعاممين
 بالعالقات الدولية

 0.695 4 2.779 بيف المجمكعات
1.167 

 
0.344 

 
 0.596 31 18.461 داخؿ المجمكعات

  35 21.240 المجمكع

االبداع الميني والتحسين 
 المستمر

 0.504 4 2.016 بيف المجمكعات
1.879 

 
0.139 

 
 0.268 31 8.314 داخؿ المجمكعات

  35 10.330 المجمكع

 التمويلحشد 
 0.199 4 0.795 بيف المجمكعات

0.948 
 

0.450 
 

 0.210 31 6.498 داخؿ المجمكعات
  35 7.293 المجمكع

 الدرجة الكمية
 0.486 4 1.944 بيف المجمكعات

1.774 
 

0.159 
 

 0.274 31 8.490 داخؿ المجمكعات
  35 10.434 المجموع

  قيمةF " 2.67تساكم 0.05" كمستكل داللة 31، 4الجدكلية عند درجة حرية  
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 النتائج والتوصيات: السابعالفصل 
 

 مقدمةأواًل: 

 الدراسة نتائجثانيًا: 

 الدراسة توصياتثالثًا: 

 مقترحات لدراسات مستقبميةرابعًا: 

 
  



 

177 

 

 مقدمةأواًل: 
مجاالت ييدؼ ىذا الفصؿ إلى استعراض نتائج الدراسة التي تكصؿ إلييا الباحث مف خالؿ تحميؿ 

كفقرات الدراسة، كما سيعرض ىذا الفصؿ بعض التكصيات ارتآىا الباحث في ضكء نتائج الدراسة 
الميدانية ككذلؾ المجمكعة البؤرية )المركزة( مف أجؿ إنجاح دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات 

 ف الدراسات المستقبمية.راحاتو بشأغزة الكبرل في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات، ثـ يقدـ الباحث اقت
 

 نتائج الدراسةثانيًا: 
 فيما يمي سرد ألبرز ما تكصمت إليو ىذه الدراسة مف نتائج مكزعة حسب مجاالت الدراسة: (1
 :الشراكة الفاعمةفي مجال المشاركة و  . أ

يرل العاممكف كالمختصكف بالعالقات الدكلية أف تطبيؽ معايير المشاركة كالشراكة الفاعمة بيف 
البمدية كاألطراؼ األخرل ذات العالقة لو تأثير مباشر عمى النجاح في حشد التمكيؿ حيث كانت نسبة 

 لمجاؿ:، كنكرد ىنا بعض أىـ نتائج ىذا ا%80.40المكافقة الكمية عمى ىذا المجاؿ عالية كىي 
 يتـ إشراؾ المجتمع المحمي في تحديد األكلكيات مف المشاريع 
 تمتمؾ البمدية رؤية استراتيجية مكّحدة تجاه المشاركة كالشراكة مع المؤسسات المانحة 

 :في مجال االتصال والتواصل . ب
بيف البمدية  بأنشطة االتصاؿ كالتكاصؿ االىتماـيرل العاممكف كالمختصكف بالعالقات الدكلية أف 

كاألطراؼ األخرل ذات العالقة لو تأثير مباشر عمى النجاح في حشد التمكيؿ حيث كانت نسبة المكافقة 
 ، كنكرد ىنا بعض أىـ نتائج ىذا المجاؿ:%78.40الكمية عمى ىذا المجاؿ عالية كىي 

 تستخدـ البمدية تقنيات االتصاؿ الحديثة 
 لمؤسسات الدكليةتتمتع البمدية بشبكة عالقات كاسعة مع ا 

 :بالعالقات الدولية تمكين العاممينفي مجال  . ت
اىتماـ اإلدارة العميا في البمديات بتمكيف العامميف يرل العاممكف كالمختصكف بالعالقات الدكلية أف 

نجاح في حشد التمكيؿ حيث كانت نسبة المكافقة الكمية  لدييا في العالقات الدكلية مف شأنو تحقيؽ
 ، كنكرد ىنا بعض أىـ نتائج ىذا المجاؿ:%73.20عمى ىذا المجاؿ عالية كىي 

  خاصان بتفعيؿ العالقات الدكلية تكلي إدارة البمدية اىتمامان 
 العمؿ في مجاؿ العالقات تسّخر البمدية كافة اإلمكانيات التي مف شأنيا تسييؿ إنجاز 

 الدكلية



 

178 

 

 :لمعاممين بالعالقات الدولية التدريب المستمرفي مجال  . ث
اىتماـ اإلدارة العميا في البمديات بإعداد كتنظيـ أف يرل العاممكف كالمختصكف بالعالقات الدكلية 

في حشد التمكيؿ نجاح  برامج التدريب المستمر لمعامميف لدييا في العالقات الدكلية مف شأنو تحقيؽ
، كنكرد ىنا بعض أىـ نتائج %69.20كىي  متكسطةحيث كانت نسبة المكافقة الكمية عمى ىذا المجاؿ 

 ىذا المجاؿ:
 إدارة البمدية تشجع العامميف بالعالقات الدكلية عمى حضكر المقاءات المينية 
 تدريب كأىميتو لدل إدارة البمديةىناؾ كعي بثقافة ال 

 :والتحسين المستمر ينياإلبداع المفي مجال  . ج
لو  اتباع أساليب اإلبداع الميني كالتحسيف المستمريرل العاممكف كالمختصكف بالعالقات الدكلية أف 

تأثير مباشر عمى النجاح في حشد التمكيؿ حيث كانت نسبة المكافقة الكمية عمى ىذا المجاؿ عالية 
 ، كنكرد ىنا بعض أىـ نتائج ىذا المجاؿ:79.40%كىي 

 في البمدية حزمة مقترحات مشاريع يتكفر 
 ة مختصة بإعداد مقترحات المشاريعيتكفر في البمدية كحد 

 :في مجال حشد التمويل لمشاريع بمديات محافظات غزة الكبرى . ح
العالقات الدكلية في البمديات الكبرل بمحافظات يرل العاممكف كالمختصكف بالعالقات الدكلية أف 

مختمفة عمى صعيد العالقات الدكلية كباألخص حشد التمكيؿ لمشاريع غزة استطاعت تحقيؽ نجاحات 
، كنكرد ىنا بعض أىـ %86.80حيث كانت نسبة المكافقة الكمية عمى ىذا المجاؿ عالية كىي  البمديات

 نتائج ىذا المجاؿ:
 نجحت البمدية في حشد تمكيؿ لمشاريعيا المختمفة عبر المؤسسات المانحة 
 يات دكلية مثؿ المؤتمرات أك كرشات العمؿ أك الندكاتشاركت البمدية في فعال 
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 في (=0.05) عند مستكل داللة تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية (2
بيف المشاركة كالشراكة الفاعمة كبيف النجاح في حشد التمكيؿ  عينة الدراسة متكسطات تقديرات أفراد

)عند مستكل داللة  لمشاريع البمديات، كما أظيرت الدراسة كجكد عالقة ذات داللة إحصائية
0.05=) بيف االتصاؿ كالتكاصؿ كبيف النجاح في  عينة الدراسة متكسطات تقديرات أفراد في

ع البمديات، إلى جانب ذلؾ بّينت الدراسة كجكد عالقة ذات داللة إحصائية حشد التمكيؿ لمشاري
بيف تمكيف العامميف كبيف  عينة الدراسة متكسطات تقديرات أفراد في (=0.05)عند مستكل داللة 

ة النجاح في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات، كما أظيرت الدراسة كجكد عالقة ذات داللة إحصائي
بيف التدريب المستمر  عينة الدراسة متكسطات تقديرات أفراد في (=0.05)عند مستكل داللة 

كبيف النجاح في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات، كبّينت الدراسة كجكد عالقة ذات داللة إحصائية 
بيف اإلبداع الميني  عينة الدراسة متكسطات تقديرات أفراد في (=0.05)عند مستكل داللة 

 .كالتحسيف المستمر كبيف النجاح في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات
في متكسطات  (=0.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  أظيرت الدراسة عدـ كجكد (3

في النجاح زة الكبرل تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غ
)البمدية، المؤىؿ  كالتنظيمية المتغيرات الشخصية لبعضحشد التمكيؿ لمشاريع البمديات ُتعزل  في

 .العممي، سنكات الخدمة، المنصب(
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 الدراسة توصياتثالثًا: 
في ضكء النتائج التي خمصت إلييا الدراسة، فيما يمي مجمكعة مف التكصيات التي يرل الباحث أف 

نجاح دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل في حشد التمكيؿ لمشاريع مف  شأنيا تفعيؿ كا 
البمديات، كالتي يأمؿ أف يستفيد منيا المسئكلكف كالقائمكف بالعالقات الدكلية باختالؼ أماكف عمميـ 

ثة مستكيات، كىي إلى ثال ىذه التكصيات حسب الجية المعنية تقسيـ كمستكياتيـ التنظيمية، كقد تـ
 عمى النحك التالي:

 
 :مبمدياتلإلدارة العميا عمى مستوى ا (1
ضركرة كجكد خطة استراتيجية شاممة لمبمدية تحتكل عمى رزمة مف المشاريع المتكافؽ عمييا مف  .1

 كزارة الحكـ المحمي. –المجتمع  –قبؿ األطراؼ األساسية الثالثة: البمدية 
مف خالؿ كضع  المشاركة كالشراكة مع المكظفيف كالمجتمع كالمانحيفتعزيز ثقافة أف تقكـ اإلدارة ب .2

 .لمشراكة رؤية استراتيجية كاضحة
 الكفيمة بتحقيؽ أىداؼ البمدية. منح الصالحيات الكافية لمعامميف بالعالقات الدكلية .3
عمى أكمؿ كجو، كتكزيع المياـ  ألداء مياـ العالقات الدكلية الكافييفكفاءة تكفير كادر بالعدد كال .4

 بيف أفراد الكادر بناءن عمى ىيكؿ تنظيمي ككصؼ كظيفي كاضح لكؿ مكظؼ.
 .تكفير اإلمكانيات المادية التي تستكجبيا ممارسة العالقات الدكلية الكفؤة .5
دكرات تدريبية  مف خالؿ تكفير تبني اإلدارة العميا لثقافة التدريب المستمر الداخمي كالخارجي .6

 عمميـ المختمفة. صصة لمعامميف بالعالقات الدكلية في مجاالتمتخ
لمشاركة في المؤتمرات أك الندكات أك الدكرات التدريبية عمى اتشجيع القائميف بالعالقات الدكلية  .7

 .التي تنظميا الجيات المانحة
لمعامميف بالعالقات تشجيع اإلبداع في كسائؿ حشد التمكيؿ كاتباع نظاـ الحكافز المادية كالمعنكية  .8

 .الدكلية عند تحقيؽ انجازات مممكسة
 .ألداء العامميف بالعالقات الدكلية دكرية تنفيذ برامج متابعة كتقييـ .9
 :لعاممين بحقل العالقات الدولية بالبمدياتعمى مستوى ا (2
 كاالستفادة منيا. في البمديات الفمسطينية كاألجنبية االطالع عمى تجارب الشراكة الناجحة .1
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مف المحافظة عمى عالقات مستدامة مع مع  ةانحؤسسات المالسعي لتكسيع شبكة العالقات مف الم .2
 ة عالقات مسبقة.لبمديتجمعيـ با

، مع أك تعاكف أك شراكة تربطيا بالبمدية اتفاقيات تكأمة المستداـ مع البمديات كالمدف التي التكاصؿ .3
 .في دكؿ مختمفة جديدة لتككيف عالقات كاتفاقيات أخرل مع مدف الحثيثالسعي 

كاختبار ضركرة متابعة أكلكيات المانحيف كاىتماماتيـ كطبيعة كحجـ التمكيؿ الذم يقكمكف بو  .4
 .فترة إلى أخرل كمف مكسـ إلى آخركالتي تتغير مف ميكليـ الشخصية كآخر مشاريعيـ الممكلة 

النخب مف أبناء المدينة المقيميف في الدكؿ المانحة، ككذلؾ المقيميف في الداخؿ  تسخير جيكد .5
بجعميـ كسفراء لممدينة أك البمدية في  كيشغمكف مناصب سيادية في المؤسسات الدكلية المانحة

 أماكف عمميـ كتكاجدىـ.
منيـ كتسمية مندكبيف  ،ؿاستقطاب األمكا المساعدة في التعاكف مع خبراء حشد التمكيؿ مف أجؿ .6

 لمقياـ بعمميات حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات مع اعتماد مكافآت مالية ليـ.في الدكؿ المختمفة 
كسائؿ المف المشاريع في مجاالت مختمفة بشكؿ مسبؽ، كعرضيا عمى  ضركرة تجييز حـز .7

بحيث تعمؿ عمى  كنيالخاصة بالبمدية مثؿ صفحة الفيسبكؾ أك المكقع اإللكتر  عالمية المختمفةاإل
 جذب اىتماـ المانحيف.

المختمفة كتطكيرىا كتحديثيا باستمرار، االتصاؿ كالتكاصؿ االجتماعي ك االىتماـ بكسائؿ اإلعالـ  .8
البمدية عمى مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي، كغيرىا  المكقع اإللكتركني لمبمدية، صفحات كيشمؿ ذلؾ

 مع عمؿ نسخ مف ىذه الكسائؿ بالمغات األجنبية األساسية لمخاطبة جميكر المانحيف.
ندكات لكبرل  تنظيـجمع التبرعات عف طريؽ االنترنت أك  مثؿاتباع أساليب مبتكرة لحشد التمكيؿ  .9

 لصالح مشاريع البمديات. الشركات أك رجاؿ األعماؿ يتـ خالليا جمع التبرعات
 تمقي تمكيؿ كاكتماؿ تنفيذ المشاريع بعد المانحيف في تقييـ أداء البمديات كخصكصان  إشراؾ .10

 الممكلة.
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 :وزارة الحكم المحميعمى مستوى  (3
، الخارجي مف كزارات كمدف كبمديات ضركرة تبني كزارة الحكـ المحمي لسياسة االنفتاح عمى العالـ .1

لالىتماـ بالعالقات الدكلية، كتزكيد البمديات بقاعدة بيانات متكاممة لممانحيف لتسييؿ ديات كحث البم
 ميمة التكاصؿ.

شكيؿ كحدة مينية متخصصة لدل الكزارة تضـ مندكبيف عف البمديات الكبرل الخمس كذلؾ لمقياـ ت .2
 بمياـ العالقات الدكلية لصالح مجمؿ بمديات محافظات غزة.

 
 سات مستقبميةمقترحات لدرارابعًا: 

 الدراسة، يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية: كتكصيات نتائج في ضكء
 .كالشراكة كالتعاكف في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات في محافظات غزة التكأمةدكر اتفاقيات  .1
 .تغيير أكلكيات المانحيف في الييئات المحمية الفمسطينيةالشفافية كالنزاىة في  أثر .2
 .تحفيز الجيات الدكلية المانحة في ظؿ الكضع السياسي الراىف سبؿ ككسائؿ .3
 .دكر كسائؿ االتصاؿ الحديثة في حشد التمكيؿ لمشاريع الييئات المحمية الفمسطينية .4
مشاريع المؤسسات غير لتمكيؿ  لممؤسسات المانحة في الحصكؿ عمىتقييـ أثر الزيارات الميدانية  .5

 .الربحية بمحافظات غزة
 الراىف.سبؿ تنمية اإليرادات الذاتية لبمديات محافظات غزة في ظؿ الكضع االقتصادم كالسياسي  .6
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 المراجع
 

 أواًل: المراجع العربية:
 الكتب
 ( تأثيرات العكلمة عمى النظـ المحمية، التجربة الفمسطينية.2005األعرج، حسيف :) 
 ( العالقات العامة في 2005الدليمي، عبد الرازؽ محمد :)دار جرير لمنشر 1التطبيؽ، ط ،

 كالتكزيع، األردف.
 ( العالقات العامة في التطبيؽ، عماف، دار جرير لمنشر 2005الدليمي، عبد الرازؽ محمد :)

 كالتكزيع.
 ( ،العالقات الدكلية في اإلسالـ، الجامعة اإلسالمية بغزة، كمية 2008السكسي، د. ماىر أحمد :)

 الشريعة كالقانكف.
 (، عماف: دار المسيرة لمنشر 2(: نظرية المنظمة )ط.2005كحمكد، خضير ) الشماع، خميؿ

 كالتكزيع كالطباعة.
 ( التدريب، مفيكمة، فعاليتو، بناء البرامج التدريبية كتقكيميا، دار الشركؽ 2003الطعاني، حسف :)

 لمنشر كالتكزيع، عماف.
 ( التركيج كالعالقات العامة: مدخؿ ا2006العاصي، شريؼ أحمد :) التصاالت التسكيقية

 المتكاممة: الدار الجامعية.
 ( العالقات الدكلية: دراسة تحميمية في األصكؿ كالنشأة كالتاريخ 2010العقابي، عمي عكدة :)

 العراؽ. –كالنظريات، بغداد 
 ( تطكر الفكر كاألساليب في اإلدارة، ط2005القتيبي، صبحي جبر :)دار الحامد لمنشر 1 ،

 كالتكزيع، عماف.
 ( العالقات العامة كاالتصاؿ اإلنساني، دار الشركؽ لمنشر 2009أبك أصبع، صالح خميؿ :)

 كالتكزيع، عماف، األردف.
 ( العالقات الدكلية: الظاىرة كالعمـ 2004أبك عامر، عالء :)–  الدبمكماسية كاالستراتيجية، دار

 الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.
 ( 2001أبك قحؼ، عبد السالـ) ىندسة اإلعالف كالعالقات العامة، مكتبة كمطبعة اإلشعاع :

 الفنية، اإلسكندرية.
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 ( تمكيف العامميف مدخؿ لمتحسيف كالتطكير المستمر، المنظمة 2003أفندم، عطية حسيف :)
 العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة.

 ( العالقات العامة كالخدمة االجتماعية، أسس نظر 2001بدكم، ىناء حافظ :) ،ية كمجاالت تطبيقية
 المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية.

 ( اإلدارة العامة المقارنة، الدار العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، 2000حبتكر، عبد العزيز صالح :)
 األردف.

 ( اتصاؿ المؤسسة 2003دليك، فضيؿ :)– 1إشيار، عالقات عامة، عالقات مع الصحافة، ط ،
 ع، القاىرة.دار الفجر لمنشر كالتكزي

 ( أساليب التخطيط لمتنمية، المكتبة الجامعية، دط، اإلسكندرية.2002رشيد، أحمد عبد المطيؼ :) 
 ( .(: المنظمات: ىياكميا، عممياتيا، كمخرجاتيا )سعيد بف حمد الياجرم، 2001ريتشارد ق. ىاؿ

 ترجمة(، المممكة العربية السعكدية: مركز البحكث.
 ( 2004زىرم، محمد محفكظ:)  العالقات العامة المشكالت كالحمكؿ، القاىرة، دار نيضة الشرؽ

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 ( العالقات العامة ككسائؿ االتصاؿ، عماف: دار المسيرة لمنشر 2011سمطاف، محمد صاحب :)

 كالتكزيع.
 ( العالقات العامة كاإلعالـ في الخدمة االجتماع2004صالح، عبد المحيي محمكد كآخركف :) ،ية

 دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.
 ( دليؿ المكازنات لمييئات المحمية، االتحاد الفمسطيني 2006صبرم، نضاؿ كالحاج، شادم :)

 لمييئات المحمية، فمسطيف.
 ( مقدمة في العالقات الدكلية، جامعة اليرمكؾ 2010طشطكش، ىايؿ عبد المكلى :)– .األردف 
 ( إدارة الم2003عباس، سييمة :)عماف، دار كائؿ لمنشر 1كارد البشرية: مدخؿ استراتيجي، ط ،

 كالتكزيع.
 ( التمكيؿ المحمي كالتنمية المحمية، اإلسكندرية، الدار الجامعية 2001عبد الحميد، عبد المطمب :)

 لمطباعة كالنشر.
 ( ،المساعدات الخارجية كالتنمية في العالـ العربي 2001عبد الفتاح، سيؼ، كآخريف :)– مف  رؤية

 منظكر عربي إسالمي، القاىرة.
 (التمكيؿ المحمي كالتنمية المحمية، دار النشر الثقافة، دط، 2001عبد المطمب، عبد المجيد :)

 اإلسكندرية.
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 ( مقدمة في العالقات العامة، مراجعة سامي طابع، مركز جامعة 2004عبده، محمد يكسؼ :)
 القاىرة لمتعميـ المفتكح، القاىرة.

 ( العالقات العامة بيف النظرية كالتطبيؽ، عالـ الكتب، القاىرة.2001عجكة، عمي :) 
 ( العالقات العامة كالصكرة الذىنية، القاىرة، مكتبة عالـ الكتب.2003عجكة، عمي :) 
 ( االتصاؿ كالعالقات العامة، عماف، 2005عمياف، ربحي مصطفى، كالطكباسي، عدناف محمكد :)

 دار صفاء لمنشر كالتكزيع.
  ،(: تنمية ميارات العالقات العامة في ظركؼ المنافسة، الطبعة الثانية، 2002السيد )عميكة

 القاىرة، ايتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 ( االتصاؿ كالعالقات العامة في المجتمع المعاصر، 2004غريب، عبد السميع غريب :)

 االسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة.
 ( مدخؿ إلى الع2005ليرم، صالح :).القات العامة، الككيت، مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع 
 ( اإلصالح التربكم كالشراكة المجتمعية المعاصر مف المفاىيـ 2005محركس، محمد األصمعي :)

 إلى التطبيؽ، القاىرة، دار الفجر لمنشر كالتكزيع.
 ( ،إدارة األعماؿ الحككمية، ط2002محمد، مكفؽ حديد :)لمنشر كالتكزيع، ، عماف: دار المناىج 1

 األردف.
 ( مناىج البحث في التربية كعمـ النفس، عماف: دار المسيرة لمنشر 2000ممحـ، سامي :)

 كالطباعة.
 ( منياج العالقات العامة مف منظكر الخدمة االجتماعية، دار 2005منصكر، سمير حسف :)

 المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.
 ( إدارة كتخطيط الع2012يكسؼ، محمكد :).القات العامة، الدار العربية لمنشر، القاىرة 

 الرسائل العممية
 ( دكر الييئات المحمية الفمسطينية في تعزيز المشاركة 2005اسماعيؿ، عبد الكريـ سعيد :)

حداث التنمية السياسية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح  كا 
 الكطنية، فمسطيف.

 (: إسيامات التمكيؿ الدكلي في قطاع الرعاية الصحية في كزارة 2014ائشة يكسؼ )البسيكني، ع
الصحة الفمسطينية في قطاع غزة مف كجية نظر المدارء العامميف فييا، رسالة ماجستير غير 

 منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية بغزة.
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 ( االنماط القيادية كعالقتيا بمستكيات التمؾ يف مف 2008الجميمي، مطر بف عبد المحسف :)
كجية نظر مكظفي مجمس الشكرل، رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ العمكـ اإلدارية، جامعة 

 نايؼ لمعمـك األمنية، السعكدية. 
 ( برامج العالقات العامة كمدل تحقيقيا أل2004الحشر، حزاـ فالح :) دراسة مسحية عمى  -ىدافيا

العامميف في إدارة العالقات العامة برئاسة الحرس الكطني بالرياض، رسالة ماجستير غير منشكرة، 
 قسـ العمـك اإلدارية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.

 ( اتجاىات مكظفي إدارات العالقات العامة في ال2013الخياط، عبد العزيز بف سعيد :) جامعات
الحككمية كاألىمية بالمممكة العربية السعكدية نحك التدريب، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية 

 اآلداب، جامعة الممؾ سعكد.
 ( التمكيف كعالقتو باإلبداع اإلدارم لدل مديرم مدارس ككالة الغكث 2013الزاممي، يكسؼ :)

 جامعة اإلسالمية، غزة.الدكلية في محافظات غزة، رسالة ماجستير غير منشكرة، ال
 ( مدل فاعمية المكازنات كأداة لمتخطيط كالرقابة في بمديات 2003الشيخ عيد، ابراىيـ محمد :)

 قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية بغزة.
 ( دكر العالقات العامة في تحقيؽ أىدافيا مف كجية نظ2003العتيبي، راقي عفار :) ،ر العامميف

 رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ العمـك اإلدارية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.
 ( دكر العالقات العامة في تفعيؿ عالقة المنظمة بجميكر 2003العتيبي، محمد مصمح :)

كالمزاحمية، دراسة ميدانية مقارنة عمى جميكر المستفيديف مف خدمات جكازات الخرج  –المستفيديف 
 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية.

 (اإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم القطاع 2009العجمة، تكفيؽ عطية تكفيؽ :)
تجارة، الجامعة العاـ "دراسة تطبيقية عمى كزارات قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية ال

 اإلسالمية، غزة.
 ( دكر مراكز إمارة منطقة مكة المكرمة في تنمية مجتمعيا المحمي، 2003العدكاني، عبد الرحمف :)

 رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ العمـك اإلدارية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.
 ( دكر العالقات العا2012العنزم، ماجد عطا اهلل :) مة في تعزيز الصكرة الذىنية اإليجابية عف

المؤسسات األمنية مف كجية نظر طالب جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة، رسالة ماجستير غير 
 منشكرة، قسـ العمـك اإلدارية، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، الرياض.
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 ( تقكيـ برامج العالقات العامة في ضكء 2001الفرد، جبراف بف ىيؼ :) أىدافيا، دراسة ميدانية
عمى كزارة الداخمية كأجيزتيا بالمممكة العربية السعكدية، رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ العمـك 

 اإلدارية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.
 ( دكر إدارات العالقات العامة في التعامؿ مع األزمات، دراسة استطالعية 1419الفييد، عمي :)ق

بعض إدارات العالقات العامة في األجيزة الحككمية في المممكة العربية السعكدية، رسالة ماجستير ل
 غير منشكرة، كمية العمـك اإلدارية، جامعة الممؾ سعكد، الرياض.

 ( دكر ميارات االتصاؿ في تنمية السمكؾ القيادم مف كجية 2013القحطاني، محمد بف سعيد :)
العسكرية، رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ العمكـ اإلدارية، جامعة  نظر طالب كمية الممؾ خالد

 نايؼ لمعمـك األمنية، السعكدية.
 ( كاقع عممية تقييـ البرامج التدريبية في الييئات المحمية 2010المصدر، أيمف عبد الرحمف :)

ية، جامعة األزىر بالمحافظات الجنكبية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدار 
 بغزة.

 ( تطكير األداء اإلدارم لرؤساء القساـ األكاديمية بالجامعات 2007المصرم، مركاف كليد :)
الفمسطينية في ضكء مبادئ إدارة الجكدة الشاممة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، 

 الجامعة اإلسالمية بغزة.
 ( أثر معكقات التن2010أبك العجيف، تامر :) ظيـ اإلدارم عمى أداء الييئات المحمية العاممة في

 قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية بغزة.
 ( التمكيؿ الدكلي لممؤسسات األىمية الفمسطينية كأثره عمى 2011أبك حماد، ناىض محمكد :)

دانية(، رسالة ماجستير غير منشكرة، ـ )دراسة مي2010 –ـ 2000التنمية السياسية في قطاع غزة 
 غزة. -كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية، جامعة األزىر 

 ( مدل تحقيؽ إدارة العالقات العامة ألىدافيا في الكميات التقنية 2006أبك سميـ، شذا سميـ :)
بمحافظات غزة مف كجية نظر العامميف، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة 

 اإلسالمية بغزة.
 ( دكر العالقات العامة في الكميات التقنية بمحافظات غزة في 2013أبك عرمانة، شادم عمي :)

 استقطاب الطمبة كسبؿ تفعيمو، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.
 ( العكامؿ المؤثرة في اإلنفاؽ عمى 2013أبك فريا، زياد أحمد :) المشاريع التطكيرية في بمديات

حالة عممية بمدية بيت الىيا، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة  -قطاع غزة 
 اإلسالمية بغزة.
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 ( دكر إدارة العالقات العامة في القطاع المصرفي مف كجية نظر 2011أبك مديف، حسيف فريح :)
بنؾ فمسطيف، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية  دراسة تطبيقية عمى -ادارة البنؾ كالعمالء 

 التجارة، الجامعة اإلسالمية بغزة.
 ( دكر كأىمية التمكيؿ الخارجي في تغطية العجز الدائـ 2009أبك مصطفى، محمد مصطفى :)

، رسالة 2008-1999دراسة تحميمية مقارنة عف الفترة  –لمكازنة السمطة الكطنية الفمسطينية 
 رة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية بغزة.ماجستير غير منشك 

 ( إشكالية عجز ميزانية البمديات 2010أحمد، بمجياللي :)–  دراسة تطبيقية لبمديات جياللي بف
عمار، سيدم عمي مالؿ، فرطكفة بكالية تيارت، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك 

 الجزائر. -أبي بكر بمقايد، تممساف  االقتصادية كعمـك التسيير كالعمـك التجارية، جامعة
 ( كاقع كاستراتيجية تطكير اإلدارة المحمية في األراضي 2006حسيبا، سناء محمد قاسـ :)

 الفمسطينية، رسالة ماجستير غير منشكرة، نابمس، فمسطيف.
 ( االستثمار كدكره في التنمية المحمية 2010خالد، فتكح :)–  دراسة حالة قطاع الرم لكالية

سيمت، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التيسير كالعمكـ التجارية، تيسم
 تممساف، الجزائر. –جامعة أبي بكر بمقايد 

 ( دكر دكائر العالقات العامة في الجامعات الفمسطينية في بناء 2011دراغمة، رافع أحمد :)
سالة دكتكراة غير منشكرة، كمية الصحافة دراسة مسحية مقارنة، ر  -عالقات مع مجتمع الطمبة 

 كاإلعالـ، جامعة الىام.
 ( تقييـ مدل تطبيؽ المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة لممتطمبات 2013دلكؿ، ىبة حسف :)

المالية لمجيات المانحة الدكلية كتأثيره عمى استمرارية التمكيؿ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية 
 سالمية بغزة.التجارة، الجامعة اإل

 ( دكر المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة 2012سكيؾ، أمجد ناىض :)
حالة دراسية: تجربة لجاف أحياء بمدية غزة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية اليندسة،  –غزة 

 الجامعة اإلسالمية بغزة.
 ( أثر تطبيؽ األساس النقد2005سميـ، فريد منصكر :) م عمى داللة المعمكمات المحاسبية لمتخذم

القرارات في بمديات قطاع غزة في فمسطيف، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة 
 اإلسالمية بغزة.
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 ( إشكالية تسيير المكارد المالية لمبمديات الجزائرية 2012سيياـ، شباب :)–  دراسة تطبيقية: حالة
تير غير منشكرة، كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير كالعمـك بمدية معسكر، رسالة ماجس

 الجزائر. -التجارية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف 
 ( أثر الرقابة المالية عمى استمرار التمكيؿ لممؤسسات األىمية 2005شرؼ، جياد :)–  دراسة

ير غير منشكرة، كمية التجارة، المؤسسات األىمية الفمسطينية في قطاع غزة، رسالة ماجست –ميدانية 
 الجامعة اإلسالمية بغزة.

 ( معكقات تطبيؽ الخطط االستراتيجية في بمديات قطاع غزة مف كجية 2013صّباح، ريـ سييؿ :)
نظر اإلدارة العميا كاإلدارات التنفيذية فييا، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة 

 اإلسالمية بغزة.
 (: أثر التدريب عمى تطكير الكادر البشرم الفمسطيني مف كجية 2011عاطؼ ) عدكاف، شريؼ

نظر المتدربيف "دراسة حالة مؤسسة إبداع لألبحاث كالدراسات كالتدريب"، رسالة ماجستير )غير 
 منشكرة(، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

 ( كاقع العالقات العامة في اإلدراة ال2009عذراء، عيكاج :) محمية الجزائرية، دراسة ميدانية ببمدية
قسنطينة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمكـ اإلنسانية كالعمكـ االجتماعية، جامعة منتكرم، 

 قسنطينة، الجزائر.
 ( دكر الجماعات كالمجتمعات المحمية في التسيير كالتنمية بكالية خنشمة 2008عزيزم، عثماف :)– 

كبمدية الرميمة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية عمكـ األرض كالجغرافيا  دراسة حالة بمدية قايس
 كالتييئة العمرانية، جامعة منتكرم، قسنطينة.

 ( معكقات تطبيؽ نظـ المعمكمات الجغرافية في بمديات قطاع غزة، 2010عكض، رامي رجب :)
 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية بغزة.

 ( دكر نظـ المعمكمات اإلدارية المحكسبة في عممية صنع القرارات في 2004غنيـ، ماىر أحمد :)
 بمديات قطاع غزة بفمسطيف، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية بغزة.

 ( اتجاىات المدراء في البمديات الكبرل في قطاع غزة لدكر إدارة المعر 2011ماضي، صبرم :) فة
 في األداء الكظيفي، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية بغزة.

 ( استراتيجية تنمية مجالس الخدمات المشتركة في شمالي الضفة 2012محمكد، قاىر حافظ :)
 الغربية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.

 ( أثر دمج الييئات المحمية عمى التنمية السياسية، رسالة 2013مسعكد، حاـز عبد المطيؼ :)
 ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية.
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 ( العالقات العامة في المؤسسة الصحية الجزائرية 2009مسيمي، ياسيف :)–  دراسة ميدانية
غير منشكرة، كمية العمكـ االجتماعية قسنطينة، رسالة ماجستير  -بالمستشفى الجامعي ابف باديس 

 قسنطينة. -كاإلنسانية، جامعة منتكرم 
 ( العكامؿ المؤثرة عمى إنتاجية العامميف في بمديات قطاع غزة 2013منصكر، ىال عبد الفتاح :)

 الكبرل، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية بغزة.
 ( نمك 2013ناصر، فكاز حسيف :) ذج قبالف في التخطيط التنمكم االستراتيجي لمييئات المحمية

 الفمسطينية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.
 ( إشكالية تمكيؿ البمديات كسبؿ ترقيتيا، رسالة ماجستير غير 2002نصر الديف، بف شعيب :)

 الجزائر. -جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف منشكرة، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، 
 المجالت العممية

 ( دكر اإلدارة اإللكتركنية في تفعيؿ االتصاؿ اإلدارم مف كجية نظر 2013اشتيكم، محمد عبد :)
 .2، عدد 17فرع غزة، مجمة جامعة األقصى، مجمد -العامميف في جامعة القدس المفتكحة

  (: العالقة بيف برامج العالقات العامة كمستكل 2014)اآلغا، مركاف سميـ كحجاج، خميؿ جعفر
غزة، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات -االلتزاـ التنظيمي لمعامميف اإلدارييف في جامعة األزىر

 .95-65، ص ص 1، عدد 22االقتصادية كاإلدارية، مجمد 
 ( كاقع المرأة األردنية 2011الخاركؼ، أمؿ محمد عمي كالنابمسي، ساىرة :) كاحتياجاتيا في

 .1، عدد 4المجالس البمدية، المجمة األردنية لمعمـك االجتماعية، مجمد 
 ( ميارات التسكيؽ اإلعالمي عند العامميف في العالقات 2012الخاقاني، حسف عبد اليادم :)

، 18العامة: جامعة بغداد انمكذجا، مجمة الباحث اإلعالمي: مجمة فصمية عممية محكمة، عدد 
 .177-162ص ص 

 ( ميارات التسكيؽ اإلعالمي عند العامميف في العالقات 2012الخاقاني، حسف عبد اليادم :)
 .177-162، ص ص 18العامة، مجمة الباحث اإلعالمي، جامعة بغداد، عدد 

 ( أثر التمكيف اإلدارم في تعزيز خاصية الثقة بيف 2011الخشالي، شاكر جار اهلل كآخركف :)
في شركات الصناعات الكيربائية كاليندسية األردنية، مجمة جامعة مؤتة العامميف دراسة ميدانية 

 .100-61، ص ص5، عدد 26لمبحكث كالدراسات، مجمد 
 ( المشاركة الشعبية في إعداد المخطط الييكمي مف كجية 2015الخطيب، محمد كرداد، سامر :)

امعة النجاح لألبحاث حالة دراسية، مجمة ج –نظر سكاف التجمعات الحضرية في محافظة الخميؿ 
 .114-19، ص ص 1، عدد 29)العمـك اإلنسانية(، مجمد 
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 ( االستراتيجيات االتصالية لمعالقات العامة عبر 2014الزدجالية، منى بنت سميماف بف عبد اهلل :)
المكاقع اإللكتركنية في الكحدات الحككمية بسمطنة عماف، مجمة كمية اآلداب كالعمكـ االجتماعية، 

 . 93-73، ص ص. 6عدد ، 2مجمد 
 ( أثر استراتيجية التدريب 2011الشرعة، عطا اهلل محمد تيسير طافش كالطراكنة، تحسيف أحمد :)

عمى أداء الِعامميف في الشػركات المساىمة العامة الصناعية األردنية، مجمة مؤتة لمبحكث 
 .4، عدد 26كالدراسات، مجمد 

 ( دكر اإلدار 2012الشمفاف، عادؿ بف أحمد :) ة بالمشاركة كنتائجيا في تحسيف األداء دراسة
مسحية عمى مكظفي الغرفة التجارية كالصناعية في مدينة الرياض، المجمة العربية لإلدارة، مجمد 

 .2، عدد 32
 ( نحك خمؽ مصادر جديدة لمتمكيؿ في الجزائر كالدكر المنتظر لإلدارة 2013العربي، غكيني :)

، جامعة زياف عاشكر بالجمفة، 15الحقكؽ كالعمكـ اإلنسانية، عدد المحمية في إطار الشراكة، مجمة 
 .49-38الجزائر3 ص ص

 ( دكر اإلبداع اإلدارم في إستراتيجية 2011العيثاكم، أحالـ إبراىيـ كالككارم، أسماء عمي جياـ :)
تطكير التعميـ العاـ: مبادرة تعميـ لمرحمة جديدة بدكلة قطر مف كجية نظر العامميف بالمجمس 

، ص 23األعمى لمتعميـ، مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات: عممية محكمة، عدد 
 .284-241ص. 

 ( أثر تمكيف فرؽ العمؿ في تحقيؽ التميز التنظيمي في جامعة 2014النكيقة، عطا اهلل بشير :)
 لجامعة األردنية.، ا3، عدد 10الطائؼ: دراسة تطبيقية، المجمة األردنية  في إدارة األعماؿ، مجمد 

 ( الشراكة بيف الجامعة كالمؤسسات المدنية لتأىيؿ الشباب 2012أبك الحديد، فاطمة عمي :)
، 1، عدد 5الخريجيف: دراسة اجتماعية ميدانية، مجمة جامعة اـ القرل لمعمكـ االجتماعية، مجمد 

 .59-11مكة المكرمة، ص ص
 ( مالية ال2013براىيمي، سياـ كبراىيمي، فائزة :) 11/10بمدية في ظؿ قانكف البمدية الجديد 

 .3كدكرىا في تحقيؽ التنمية المحمية، مجمة الحقكؽ، عدد 
 ( كاقع التمكيؿ الخارجي لممنظمات األىمية العاممة في 2012جرار، ذياب كأبك بياء، سائد :)

األثر، مجمة  محافظة راـ اهلل كالبيرة في الضفة الغربية: الدكافع، المعكقات، سبؿ تحفيز الممكليف،
، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، 5، عدد 26جامعة النجاح لألبحاث )العمكـ اإلنسانية(، مجمد 

 .1168-1127، ص ص 2012
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 ( أثر البيئة الداخمية في المشاركة 2012حسب اهلل، عبد الحفيظ كعمي، عيسى كعبد اهلل، محمد :)
مجمة العمكـ كالتقانة: مجمة عممية محكمة  المعرفية لمعامميف: دراسة في قطاع الخدمات العامة،
 .11-1، ص ص. 1، عدد 12نصؼ سنكية: في العمـك اإلنسانية كاالقتصادية، مجمد 

 ( (: مفيكـ االتصاؿ: )2011حسيف، بدر ناصرCommunication البعد النفسي كاالجتماعي )
 .199-190، ص ص 2، عدد 1أنمكذجان، مجمة مركز بابؿ لمدراسات اإلنسانية، مجمد 

 ( درجة امتالؾ المكظفيف اإلدارييف في جامعة القدس 2010حمايؿ، عبد عطا اهلل حمايؿ :)
المفتكحة ألكجو العممية اإلبداعية كما يراىا مديرك المناطؽ التعميمية كالمراكز الدراسية كمساعدكىـ، 

 .4، عدد 2المجمة الفمسطينية لمتربية المفتكحة عف بعد، مجمد 
 (: الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع 2014كد كمعايعة، عادؿ سالـ )درادكة، أمجد محم

األردف،  –الخاص كمعكقات تطبيقيا مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ 
 .15، عدد 7المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ الجامعي، مجمد 

 ( دكر المشاركة الشعبي2013ربايعة، سائد كحبش، جماؿ :) ة في المشاريع التي نفذتيا المجالس
، 31البمدية المنتخبة في محافظة جنيف، مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات، عدد 

 .40-11، ص ص 2جزء 
 ( تطكير األداء البحثي في الجامعات الناشئة في ضكء 2013رضكاف، سامي عبد السميع :)

، القاىرة، ص 24دراسات في التعميـ الجامعي، عدد  الشراكة المجتمعية كالتشبيؾ المؤسسي، مجمة
 .322-217ص

 ( ميارات التفاكض لدل العامميف في العالقات العامة في المؤسسات 2012شبيب، ىدل مالؾ :)
الحككمية: كزارة الكيرباء ككزارة النقؿ أنمكذجان، مجمة الباحث اإلعالمي: مجمة فصمية عممية 

 .58-39، ص ص 17محكمة، عدد 
 (: ميارات التفاكض لدل العامميف في العالقات العامة، مجمة الباحث 2012، ىدل مالؾ )شبيب

 .58-39، ص ص 17اإلعالمي، جامعة بغداد، عدد 
 ( مدل إمكانية تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تنمية 2011عاشكر، محمد عمى :)

كالتعميـ في سمطنة عماف، المجمة التربكية،  اإلبداع اإلدارم لدل القادة التربكييف بمديريات التربية
 .205-153، الككيت، ص ص 101، عدد 26مجمد 

 ( مفعالت التكاصؿ كمعكقاتو في ضكء نظرية كظائؼ جاككبسكف، 2014عباس، حيدر فاضؿ :)
 .256-227، ص ص 2، جزء 110مجمة كمية اآلداب، عدد 
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 ( أساليب العالقات العامة كالدع2012عباس، زينب ليث :) اية في المؤسسات الحككمية، مجمة
 .92-76، ص ص 25كمية المغات، جامعة بغداد، عدد 

 ( تمكيؿ قطاع الخدمات: دراسة تطبيقية عمى 2010عبد اهلل، عبد القادر كالسيالكم، خالد :)
المنشآت الخاصة في قطاعي التعميـ كالصحة بالمنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعكدية، مجمة 

ق، ص 1421، 5، عدد 3اقتصادية: السمسمة العممية لجمعية االقتصاد السعكدية، مجمد دراسات 
 .32-1ص 

 ( تقكيـ تجربة الحكـ المحمي بكالية جنكب كردفاف، مجمة 2014كرضامة، التجاني نقطة أسكـ :)
 –، جامعة الدلنج 170-138، ص ص 15، عدد 10البحث العممي لمعمكـ كاآلداب، مجمد 

 السكداف.
 ،(: االستقاللية المالية لمبمدية في الجزائر، مجمة أبحاث اقتصادية 2007عبد القادر ) مكفؽ

دارية، عدد  ، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2كا 
 .110-95، ص ص 2007الجزائر، 

 ( تأثير التمكيؿ األجنبي عمى استمرارية ا2012نكار، أحمد زينيـ :) لبرامج كالمشركعات التربكية
، مجمد 102التي تقدميا الجمعيات األىمية كالمؤسسات المدنية المصرية، المجمة التربكية، عدد 

 .91-15، القاىرة، جميكرية مصر العربية، ص ص 1، جزء 26
 المواقع اإللكترونية

 ( قراض البمديات (: المكقع اإللكتركني، 2015صندكؽ تطكير كا 
http://www.mdlf.org.ps/Default.aspx?LangID=ar  02-08تـ الدخكؿ بتاريخ-

2015 
 ( قراض البمديات (: المكقع اإللكتركني، 2015صندكؽ تطكير كا 

http://www.mdlf.org.ps/Details.aspx?LangID=Ar&PageID=107&mid=16  تـ
 2015-02-06الدخكؿ بتاريخ 

 ( الحكـ المح2005عبد العاطي، صالح :) ،مي كالييئات المحمية في فمسطيف، الحكار المتيف
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=45322 17، تـ الدخكؿ بتاريخ-

03-2015 
 ( 2015كزارة الحكـ المحمي بغزة :)http://molg.ps/ar/?p=10  02-08تـ الدخكؿ بتاريخ-

2015 
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 المؤتمرات والندوات
 (: "إعداد ككادر العالقات العامة الشرطية بيف التعميـ 2008) الكردكسي، عادؿ عبد الجكاد

كالتدريب: نماذج تطبيقية"، كرقة عمؿ مقدمة لمحمقة العممية: رفع كفاءة العامميف في إدارات 
العالقات العامة كاإلعالـ في األجيزة األمنية التي نظمتيا جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية 

. الرياض: جامعة نايؼ العربية 27/11/2008-23بي خالؿ الفترة بالتعاكف مع شرطة أبك ظ
 لمعمـك األمنية.

 ( التمكيؿ المحمي: دراسة تحميمية لمتجربة األردنية"، بحث مقدـ لممؤتمر 2004بطارسة، سميماف" :)
ة، العربي الثاني، اإلدارة المحمية، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة الدكؿ العربية، القاىر 

 .82-64مايك، ص ص  5-3جميكرية مصر العربية، 
 التقارير والمنشورات والوثائق الرسمية

  ،األكاديمية العربية المفتكحة )ب. ت(: العالقات الدكلية، منشكرات كمية القانكف كالعمكـ السياسية
 الدانمارؾ.
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 الديمقراطية كتنمية المجتمع.



 

195 

 

 ثانيًا: المراجع األجنبية:
 الرسائل العممية

 AL Yahya, K. O. (2005): Empowerment and Human Capital University 
Deficit in Public Sector Organization: Gulf States in Comparative 
Perspective, PhD Dissertation, University of Connecticut 3 

 Castelli, Joelle W. (2007): Government Public Relations: A Quantitative 
Assessment of Government Public Relations Practitioner Roles and Public 
Relations Model Usage, unpublished master thesis, Department of Mass 
Communication, College of Arts and Sciences, University of South Florida, 
USA. 

 Flack, Edmund (2007): The role of annual reports in a system of 
accountability for public fundraising charities, unpublished PhD thesis, 
School of Accountancy, Faculty of Business, Queensland University of 
Technology, Australia. 

 Moses, Megan L. (2010): The Act of Raising Donors: An Assessment of 
Fund-Raising Stewardship Practices in Healthcare Institutions, 
unpublished master thesis, The Manship School of Mass Communication, 
Agricultural and Mechanical College, Louisiana State University, USA. 

 Ramsey, Tina K. (2013): Measuring and Evaluating the Financial 
Condition of Local Government, unpublished master thesis, Department of 
Public Policy and Administration, California State University, USA 

 Spack, Justine A. (2011): The Role of Public Relations Strategies and 
Tactics in Building Symmetric Donor Relationships, unpublished master 
thesis, Department of Public Relations and Advertising, College of 
Communication, Rowan University, USA. 

 المجالت العممية
 Ahmaro, Ismail H. (2014): Journal of Business Studies Quarterly, Vol. 6, 

Issue 2, p67-84. 



 

196 

 

 Alnsour, Jamal A.; Meaton, Julia (2015): Habitat International, Vol. 49, 
p206-211. 

 Belleflamme, Paul; Lambert, Thomas; Schwienbacher, Armin (2013): 
Venture Capital, Vol. 15, Issue 4, p313-333. 

 Boenigk, Silke; Scherhag, Christian (2014): Nonprofit Management & 
Leadership, Vol. 24, Issue 3, p307-336. 

 Colwell Joy (2001): Beyond Brainstorming: How Managers can Cultivate 
Creativity and Creative Problem-solving Skills in Employees, Business 
Source Premier, Vol. 62, Issue 8, p6-9. 

 Curry, Janel; Rodin, Scott; Carlson, Neil (2012): Christian Higher 
Education, Vol. 11, Issue 4, p241-252. 

 Durukal, Onur; Genç, F. Neval (2015): Suleyman Demirel University 
Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, Vol. 20, Issue 
2, p333-359.  

 Erwin, Cathleen O. (2013): Classifying  and  Comparing  Fundraising 
Performance for Nonprofit Hospitals, Journal of Health and Human 
Services Administration , Vol. 36, Issue 1. p24-60. 

 Falkheimer, Jesper; Heide, Mats (2014): NORDICOM Review, Vol. 35, 
Issue 2, p123-138. 

 Fernandez, Sergio; Moldogaziev, Tima (2013): Journal of Public 
Administration Research & Theory, Vol. 23, Issue 1, p155-187. 

 Jeong, JiYeon (2009): Conference Papers - International Communication 
Association. Annual Meeting, p1-32. 

 Johansson, Bengt; Larsson, Larsåke (2015): NORDICOM Review, Vol. 
36, Issue 1, p125-139. 

 Killngsworth, Colleen (2009): Municipal Government Communications: 
The Case of Local Government Communication, The McMaster Journal of 
Communication, Vol. 6, Issue 1, Article 5. p61-79. 



 

197 

 

 Öksüz, Burcu; Görpe, Serra (2014): Global Media Journal: Turkish 
Edition, Vol. 5, Issue 9, p243-262. 

 Sargeant, A.; Hudson, J.; Wilson, S. Voluntas (2012): International 
Journal of Voluntary & Nonprofit Organizations, Vol. 23, Issue 3, p791-
807. 

 Wedgeworth, Robert (2000): Donor Relations as Public Relations: 
Toward a Philosophy of Fund-Raising, Library Trends, Vol. 48, Issue 3. 

 المواقع اإللكترونية
 Merriam Webster Dictionary: http://www.merriam-webster.com/dictionary/ 

fundraising   2015-03-06دخكؿ بتاريخ تـ ال
 Wikipedia, Fundraising: http://en.wikipedia.org/wiki/Fundraising تـ الدخكؿ  

  2014-11-06بتاريخ 
 التقارير والمنشورات والوثائق الرسمية

 Amazon PR Limited (2013): The Amazon Guide to The Role of PR in 
Fundraising, London, UK. 

 Association of Fundraising Professionals (2003): Fundraising Dictionary, 
John Wiley and Sons, Inc. Mexico and Canada. 

 Fetterman, D. and Wandersman, A. (2004): Empowerment Evaluation 
Principles in Practice, Guilford Publications, New York. 

 MDLF (2014): Semi Annual Report, Palestine. 
 Norton, Michael (2009): The Worldwide Fundraiser’s Handbook, Directory 

of Social Change, London, UK. 
  



 

198 

 

 المالحق
 
 ( اال1ممحق رقم :)النيائية بصورتيا ستبانة 

 ( قائمة2ممحق رقم :) المحّكمين بأسماء 

 ( قائمة3ممحق رقم :) البؤريةالمجموعة المشاركين ب بأسماء 

  



 

199 

 

 (1ممحق رقم )
 النيائية بصورتيا ستبانةاال

 الجامعة اإلسالمية بغزة
 اــــعمادة الدراسات العمي

 ارةـــــــــــــــــجـــــة التــــــــــكمي
 الـــــــــمـم إدارة األعــــقس

 

 

 األخ الفاضل..
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،

 استببنةتعبئة 
دور العالقـات الدوليـة لبمـديات محافظـات غـزة الكبـرى فـي "يقكـ الباحث بإعداد دراسة بعنػكاف:  

إدارة كذلػؾ اسػتكماالن لمتطمبػات الحصػكؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي "، حشد التمويل لمشـاريع البمـديات
 مة ليذا البحث.البيانات الالز  المرفقة لجمع ستبانةيستخدـ االبالجامعة اإلسالمية بغزة، حيث  األعماؿ

يمانان مف الباحث بأىمية مكضكع الدراسة، كأثرىا في تطكير دكر العالقات الدكلية فػي بمػديات  كا 
الػػكطف، كيقينػػان منػػو بػػدعمكـ لمبحػػث العممػػي، فإننػػا نأمػػؿ مػػف سػػيادتكـ التكػػـر باإلجابػػة عػػف عبػػارات ىػػذه 

مػػؿ فػػي إجػػابتكـ عػػف جميػػع فقػػرات أمػػاـ االختيػػار المناسػػب، ككمنػػا أ)×( ، كذلػػؾ بكضػػع عالمػػة سػػتبانةاال
 بدقة كمكضكعية سعيان لمكصكؿ إلى نتائج صحيحة كصادقة. ستبانةاال

ذ يتقدـ الباحث لكـ بكافر الشكر كالتقدير عمى حسف تعػاكنكـ، يؤكػد لكػـ بػأف المعمكمػات التػي  كا 
 قط.سكؼ يحصؿ عمييا مف قبمكـ سُتعامؿ بسرية تامة، كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي ف

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم،
 

 الباحث
 حازم محمد نافع الفرا
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 بيانات الشخصية:الالجزء األول: 
 في المكاف المناسب:)×( أرجك التكـر بكضع إشارة 

 البمدية: .3

 خاف يكنس  جباليا النزلة 

 رفح  دير البمح 

   غزة 
 

 المؤىل العممي: .2

 دبمـك  ثانكية عامة 

 دراسات عميا  بكالكريكس 
 

 سنوات الخدمة: .1

 سنكات 90أقؿ مف  – 2  سنكات 2أقؿ مف  

 سنة فأكثر 92  سنة 92أقؿ مف  -90 
 

 :المنصب .4

 عضك مجمس بمدم  رئيس البمدية 

 مدير دائرة  مدير البمدية 

   رئيس قسـ 
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التمكيؿ دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل في حشد كاقع  مقياسالجزء الثاني: 
 :مف كجية نظر ممارسي العالقات الدكلية في البمديات لمشاريع البمديات

 في المكاف الذم تراه مناسبان كأماـ كؿ فقرة.)×( الرجاء كضع إشارة  

موافق  الفقرة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 المجال األول: المشاركة والشراكة الفاعمة 

1.  
البمدية رؤية استراتيجية مكّحدة تجاه المشاركة كالشراكة مع تمتمؾ 

 المؤسسات المانحة.
     

      تمتمؾ البمدية أىدافان كاضحة عند الشراكة مع المؤسسات المانحة.  .2

3.  
يمتمؾ العاممكف كعيان بأىمية المشاركة كالشراكة مع المؤسسات 

 المانحة.
     

      تحديد األكلكيات مف المشاريع.يتـ إشراؾ المجتمع المحمي في   .4
      يتـ إشراؾ مكظفي البمدية في تحديد األكلكيات مف المشاريع.  .5
      تنسؽ البمدية مع شركائيا انطالقان مف رؤية كاضحة كمحددة.  .6
      تّطمع البمدية عمى تجارب الشراكة الدكلية الناجحة باىتماـ.  .7
      الالزمة لتنفيذ متطمبات الشراكة.تكفر البمدية المكارد المالية   .8
      يتكفر لدل البمدية االستعداد لمتعاكف كالمشاركة مع اآلخريف.  .9

      تشجع البمدية العامميف عمى المشاركة كالعمؿ الجماعي.  .10

11.  
تيتـ البمدية بتكحيد جيكد العامميف فييا إلنجاح الشراكة مع 

 المؤسسات المانحة.
     

12.  
البمدية العامميف عند اتخاذ قرارات الشراكة كالتعاكف تشارؾ إدارة 

 الدكلي.
     

13.  
يكجد تنسيؽ بيف أقساـ البمدية المختمفة عند إعداد مقترحات 

 المشاريع التي يتـ تسكيقيا لدل المؤسسات المانحة.
     

      يتـ متابعة كتقكيـ برامج الشراكة مع المؤسسات الدكلية باستمرار.  .14
 الثاني: االتصال والتواصلالمجال  
      مع المؤسسات الدكلية. كاسعة تتمتع البمدية بشبكة عالقات  .15
      تستخدـ البمدية نظـ اتصاؿ تساعد عمى تسييؿ إجراءات العمؿ.  .16
      تكفر إدارة البمدية قنكات اتصاؿ متعددة بينيا كبيف العامميف.  .17
     كسائؿ االتصاؿ المتكفرة في البمدية كافية إلنجاح عمميات االتصاؿ   .18
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موافق  الفقرة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 كالتكاصؿ داخميان كخارجيان.
      تستخدـ البمدية تقنيات االتصاؿ الحديثة.  .19
      تستخدـ البمدية تقنيات االتصاؿ المتكفرة لدييا بكفاءة.  .20
      المانحة.يتكفر لدل البمدية قاعدة بيانات متكاممة لممؤسسات   .21

22.  
تتكاصؿ البمدية بفعالية مع المدف كالبمديات كالمنظمات الدكلية التي 

 تمتمؾ عضكية فييا.
     

23.  
تحرص البمدية عمى الحضكر كالمشاركة في الفعاليات التي تنظميا 

 المؤسسات الدكلية.
     

24.  
تتكاصؿ البمدية مع الجيات الدكلية المانحة في المناسبات القكمية 

 كالخاصة.
     

25.  
تحرص البمدية عمى استمرار التكاصؿ مع الجيات المانحة بعد 

 التمكيؿ.
     

      تقّيـ البمدية نظـ االتصاؿ كالتكاصؿ المتبعة باستمرار.  .26
 المجال الثالث: تمكين العاممين بالعالقات الدولية 

      تكلي إدارة البمدية اىتمامان خاصان بتفعيؿ العالقات الدكلية.  .27

28.  
يتكفر بالبمدية مناخ تنظيمي يساىـ في رفع الركح المعنكية لدل 

 العامميف بالعالقات الدكلية.
     

29.  
تكّفر البمدية لمعامميف بالعالقات الدكلية منظكمة اتصاؿ متطكرة 

 داخميان كخارجيان.
     

30.  
تمنح البمدية الصالحيات الكافية لمعامميف بالعالقات الدكلية لتمكينيـ 

 مف أداء مسئكلياتيـ. 
     

31.  
 تسّخر البمدية كافة اإلمكانيات التي مف شأنيا تسييؿ إنجاز العمؿ

 في مجاؿ العالقات الدكلية.
     

      يكجد لمعالقات الدكلية بالبمدية ىيكؿ تنظيمي كاضح.  .32
      لمعامميف بالعالقات الدكلية بالبمدية كصؼ كظيفي.يكجد   .33
      يكجد لمعالقات الدكلية بالبمدية أىداؼ كاضحة قابمة لمتحقيؽ.  .34
      يكجد لمعالقات الدكلية بالبمدية رؤية كاضحة كمكتكبة.  .35
     تكجد إجراءات عمؿ كاضحة لدل العامميف بالعالقات الدكلية   .36
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موافق  الفقرة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 بالبمدية.

37.  
البمدية قدرات العامميف في العالقات الدكلية عند تفكيض تراعي 

 السمطات.
     

38.  
تحرص إدارة البمدية عمى إلماـ مسئكؿ العالقات الدكلية بأكثر مف 

 لغة.
     

39.  
لدل العامميف بالعالقات الدكلية في البمدية معرفة بأسس كقكاعد 

 البركتكككؿ كاإلتيكيت.
     

 المستمر لمعاممين بالعالقات الدوليةالمجال الرابع: التدريب  
      ىناؾ كعي بثقافة التدريب كأىميتو لدل إدارة البمدية.  .40

تكفر إدارة البمدية الدعـ المادم كالمعنكم إلنجاح برامج التدريب   .41
 المختمفة.

     

42.  
العامميف قدرات كميارات تسعى البمدية باستمرار إلى تطكير 

 بالعالقات الدكلية.
     

43.  
إدارة البمدية تشجع العامميف بالعالقات الدكلية عمى حضكر المقاءات 

 المينية.
     

      تتكفر في البمدية جية مختصة إلدارة البرامج التدريبية.  .44

45.  
تقـك إدارة البمدية بدراسة االحتياجات التدريبية لمعامميف بالعالقات 

 الدكلية باستخداـ األساليب العممية.
     

46.  
إدارة البمدية برامج تدريبية لمعامميف بالعالقات الدكلية في ضكء تكفر 

 احتياجاتيـ الفعمية.
     

التدريبية المتعمقة  البرامج لتنفيذ األكفاء تختار البمدية المدربيف  .47
 بالعالقات الدكلية.

     

      تيتـ إدارة البمدية بالتدريب الخارجي لمعامميف بالعالقات الدكلية.  .48

49.  
 أداء كانعكاسيا عمى التدريبية البرامج نتائج إدارة البمدية تقّيـ

 العالقات الدكلية.
     

 المجال الخامس: اإلبداع الميني والتحسين المستمر 
      .كالتحسيف المستمر اإلبداع الميني إدارة البمدية بمبدأم تيتـ  .50
      .المبدعيف فييا تشجع إدارة البمدية العامميف  .51
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موافق  الفقرة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      كحدة مختصة بإعداد مقترحات المشاريع. البمدية يتكفر في  .52
      يتكفر في البمدية حزمة مقترحات مشاريع.  .53

54.  
 أساليب في العالقات الدكلية بالبمدية عمى العمؿ تنفيذ يعتمد

 .تكنكلكجية حديثة
     

55.  
أساليب إبداعية  يسعى العاممكف بالعالقات الدكلية إلى استخداـ

 لممشاريع.لجمب التمكيؿ 
     

56.  
يتابع العاممكف بالعالقات الدكلية تنفيذ المشاريع إداريان مع المانحيف 

 كالمؤسسات الدكلية.
     

57.  
عمى إيصاؿ أخبار  يحرص العاممكف بالعالقات الدكلية بالبمدية

 بمديتيـ إلى جميكر المؤسسات الدكلية كالمانحيف بالمغات الدكلية.
     

58.  
مدف كبمديات جديدة  فبالعالقات الدكلية باستمرار عيبحث العاممكف 

 لعقد اتفاقيات تكأمة كشراكة معيا.
     

 المجال السادس: حشد التمويل لمشاريع بمديات محافظات غزة الكبرى 

59.  
كّكنت البمدية صكرة مشرقة ليا أماـ مجتمع المانحيف عبر نجاحاتيا 

 المتكررة.
     

60.  
المانحيف بقدرتيا عمى تنفيذ المشاريع استطاعت البمدية إقناع 

 الممكلة.
     

61.  
تمكنت البمدية مف تعزيز ثقة المانحيف بيا عبر تقاريرىا الرقابية 

 التي تقدميا حكؿ المشاريع الممكلة.
     

      استطاعت البمدية نسج عالقات مينية متينة مع جميكر المانحيف.  .62
      استدامة العالقة مع المانحيف.تحرص البمدية عمى المحافظة عمى   .63
      تمكنت البمدية مف االنضماـ إلى منظمات كاتحادات دكلية.  .64

شاركت البمدية في فعاليات دكلية مثؿ المؤتمرات أك كرشات العمؿ   .65
 أك الندكات.

     

66.  
نجحت البمدية في حشد تمكيؿ لمشاريعيا المختمفة عبر المؤسسات 

 المانحة.
     

 الباحث
 حازم محمد نافع الفرا
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 ( 2ممحق رقم )
 مرّتبة ترتيبًا أبجدياً  المحّكمين بأسماء قائمة

 
 العمل مكان المسمى الوظيفي اإلسم م.
 الجامعة اإلسالمية بغزة مساعدالأستاذ اإلدارة اإلستراتيجية  د. أكـر اسماعيؿ سمكر 1
 اإلسالمية بغزةالجامعة  المحاسبةأستاذ  أ. د. سالـ عبد اهلل حمس 2
 الجامعة اإلسالمية بغزة مشارؾالأستاذ تطكير كتنمية المكارد البشرية  د. سامي عمي أبك الركس 3
 الجامعة اإلسالمية بغزة اإلحصاءأستاذ  أ. د. سمير خالد صافي 4
 الجامعة اإلسالمية بغزة أستاذ المحاسبة كالتمكيؿ أ. د. عمي عبد اهلل شاىيف 5
 الجامعة اإلسالمية بغزة مشارؾالأستاذ االقتصاد  ابراىيـ مقدادد. محمد  6
 جامعة القدس المفتكحة المساعد أستاذ إدارة األعماؿ د. محمد عبد اشتيكم 7
 جامعة األزىر بغزة مساعدال إدارة األعماؿأستاذ  د. كفيؽ حممي األغا 8
 بمدية خاف يكنس رئيس بمدية ـ. يحيى محي الديف األسطؿ 9
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 (3ممحق رقم )
 مرّتبة ترتيبًا أبجدياً  المجموعة البؤريةب المشاركين بأسماء قائمة

 
 العمل مكان المسمى الوظيفي اإلسم الرقم
 غزة -كزارة الحكـ المحمي  مدير المشاريع االستراتيجية ـ. باسـ شراب 9

 ـ. جكاد األغا 5
مستشار الكزير لشئكف التخطيط كالتعاكف 

 الدكلي
 األشغاؿ العامة كاإلسكافكزارة 

 بمدية جباليا النزلة رئيس قسـ العالقات العامة أ. سعدم الدبكر 3

 ـ. عالء الديف البطة 0
نائب ككيؿ الكزارة كرئيس المجنة الحككمية 

 الستقباؿ الكفكد
 غزة -كزارة الخارجية 

 د. عمي برىـك 2
 مدير عاـ البمدية

 مدير عاـ
 بمدية رفح )سابقان(

 إدارة النفايات الصمبةمجمس 

 أ. عماد األغا 2
مدير دائرة العالقات العامة كاألنشطة 

 المجتمعية
 بمدية خاف يكنس

 بمدية خاف يكنس مدير عاـ البمدية ـ. محمد األغا 7
 جامعة القدس المفتكحة كالتخطيط التربكم المساعد دارةاإلأستاذ  . مركاف المصرمد 8
 


