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التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال 
  تدبير التمويل

 الخدمة االجتماعية يةالمساعد بكلأستاذ تنظيم المجتمع : محمد جابر عباس محمد. د
  جامعة أسوان

  :  الملخص
 إلى اختبار فاعلية برنامج التدخل المهني لطريقـة تنظـيم            الحالية تسعي الدراسة 

بحـوث  ، وهي من    المجتمع لبناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل         
د فروق جوهرية دالة    توج" ، وتحاول اختبار فرض رئيس مؤداه       تقدير عائد التدخل المهني   

إحصائياً بين قبل وبعد تطبيق برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قـدرات              
المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويـل لـصالح          أعضاء لجان تدبير التمويل ب    

  .، وذلك من خالل أربع فروض فرعية"القياس البعدي
 علي عدد ثمانية لمنظمات أهلية ناشئة بمحافظة   وتم تطبيق برنامج التدخل المهني    

أسوان، واستهدف التدخل تكوين ودعم لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهليـة الناشـئة،             
وبناء قدراتهم في مجال التمويل الـذاتي، والتمويـل الخـارجي، واسـتخدام تكنولوجيـا               

 المنظمات األهلية الناشـئة   المعلومات لتدبير التمويل، وتلقي أعضاء لجان تدبير التمويل ب        
) ٨٩(تـدريباُ بإجمـالي    ) ٢٢(عضو، وعـدد    ) ٥٦(الثمانية المشاركة بالبرنامج وعددهم     

 ١٧ حتـى  ١/٢٠١٩ /٢٨مـن  ساعة تدخل فـي الفتـرة   ) ١٧٧(ساعة تدريبية وإجمالي  
  .، وتوصلت نتائجها إلي صحة فروضها الفرعية وفرضها الرئيسي١٠/٢٠١٩/

 المنظمات األهلية  -بناء قدرات   -خل المهني لطريقة تنظيم المجتمع    التد: الكلمات المفتاحية 
  . تدبير التمويل-الناشئة

Abstract 
The current study sought to test the effectiveness of a 

Community organization Professional intervention program to build 
the capacity of new NGOs in the field of fundraising; which is one of 
estimating the return on professional intervention studies. The main 
hypothesis that the study sought to test, “there are statistically 
significant differences between pre and post application of the 
professional intervention program of community organization to build 
the capacity of the fundraising committees members in the new NGOs 
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in the field of fundraising in favor of post-application, through four 
sub-hypotheses.  

The program was applied on eight new NGOs in Aswan 
Governorate. The intervention aimed to forming and supporting 
fundraising committees in new NGOs, building their capacities in the 
field of self- fundraising and external fundraising, and using 
information technology to raise fundraising. the members of the 
fundraising committees of the eight new NGOs participating in the 
program;(56) members, received (22) training, with a total of (89) 
training hours and a total of (177) intervention hours, starting from 
28/1/ 2019 until 17/10/2019. The results of the study proved the 
validity of its sub-hypotheses and its main hypothesis. 
Keywords :Community organization Professional intervention- 
Capacity building - New NGOs - Fundraising. 

  :مشكلة الدراسةلمدخل : أوالً
تمعـات   مكانـة متميـزة فـي سـائر المج          األهلية في عالم اليوم    تحتل المنظمات 

المعاصرة، حيث أصبحت شريكاً أساسياً للدول والحكومات علي جميع المستويات المحلية           
تلعب المنظمات األهلية في مصر دوراً هاما فـي خطـط     ، و قليمية والعالمية والوطنية واإل 

التنمية المحلية والوطنية وتعطيها الحكومات المتعاقبة اهتماماً كبيـراً وتـدعمها بطـرق             
ها معها ومع المجتمعات المحلية في مختلف خطط التنمية المحلية، ونتيجـة            مختلفة وتدمج 

لهذا التطور ظهرت أجيال متعاقبة من المنظمات األهليـة وهنـاك طلـب متزايـد مـن              
  .المواطنين علي اشهار وتسجيل منظمات أهلية جديدة منذ بدايات القرن الحادي والعشرين

مويل في الوقت الحاضـر مـن أهـم         أصبحت عملية الت  وداخل المنظمات األهلية    
 بدورها في تقـديم     هذه المنظمات العمليات التى تؤثر على أداء الخدمات وعلى مدى قيام          
، وكلما توفر التمويل توسـعت      ابرامج الرعاية االجتماعية والتنمية للمستفيدين من خدماته      

انـت  سـواء ك ) ٥٤٨، ص ١٩٩٢عبد اللطيف، ( رتفع مستواهااالمؤسسات في خدماتها و 
هذه المنظمات األهلية جمعيات أهلية أو مؤسسات أهلية خاصة كما هو متعـارف عليـه               

  .داخل جمهورية مصر العربية
للمنظمات األهلية بـصفة  يعد التمويل من أكثر الجوانب أهمية وحيوية بالنسبة       كما  

ية  فعليه يتوقف حجم نشاطها وتنوعه ومستواه وأثره على المجتمع الذى تخدمه الجمع          عامة
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وتزداد هذه األهمية نتيجة لطبيعة مصادر تمويل الجمعيات التى تتسم بالمرونة والتغييـر             
  . السائد في المجتمع)١١١، ص ١٩٩٩قنديل،  ( واالجتماعيوتأثرها بالمناخ السياسى 

وبصفة عامة فإن المنظمات والقطاعات التنموية األهلية في بلدان العـالم الثالـث             
تواجه مشكلة فيما يتعلق بتوفير األموال الالزمة إلدارة أعمالهـا أو           ومنها البلدان العربية    

أداء نشاطاتها التنموية، وذلك بما يحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها، ويرجع ذلك إلي أن               
(  المصادر التي تعتمد عليها تلك القطاعات األهلية ومؤسـساتها ليـست قويـة ودائمـة              

  . المجتمعات وظروفهاومتغيرة بطبيعة) ١٠٠، ص  ٢٠١٠عزام،
وبالرغم من االهتمام المتزايد من قبل الحكومة المصرية وايمانها بدور المنظمـات     
األهلية وأجيالها المختلفة القديمة والناشئة علي حد سواء وما تقدمه من خدمات للمواطنين             

ـ               ة تسهم بها في تخفيف الضغط علي الحكومة وأجهزة الدولة، إال أن هذه المنظمات األهلي
فإن كثير  ) ٢٠١٨ (أحمد ناجي  التمويلية، وكما يري     واجه العديد من العقبات والمشكالت    ت

من الدراسات الميدانية التي طبقت علي المنظمات األهلية أثبتت أن مشكلة التمويل هي من         
في ظل الظروف   ) ٦٥، ص   ٢٠١٨ناجي،  (  أهم المشاكل التي تعاني منها هذه المنظمات      

  .ادية والسياسية التي يمر بها المجتمع المصرياالجتماعية واالقتص
 التي تواجه المنظمات األهليـة أكثـر         التمويلية وتصبح هذه المشكالت والمعوقات   

كثر من أربعة عشر  أهلية الناشئة التي لم يتعدى علي إنشائها         وارتباطاً بالمنظمات األ   تأثيراً
 مـشكالت تمويليـة   هلية تواجه، حيث تشير كثير من الدراسات إلي أن المنظمات األ      عاماً

والتـي  ) ٢٠٠٥ (وجـدي بركـات   ومعوقات مالية كثيرة ومنها علي سبيل المثال دراسة         
 ولتنميـة  المـال  لتوليـد  استراتيجية وجود إلى تفتقر األهلية الجمعيات أنـوصلت إلي 

والتي أكدت أن عجز التمويل هو ) ٢٠١١ (أحمد صادق رشوان، ودراسة المالية مواردها
م المعوقات التي تواجه المنظمات األهلية بشكل ملحوظ مما يفقدها القدرة علي القيام             من أه 

بدورها البارز والحيوي في المجتمع المستهدف، الن ضمان استمرارية هـذه المنظمـات             
  .مرهون باستمرار التمويل لممارسة أنشطتها واتمام برامجها المختلفة

 مهنية من منظور تنظيم المجتمع فـي      وبصورة  التمويلية ولمواجهة هذه المشكالت  
الخدمة االجتماعية يجب التفكير في تمكين هذه المنظمات األهلية الناشئة مـن الحـصول              

 منظمـات الدعائم التى تـساعد ال    ، فمن   موال الالزمة لتنفيذ برامجها ومشروعاتها    علي األ 
( جمـع المـال   باألهلية لمواجهة مشكلة التمويل تطوير الجمعيات األهلية مـن أسـاليبها    
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بتدبير "وامتالك آليات توفير التمويل الالزم وهو ما يعرف     ) ١٠٧، ص     ٢٠٠١محروس،  
والتي تعد واحدة من أهم العمليات والقضايا في قطاع المنظمـات األهليـة فـي    ،  "التمويل

تـدبير التمويـل     فإن  قضايا  ) ٢٠٠٩ (Scanlanسكانالن    الداخل والخارج فكما يشير       
 ,Scanlan)الخارجية  البيئة في األخرى التنظيمية من المسائل بالعديد تبطةمر وأنها معقدة

2009, p.1) والداخلية للمنظمة األهلية علي السواء.  
هذا وقد أصبح تدبير التمويل اليوم علماً له أصوله وقواعده ونظرياتـه وأبحاثـه               

ة خدمة جليلة فهـو    وكتبه، وقد خدم هذا العلم في الغرب خاصة الواليات المتحدة االمريكي          
ومنه بدأ ينتقـل للعديـد مـن الـدول          ) ١٤٧، ص   ١٩٩٦العلي،  ( يدرس في جامعاتها    

والمؤسسات البحثية والمجتمعية، حيث يمكن تعريف تدبير التمويل في اطـار المنظمـات            
تزويدها باألموال لتحقيق أغراضها التى قامت من أجلها أو ما تحصل عليـه             األهلية بأنه   

علـي،  (  عام لتحقيق أهدافها في مجاالت الرعاية والتنمية االجتماعيـة       من مال خاص أو   
  . وضمان استمرارية حصولها علي هذه االموال بأساليب مشروعة)٢٩٩، ص ١٩٩٨

ومن جهة أخري أصبحت عملية تدبير التمويل تحتل مرتبة متقدمـة فـي جدولـة      
جة لتغير الظروف المحلية    عمليات المنظمات األهلية بصفة عامة وبخاصة الناشئة منها نتي        

كل  يريكما  فخذ في االعتبار أن عملية تدبير التمويل قد تغيرت          خاصة عند األ  والدولية، ب 
فقد أصبح العطاء أكثر عالمية، مع المنح المقدمة   Mutz, Murrayموتز وموراي من 

ث زمات الوطنية مثل الصراعات االقليمية والدوليـة والكـوار        عبر الحدود في أوقات األ    
   (Mutz, Murray, 2010, p.16). رهابيةالبيئية والهجمات اإل

حيث يحتل تدبير التمويل أهمية قصوي للمنظمات األهلية، وقد أشـارت دراسـة             
 أنشطه إلي أن) ٢٠١٣ (Herzer, D. and P. Nunnenkampهيرزر و نونينكامب 

 االجماليـة لمـوارد    المختلفـة  اإليرادات مصادر التعدي علي  أثار تقلل من  تدبير التمويل 
 خمسة حوالي تدبير التمويل ينتج   علي ينفق الذي الهامشي الدوالر األهلية، وأن  المنظمات
 ,Herzer, Nunnenkamp, 2013) .الطويل المدى علي جديدة منح شكل في دوالرات

p.15)تستفيد منها المنظمة األهلية في تطوير ودعم أنشطتها المختلفة . 
 المنظمات األهلية غير الربحية الناجحـة يكـون لـديها           المثالي فإن  الوضع وفي

موظفين متخصصين في تدبير التمويل ولديهم خبرات متخصصة ومسئوليات فـي هـذا             
المجال، لكن هذا المستوي أبعد بكثير عن واقع المنظمات األهلية غير الربحية في كثيـر               
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لي جمع  مزيج من كل من من األحيان، لذلك يحتاج العمل معها في تدبير التمويل العمل ع       
لتعبئتهم وحشدهم للعمل    الملتزمين والمتطوعين اإلدارة والمديرين التنفيذيين   مجلس أعضاء

  .(Bray, 2019, p.7)في تدبير التمويل 
حيث يجب أن تتم عملية تدبير التمويل خاصة فـي المنظمـات األهليـة الناشـئة          

األمـوال، والعديـد مـن     لجمع مجهوده باالعتماد علي فرق المتطوعين ، وذلك بتوظيف  
الخاصة،  المناسبات ذلك في بما المتطوعين بفعالية،  تستخدم أن تدبير التمويل يمكن   أنشطه

 المباشر وأنشطة تدبير التمويـل الهاتفيـة ونـداءات         السنوي مثل البريد   حمالت التمويل 
ات، جهـود   والهب المال رأس الهدايا، حمالت  المنح، ونداءات  الشركات، وكذلك مقترحات  

  .(Lysakowski, 2005, pp.8-10) التبرع المخططة
كما أن المنظمات األهلية المخططة لنجاح عمليات تدبير التمويل والمؤمنة بأهميتها           
تشكل لجان لتدبير التمويل داخل هيكلها التنظيمي تتكون من متطوعين وإداريين وخبـراء             

ر التمويل توضح طرق وأسـاليب      داخل المنظمة، ويجب أن تصل هذه اللجان لخطط لتدبي        
تـدبير   لعمليـه  مصادر التمويل وفهـم    في تنوع المنظمة لدي كان إذا وما األموال جمع

 كيف المحتملة، وتصف  المنظمة مصادر دخل  كل تدبير التمويل تظهر   التمويل، ففي خطه  
المالية المرغـوب الوصـول إليهـا،        األهداف هذه ستكون كيف أو الدخل هذا رفع سيتم
 ,Klein) مهمتهـا  مع المنظمة تتسق كانت ممارسات إذا تدبير التمويل ما خطة بينوست

2006, p.40). 
وفي غالب األمر فإن خطط تدبير التمويل في المنظمات األهلية تستهدف نـوعين             
من التمويل هما التمويل الذاتي والتمويل الخارجي، حيث تعتمد في تمويلها علي المـوارد              

ع المحلي الذي تخدمه، أو الموارد التي يمكن اتاحتها من مجتمعـات            المتاحة داخل المجتم  
، )٥٢، ص ٢٠٠٧هاشـم،  (  أخري، وتحظي بدعم قانوني أو تساندها الحكومة فنياً ومالياً     

 الجهود الفردية التى تقوم بها الجمعية لتوفير مواردها المالية بالوسائل           هو الذاتيالتمويل  ف
رعات والهبات وحمالت جمع المال واألسواق والحفالت       المشروعة مثل االشتراكات والتب   

وفقاً للضوابط التشريعية الصادرة    ) ٤٦، ص   ١٩٧٧أحمد،  ( الخيرية واليانصيب وغيرها    
  .في هذا االطار

ادره خارجية عن المنظمة األهلية ومن بيئتها       هو تمويل مص  أما التمويل الخارجي ف   
جهـات  الشركات والمـانحين االفـراد و  الخارجية ويتضمن االعانات الحكومية وتبرعات    



  
  
  
 

 ٧٤٨

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

خارج مصر مثل المنظمات العالمية ألجهزة األمم المتحدة ومؤسـسات التمويـل            التمويل  
الدولية وفروع المنظمات األجنبية العاملة فى مصر وحكومات وسفارات بعـض الـدول             

 .)١٣٧، ص ١٩٩٨قنديل، ( حكومية الدولية الالغربية والعربية وبعض المنظمات غير 
ونتيجة للثورة المعرفية الرابعة وهي ثورة تكنولوجيا المعلومات واالنترنـت فقـد            
أصبحت عملية تدبير التمويل من قبل المنظمات األهلية مرتبطـة بدرجـة كبيـرة بهـذه             

 ,Zhouزوه أس ي التكنولوجيا والتقدم في وسائل المعلومات واالتصاالت، وكما يـشير  
S. Ye) الربحية األهلية غير المنظمات تمكن المعلومات وجياتكنول في فإن التقدم) ٢٠١٩ 

 لمـساعدة  وميـسورة    سـريعة  بطريقـه  المحتملين المانحين من مزيد إلى الوصول من
 العـصر  مع تتناسب التي األدلة علي القائمة االستراتيجيات تشكيل علي األهلية المنظمات
   .(Zhou, S. Ye, 2019, p.15)الرقمي  

 ,Salido-Andresساليدوا أندرسون وزمالؤه  دراسة  وفي ذات السياق توضح
N., Rey-Garcia, M., Alvarez-Gonzalez, L. I., & Vazquez-Casielles, 

R. ) األهلية تعمـل بـنفس    المنظمات ترعاها تدبير التمويل التي حمالت إلي أن) ٢٠١٨
 ,.Salido-Andres, N) االنترنت األسس واألساليب في كل من المجتمع الطبيعي وعلي 

Rey-Garcia, M., Alvarez-Gonzalez, L. I., & Vazquez-Casielles, R., 
2018, p.15) المنظمـات  يستخدم اإلنترنت اآلن بشكل فعال من قبل عدد مـن    ، حيث

وهناك أيـضا عالمـات     ،  المعلوماتتوفير   ألغراض تدبير التمويل واالتصاالت و     األهلية
 لتقديم بعـض الـشرائح   ة مفضلةليآتبرز ك حاالتن اإلنترنت في بعض الأواضحة علي 

  .(Sargeant,  Jay, 2003, p.15) المانحة
ويوفر الفضاء الرقمي أدوات كثيرة لمساعدة المنظمات األهلية في تدبير التمويـل            

بانيك مثل المواقع االلكترونية ومواقع وشبكات التواصل االجتماعي، حيث اهتمت دراسة           
 مواقعهـا  الحكومية تطوير األهلية غير للمنظمات يمكن  بكيف Panic, et al   وزمالئه

 ,.Panic, et al). في تـدبير التمويـل   وزيادة ايجابيه تقييمات علي للحصول اإللكترونية

2015, p.15) نتيجة لالهتمام  بموقعها االلكتروني علي االنترنت.  
إلي ) ٢٠١٩ (Bhati, McDonnellباتي وماكدونل كما أشارت دراسة كل من 

 المتبـرعين  عدد مع تدبير التمويل في المنظمات األهلية غير الحكومية يتناسب        نجاح أن  
الفيسبوك للمنظمة األهلية وأنشطتها     شبكة حجم مع إيجابي بشكل التبرعات، ويرتبط  وقيمه

   .(Bhati, McDonnell, 2019, p.15)ومشاركة الجمهور فيها 
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  دراسة تقدير الموقف
وخبراته في مجال العمـل     قد أستمد مشكلة دراسته من الميدان       ونظراً ألن الباحث    
وأن الدراسات السابقة أشارت لمعوقات التمويـل بالمنظمـات         المهني بالمنظمات األهلية،    

 األهلية ولكنها لم تتطرق لهذه المعوقات بالمنظمات األهلية الناشئة فقد رأي الباحث وتمشياً            
المهني ضرورة تنفيذ دراسة أولية لتقدير الموقـف        مع المنهجية البحثية في بحوث التدخل       

 :بمجتمع الدراسة وذلك بهدف
  .تكوين قاعدة بيانات أولية عن المنظمات األهلية الناشئة بمحافظة أسوان  - ١
  .التعرف علي أهم المعوقات التي تواجه المنظمات األهلية الناشئة بمحافظة أسوان  - ٢
المعوقات التي تواجه المنظمات األهلية     رصد أولوية المشكالت التمويلية بين جملة         - ٣

  .الناشئة بمحافظة أسوان
 التعرف علي مستوي خبرات المنظمات األهلية الناشئة بمحافظة أسوان في مجـال        - ٤

  .تدبير التمويل
التعرف علي مدي وجود لجان لتدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة بمحافظـة         - ٥

  .أسوان من عدمه
ية التدريب وبنـاء القـدرات الموجهـة لتـدبير التمويـل            التعرف علي واقع عمل     - ٦

  .بالمنظمات األهلية الناشئة بمحافظة أسوان
 التحقق من استعداد المنظمات األهلية الناشئة بمحافظة أسـوان للمـشاركة فـي               - ٧

مشروع للتدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع يهتم ببناء قدراتها في مجـال تـدبير        
 . وإجراء الدراسةالتمويل
موقـف  الاستمارة تقـدير    علي تطبيق   هداف  قد أعتمد الباحث لتحقيق هذه األ     هذا و 

من قيادات وممثلي المنظمات األهلية الناشئة بمحافظة أسوان والمقـابالت   ) ٢٠(علي عدد   
شبه المقننة معهم، والزيارات لبعض من هذه المنظمات األهلية الناشئة بمحـيط محافظـة          

  .أسوان
  :اسة تقدير الموقف عن ما يليوقد أسفرت نتائج در

من جملة المنظمات األهلية الناشئة المشاركة في دراسـة  % ٧٠ ان نسبة كبيرة تتعدي      -١
تقدير الموقف بمحافظة أسوان هي من المؤسسات األهلية الخاصة وأن الجمعيات هي            

  .النسبة األقل
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فـي عـدد    أن مركز أسوان من بين مراكز المحافظة الخمس يحتـل المركـز األول         -٢
يليه مركـز   % ٤٥المنظمات االهلية الناشئة به في الخمسة عشر سنة االخيرة بنسبة           

وفي % ١٣ثم مركز دراو بنسبة     ، %١٥، ثم مركز ادفو بنسبة      %١٨كوم امبو بنسبة    
  %.٩األخير مركز نصر النوبة بنسبة 

 من تركيبة مجالس إدارات ومجالس أمناء هـذه المنظمـات األهليـة           % ٦٥ أن نسبة    -٢
  . سنة٤٠ سنة و ٢٥الناشئة هي من الشباب ما بين 

 أن هناك عدد من المعوقات اإلدارية والفنية والمجتمعية ولكن المعوقات التمويلية هي             -٣
من جملة المعوقات التي تواجه المنظمات األهلية الناشئة بمحافظة         % ٦٠األكبر بنسبة   

  .أسوان
 الناشئة بمحافظة أسوان المـشاركة فـي    أن هناك اجماع من قيادات المنظمات األهلية    -٤

دراسة تقدير الموقف بأن خبرات منظماتهم في مجال تدبير التمويل هي ضعيفة جـداً              
  .وضعيفة

 أن جميع المنظمات األهلية الناشئة بمحافظة أسوان ال تمتلك أي منهـا لجنـة لتـدبير       -٥
  .التمويل في وقت إجراء الدراسة

األهلية الناشئة بمحافظة أسوان أنه ال توجـد تـدريبات    اتفقت قيادات جميع المنظمات      -٦
  .وعمليات بناء قدرات موجهة لتدبير التمويل استفادوا بها من قبل

 رحبت كل القيادات بالمنظمات األهلية الناشئة بمحافظة أسوان بالمشاركة في مشروع            -٧
  .وفهميهتم ببناء قدراتهم في مجال تدبير التمويل ويكون متناسب مع عملهم وظر
  :وباستعراض النتائج التي توصلت إليه دراسة تقدير الموقف يتضح لنا ما يلي

أن قطاع المنظمات االهلية الناشئة بمحافظة أسوان يواجه معوقات عديـدة أهمهـا      
المعوقات التمويلية، وأنه ال يوجد تطبيق للجان تدبير التمويل به، وأن هناك احتياج حقيقي              

القطاع بمحافظة أسوان خاصة في مراكز أسوان وكوم امبـو          لدي منظمات وقيادات هذا     
  .وادفو لبرامج ومشروعات تهتم ببناء قدراته في مجال تدبير التمويل

  :صياغة مشكلة الدراسة: اًنيثا
في ضوء الكتابات العلمية المتصلة بمشكلة البحث والدراسات الـسابقة المرتبطـة            

قطاع المنظمات األهليـة الناشـئة بمحافظـة        ودراسة تقدير الموقف التي قام بها الباحث ل       
أسوان فإن مشكلة الدراسة الحالية تتبلور في تحديد تأثير عائد التـدخل المهنـي لطريقـة              

  .تنظيم المجتمع لبناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل
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  : الدراسةميةأه: اًلثثا
  :ت أهمهاتنبع أهمية الدراسة الحالية من عدة منطلقا

االهتمام العالمي والوطني بمنظمات المجتمع المدني بصفة عامة ومنظمـات القطـاع             - ١
األهلي فيه بصفة خاصة من منطلق دورها المتكامل مع جهـود الدولـة فـي تقـديم          

  . الخدمات وتنمية المجتمعات وبناء قدرات المواطنين
ستوي الوطني والمستوي   الزيادة المضطردة في عدد المنظمات االهلية الناشئة علي الم         - ٢

المحلي بمحافظة أسوان خالل السنوات العشرون االخيرة وما يتوقع منها من دور من             
 .قبل المواطنين ومن قبل الدولة علي السواء

االهتمام الوطني في مصر وداخل قطاع المنظمات االهلية بقضية التمويل بصفة عامة             - ٣
 ظل قلـة المـنح والمعونـات    واالهتمام بضبطها ووضع تشريعات تديرها خاصة في 

الحكومية وبخاصة مع المنظمات األهلية الناشئة المتوقع منها القيـام بجهـود محليـة      
 .تحتاج للتمويل  وتوافر مصادره

اهتمام طريقة تنظيم المجتمع بدعم الكيانات الناشئة وتمكينها من ممارسـة أدوارهـا              - ٤
 مـن ميـادين الممارسـة       المجتمعية وبخاصة المنظمات األهلية الناشئة التـي تعـد        

 .المتخصصة للطريقة بالمجتمع المصري
بالرغم من وجود دراسات وبحوث كثيرة داخل الطريقة اهتمت ببناء قدرات المنظمات        - ٥

األهلية ومشكالتها ومعوقاتها وأجريت برامج تدخل مهني لمواجهتها إال أنه ال توجـد             
 .ي مجال تدبير التمويلفي حدود علم الباحث برامج مهنية وجهت لبناء القدرات ف

  :أهداف الدراسة: رابعاً
  : إلى تحقيق ثالث أهداف رئيسية هي الحاليةتسعي الدراسة

اختبار فاعلية برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات المنظمـات             - ١
 .األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل

  :ة تنظيم المجتمع في كل منوذلك من خالل قياس عائد التدخل المهني لطريق
 .تكوين ودعم لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة المشاركة بالبرنامج -
بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة فـي مجـال              -

 .التمويل الذاتي
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ل بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة فـي مجـا             -
 .التمويل الخارجي

بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة فـي مجـال              -
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات لتدبير التمويل

 .اختبار فروض الدراسة - ٢

  :مفاهيم الدراسة: اًخامس
 Professional  مفهوم التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع       -١

intervention in community organization method  
يشير قاموس الرعاية االجتماعية إلى مفهوم التدخل المهني باعتباره يهتم بأنـشطة            
الخدمة االجتماعية من بداية اهتمامها بالعمليات العالجية إلى تدخلها فى مواقـف النـزاع              

نمـاذج  وال  )Timms, 2016,p.108(على أن يرتبط هذا التدخل بتطبيق النظريات العلمية
  .المهنية في سبيل تحقيق أهداف التدخل المهني

 التدخل المهني بأنه ممارسـة  عبد الحليم رضـا وفي طريقة تنظيم المجتمع يعرف  
الطريقة بكل ما تتضمنه من أهداف واستراتيجيات وأدوار وأساليب فنية وأدوات ومبـادئ          

ارس فيه مـن خـالل      مهنية  وما تسعي إليه من أهداف تسهم في تنمية المجتمع الذي تم            
تطوير الخدمات االجتماعية بما يؤدي إلي تقوية الترابط بينهم ويدعو إلي انتمائهم للمجتمع             

وتحـسين العمـل بالمنظمـة      ) ٢٤٨، ص   ١٩٨٦عبد العال، زيتون،    (  الذي يعيشون فيه  
  .المستهدفة من التدخل المهني

للتدخل المهني لطريقة ياً وفي إطار الدراسة الحالية يمكن أن يضع الباحث تعريفا إجرائ
  :كما يليتنظيم المجتمع  

المشاركة بالبرنامج بناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة يهدف التدخل المهني إلي  -١
 .في مجال تدبير التمويلفي محافظة أسوان 

يقوم التدخل المهني علي تكوين ودعم لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة  -٢
لبرنامج، وبناء قدراتهم في مجاالت تدبير التمويل الذاتي، تدبير التمويل المشاركة با

 .الخارجي، استخدام تكنولوجيا المعلومات لتدبير التمويل
يرتكز التدخل المهني علي أسس وأدوات واستراتيجيات طريقة تنظيم المجتمع  -٣

 .واألدوار المهنية للمنظم االجتماعي
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حل وعمليات تشمل تقدير الموقف وذلك للتعرف يعتمد التدخل المهني علي عدة مرا -٤
علي الوضع الراهن للمنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل ثم التدخل من 
خالل البرنامج التدريبي لبناء قدراتها في هذا المجال ثم التقويم للتعرف علي عائد 

 . برنامج التدخل المهني
لمهني خبراء تدريبين وأكاديميون يشارك الباحث في تنفيذ برنامج التدخل ا -٥

 .متخصصون
 Capacity Building                             بناء القدراتمفهوم  -٢

 بأنهـا القـوة والمهـارة الالزمـين للقيـام بالعمـل             Capacityتعرف القـدرة    
)Longman, 2004, p. 82( ، كما تعرف بأنها مقدرة المرء الفعلية علي انجاز عمل ما 

(   في العمل بنجاح وتتحقق بأفعال حسية أو ذهنية وقد تكون فطرية أو مكتـسبة  أو التكيف 
 بناء القدرات بأنها عملية تـدخل خـارجي         أماني قنديل ، وتعرف   )١، ص   ١٩٩٣بدوي،  

لتحسين وتطوير أداء المنظمة في عالقتها برسالتها وهدفها وعالقتهـا باإلطـار الثقـافي              
ي توجد فيه وفي توظيف مواردها بما يحقـق لهـا   واالجتماعي واالقتصادي والسياسي الذ 

  . داخل مجتمعها وفي تحقيق أهدافها وخطط خدماتها)١٨٧، ص ٢٠٠٠، قنديل( االستدامة
نه عملية متكاملة لتمكين المنظمة أيعرف البعض بناء القدرات ب  وفي تنظيم المجتمع    

ذلك باستخدام مـداخل    وزيادة فاعليتها بما يحقق رسالتها وأهدافها بصورة مستديمة، ويتم          
 نابعة من المهنة وخبرا ممارسيها، حيث أن بنـاء          )١٧، ص   ٢٠١٩الهواري،  (  متنوعة

القدرات عملية طويلة األجل ومستمرة تهدف إلي تنمية المـوارد البـشرية والمؤسـسية              
والتنظيمية للمجتمع من خالل مشاركة العديد من األطراف مثل المنظمات الحكومية وغير            

والقطاع الخاص والمستفيدين والمهنيين المتخصصين كل في مجاله مثل المنظم          الحكومية  
 .االجتماعي الذي يعمل مع المجتمعات والقيادات والمنظمات علي اختالف أنواعهم

  :كما يليلبناء القدرات وفي إطار الدراسة الحالية يمكن أن يضع الباحث تعريفا إجرائياً 
 تنظيم المجتمع والتي تهدف في هذه الدراسة إلي هي إحدى العمليات المهنية لطريقة - ١

تدريب وتمكين أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات االهلية الناشئة علي أساليبه 
 .وأدواته
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بناء القدرات عملية مستمرة يجب التخطيط لها ومتابعتها وتقييمها تستهدف في هذه  - ٢
 بالمنظمات االهلية الدراسة إكساب المشاركين من أعضاء لجان تدبير التمويل

 .الناشئة معاف ومهارات واتجاهات حول تدبير التمويل
يتم تنفيذ هذه العملية من خالل برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع  - ٣

 .واألنشطة التفصيلية بداخله
 New Non -Governmental        المنظمات األهلية الناشئةمفهوم  -٣

Organizations  
 ٢٠١٩ لـسنة    ١٤٩يم ممارسة العمل االهلي في مـصر رقـم          يعرف قانون تنظ  
تهدف إلى المـساهمة فـى تنميـة الفـرد           ل جماعة ذات تنظيم   المنظمات األهلية بأنها ك   

والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة فـى الحيـاة العامـة والتنميـة       
كام هذا القانون، وتتألف بحـد      المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقاً ألح         

، ص  ٢٠١٩الجمهوريـة،    (  أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معاً       عشرةأدنى من   
  . وبما ال يتعارض مع تعريف المنظمات األهلية في قوانين العمل األهلي السابقة)٦

 مجموعة المنظمات التي تنـتج      بأنهااألهلية   المنظمات   رشاد عبد اللطيف  ويعرف  
 بين مـشروعات القطـاع الخـاص         وسطاً رات المواطنين الخاصة وتحتل موقفاً    من مباد 

ول إلى تحقيق ؤسسات الحكومية حيث ال تستهدف تحقيق الربح بل تسعى في المقام األ          موال
عبـد  ( النفع العام في إطار ما تصدره الحكومات من تشريعات تنظم عمل هذه المنظمات            

جاالت عملها داخل الدولة، أما المنظمـات        وتحدد وظائفها وم   )٢٦، ص   ٢٠٠٧اللطيف،  
األهلية الناشئة فهي المنظمات األهلية الجديدة أو الحديثة مقارنة بالمنظمات األهلية التـي             

  .أنشئت منذ فترة زمنية كبيرة
للمنظمات األهلية الدراسة الحالية يمكن أن يضع الباحث تعريفا إجرائياً  وفي إطار
  :كما يليالناشئة 

مسجلة ومشهرة ضمن قوانين العمل األهلي )  مؤسسة–جمعية ( ية منظمات أهل - ١
 .والمنظمات األهلية في مصر

محافظة أسوان، وأن تعمل في مجال في نطاق المنظمة األهلية المشاركة تقع أن  - ٢
 .تنمية المجتمعات المحلية، وأن يمثل الشباب جزء أساسي من أعضائها

 .ر من أربعة عشر سنةأن ال يكون مضي علي تأسيسها واشهارها أكث - ٣
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 .لديها االستعداد للمشاركة في برنامج التدخل المهني مع الباحث - ٤
 .ليس لديها لجنة لتدبير التمويل قبل بدء التدخل المهني - ٥

  Fundraising                             تدبير التمويلمفهوم  -١
 Fundraising تـدبير التمويـل     merriam-websterويبستر  يعرف قاموس   

 سياسية أو اجتماعية    أو قضية نظمةبالنسبة لم سواء النشاط المنظم لجمع األموالنه بأ
(Merriam-Webster, 2002)  

وتدبير التمويل وثيق الصلة بالمنظمات غير الربحية، وبالنسبة للمنظمات االهليـة           
فير فإن تدبير التمويل هو العملية التي تتمكن من خاللها المنظمات األهلية من جمع وتـو              

طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك لتستخدمه      ا الداخلية أو الخارجية     من مصادره األموال  
  . المختلفةنشطتها وبرامجهاأالمنظمة في الصرف واالنفاق علي 

ويقصد بتدبير التمويل عملية تزويد المنظمات باألموال االزمة لتحقيق أغراضـها           
 مال خاص أو عام لتحقيق أهدافها في مجاالت       التي قامت من أجلها أو ما تحصل عليه من        

، حيث إن تـدبير   )١٢٦، ص   ٢٠٠٩عبد الفتاح، مصطفي ،     ( الرعاية والتنمية االجتماعية  
 لمعظم المنظمـات    ة أساسي ة التماس الدعم المالي وهو وسيل     عام هو عملية  بشكل  التمويل  

 طلب المـال  ل ليس فقط    الالزمة لمنظماتهم، وتدبير التموي   غير الربحية لتحقيق اإليرادات     
 من بناء العالقـات      األهلية غير الربحية    أيضا الطرق التي تمكن المنظمات     يتضمن ولكن

  .وتقديم الدعم واجتذاب مانحين جدد
عملية تدبير التمويل الناجحة هي العملية التي يقـوم فيهـا الـشخص المناسـب               و

حيح في الوقـت المناسـب   باستثمار الفرصة المناسبة لطلب المبلغ المناسب للمشروع الص    
ن أفضل شخص للقيام بتدبير التمويل المحتمـل  إبالطريقة الصحيحة، وفي معظم الحاالت ف    

هو المتطوع الذي لديه عالقة مع المانحين المحتملين، وفي كثير من الحاالت فإن الشخص            
للمنظمـة  األنسب لنهج المانح المحتمل هو السلطة التنفيذية مثل المدير أو الرئيس التنفيذي      

(Weinstein, 2009, p4). 
  :كما يليلتدبير التمويل وفي إطار الدراسة الحالية يمكن أن يضع الباحث تعريفا إجرائياً 

هو عملية مخططة ومنظمة تستهدف توفير األموال الالزمة للمنظمة االهلية من  - ١
 .خالل القنوات واألطر الشرعية المصرح بها

 .طة وبرامج المنظمة األهليةتستخدم هذه االموال في تنفيذ أنش - ٢
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يشارك فيها المتطوعون وقيادات المنظمات األهلية وتفرد بعض المنظمات األهلية  - ٣
  .لجان مخصصة لتدبير التمويل بها

  : المنهجية للدراسةجراءاتاال: ساًساد
  :نوع الدراسة

تنتمي الدراسة الحالة إلي بحوث تقدير عائد التدخل المهني ويعتبر هذا النوع مـن              
بصفة عامة وطريقتهـا فـي تنظـيم         االجتماعية في إطار مهنه الخدمة      هامةلدراسات ال ا

تم المجتمع بصفة خاصة لما لها من دور في إثراء وتجويد الممارسة المجتمعية المهنية، و             
 هذا النوع من الدراسات نظراً لطبيعة موضوع الدراسة والذي يتضمن قياس تأثير             اختيار

نظيم المجتمع في بناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجـال         التدخل المهني لطريقة ت   
  .تدبير التمويل

  : الدراسةمنهج
قامت هذه الدراسة علي المنهج التجريبي باسـتخدام القياسـين القبلـي والبعـدي              

  .للمشاركين في الدراسة من أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة
  :فروض الدراسة
توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً قبل وبعد       : " لفرض الرئيس للدراسة في   يتحدد ا 

أعـضاء لجـان تـدبير    تطبيق برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات          
  ".المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل لصالح القياس البعدي التمويل ب

  :الفرعية التاليةوينبثق من هذا الفرض الرئيس الفروض 
برنامج التدخل المهني لطريقة  جوهرية دالة إحصائياً قبل وبعد تطبيق فروقتوجد  .١

المنظمات األهلية الناشئة في أعضاء لجان تدبير التمويل بتنظيم المجتمع لبناء قدرات 
  . لصالح القياس البعديتكوين ودعم لجان تدبير التمويلمجال 

برنامج التدخل المهني لطريقة  قبل وبعد تطبيق  جوهرية دالة إحصائياًفروقتوجد  .٢
المنظمات األهلية الناشئة في أعضاء لجان تدبير التمويل بتنظيم المجتمع لبناء قدرات 

 .مجال تدبير التمويل الذاتي لصالح القياس البعدي
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برنامج التدخل المهني لطريقة  جوهرية دالة إحصائياً قبل وبعد تطبيق فروقتوجد  .٣
المنظمات األهلية الناشئة في أعضاء لجان تدبير التمويل بتمع لبناء قدرات تنظيم المج

 .مجال تدبير التمويل الخارجي لصالح القياس البعدي

برنامج التدخل المهني لطريقة  جوهرية دالة إحصائياً قبل وبعد تطبيق فروقتوجد  .٤
هلية الناشئة في المنظمات األأعضاء لجان تدبير التمويل بتنظيم المجتمع لبناء قدرات 

 . لصالح القياس البعدياستخدام تكنولوجيا المعلومات لتدبير التمويلمجال 

  :أدوات الدراسة ) ٤ ( 
  :تمثلت أدوات الدراسة الحالية في كل من

 . لتقدير الموقف قبل التدخليان استمارة استب–أ 

اف الخاصة هددرجة تحقق األوتضمنت تقدير :  المهني عائد التدخلدير استمارة تق-ب
 األهداف،الرضا عن تحقيق هذا ، ومدي  هدفكل وعدد األعضاء المستفيدين من بالتدخل،

  .لكل هدف من أهداف التدخلوتقييم الوقت المخصص 

  ".قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل" مقياس  -ج
  :قد تم إعداده وفقاً للخطوات التاليةو

فـي صـورته    " لمنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل      قدرات ا " بناء مقياس    -
األولية اعتماداً على اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة المرتبطة إلى جانـب            
االستفادة من بعض المقاييس واستمارات االستبيان المرتبطة بموضوع الدراسة لتحديد          

  .العبارات التي ترتبط بأبعاد الدراسة
لباحث بتحديد األبعاد التي يشتمل عليها المقياس والتي تمثلت في أربعـة أبعـاد              ثم قام ا   -

بعد تكوين ودعم لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة، وبعـد بنـاء              : وهى
قدراتهم  في مجال التمويل الذاتي، وبعد بناء قدراتهم في مجال التمويـل الخـارجي،               

  .ام تكنولوجيا المعلومات لتدبير التمويلوبعد بناء قدراتهم في مجال استخد
) ٦٠(ثم قام الباحث بتحديد وصياغة العبارات الخاصة بكل بعد، والـذي بلـغ عـددها       -

 . عبارة لكل بعد) ١٥(عبارة، مقسمه بالتساوي على أبعاد المقياس األربع بواقع



  
  
  
 

 ٧٥٨

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

  علـي األدبيـات واألطـر      االطالعقد اعتمد الباحث على الصدق المنطقي من خالل         و -
النظرية، ثم تحليل هذه األدبيات والبحوث والدراسات وذلك للوصـول إلـي األبعـاد              

 . المختلفة المرتبطة بمشكلة الدراسة

من أعضاء هيئة   ) ٥(وقد أجرى الباحث الصدق الظاهري لألداة بعد عرضها علي عدد            -
ق ال  التدريس بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان، وقد تم االعتماد علي نسبة اتفـا            

 علـي   وبناء. ، وقد تم حذف بعض العبارات وإعادة صياغة البعض        %)٨٠(تقل عن   
، وبلغ عدد العبارات في الصورة النهائيـة  ذلك تم صياغة المقياس في صورته النهائية  

  . عبارات لكل بعد) ١٠(عبارة، مقسمه بالتساوي على أبعاد المقياس ) ٤٠(للمقياس 

مفردات من المشاركين بمـشروع     ) ١٠(ينة قوامها    لع كما أجرى الباحث ثبات إحصائي     -
 براون للتجزئة النـصفية، وبلـغ معامـل    –معادلة سبيرمان  باستخدامالتدخل المهني 

 .اإلحصائي للثبات مناسب ، وهو مستوى)٠.٨٩(الثبات 

تحديد مستوى أبعاد مقياس بناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل        -
 مستوى أبعاد مقياس بناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير            للحكم على 

، إلى حد   )ثالثة درجات (نعم  : التمويل، بحيث تكون بداية ونهاية فئات المقياس الثالثي       
تم ترميز وإدخال البيانات إلـى الحاسـب اآللـي،    و،  )درجة واحدة (، ال   )درجتين(ما  

أكبـر  = ، تم حساب المدى     )الحدود الدنيا والعليا   (ولتحديد طول خاليا المقياس الثالثي    
، تم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول علـى  )٢ = ١ – ٣( أقل قيمة   –قيمة  

وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمـة          ) ٠.٦٧ = ٢/٣(طول الخلية المصحح    
 األعلـى لهـذه     في المقياس أو بداية المقياس وهى الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد          

  :وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي، الخلية
 مستويات المتوسطات الحسابية) ١ ( رقمجدول

 مستوى منخفض ١.٦٧ إلى ١إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 
 مستوى متوسط ٢.٣٤ إلى ١.٦٨إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 

 مستوى مرتفع ٣ إلى ٢.٣٥للعبارة أو البعد من إذا تراوحت قيمة المتوسط 

 معالجة البيانات من خالل الحاسـب اآللـي باسـتخدام    تتمو : التحليل اإلحصائي  أسالیب
 الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، وقد طبقـت األسـاليب   )SPSS.V. 24.0(برنامج 

، واالنحراف المعياري،   التكرارات والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي    : اإلحصائية التالية 
  .لعينتين مرتبطتين) ت( براون للتجزئة النصفية، واختبار -والمدى، ومعادلة سبيرمان 
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  :مجاالت الدراسة )  ٦ ( 
المنظمات يتحدد المجال المكاني للدراسة في محافظة أسوان و :المجال المكاني ) أ(  

ني واستمرت حتي ختامه األهلية الناشئة بها والتي شاركت في برنامج التدخل المه
ووافقت علي شروط التعاقد للمشاركة في المشروع الذي نفذ بالشراكة بين الباحث 

، حيث شاركت ثمان منظمات أهلية ناشئة تنتمي لكل من )الوسيطة(والمنظمة المظلة
  .مركز أسوان ومركز كوم أمبو

ء لجان تدبير أعضاتحدد المجال البشري للدراسة الحالية في : المجال البشري) ب( 
  .عضو) ٥٦( الثمانية المشاركة بالبرنامج وعددهم المنظمات األهلية الناشئةالتمويل ب

  بيان بالمنظمات األهلية الناشئة وعدد أعضاء لجان تدبير التمويل بها) ٢(رقم جدول 
عام   اسم المنظمة األھلیة الناشئة م

  االشھار
رقم 

 االشھار
نوع 

  المنظمة
عدد اعضاء 

  اللجنة
  ٧ جمعیة  ٧٤٧  ٢٠٠٥  سوا للتنمیة والتدریب جمعیة ١
  ٧ مؤسسة  ١٠٦٤  ٢٠١٠ تسابیح لتنمیة المجتمع مؤسسة ٢

العربیة االفریقیة لألبحاث  المؤسسة ٣
 والتنمیة المستدامة

  ٧ مؤسسة ١٠٤٦ ٢٠١٠

سنابل الخیر للنمیة البشریة  مؤسسة ٤
 والمجتمع

  ٧ مؤسسة ١١٦٦ ٢٠١١

تمع فى ھاجر لتنمیة المج مؤسسة  ٥
 اسوان

  ٧ مؤسسة ١٢٨٠ ٢٠١٢

رواد على الطریق للتدریب  مؤسسة ٦
  والتنمیة

  ٧ مؤسسة ١٣٧٦ ٢٠١٤

  ٧ مؤسسة ١٥٧٦ ٢٠١٧  حلم بكرة للتنمیة المجتمعیة مؤسسة ٧
  ٧ مؤسسة ١٥٥٠ ٢٠١٧ كلنا اید واحدة مؤسسة ٨
  ٥٦      االجمالي 

  :المجال الزمني) ج  ( 
 ٢٨من  ل المهني ما يزيد علي ثمانية أشهر اعتبارا         استغرقت فترة الدراسة والتدخ   

  .١٠/٢٠١٩ /١٧ حتى ١/٢٠١٩/
  :برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع: اًبعسا
 :المهني برنامج التدخل يرتكز عليهااألسس التي  ) ١  (
  .دراسةل األساس النظري ل-١
  .ة دراسة تقدير الموقف التي قام بها الباحث لمجتمع الدراس-٢
  . ونتائجها وتوصياتها السابقة ذات الصلة بموضع الدراسة الحاليةات الدراس-٣
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  . اختيارها أهمية الدراسة ومبررات -٤
 مقابالت الباحث مع الخبراء والمتخصصين في العمل االهلي وبناء القدرات           -٥

  .وتدبير التمويل
  .   اهداف الدراسة-٥
  .  المنطلقات النظرية للدراسة-٦

 لدراسةمفاهيم ا.  
 بناء قدرات المنظمات األهليةلياته في آمنطلقات تنظيم المجتمع و. 
 الموجهات النظرية للدراسة. 

 . إمكانات الباحث ومجتمع البحث-٧
  . المهني الفترة الزمنية المحددة إلجراء الدراسة وتنفيذ برنامج التدخل-٨
 :المهني برنامج التدخل محتوي ) ٢ (

  : التدخل المهنيأهداف برنامج) أ (       
تم تحديد أهداف برنامج التدخل المهني في ضوء أهداف الدراسة الحاليـة، حيـث             

أعـضاء لجـان تـدبير التمويـل        بناء قدرات   استهدف برنامج التدخل المهني بشكل عام       
، وذلك من خالل    في مجال تدبير التمويل   المشاركة في البرنامج    المنظمات األهلية الناشئة    ب

  :الفرعية األربع التاليةتحقيق األهداف 
 .تكوين ودعم لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة المشاركة بالبرنامج) ١

بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في مجال التمويـل             ) ٢
 .الذاتي

 في مجال التمويـل     بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة        ) ٣
 .الخارجي

بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في مجال اسـتخدام             ) ٤
  .تكنولوجيا المعلومات لتدبير التمويل

  :نسق الهدف في برنامج التدخل المهني ) ب(   
أعـضاء لجـان تـدبير      وقد تمثل في المستفيدين من برنامج التدخل المهني وهم          

  .تمويل بالمنظمات األهلية الناشئة الثمانية المشاركة بالبرنامجال
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  :استراتيجيات برنامج التدخل المهني ) ج(   
استخدامها في اقناع كل من قيادات الجمعية المظلة في البدايـة  تم  و :استراتيجية اإلقناع ) ١

يـة الناشـئة    لتنفيذ البرنامج في إطارها، ثم تم استخدامها مع قيادات المنظمات األهل          
للمشاركة في المشروع ، كما تم استخدامها مع قيادات المنظمات المجتمعية الداعمـة     
للمشروع لالستفادة بإمكاناتها في دعم المشروع وتنفيذ برنامج التدخل المهني، ولقـد            

المستهدفة والداعمة للتعاون مع الباحث     أسهمت هذه االستراتيجية في إقناع األطراف       
  .قيق أهداف التدخل المهنيفي المشروع وتح

 حيث تم استخدام هذه االستراتيجية مع نسق الهدف مـن           : التعليم والتدريب  ةاستراتيجي) ٢
 معـارف  ال لتزويـدهم ب أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة الثمانية  

ه والمهارات والخبرات المتصلة بتدبير التمويل وأنواعـه واسـتراتيجياته ومـستويات      
  .ومصادره

تمكـين أعـضاء    هذه االستراتيجية   استهدف الباحث باستخدام    و: استراتيجية المشاركة ) ٣
لجان تدبير التمويل من المشاركة بفاعلية في عمليات تدبير التمويل بمنظماتهم األهلية         
الناشئة ومشاركتهم في صنع واتخاذ قرارات تدبير التمويل، وكذلك مشاركتهم بفاعلية          

التدريبات وورش العمـل    عقب  رنامج التدخل المهني من خالل النقاشات       في أنشطة ب  
  .داخل البرنامج

  :تكتيكات برنامج التدخل المهني ) د(   
التكنيكات هي الترجمة العملية لالستراتيجيات وتضعها موضع التنفيذ وفي ضـوء           

ـ          ي التـدخل    االستراتيجيات الموجهة للبرنامج المهني يمكن تحديد التكنيكات المستخدمة ف
 : فيما يليةالمهني في إطار هذه الدراس

 والمعارف الخاصـة بقـضايا       الحقائق حيث استخدم إلبراز  : تكنيك الشرح والتوضيح  ) ١
  .التمويل في القطاع األهلي وأهمية تدبير التمويل للمنظمات األهلية الناشئة

والتدريبات لتبـادل     من خالل ورش العمل    وتم استخدامه : تبادل اآلراء واألفكار  تكنيك  ) ٢
الخبرات والمهارات والمعارف بين المشاركين من أعضاء لجـان تـدبير التمويـل             

  .بالمنظمات األهلية الناشئة المشاركة بالبرنامج
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وتم استخدامه مع قيادا المنظمات األهلية الناشئة في بـدايات        : المناقشة الجماعية تكنيك  ) ٣
ها كما تم استخدامه مع فريـق العمـل         المشروع ومع أعضاء لجان تدبير التمويل ب      

  .المعاون للباحث
 مـع   حيث تم من خالل التطبيق الفعلي للتدريبات والتكليفـات          : العمل المباشر تكنيك  ) ٤

  .أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة
حيث تم جمع المعلومات عـن المنظمـات        : جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها   تكنيك  ) ٥

الهلية الناشئة وخبراتها في مجال تدبير التمويل والمعوقات التي تواجهها وكذلك عن           ا
  .موارد وامكانات المنظمات التي يمكن أن تدعم تنفيذ البرنامج

وتم تطبيقه واستخدامه مع قيادات المنظمـات       :  المفتوحة والمستمرة  االتصاالت تكنيك) ٦
بير التمويل بها وكذلك قيادات المنظمات      األهلية المشاركة بالبرنامج وأعضاء لجان تد     

  .المجتمعية الدائمة ومجلس إدارة الجمعية المظلة
  :األدوات المهنية لبرنامج التدخل المهني) ـه( 

حيث تم التدخل بها ومن خاللها وتكوينها داخل المنظمات األهليـة الناشـئة             : اللجان) ١
  .لتتولي مهمة تدبير التمويل بها

 الباحث بإجراء المقابالت في بداية البرنامج مع قيادات الجمعية المظلة           قام: المقابالت) ٢
وقيادات المنظمات األهلية التي طلبت االنضمام للمشروع وكذلك مع منسق المشروع        
المعين من قبل الجمعية المظلة وجهاز التدخل ومع المدربين المشاركين في البرنامج            

داعمة للمشروع وتم تنفيذ بعـض أنـشطة        وكذلك مع قيادات المنظمات المجتمعية ال     
  .البرنامج بها

  . مع نسق الهدف على إنجاز خطة البرنامج المهنيلالتفاقوذلك : االجتماعات) ٣
 على مواعيد المقابالت والتأكيد علـى حـضور         لالتفاقوذلك  :  التليفونية االتصاالت) ٤

  .التدريبات وورش العمل واالجتماعات
لتبادل المعارف واكسابهم المهارات الخاصة بعمليـة       وذلك  : ورش العمل التدريبات و ) ٥

التمويل – التمويل الذاتي    -تكوين اللجان ( تدبير التمويل وفقاً لألبعاد المختلفة للتدخل       
  ). تكنولوجيا المعلومات لتدبير التمويل–الخارجي 

يبات  للتأكد من وصول الرسائل الخاصة بالتـدر       ااستخدامهوتم  : المناقشات الجماعية ) ٦
  .وورش العمل والتأكيد علي فهم المحتوي الخاص باألنشطة
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  :المهارات المهنية في برنامج التدخل المهني) و( 
اء الحقـائق التـي    قنتاوذلك من خالل المعلومات و    : مهارة االختيار الواعي للمعلومات   ) ١

  .لناشئةعملية تدبير التمويل بالمنظمات األهلية ايمكن أن يستفيد منها نسق الهدف في 
وتتمثل في تكوين عالقات مهنية مع نـسق الهـدف          : المهارة في إقامة العالقة المهنية    ) ٢

  .والقيادات بالمنظمات الشريكة والمنظمات الداعمة وفريق العمل ككل
 حيث تم استخدامها مع أعـضاء لجـان تـدبير التمويـل وقيـادات         : االتصالمهارة  ) ٣

لتنفيذ جميـع مراحـل     ج والخبراء بفريق العمل     المنظمات األهلية المشاركة بالبرنام   
  .البرنامج المهني لتحقيق أهدافه

وتتمثل في القدرة على استخدام وتطبيق أساليب التدخل المهني التـي        : المهارة التأثيرية ) ٤
  .قد تكون أكثر تأثيراَ ومالئمة لتحقيق اهداف البرنامج المهني

أعضاء لجـان تـدبير     لحوارات الهادفة مع    وتتمثل في إجراء ا   : مهارة الحوار الهادف  ) ٥
 لتحقيق  التمويل وقيادات المنظمات األهلية المشاركة بالبرنامج والخبراء بفريق العمل        

  .أهداف البرنامج المهني
  :المبادئ المهنية التي ارتكز عليها برنامج التدخل المهني) ز( 

  :تمع وأهمها ما يليالعديد من مبادئ تنظيم المجارتكز برنامج التدخل المهني علي 
 قيادات وأعضاء أعضاء لجان تدبير التمويـل        ةوذلك من خالل استثار   : مبدأ االستثارة ) ١

  .بالمنظمات األهلية الناشئة للمشاركة بفاعلية في أنشطة بالبرنامج
 استعان الباحث أثناء تنفيذ البرنـامج المهنـي بـبعض           حيث: مبدأ االستعانة بالخبراء  ) ٢

  .تدبير التمويل بالمنظمات االهلية وبناء القدراتين في مجال الخبراء والمتخصص
استخدم الباحث مبدأ التخطيط في جميع مراحل البرنـامج المهنـي           فقد  :  التخطيط أمبد) ٣

  .لتحقيق أهدافه
أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية      وذلك من خالل مشاركة     : مبدأ المشاركة ) ٤

 وتكليفات من خالل المناقشة الجماعيةريبات وورش العمل و   الناشئة في االنشطة والتد   
  .التي تم تنفيذها لتحقيق أهداف البرنامج المهنيو كل لجنة 

االجتماعيـة ألعـضاء    ية  ئولوذلك من خالل توضيح المس    : االجتماعيةمبدأ المسئولية   ) ٥
وتنميـة  لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة ودورهم فـي تطـوير منظمـاتهم              

  .مجتمعهم
  :األدوار المهنية للمنظم االجتماعي في برنامج التدخل المهني) ح( 
نشطة التـي   ويتمثل هذ الدور في تخطيط مراحل البرنامج المهني  واأل         : دور المخطط ) ١

 .ه المهنية المختلفةتقدم بالبرنامج المهني أثناء مراحل
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 االتـصاالت ات وترتيبها وإجـراء     ويتمثل هذا الدور في جمع المعلوم     : دور اإلداري ) ٢
  .وتحديد مواعيد تنفيذ االنشطة أثناء مراحل البرنامج المهني

التنسيق بين االنشطة والمنظمات الشريكة والمنظمات الداعمة ويتمثل هذا   : منسقدور ال ) ٣
  .وفريق العمل

 ويتمثل هذا الدور في تزويد أعضاء لجان تـدبير التمويـل بالمنظمـات            : دور الخبير ) ٥
  .األهلية الناشئة بالمعارف الخاصة بعملية تدبير التمويل

تمكين أعضاء لجان تـدبير التمويـل بالمنظمـات     ويتمثل هذا الدور في     : ممكندور ال ) ٤
  .من امتالك المعارف والمهارات الخاصة بتدبير التمويل واجادتها في السياق المحلي األهلية الناشئة

أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمـات      ر في استثارة    ويتمثل هذا الدو  : دور المستثير ) ٥
  إلبداء آرائهم وأفكارهم ومقترحـاتهم أثنـاء المناقـشة الجماعيـة وورش العمـل      األهلية الناشئة 

  .والتدريبات
مشاركة الباحث كمـدرب أساسـي أو كمـدرب         ويتمثل هذا الدور في     : دربدور الم ) ٦

  .مساعد في أنشطة برنامج التدخل المهني
  :الجهاز المستخدم في برنامج التدخل المهني) ط(

المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة تم التدخل المهني من خالل جمعية 
FADCEP بمحافظة أسوان، لكونها جمعية رائدة وثقة في المجتمع األسواني وحصولها 

 مع علي عدد من المشروعات من عدد من الممولين، باإلضافة الي ترحيبها للتعاون
الباحث، حيث تم تنفيذ برنامج التدخل المهني كمشروع مجتمعي تحت مظلتها وبمبادرة 
ذاتية من الباحث ومنها، وكان اإلشراف العلمي واإلداري من اختصاصات الباحث 

  .صاحب فكرة المشروع ولتيسير العمل اإلداري تم تعيين منسق للمشروع من قبل الجمعية
  :لتدخل المهنيفريق العمل في برنامج ا) ي( 

ساعد الباحث في تنفيذ أنشطة التدخل المهني فريق عمل مكون من ثمان خبراء 
ومدربين من الخبراء األكاديميين والمدربين في مجال العمل األهلي وتدبير التمويل، 

  .باإلضافة إلي الباحث ومنسق المشروع
  :وصف أنشطة برنامج التدخل المهني ) ك ( 

مهني العديد من األنشطة ما بين اجتماعات وورش عمل تضمن برنامج التدخل ال
وتدريبات ولقاءات وعمل بحثي وتقييمات وحفل ختام شارك فيها فريق العمل وأعضاء 

 : يمكن وصفها جدولياُ واحصائيا كما يليالمنظمات األهلية الناشئةلجان تدبير التمويل ب
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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المنظمات أعضاء لجان تدبير التمويل ببناء قدرات تدخل المهني لففي هذا ال
عمل بحثي ) ٦(نشاط مهني، منهم ) ٥٩( تم تنفيذ األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل

،  حفل ختام)١(، و تقييمات)٤(، و تدريب)٢٢(، و اجتماع)٢٦(، و" استطالعيةةدراس"
  .ساعة تدخل مهني) ١٧٧(بإجمالي 

  :المحتوي التدريبي لبرنامج التدخل المهني  )ل(       
أعضاء لجان بناء قدرات المحتوي التدريبي لبرنامج التدخل المهني ل) ٤(رقم جدول 

  تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة
عدد ایام   اسم التدریب/ نوع التدریب  م

  التدریب
عدد ساعات 

  المدرب  التدریب

  الباحث  ٤  ١  أھمیة التمویل  ١
 الباحث  ٤  ١  مصادر التمویل وأنواعھ  ٢
 سعید إبراھیم/ أ  ٨  ٢  تدبیر التمویل الذاتي  ٣
 الباحث  ٤  ١  استراتیجیات تدبیر التمویل الذاتي  ٤

 + أمیرة یوسف/ أ  ٣  ١  الشراكات في التنمیة  ٥
 الباحث

 الباحث  ٣  ١  منظمات المجتمع المدني  ٦
 الباحث  ٦  ٢  االطار القانوني للتمویل الخارجي  ٧
 سعید إبراھیم/ أ  ٦  ٢  .أدارة حمالت تدبیر التمویل الذاتي  ٨
 الباحث  ٦  ٢  مصادر التمویل الخارجي  ٩

 الباحث  ٣  ١  الیات تحدید الممولین الخارجین المناسبین  ١٠
 كمال حلمي/ أ  ٣  ١  طرق استھداف الممولین الخارجیین  ١١
 كمال حلمي/ أ  ٦  ٢  كتابة مقترحات المشاریع  ١٢

 + كمال حلمي/ أ  ٣  ١  القات مع المانحینبناء الع  ١٣
 الباحث

+ أمیرة یوسف/ أ  ٣  ١  مشكالت كتابة مقترحات المشاریع  ١٤
 الباحث

 الباحث  ٣  ١  التفاوض في مقترحات المشاریع  ١٥
 الباحث  ٣  ١  طرق متابعة المنح والمشروعات  ١٦
 الباحث  ٣  ١  استراتیجیات استدامة التمویل الخارجي  ١٧

وجیا المعلومات وتمویل أدوات تكنول  ١٨
محمد عبد / د  ٦  ٢  المنظمات األھلیة

 الرازق

وسائل التواصل االجتماعي وتمویل   ١٩
 تامر عاطف/ أ  ٣  ١  المنظمات األھلیة

المواقع االلكترونیة وتمویل المنظمات   ٢٠
 + تامر عاطف/ أ  ٣  ١  األھلیة

 الباحث
  أمینھبة اهللا/ أ  ٣  ١  مدخل لصناعة االفالم االلكترونیة  ٢١

 + ھبة اهللا أمین/ أ  ٣  ١ االفالم االلكترونیة وتدبیر التمویل  ٢٢
 الباحث

    ٨٩  ٢٨  االجمالي  
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  :المهني التدخل مراحل ) ٣ (
  :  المرحلة مجموعة خطواتهذه تضمنتو: المرحلة التمهيدية) أ   (  

 .االتفاق مع الجمعية المظلة -

 .ائج الدراسة االستطالعيةعقد اجتماعات تمهيدية لشرح الفكرة والنقاش ونت -

 .التعاقد مع الباحث لبدء تنفيذ المشروع -

 .االعالن عن المشروع وبدء تلقي طلبات االنضمام من المنظمات األهلية الناشئة -

 . بالمنظمات األهلية الناشئة طالبة االنضمامعقد مقابالت واجتماعات مبدئية  -
   تقدير الموقف االتفاق المبدئي على خطة التدخل المهني وعمل دراسة -
 .اعيد وأماكن التدريب موداالتفاق النهائي على خطة العمل وتحدي -

المنظمات األهلية الناشـئة المـشاركة      إجراء القياس القبلي للتدخل المهني على        -
 . بالمشروع

  :  المرحلة مجموعة خطواتهذه تضمنتو: المرحلة التخطيطية) ب  ( 
 .الشركاءلى استخالص نتائج الدراسة القبلية وعرضها ع -

 .الشركاءوضع خطة زمنية لبداية العمل تتفق مع نتائج الدراسة القبلية وآراء  -

   .التدخل الموارد المادية والبشرية التي يمكن أن تسهم في إنجاز برنامج حصر  -
توزيع األدوار والمسئوليات وتحديد متغيرات برنامج التدخل من اسـتراتيجيات           -

ضع البرنامج في صورته النهائيـة وتحديـد        مع و ...  وأدوات وأهداف    ومبادئ
 . موعد بداية تطبيق برنامج التدخل

 .اعالن برنامج التدريب النهائي واالتفاق عليه -

 :  المرحلة مجموعة خطواتهذه تضمنتو: المرحلة التنفيذية) ج ( 
 .للشركاءبداية برنامج التدخل بعقد مجموعة اجتماعات  -

 التمويـل وخاصـة المنظمـات األهليـة     عقد جماعات نقاشية حول أهمية تدبير  -
 .الناشئة

 .تنفيذ التدريبات الخاصة بتدبير التمويل الذاتي -

 .تنفيذ التدريبات الخاصة بتدبير التمويل الخارجي -

 .تنفيذ التدريبات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في التمويل -

 .متابعة االنشطة والتكليفات الخاصة بتدريبات تدبير التمويل -
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  :  المرحلة مجموعة خطواتهذه تضمنتو: المرحلة التقويمية)  د  (
 انهاء البرنامج التدريبي -

 .تكريم المشاركون في البرنامج -

 .تطبيق القياس البعدي للمشاركين في البرنامج -

 .قياس عائد التدخل المهني علي المشاركين -

  :نتائج الدراسة الميدانية: اًثامن
  : وصف مجتمع الدراسة) ١  ( 
المشاركين المنظمات األهلية الناشئة أعضاء لجان تدبير التمويل بوصف ) ٥(رقم ول جد

  ) ٥٦=ن( في     الدراسة         
 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي المتغیرات الكمیة م
 ٨ ٣٥ السن ١
 % ك النوع م
 ٣٠.٤ ١٧ ذكر ١
 ٦٩.٦ ٣٩ أنثى ٢

 ١٠٠ ٥٦ المجمـــوع
 % ك المؤھل العلمي م
 ١٩.٦ ١١ مؤھل متوسط ١
 ٥٨.٩ ٣٣ مؤھل جامعي ٢
 ٢١.٤ ١٢ دراسات علیا ٣

 ١٠٠ ٥٦ المجمـــوع
 % ك الوظیفة م
 ٨.٩ ٥ مدیر تنفیذي ١
 ٤١.١ ٢٣ عضو مجلس إدارة ٢
 ١٠.٧ ٦ مسئول برامج ٣
 ٣٩.٣ ٢٢ متطوع ٤

 ١٠٠ ٥٦ المجمـــوع
  :يوضح الجدول السابق أن

، سنة) ٣٥ ( هو المنظمات األهلية الناشئة  ر التمويل ب  أعضاء لجان تدبي  متوسط سن    -
ناث اإل هؤالء األعضاء هم من   أكبر نسبة من    ، و سنوات تقريباً ) ٨(وبانحراف معياري   

 %).٣٠.٤(نسبة منهم الذكور مثل بينما ، %)٦٩.٦(بنسبة 
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يليهـا  ، %)٥٨.٩( حاصلين علـي مؤهـل جـامعي بنـسبة          األعضاءأكبر نسبة من     -
، ثم الحاصلين علـي مؤهـل متوسـط      %)٢١.٤(سات عليا بنسبة    الحاصلين علي درا  

 %).١٩.٦(بنسبة 
ـ أعضاء  بمنظماتهم األهلية وظيفتهمأعضاء لجان تدبير التمويل   أكبر نسبة من     - لس ا مج

 برامج بنسبة   ين، ثم مسئول  %)٣٩.٣( بنسبة   ينيليها متطوع ، %)٤١.١( بنسبة   اتإدار
، وهو تنوع استهدفه الباحث عنـد  %)٨.٩( بنسبة ين تنفيذي ين، وأخيراً مدير  %)١٠.٧(

 .تكوين اللجان في بداية التدخل
أبعاد بناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجـال تـدبير           النتائج الخاصة ب   ) ٢  (

  :التمويل
 :تكوين ودعم لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة: البعد األول) أ ( 

 )  ٥٦=ن( لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئةبعد تكوين ودعم) ٦(رقم جدول 
 القیاس البعدي القیاس القبلي

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

لدي منظمتي األھلیة لجنة خاصة  ١
 بتدبیر التمویل

١ ٠ ٣ ٢ ٠.٢٣ ١.٠٥ 

٢ 
أمناء / توجد موافقة من مجلس إدارة 

المنظمة األھلیة بتشكیل لجنة تدبیر 
 التمویل

١ ٠ ٣ ٣ ٠.١٩ ١.٠٤ 

لدي منظمتي األھلیة توصیف واضح  ٣
 لمھام و أھداف لجنة تدبیر التمویل

٣ ٠.٢٣ ٢.٩٥ ٤ ٠.١٣ ١.٠٢ 

تم تكوین لجنة تدبیر التمویل علي  ٤
 أساس تكامل الخبرات بین أعضائھا

٢ ٠.١٣ ٢.٩٨ ٥ ٠ ١ 

٥ 
تمتلك لجنة تدبیر التمویل بمنظمتي 

األھلیة خطة استراتیجیة لتدبیر 
 التمویل

٥ ٠.٣١ ٢.٨٩ ٥ ٠ ١ 

٦ 
یوجد تبادل للخبرات بین لجنة تدبیر 

التمویل بمنظمتي ومثیالتھا في 
 المنظمات األخرى

٢ ٠.١٣ ٢.٩٨ ٣ ٠.١٩ ١.٠٤ 

تعقد لجنة تدبیر التمویل بمنظمتي  ٧
 تماعات دوریةاألھلیة اج

٦ ٠.٣٣ ٢.٨٨ ١ ٠.٢٦ ١.٠٧ 

یوجد نظام ملفات مستقل للجنة تدبیر  ٨
 التمویل بمنظمتي األھلیة

٤ ٠.٢٩ ٢.٩١ ٤ ٠.١٣ ١.٠٢ 
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 القیاس البعدي القیاس القبلي

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

یھتم أعضاء لجنة تدبیر التمویل  ٩
 بمنظمتي األھلیة بتطویر مھاراتھم

٢ ٠.١٣ ٢.٩٨ ٣ ٠.١٩ ١.٠٤ 

توجد خطة داخلیة لتحقیق استدامة  ١٠
  التمویل بمنظمتي األھلیةلجنة تدبیر

٥ ٠.٣١ ٢.٨٩ ٤ ٠.١٣ ١.٠٢ 

مستوى  ٠.٠٨ ١.٠٣ البعد ككل
 منخفض

مستوى  ٠.١٥ ٢.٩٥
 مرتفع

  :يوضح الجدول السابق أن
بالقياس بعد تكوين ودعم لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة          مستوى   -

لك وفقاً لترتيـب    ، ومؤشرات ذ  )١.٠٣(القبلي منخفض حيث بلغ المتوسط الحسابي       
جاء في الترتيب األول تعقد لجنة تدبير التمويل بمنظمتي األهلية          : المتوسط الحسابي 

وجاء بالترتيب الثاني لـدي منظمتـي       ، )١.٠٧(اجتماعات دورية بمتوسط حسابي     
وأخيراً تم تكوين لجنة    ، )١.٠٥(األهلية لجنة خاصة بتدبير التمويل بمتوسط حسابي        

وتمتلك لجنة تدبير التمويل    ، أساس تكامل الخبرات بين أعضائها    تدبير التمويل علي    
  ).١( لتدبير التمويل بمتوسط حسابي استراتيجيةبمنظمتي األهلية خطة 

مستوى بعد تكوين ودعم لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشـئة بالقيـاس         -
ـ )٢.٩٥(البعدي مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي        اً لترتيـب  ، ومؤشرات ذلك وفق

جاء في الترتيب األول لدي منظمتي األهلية لجنة خاصة بتـدبير        : المتوسط الحسابي 
أمناء المنظمة األهلية بتشكيل لجنة تدبير      / وتوجد موافقة من مجلس إدارة      ، التمويل

وجاء بالترتيب الثاني تم تكوين لجنة تـدبير التمويـل   ، )٣(التمويل بمتوسط حسابي  
ويوجد تبادل للخبرات بين لجنـة تـدبير        ، رات بين أعضائها  علي أساس تكامل الخب   

ويهتم أعضاء لجنة تدبير التمويل ، التمويل بمنظمتي ومثيالتها في المنظمات األخرى     
وأخيراً تعقـد لجنـة     ، )٢.٩٨(بمنظمتي األهلية بتطوير مهاراتهم بمتوسط حسابي       

 ).٢.٨٨(ي تدبير التمويل بمنظمتي األهلية اجتماعات دورية بمتوسط حساب
وتشير هذه الفروق بين القياسين القبلي والبعدي إلي فاعلية برنامج التدخل المهنـي          

 فـي   لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل           
  .تكوين ودعم لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئةالبعد الخاص ب
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ائج تطبيق استمارة تقدير عائد التدخل المهني في هذا الهـدف           وأكدت علي ذلك نت   
 ٩٨.٢الخاص بتكوين ودعم لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة، حيث بينت أن            

% ٩٢.٩من المشاركين في البرنامج يرون أن هذا الهدف قد تحقق بدرجة كبيرة، وأن              % 
ة قد استفادوا من أنشطة هذا الهدف، بينما       منهم يرون أن كل أعضاء اللجنة بمنظمته األهلي       

منهم يرون أن جميع االعضاء من كل المنظمات المشاركة قـد اسـتفادوا مـن              % ٨٥.٧
من المشاركين في البرنامج راضون بشكل تـام عـن           % ٩٤.٦أنشطة هذا الهدف، وأن     
من المشاركين في البرنامج يرون أن الوقت المخصص         % ٨٧.٥تحقيق هذا الهدف، وأن     

 .ألنشطة هذا الهدف كان مناسباً
بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشـئة    : البعد الثاني  ) ب( 

  :في مجال التمويل الذاتي
بعد بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في ) ٧(رقمجدول 

 )  ٥٦=ن(مجال التمويل الذاتي
 القیاس البعدي القیاس القبلي

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

یمتلك أعضاء لجنة تدبیر التمویل معارف  ١
 ١ ٠ ٣ ١ ٠.٣١ ١.١١ جیدة حول مصادر التمویل الذاتي

لدي أعضاء اللجنة مھارة استقطاب أعضاء  ٢
 ٤ ٠.٣٥ ٢.٨٦ ٣ ٠ ١ للمنظمة األھلیة لزیادة االشتراكاتجدد 

یمتلك أعضاء اللجنة مھارة تنفیذ حمالت  ٣
 ٢ ٠.١٩ ٢.٩٦ ٣ ٠ ١ تدبیر التمویل الذاتي

لدي أعضاء اللجنة المعارف القانونیة  ٤
 ٥ ٠.٤١ ٢.٧٩ ١ ٠.٣١ ١.١١ الخاصة بعملیات جمع التبرعات

مالت یمارس أعضاء اللجنة مھارة تخطیط ح ٥
 ٣ ٠.٢٦ ٢.٩٣ ٣ ٠ ١ تدبیر التمویل الذاتي

یمتلك أعضاء اللجنة مھارة جمع التبرعات  ٦
 ٣ ٠.٢٦ ٢.٩٣ ٢ ٠.٢٩ ١.٠٩ من أعضاء الجمعیة الداخلیین

لدي أعضاء اللجنة مھارة تقییم حمالت تدبیر  ٧
 ٧ ٠.٥ ٢.٤٣ ٣ ٠ ١ التمویل الذاتي

لدي أعضاء لجنة تدبیر التمویل معارف جیدة  ٨
 ٢ ٠.١٩ ٢.٩٦ ٣ ٠ ١ أسالیب تدبیر التمویل الذاتيب

أعضاء اللجنة لدیھم مھارة ابتكار أنشطة  ٩
 ٦ ٠.٤٤ ٢.٧٥ ٣ ٠ ١ مدرة للدخل لزیادة إیرادات الجمعیة الذاتیة

لدي أعضاء اللجنة مھارة متابعة حمالت  ١٠
 ٥ ٠.٤١ ٢.٧٩ ٣ ٠ ١ تدبیر التمویل الذاتي

مستوى  ٠.٠٨ ١.٠٣ البعد ككل
مستوى  ٠.١٧ ٢.٨٤ فضمنخ

 مرتفع
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  :يوضح الجدول السابق أن
مستوى بعد بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في             -

، )١.٠٣(مجال التمويل الذاتي بالقياس القبلي منخفض حيث بلغ المتوسط الحـسابي            
ول يمتلـك   جاء فـي الترتيـب األ     : ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي     

ولـدي  ، أعضاء لجنة تدبير التمويل معارف جيدة حول مـصادر التمويـل الـذاتي      
أعضاء اللجنة المعارف القانونية الخاصة بعمليات جمع التبرعات بمتوسط حـسابي           

وجاء بالترتيب الثاني يمتلك أعضاء اللجنة مهارة جمـع التبرعـات مـن         ، )١.١١(
 عدد من العبارات مثـل  وأخيراً، )١.٠٩(أعضاء الجمعية الداخليين بمتوسط حسابي  

وأعضاء اللجنة لديهم ، لدي أعضاء اللجنة مهارة متابعة حمالت تدبير التمويل الذاتي        
  ).١(ات الجمعية الذاتية بمتوسط حسابيمهارة ابتكار أنشطة مدرة للدخل لزيادة إيراد

الناشئة في  مستوى بعد بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية            -
، )٢.٨٤(مجال التمويل الذاتي بالقياس البعدي مرتفع حيث بلغ المتوسط الحـسابي            

جاء فـي الترتيـب األول يمتلـك        : ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي     
أعضاء لجنة تدبير التمويل معارف جيدة حول مصادر التمويـل الـذاتي بمتوسـط              

لك أعضاء اللجنة مهارة تنفيذ حمالت تـدبير        وجاء بالترتيب الثاني يمت   ، )٣(حسابي  
ولدي أعضاء لجنة تدبير التمويل معارف جيـدة بأسـاليب تـدبير            ، التمويل الذاتي 

وأخيراً لدي أعضاء اللجنة مهـارة تقيـيم        ، )٢.٩٦(التمويل الذاتي بمتوسط حسابي     
 ).٢.٤٣(حمالت تدبير التمويل الذاتي بمتوسط حسابي 

ياسين القبلي والبعدي إلي فاعلية برنامج التدخل المهنـي      وتشير هذه الفروق بين الق    
 فـي   لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل           

بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في مجال           البعد الخاص ب  
  .التمويل الذاتي

طبيق استمارة تقدير عائد التدخل المهني في هذا الهدف الخاص          وأكدت علي ذلك نتائج ت    
ببناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في مجال التمويل الذاتي، حيث 

من المشاركين في البرنامج يرون أن هذا الهدف قد تحقق بدرجة كبيرة، وأن              % ٨٩.٣بينت أن   
اء اللجنة بمنظمته األهلية قد استفادوا من أنشطة هذا الهـدف،           منهم يرون أن كل أعض    % ٨٢.١
منهم يرون أن جميع االعضاء من كل المنظمات المشاركة قد استفادوا من أنشطة             % ٧٦.٨بينما  
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من المشاركين في البرنامج راضون بشكل تام عن تحقيق هذا الهدف،  % ٩١.١هذا الهدف، وأن   
ج يرون أن الوقت المخصص ألنشطة هذا الهدف كـان          من المشاركين في البرنام   % ٧٨.٦وأن  
 .مناسباً

بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشـئة      : البعد الثالث  ) ج( 
  :في مجال التمويل الخارجي

بعد بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة ) ٨(رقم جدول 
 )  ٥٦=ن (لخارجيافي مجال التمويل 

 القیاس البعدي القیاس القبلي

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

یمارس أعضاء اللجنة آلیات تحدید  ١
 ٤ ٠.٣١ ٢.٨٩ ١ ٠.٢٦ ١.٠٧ الممولین الخارجیین المناسبین

جنة معارف قانونیة یمتلك أعضاء الل ٢
 ٣ ٠.٢٩ ٢.٩١ ٣ ٠.١٩ ١.٠٤ جیدة حول التمویل الخارجي

٣ 
تستھدف اللجنة بناء شراكات 
تمویلیة خارجیة مستدامة مع 

 الممولین الوطنیین
٦ ٠.٣٧ ٢.٨٤ ٤ ٠.١٣ ١.٠٢ 

٤ 
توجد مھارة جیدة لدي أعضاء 
اللجنة في استھداف المانحین 

 الدولیین
١ ٠.١٣ ٢.٩٨ ٣ ٠.١٩ ١.٠٤ 

تمتلك اللجنة اتصاالت جیدة بأفرع  ٥
 ٧ ٠.٣٩ ٢.٨٢ ٤ ٠.١٣ ١.٠٢ المنظمات الدولیة المانحة في مصر

٦ 
لدي أعضاء اللجنة إحاطة بغالبیة 
مصادر التمویل الخارجي المتاحة 

 في مصر
٨ ٠.٤٣ ٢.٧٧ ٢ ٠.٢٣ ١.٠٥ 

٧ 
یمتلك أعضاء اللجنة مھارة 
التفاوض مع المانحین في 
 ةمشروعات التنمیة الممول

١ ٠.١٣ ٢.٩٨ ٥ ٠ ١ 

٨ 
یجید أعضاء اللجنة عملیة كتابة 

مقترحات المشاریع المقدمة 
 للممولین

٢ ٠.٢٦ ٢.٩٣ ٣ ٠.١٩ ١.٠٤ 

٩ 
لدي أعضاء اللجنة مھارة إقامة 

عالقات العمل الناجحة مع الممولین 
 الخارجیین

٥ ٠.٣٥ ٢.٨٦ ٣ ٠.١٩ ١.٠٤ 

١٠ 
یسعي أعضاء اللجنة إلي تحقیق 

ل الخارجي لمشاریع استدامة التموی
 المنظمة

٩ ٠.٤٧ ٢.٦٨ ٤ ٠.١٣ ١.٠٢ 

مستوى  ٠.٠٧ ١.٠٣ البعد ككل
 منخفض

مستوى  ٠.١٦ ٢.٨٧
 مرتفع
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  :يوضح الجدول السابق أن
مستوى بعد بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في             -

متوسـط الحـسابي    مجال التمويل الخارجي بالقياس القبلي منخفض حيـث بلـغ ال          
جاء فـي الترتيـب األول   : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي  )١.٠٣(

يمارس أعضاء اللجنة آليات تحديد الممولين الخارجيين المناسبين بمتوسط حـسابي           
وجاء بالترتيب الثاني لدي أعضاء اللجنة إحاطة بغالبية مصادر التمويـل           ، )١.٠٧(

وأخيراً يمتلك أعضاء اللجنـة  ، )١.٠٥(متوسط حسابي الخارجي المتاحة في مصر ب    
  ).١(مهارة التفاوض مع المانحين في مشروعات التنمية الممولة بمتوسط حسابي 

مستوى بعد بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في             -
، )٢.٨٧(بي  مجال التمويل الخارجي بالقياس البعدي مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسا         

جاء في الترتيب األول توجد مهارة      : ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي     
ويمتلك أعـضاء اللجنـة     ، جيدة لدي أعضاء اللجنة في استهداف المانحين الدوليين       

مهارة التفاوض مع المانحين في مشروعات التنميـة الممولـة بمتوسـط حـسابي              
 أعضاء اللجنة عملية كتابة مقترحات المشاريع       وجاء بالترتيب الثاني يجيد   ، )٢.٩٨(

وأخيراً يسعي أعضاء اللجنة إلي تحقيق      ، )٢.٩٣(المقدمة للممولين بمتوسط حسابي     
 ).٢.٦٨(استدامة التمويل الخارجي لمشاريع المنظمة بمتوسط حسابي 

وتشير هذه الفروق بين القياسين القبلي والبعدي إلى فاعلية برنامج التدخل المهنـي          
 فـي   طريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل           ل

 لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في مجال         قدرات أعضاء بناء  البعد الخاص ب  
  .التمويل الخارجي

وأكدت علي ذلك نتائج تطبيق استمارة تقدير عائد التدخل المهني في هذا الهـدف              
خاص ببناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشـئة فـي مجـال           ال

من المشاركين في البرنامج يـرون أن هـذا          % ٩٤.٦التمويل الخارجي، حيث بينت أن      
منهم يرون أن كل أعضاء اللجنة بمنظمتـه        % ٨٩.٣الهدف قد تحقق بدرجة كبيرة، وأن       
منهم يرون أن جميع االعـضاء     % ٨٢.١لهدف، بينما   األهلية قد استفادوا من أنشطة هذا ا      

مـن   % ٩٢.٩من كل المنظمات المشاركة قد استفادوا من أنـشطة هـذا الهـدف، وأن          



  
  
  
 

 ٧٧٥

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

مـن  % ٨٥.٧المشاركين في البرنامج راضون بشكل تام عن تحقيق هـذا الهـدف، وأن             
 .المشاركين في البرنامج يرون أن الوقت المخصص ألنشطة هذا الهدف كان مناسباً

بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في : البعد الرابع ) د( 
  :مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتدبير التمويل

بعد بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة ) ٩ ( رقمجدول
 )  ٥٦=ن( التمويلفي مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتدبير

 القیاس البعدي القیاس القبلي

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

یمتلك أعضاء اللجنة خبرة جیدة في التعامل  ١
 ٢ ٠.٢٩ ٢.٩١ ١ ٠.٤٧ ١.٣٢ مع وسائل االتصال االلكترونیة

عضاء اللجنة معارف جیدة حول أدوات لدي أ ٢
 ٢ ٠.٢٩ ٢.٩١ ٣ ٠.١٩ ١.٠٤ تكنولوجیا المعلومات للمنظمات

یساعد أعضاء اللجنة القائمین علي الموقع   ٣
 ٤ ٠.٣٧ ٢.٨٤ ٤ ٠ ١ االلكتروني للمنظمة لتدبیر التمویل

٤ 
لدي أعضاء اللجنة المھارة في توظیف 
ل وسائل التواصل االجتماعیة لتدبیر التموی

 للمنظمة
٥ ٠.٣٩ ٢.٨٢ ٤ ٠ ١ 

یساھم أعضاء لجنة تدبیر التمویل في تسویق  ٥
 ١ ٠.٢٦ ٢.٩٣ ٢ ٠.٢٦ ١.٠٧ المنظمة وخدماتھا الكترونیًا

لدي أعضاء اللجنة معارف جیدة بطرق تدبیر  ٦
 ٧ ٠.٤٤ ٢.٧٥ ٣ ٠.١٩ ١.٠٤ التمویل باستخدام تكنولوجیا المعلومات

التواصل تستخدم اإلعالنات عبر وسائل  ٧
 ١ ٠.٢٦ ٢.٩٣ ٣ ٠.١٩ ١.٠٤ االجتماعي لتدبیر التمویل للمنظمة األھلیة

٨ 
یمتلك أعضاء اللجنة معارف جیدة باألطر 
القانونیة لعمل المنظمات األھلیة في الفضاء 

 االلكتروني
٦ ٠.٤١ ٢.٧٩ ٣ ٠.١٩ ١.٠٤ 

یتم التواصل باستخدام تكنولوجیا المعلومات  ٩
 ١ ٠.٢٦ ٢.٩٣ ٤ ٠ ١  التمویل للمنظمةمع بعض المانحین لتدبیر

لدي أعضاء اللجنة المھارة في التعامل مع  ١٠
 ٨ ٠.٤٥ ٢.٧٣ ٤ ٠ ١ منظمات المجتمع االفتراضي

 ٠.٠٨ ١.٠٥ البعد ككل
مستوى 
 ٠.٢٣ ٢.٨٥ منخفض

مستوى 
 مرتفع

  :يوضح الجدول السابق أن
األهلية الناشئة في   مستوى بعد بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات           -

مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتدبير التمويل بالقياس القبلي منخفض حيث بلغ           
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جاء في  : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي      )١.٠٥(المتوسط الحسابي   
الترتيب األول يمتلك أعضاء اللجنة خبرة جيدة في التعامل مـع وسـائل االتـصال           

وجاء بالترتيب الثاني يساهم أعـضاء لجنـة        ، )١.٣٢(سط حسابي   االلكترونية بمتو 
، )١.٠٧(تدبير التمويل في تسويق المنظمة وخدماتها الكترونياً بمتوسـط حـسابي            

لدي أعضاء اللجنة المهارة في التعامل مع منظمات المجتمـع          عبارات مثل    وأخيراً  
  ).١(االفتراضي بمتوسط حسابي 

لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في       مستوى بعد بناء قدرات أعضاء       -
مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتدبير التمويل بالقياس البعدي مرتفع حيث بلـغ     

جاء في  : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي      )٢.٨٥(المتوسط الحسابي   
ظمـة وخـدماتها   الترتيب األول يساهم أعضاء لجنة تدبير التمويل في تـسويق المن         

وتستخدم اإلعالنات عبر وسائل التواصل االجتمـاعي لتـدبير التمويـل           ، الكترونياً
ويتم التواصل باستخدام تكنولوجيا المعلومات مع بعض المـانحين         ، للمنظمة األهلية 

وجاء بالترتيـب الثـاني يمتلـك       ، )٢.٩٣(لتدبير التمويل للمنظمة بمتوسط حسابي      
ولدي أعضاء  ، ي التعامل مع وسائل االتصال االلكترونية     أعضاء اللجنة خبرة جيدة ف    

اللجنة معارف جيدة حول أدوات تكنولوجيا المعلومات للمنظمات بمتوسط حـسابي           
وأخيراً لدي أعضاء اللجنة المهارة في التعامل مـع منظمـات المجتمـع             ، )٢.٩١(

 ).٢.٧٣(االفتراضي بمتوسط حسابي 
لي والبعدي إلي فاعلية برنامج التدخل المهنـي     وتشير هذه الفروق بين القياسين القب     

 فـي   لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل           
بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في مجال           البعد الخاص ب  

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات لتدبير التمويل
دت علي ذلك نتائج تطبيق استمارة تقدير عائد التدخل المهني في هذا الهـدف              وأك

الخاص ببناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشـئة فـي مجـال           
من المشاركين في    % ٩١.١استخدام تكنولوجيا المعلومات لتدبير التمويل، حيث بينت أن         

منهم يـرون أن كـل   % ٨٥.٧حقق بدرجة كبيرة، وأن البرنامج يرون أن هذا الهدف قد ت      
مـنهم  % ٨٠.٤أعضاء اللجنة بمنظمته األهلية قد استفادوا من أنشطة هذا الهدف، بينمـا             

يرون أن جميع االعضاء من كل المنظمات المشاركة قد استفادوا من أنشطة هذا الهـدف،    
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ق هذا الهدف، وأن    من المشاركين في البرنامج راضون بشكل تام عن تحقي         % ٩٤.٦وأن  
من المشاركين في البرنامج يرون أن الوقت المخصص ألنشطة هذا الهدف كان            % ٨٢.١
 .مناسباً

مستوى أبعاد بناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير : إجمالي االبعاد ) ه( 
 :التمويل ككل

 مجال تدبير التمويل مستوى أبعاد بناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في) ١٠(جدول 
 ككل

  م القیاس البعدي القیاس القبلي
 

  مجتمع الدراسة
  

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

بعد تكوین ودعم لجان تدبیر التمویل  ١
 ١ ٠.١٥ ٢.٩٥ ٣ ٠.٠٨ ١.٠٣ بالمنظمات األھلیة الناشئة

عد بناء قدرات أعضاء لجان تدبیر ب ٢
 ٤ ٠.١٧ ٢.٨٤ ٣ ٠.٠٨ ١.٠٣ التمویل في مجال التمویل الذاتي

بعد بناء قدرات أعضاء لجان تدبیر  ٣
 ٢ ٠.١٦ ٢.٨٧ ٢ ٠.٠٧ ١.٠٣ التمویل في مجال التمویل الخارجي

٤ 
بعد بناء قدرات أعضاء لجان تدبیر 

التمویل في مجال استخدام تكنولوجیا 
 .لتدبیر التمویلالمعلومات 

٣ ٠.٢٣ ٢.٨٥ ١ ٠.٠٨ ١.٠٥ 

مستوى  ٠.٠٤ ١.٠٤ األبعاد ككل
 منخفض

مستوى  ٠.١٦ ٢.٨٨
 مرتفع

  : يوضح الجدول السابق أن
مستوى أبعاد بناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل ككـل              -

 ذلك وفقـاً    ، ومؤشرات )١.٠٤(بالقياس القبلي منخفض حيث بلغ المتوسط الحسابي        
جاء في الترتيب األول بعد بناء قدرات أعـضاء لجـان           : لترتيب المتوسط الحسابي  

تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في مجال استخدام تكنولوجيـا المعلومـات            
وجاء بالترتيب الثاني بعـد بنـاء قـدرات    ، )١.٠٥(لتدبير التمويل بمتوسط حسابي  
المنظمات األهلية الناشئة في مجال التمويل الخـارجي        أعضاء لجان تدبير التمويل ب    

وأخيراً بعد تكوين ودعم    ، )٠.٠٧(وبانحراف معياري   ، )، )١.٠٣(بمتوسط حسابي   
وبعد بناء قدرات أعضاء لجان تدبير      ، لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة     

بمتوسـط حـسابي    التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في مجال التمويـل الـذاتي           
  ).٠.٠٨(وبانحراف معياري ، )١.٠٣(
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مستوى أبعاد بناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل ككـل              -
، ومؤشرات ذلـك وفقـاً   )٢.٨٨(بالقياس البعدي مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي   

ـ          : لترتيب المتوسط الحسابي   دبير جاء في الترتيب األول بعد تكوين ودعم لجـان ت
وجاء بالترتيب الثـاني    ، )٢.٩٥(التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة بمتوسط حسابي       

بعد بناء قدرات أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة فـي مجـال              
وأخيراً بعد بناء قدرات أعضاء لجـان       ، )٢.٨٧(التمويل الخارجي بمتوسط حسابي     

ة الناشئة في مجال التمويل الذاتي بمتوسط حـسابي         تدبير التمويل بالمنظمات األهلي   
)٢.٨٤.( 
  :اختبار الفروض: تاسعاً

الفرعيـة،  اختبار الفرض الرئيس للدراسة وفروضه      فيما يلي سوف يقوم الباحث ب     
توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بـين       "  :حيث قامت الدراسة علي فرض رئيس مؤداه      

أعضاء لجـان    لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات       قبل وبعد تطبيق برنامج التدخل المهني     
  ".المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل لصالح القياس البعديتدبير التمويل ب

داللة الفروق بين متوسطات درجات القياس القبلي والقياس البعدي ) ١١(جدول 
المنظمات  تدبير التمويل بأعضاء لجانللجماعة التجريبية فيما يتعلق ببناء لبناء قدرات 

  األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل
 األبعاد م

ات
اس

لقی
ا

 

المتوسط  )ن(العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 (df)الحریة 

 الداللة tقیمة 

 ٠.٠٨ ١.٠٣ ٥٦ قبل
بعد تكوین ودعم لجان تدبیر  ١

 ٠.١٥ ٢.٩٥ ٥٦ بعد التمویل 
٨٨.٦٣١ ٥٥ ** 

 ٠.٠٨ ١.٠٣ ٥٦ قبل

 التمویل الذاتيبعد  ٢
 ٠.١٧ ٢.٨٤ ٥٦ بعد

٦٨.٢٢٠ ٥٥ ** 

 ٠.٠٧ ١.٠٣ ٥٦ قبل
 ** ٧٥.٧٤٥ ٥٥ ٠.١٦ ٢.٨٧ ٥٦ بعد بعد التمویل الخارجي ٣

 ٠.٠٨ ١.٠٥ ٥٦ قبل
بعد استخدام تكنولوجیا  ٤

 ٠.٢٣ ٢.٨٥ ٥٦ بعد المعلومات لتدبیر التمویل
٥٦.٥٥٥ ٥٥ ** 

 ٠.٠٤ ١.٠٤ ٥٦ قبل
 ككلاألبعاد 

 ٠.١٦ ٢.٨٨ ٥٦ بعد
٨٣.٩٢٣ ٥٥ ** 

  )٠.٠٥(معنوي عند )                                         * ٠.٠١(معنوي عند ** 
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  :يوضح الجدول السابق أن
بـين متوسـطات    ) ٠.٠١(توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى معنويـة           -

بعدي للجماعة التجريبية فيما يتعلق بتكـوين ودعـم         درجات القياس القبلي والقياس ال    
مما يشير إلـى    . لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة لصالح القياس البعدي        

فاعلية برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات المنظمـات األهليـة        
الفرعي األول للدراسة والذي   مما يجعلنا نقبل الفرض     . الناشئة في مجال تدبير التمويل    

توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين قبل وبعد تطبيـق برنـامج التـدخل              : " مؤداه
المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تكوين             

  ".ودعم لجان تدبير التمويل لصالح القياس البعدي
بـين متوسـطات    ) ٠.٠١(عند مستوى معنويـة     توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً       -

درجات القياس القبلي والقياس البعدي للجماعة التجريبية فيما يتعلـق ببنـاء قـدرات              
أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في مجال التمويل الذاتي لصالح            

نظـيم المجتمـع    مما يشير إلى فاعلية برنامج التدخل المهني لطريقة ت        . القياس البعدي 
ممـا يجعلنـا نقبـل      . لبناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل        

توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين      : " الفرض الفرعي الثاني للدراسة والذي مؤداه     
قبل وبعد تطبيق برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات المنظمات            

 ".اشئة في مجال تدبير التمويل الذاتي لصالح القياس البعدياألهلية الن
بـين متوسـطات    ) ٠.٠١(توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى معنويـة           -

درجات القياس القبلي والقياس البعدي للجماعة التجريبية فيما يتعلـق ببنـاء قـدرات              
ل التمويـل الخـارجي     أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في مجا        

مما يشير إلى فاعلية برنامج التدخل المهنـي لطريقـة تنظـيم       . لصالح القياس البعدي  
ممـا يجعلنـا   . المجتمع لبناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل    

توجـد فـروق جوهريـة دالـة      : " نقبل الفرض الفرعي الثالث للدراسة والذي مؤداه      
بل وبعد تطبيق برنامج التدخل المهني لطريقة تنظـيم المجتمـع لبنـاء          إحصائياً بين ق  

قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل الخـارجي لـصالح القيـاس     
 ".البعدي

بـين متوسـطات    ) ٠.٠١(توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى معنويـة           -
لتجريبية فيما يتعلـق ببنـاء قـدرات        درجات القياس القبلي والقياس البعدي للجماعة ا      

أعضاء لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة في مجال اسـتخدام تكنولوجيـا      
مما يشير إلى فاعلية برنامج التـدخل  . المعلومات لتدبير التمويل لصالح القياس البعدي  
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 مجال تـدبير    المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات المنظمات األهلية الناشئة في         
توجد فروق  : " مما يجعلنا نقبل الفرض الفرعي الرابع للدراسة والذي مؤداه        . التمويل

جوهرية دالة إحصائياً بين قبل وبعد تطبيق برنامج التدخل المهنـي لطريقـة تنظـيم               
المجتمع لبناء قدرات المنظمات األهلية الناشـئة فـي مجـال اسـتخدام تكنولوجيـا               

 ".ويل لصالح القياس البعديالمعلومات لتدبير التم
بـين متوسـطات    ) ٠.٠١(توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى معنويـة           -

درجات القياس القبلي والقياس البعدي للجماعة التجريبية فيما يتعلـق ببنـاء قـدرات              
ممـا  . المنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل ككل لصالح القياس البعـدي           

علية برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات المنظمات          يشير إلى فا  
مما يجعلنا نقبل الفـرض الـرئيس للدراسـة      . األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل     

توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين قبل وبعـد تطبيـق برنـامج             : " والذي مؤداه 
 قدرات المنظمات األهلية الناشئة في مجال       التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء     

 ".تدبير التمويل لصالح القياس البعدي
  .النتائج العامة وتوصيات الدراسة: عاشراً

تشير النتائج العامة إلي صحة الفرض الرئيس للدراسة وصحة فروضها الفرعية، مما             -
رات المنظمات  فاعلية برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قد        يؤكد علي   

  .األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل
بعـد  كما توضح النتائج أن برنامج التدخل المهني ووفقاً ألبعاده كان أكثر تأثيراً فـي                -

 تاله بعد التمويل الخارجي     تكوين ودعم لجان تدبير التمويل بالمنظمات األهلية الناشئة       
 .، وفي األخير بعد التمويل الذاتيلتمويلاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتدبير ابعد ثم 

  :وتوصي الدراسة بما يلي
ضرورة تقديم مزيد من الدعم المهني للمنظمات األهلية الناشئة في مجال تدبير التمويل              -

 .الذاتي من خالل تدخالت مهنية وتدريبات ومشروعات مجتمعية مهنية

 علـي وجـود خطـط    ناشئةاألهلية ال  بالمنظمات التمويل تدبير ضرورة أن تعمل لجان    -
 .استدامة التمويل، وأن يتم بناء قدراتها في هذا الصدد التمويل لتحقيق لتدبير استراتيجية

 لزيـادة  للـدخل  مـدرة  أنـشطة  ابتكار اللجان علي تمكين أنفسهم من أن يعمل أعضاء   -
 .الذاتي التمويل تدبير حمالت الذاتية، وبناء مهاراتهم الخاصة بتقييم الجمعية إيرادات

 .لمنظماتهم األهلية الخارجي التمويل استدامة تحقيق أن تسعي اللجان إلي -



  
  
  
 

 ٧٨١

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

  مراجع البحث
  :المراجع العربية) أ(

، الجريدة "قانون تنظيم ممارسة العمل األهلي" ٢٠١٩ لسنة ١٤٩القانون رقم ). ٢٠١٩. (الجمهورية، ديوان رئاسة
  .٢٠١٩ أغسطس ١٩في ) ب( مكرر٣٣الرسمية، العدد 

: تنمية الموارد الشرية والمالية في المنظمات الخيرية، الواليات المتحدة االمريكية). ١٩٩٦. (ليمان بن عليالعلي، س
  .مؤسسة أمانة

المكتب الجامعي : تنظيم المجتمع المعاصر بين النظرية والتطبيق، اإلسكندرية). ٢٠١٩. (الهواري، عادل رضوان
  .الحديث

، رسالة ماجستير االشتراكيالجمعيات والمؤسسات الخاصة فى المجتمع تمويل ). ١٩٧٧. (أحمد، تومادر مصطفى
   .غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

  .مكتبة لبنان: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بيروت). ١٩٩٣. (بدوي، أحمد زكي
الصالح االجتماعي بالمجتمع العربي تفعيل الجمعيات الخيرية التطوعية في ضوء سياسات ا). ٢٠٠٥. (بركات، وجدي

المعاصر، بحث منشور في المؤتمر العلمي الثامن عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، المجلد 
  .الخامس

المتغيرات المؤسسية والمجتمعية المرتبطة ببناء القدرات التمويلية ). ٢٠١١ -أكتوبر . (رشوان، أحمد صادق
، بحث منشور فى مجلة "دراسة من منظور طريقة تنظيم المجمع"  في مجال التنميةللجمعيات األهلية العاملة

دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، العدد الحادي 
  .والثالثون، المجلد السادس

توت للدعاية : ، القاهرة" أسس ومبادئ " مجتمع تنظيم ال). ١٩٨٦. (زيتون، أحمد وفاء، عبد العال، عبد الحليم رضا
  .والنشر

ممارسة تنظيم المجتمع في االجهزة والمنظمات المجتمعية، ). ٢٠٠٩. ( مصطفي، هالةمحمد،عبد الفتاح، 
  .المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية

ألهلية، القاهرة، بحث منشور أخطاء أساليب تنمية الموارد المالية بالمؤسسات ا). ١٩٩٢. (عبد اللطيف، رشاد أحمد
  .في المؤتمر العلمي السادس، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

دار : تنمية المنظمات االجتماعية، مدخل مهني لطريقة تنظيم مجتمع، االسكندرية). ٢٠٠٧. (عبد اللطيف، رشاد أحمد
  .٢الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،ط

  .الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات: القاهرة، رة التنميةمشكالت إدا). ٢٠١٠.(عزام، إدريس
  .مكتبة الصفوة: إدارة المؤسسات االجتماعية، الفيوم). ١٩٩٨. (المعاطيعلي، ماهر أبو 

منظمات المرأة والدفاع والرأي والتنمية فى مصر، " العمل األهلي والتغير االجتماعى). ١٩٩٨. (أمانيقنديل، 
  .ز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهراممرك: القاهرة

الشبكة العربية :  للمنظمات األهلية في الدول العربية، القاهرةواالجتماعياإلسهام االقتصادي ). ١٩٩٩. (أمانيقنديل، 
  .للمنظمات األهلية

سات السياسية مركز الدرا: المجتمع المدني في مصر في مطلع ألفية جديدة، القاهرة). ٢٠٠٠. (قنديل، أماني
  .واالستراتيجية باألهرام
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تقويم خدمات الجمعيات األهلية لمكافحة المخدرات دراسة مطبقة على الجمعية ). ٢٠٠١. (محروس، منى طه
المصرية لمنع المعسكرات ومكافحة المخدرات بالقاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة 

  .االجتماعية، جامعة حلوان
، "األدوار والمسئوليات في ظل النظام العالمي الجديد" العمل االجتماعي التطوعي). ٢٠١٨. (د الفتاحناجي، أحمد عب
  .المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية

تقدير االحتياجات التدريبية للجمعيات األهلية كمؤشر تخطيطي لبناء قدراتها، بحث ). ٢٠٠٧. (هاشم، صالح أحمد
نمية والتخطيط، معهد التخطيط القومي، القاهرة، العدد الخامس عشر، المجلد منشور فى المجلة المصرية للت

   .الثاني
  :المراجع االجنبية) ب(
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