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  ختصص ختطيط اجتماعي، قسم اخلدمة االجتماعية وتنمية ا
تمع،
   كلية الرتبية بالدقهلية، جامعة األزهر

  طلعت مصطفى السروجي/ د.أ
أستاذ التخطيط االجتمتاعي وعميد املعهد العايل للخدمة االجتماعية باالسكندرية 

  سابقا، وعميد كلية اخلدمة االجتماعية حبلوان سابقا 

  حممد أبو احلمد سيد أمحد/ د.أ
  ، جامعة األزهركلية الرتبية بالقاهرة قسم اخلدمة االجتماعية وتنمية ا
تمع،

  صاحل صربي حجازي/ د.م.أ

  اخلدمة االجتماعية وتنمية ا
تمع، كلية الرتبية بالدقهلية، جامعة األزهرقسم 
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�ح لتفعيل دو منظمات ا��تمع املد	ي ملواج�ة �رتصو مق شكالت املر

 التمو/لية باستخدام ا()وار ا��تم'&


، دمحم أبو ا��مد سيد أحمد، �1ا�ي ع�
 ز�ي ع�
 الشر�ي��� يصا�- ص+* ، وطلعت مصطفى السر

  .ي0/از

�ر   .زقسم ا�<دمة =جتماعية وتنمية ا:/تمع، �لية ال7*بية بالدق5لية، جامعة 2

 hany119985@gmail.com:  للباحث الرئDسال+*يد Aلك7*و�ي1

  :املستخلص


 تصو مق7*ح لتفعيل  دو منظمات ا:/تمع امل Pاسة التوصل إ راسSTدفت الد ر د�ي ملواج5ـة ر

مـــشكالتھ التمو`ليـــة باســـتخدام ا��ـــوار ا:/تم[ـــ
، مـــن خـــالل عينـــة مـــن أعـــضاء منظمـــات ا:/تمـــع 

 
فــــع كفـــاءة منظمــــات ا:/تمـــع املــــد�ي bــــ راملـــد�ي إلجــــراء البحـــث علــــSjم، حيـــث يتطلــــب تحقيــــق ذلـــك 

ليــة الnـــ� pع7*ضــ5ا والnـــ� تقــف عقبـــة bــ
  تحقيـــق ال5ــدف املرجـــو م Sqــا bـــ
 مواجST5ــا للمـــشكالت التم̀و

املـساعدة لل5ـدف املرجـو مـن ا�/5ـود الnـ� تبـذل مـن قبـل الدولـة مـن أجـل   لتحقيـقخدمـة ا:/تمـع،

تجــــسيد تقـــديم ا�<ــــدمات ألفــــراد ا:/تمــــع ولكــــن ج5ــــود الدولـــة وحــــد�ا ال تكفــــي لتقــــديم ا�<ــــدمات 

ـــــة وتطبيقيـــــة لتحـــــسwن ا�<ـــــدمات الnـــــ� تقـــــدم5ا  ـــة الnـــــ� انzثقـــــت عـــــن فلـــــسفات نظ̀ر 2مثلــــة الواقعيــ

اسات, معيات �2ليةا�/ اسات والبحوث العلمية ال�n  رتوجيھ الد روالبحوث إP~ �ذا النمط من الد

ة بمنظمـــات ا:/تمـــع املـــد�ي  رت�ـــ* أ�ميـــة ا��ـــوار ا:/تم[ـــ
 ودو وذلـــك باســـتخدام ا��ـــوار ا:/تم[ـــ
 ي

اســة ع�ــ~ مــن�� املــ�- =جتمــا� 
 رالفعـال واملثمــر ع�ــ
 �افــة ا�/5ــات داخــل ا:/تمـع،  واعتمــدت الد

مفردة ) 50(وذلك باستخدام أداة استzيان طبقت ع�~ عينة من أعضاء ا�/معيات �2لية عدد�م 

  .من العاملwن بقطاع التمو`ل بمنظمات ا:/تمع املد�ي

  ا��وار ا:/تم[
، شكالت التمو`لية، املردو منظمات ا:/تمع املد�ي  :الDلمات املفتاحية
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organizations to confront its funding problems using 
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Abstract:  

The study aimed to arrive at a proposed vision to activate the 

role of civil society organizations to face its funding problems using 

community dialogue. Through a sample of members of civil society 

organizations to conduct research on them. Achieving this requires 

raising the efficiency of civil society organizations in facing the 

funding problems they encounter, and which stand as an obstacle to 

achieving their desired goal in community service. To achieve the 

desired goal of the efforts exerted by the state to provide services to 

members of society, but the state’s efforts alone are not sufficient to 
provide services, embodying realistic examples that emerged from 

theoretical and applied philosophies to improve the services provided 
by NGOs, Directing studies and research to this type of scientific 

studies and research that enriches the importance of community 
dialogue and its role in civil society organizations, by using effective 

and fruitful community dialogue on all sides within society, The study 
relied on the social survey method, using a questionnaire tool that was 

applied to a sample of (50) members of civil society organizations 
working in the finance sector of civil society organizations. 

Keywords: civil society organizations, funding problems, community 
dialogue 
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اوال
ً

اسة:    رمدخل ملشDلة الد

الناميـــة ع�ـــ~ حـــد ســـواء نحـــو تحقيـــق أ�ـــداف5ا التنمو`ـــة الnـــ� لpـــس[~ جميـــع الـــدو املتقدمـــة و

 توفw* معدالت مناسبة للنمو =قتصادي و=جتمـا�
 والـسيا���، وتقـديم خـدمات أفـضل b تتمثل
bـــ
 تلــــك النــــوا�
، وال يتـــأpى ذلــــك إال إذا تــــضافرت ا�/5ـــود نحــــو تحقيــــق �ـــذه �2ــــداف، وإذا �انــــت 

ىصر تـت�<ص bـ
 �ونـھ عـصر التكـتالت الك+ـ* سياسـية �انـت أو  2وP~ ال�n يتمwـ� �Sـا �ـذا العـالسمة
ىاقتـصادية، او اجتماعيــة و�ـو مــا يقتـ��� ســعSjا إPـ~ تحقيــق أع�ـ~ مــستو مـن التقــدم، فقـد ذ�بــت 


 تحقيق مستو أفضل من التنميةb غبة ى�ل مSqا pسابق 2خر    .رى

ميــة مــشاركSTا bــ
 رلــذلك اتج5ــت انظــار ا:/تمــع نحــو pعــاظم دو منظمــات ا:/تمــع املــد�ي وا�
`ـــة مــستقبلية لـــدو منظمـــات ا:/تمـــع املــد�ي وكيفيـــة التعـــاو فيمـــا بيSqـــا  ة ر ة بلـــو نا:/تمــع وضـــر ر ؤ ر رو
ات علمية لبعض القضايا واملـشكالت  روفق املستجدات واملتغw*ات ا:/تمعية والدولية وطرح تصو

  )1.(ا:/تمعية  ال�n تواجھ ا:/تمع

ـــــستط ــــــع املـــــــد�ي pــ ـــــق أ�ـــــــداف حيـــــــث أن منظمـــــــات ا:/تمـ ـــــھ لتحقيــ ــــع بأكملــ ـــــك ا:/تمـــ ــ يع تح̀ر
نـــة pعت+ـــ* بمثابـــة محر�ـــات فعالـــة إلحـــداث  وومتطلبـــات التنميـــة ملـــا تتمتـــع بـــھ �ـــذه املنظمـــات مـــن مر

تwن واللوائح    ) 2.(والتغيw* بمعدل سرعة أك+* من املؤسسات ا���ومية ال�n تكبل5ا ان�شار الر


 يمكن النظر الSjا ع�~ أ Sا اق7*اب جديـد Pلتحقيـق التنميـة والرعايـة واحتـواء مـشاركة و�التا
املــواطنwن مــن ناحيــة، كمــا أ Sــا بــديل ل7*اجــع الدولــة عــن أداء ¡عــض ا�<ــدمات مــن ناحيــة او وســيلة 
ملواج5ة 2ثار السلبية لسياسات Aصالح =قتصادي من ناحية أو �وسيلة فعالة لتقـو`م ا:/تمـع 

    )3.(املد�ي

 الـــدعوة إPـــ
 تفعيـــل منظمـــات ا:/تمـــع املـــد�ي كجـــزء مـــن ولقـــد ان�ـــشرت bـــ
 ¤ونـــة =خwـــ*ة  
ئDــ¦��  سـة الديمقراطيـة الnــ� pعت+ـ* م�ونـا  ر=�تمـام بنمـو ا:/تمـع ك�ــل، و�تـصاعد الـدعوة إPــ
 املما ر

ً

مــــن م�ونــــات التنميــــة، أصــــبح العمــــل �2�ــــ
 حقــــال أل�ــــشطة اجتماعيــــة واقتــــصادية وثقافيــــة بالغــــة 
ً

 تقليل الفجوة بwن ا:/تمع والدولة من ناحية و�wن الفرد �2مية، فأصبحت املنظمات أحد وسائط
وا��يـاة العامــة مــن ناحيــة أخــر ممـا ¨ــس5م إيجابيــا bــ
 تحقيــق تنميـة ا:/تمــع، حيــث نجــد ان عمــل 

ً ي

 غالبية ا:/تمعات ©
 العمل املكمل للعمل ا���وميb 4.(منظمات ا:/تمع املد�ي   (    

ر تر¬ــ» أقــدام5ا، بـــالرغم مــن ¡عــض القيـــود لــذلك بــدأت منظمــات العمـــل املــد�ي bــ
 مـــص  
`ــة والقانونيــة بفــضل ج5ود�ــا املتواصــلة bــ
 مختلــف مجــاالت العمــل العــام لتحفــز املـــواطنwن  رAدا
للقيام بأعمال إنتاجية وأ�شطة تطوعية لتغيw* وتطو`ر مجتمعاSم ا:�لية، و�دأت �ذه املنظمات 

ام واح7ـــــ*ام ا���ومــــة وال5يئــــات واملنظمـــــات منــــذ بدايــــة ال�ــــسعينات تك�ـــــسب ثقــــة املــــواطنwن وا�تمــــ
  )5.(الدولية

ومن �نا جاءت أ�مية منظمات ا:/تمع املد�ي بوصف5ا منظمات اجتماعية غw* ح�ومية     
ابط و2نديـــــــة  وpــــــشتمل ع�ــــــ~ 2حـــــــزاب الــــــسياسية والنقابـــــــات امل5نيــــــة والعماليــــــة و=تحـــــــادات والــــــر

والثقافيــة و=جتماعيــة وا�/معيــات �2ليــة، ف¯ــ� الـشبابية، وجماعــات املــصا�-، وال5يئــات العلميــة 
رتمــأل الفــراغ الــذي ترتــب ع�ــ~ ضــعف دو الدولــة bــ
 تــوفw* ا:/ــاالت ا�<دميــة وAنتاجيــة الnــ� �انــت  ً


 الوفاء بمتطلبات مواطنSjا b عوض ولو جزئيا ال´/ز ال³س�² للدولةp ا، أوS� تقوم
ً

)6.(  
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ر الكثwـ* مـن البـاحثwن أن منظمـات ا:/ت   مـع املـد�ي إذا تـوافرت ل5ـا الكفـاءة والفاعليـة ي̀و
  نقد ت�و 

bــــ
 التنميــــة  ــــق لتحقيــــق الديمقراطيــــة ا��قيقيــــة الnــــ� تقــــوم ع�ــــ
 مــــشاركة افــــراد ا:/تمــــع  ©ــــ
 الط̀ر
ة  ر=قتصادية و=جتماعية والسياسية، وأ Sا أحد املداخل لتعليم الديمقراطية، كما أ Sا تن·� القد

 
ف الدافعة للسلوك الديمقراطيع�
 النقد واملساءلة لصا�[   )7.(والقرار، أي أ Sا تخلق الظر

د املاليـة وا�عـدام شــفافية  رومـن املـشكالت الnـ� تواجــھ منظمـات ا:/تمـع املــد�ي �ـو قلـة املــوا
`ة واملالية، حيث يؤثر =عتماد الرا¬» ع�
 التمو`ل من ا�/5ـات املانحـة ع�ـ
 عمـل  ر=جراءات =دا

  )  8.( وع�
 احتياجات الفئات ال�n تخدم5ا وأولو`اSامنظمات ا:/تمع املد�ي،

حيـث pعـا�ي منظمـات ا:/تمـع املــد�ي bـ
 بلـدان العـالم الثالــث ومSqـا البلـدان العر�يـة وخاصــة 
ة أعمال5ـا أو أداء �ـشاطاSا التنمو`ـة، وذلـك بمـا يحقـق  مـة إلدا رمصر من مش�لة تـوفw* 2مـوال الال ز


 أن املصادر الp �nعتمد علSjا تلك املنظمات  لDـست أ�داف5ا ال�n أ�ش¼ت من أجل5ا، ̀وPرجع ذلك إ
ف5ا   )9.(وقو`ة ودائمة ومتغw*ة بطبيعة ا:/تمعات وظر

ة وايما Sـا بـدو منظمـات ا:/تمــع    رو�ـالرغم مـن =�تمـام امل�7ايــد مـن قبـل ا���ومـة املــص̀ر
طنwن pــس5م �Sــا فيــھ مــن املــد�ي وأجيال5ــا ا:<تلفــة القديمــة والناشــئة ومــا تقدمــھ مــن خــدمات للمــوا

تخفيـف الــضغط ع�ـ
 ا���ومــة وأج5ـزة الدولــة، إال أن �ـذه املنظمــات تواجـھ العديــد مـن العقبــات 
اســــات امليدانيــــة الnــــ� طبقــــت ع�ــــ
 منظمــــات  ـــة، حيــــث أكــــدت العديــــد مــــن الد ليـ رواملــــشكالت التم̀و

نظمــــات bـــ
 ظــــل ا:/تمـــع املـــد�ي أن مــــش�لة التمو`ـــل ©ــــ
 مـــن أ�ــــم املـــشا�ل الnــــ� pعـــا�ي مSqــــا �ـــذه امل
ف =جتماعية و=قتصادية والسياسية ال�n يمر �Sا ا:/تمع املصر يالظر اسة)10( و ( ر، وال�n مSqا د

شوان  وال�n أكدت أن Â/ـز التمو`ـل �ـو مـن أ�ـم املعوقـات الnـ� تواجـھ ) 11 )(٢٠١١رأحمد صادق 
�ا ة ع�ـ
 القيــام بــدو رمنظمـات ا:/تمــع املـد�ي ¡ــش�ل م��ــوظ ممـا يفقــد�ا القــد ي البـار وا��يــو bــ
 ر ز

ســــــة  ــــل ملما `ة �ــــــذه املنظمــــــات مر�ــــــو باســــــتمرار التمو`ــ ــــمان اســــــتمرا را:/تمــــــع املــــــسSTدف، الن ضــ نر
  .أ�شطSTا واتمام برامج5ا ا:<تلفة

ــــع املــــــد�ي النا�Åــــــة ي�ـــــــو لــــــدSÄا مـــــــوظفwن    ــــإن منظمــــــات ا:/تمـــ نوbــــــ
 الوضــــــع الطبي[ـــــــ
 فــ
ات bـــ
 �ـــذا ا:/ـــال، لكـــن �ــــذا متخصـــصwن bـــ
 تـــدبw* التمو`ـــل ولـــدSÄم خ+ـــ*ات متخصــــصة ومـــسئولي

 *wتدب 
b من 2حيان، لذلك يحتاج العمل مع5ا *wكث 
b عن واقع تلك املنظمات *wياملستو أ¡عد بكث
ن التنفيـذيwن واملتطـوعwن  ة واملـدي̀ر ج من �ل من أعـضاء مجلـس Aدا رالتمو`ل العمل ع�
 جمع م̀ز


 تدبw* التمو`لb م وحشد�م للعملSTن لتعبئw12.(املل�7م(  

كمــا pعت+ــ* عمليــة البحــث عــن مــصادر التمو`ـــل مــن بــwن التحــديات الnــ� تواجــھ منظمـــات   
لا:/تمـــع املـــد�ي ال ســـيما bـــ
 الـــدو الناميـــة ل��ـــصو ع�ـــ
 2مـــوال واســـتخدام5ا ل�ـــشغيل أو تطـــو`ر  ل

Éع القائمة من أجل نجاح العمل لتوفw* سبل أفضل لتحقيق متطلبات التنمية   )13.(راملشا

داملـ قلـة حيـث pعـد    ملنظمـات ا:/تمـع املـد�ي مـن اك�ـ* العقبـات الnـ� تواج5ـھ، املتاحـة روا
نظـرا أعبائـھ مـستعدة لتحمـل غwـ* وا���ومـة تمو`ـل إPـ~ فاملنظمـات بحاجـة

ً
د�ـا :�دوديـة   مـن رموا

، مـن ج5ـة أ��ـ
 �ـشاط املنظمـات �ـو تلك �شاط وألن ج5ة  عـن ¨عـزف ا:/تمـع بـأن العلـم مـع ىأخـر

b �2شطة مثل �ذه تمو`ل *wا ا���ومة 2حيان، كما أن من كثSعتمد ذاp ~ـ�2جن²ـ�، التمو`ـل ع 
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 ل5ـا تتعـرض الnـ� تلـك مـن بكثwـ* أقـل الـشأن �ـذا ا���ومـة bـ
 إلSjـا تتعـرض الnـ� ا:<ـاطر بـأن علمـا
  )14(.ا�/معيات

   
جة عاليـة مـن �2ميـة تحـدد مـستقبل منظمـات ا:/تم[ـ
 bـ ركما تمثل قضية التمو`ل د

 خلق مصادر تمو`ل قومية تدعم �Sا �2ـشطة الnـ� مصر، حيث أن b -Ëا ما تن تلك املنظمات ناد

ً
ر

عات  وتقوم �Sا، فالعالقة مع القطاع ا�<اص ضعيفة للغاية، والعالقة مع ا���ومة تقوم ع�
 مشر
عات  و=ســناد وفقــا �<طــة ا���ومــة، والعالقــة بــا:/تمع ضــعيفة خاصــة فيمــا يتعلــق بتمو`ــل مـــشر

ً

̀ـة، ومـن  ثــم ت�ـسابق منظمــات ا:/تمـع املــد�ي لتمو`ـل �ـشاطاSا مــن املـانح 2جن²ــ�، وbـ
 2غلــب تنمو
رفإن التمو`ل يتحقق وفقا ملنظو املانح 2جن�² ملا�ية 2ولو`ات

ً
 ).15(  

ـل    وقد تزايدت قوة وpغلغل نفوذ منظمات ا:/تمع املد�ي خاصة مـع pعـدد مـصادر التم̀و
ـــامج 2مــــم 2جن²ــــ�، والnــــ� pــــشمل ع�ــــ
 ســــzيل امل ثــــال و�ــــاالت 2مــــم املتحــــدة مثــــل اليونDــــسيف، و�رنـ

اعـة، ومنظمـة  راملتحدة AنماÍي، وصندو 2مم املتحدة لأل�شطة الس�انية، ومنظمة 2غذية والز ق
العمل الدولية، حيث تتعامل �ذه الو�االت مع منظمـات ا:/تمـع املـد�ي bـ
 إطـار اتفاقيـات pعقـد�ا 

Sqشمل مصادر التمو`ل لمع ا���ومات، وتمو �ل مp تتفق مع أ�داف5ا، كما �nا أ�شطة املنظمات ال
اSا بنــــاء ع�ــــ
 اتفاقيــــات pعقــــد�ا  رأيــــضا الــــدو الnــــ� تقــــدم مــــساعدات للمنظمــــات مــــن خــــالل ســــفا ل

ً

ة اليابانيــة، واململكــة املتحــدة، والــسو`د،  ة، والــسفا ة السوÉــس̀ر ة مــع ا���ومــة مثــل الــسفا رالــسفا ر ر
كما pشمل دوال تتعامل مع

ً

 إطار القوانwن واللوائح b أن ت�و 
ن منظمات ا:/تمع املد�ي مباشرة ع�

  )16.( ِاملنظمة لذلك

ــــــل واملؤمنــــــة   ــــة لنجــــــاح عمليــــــات تــــــدبw* التم̀و ـــات ا:/تمــــــع املــــــد�ي ا:<ططــ كمــــــا أن منظمـــ
`ـwن وخ+ـ*اء  ربأ�ميSTا pش�ل �/ان لتدبw* التمو`ـل داخـل �ي�ل5ـا التنظي·ـ� تت�ـو مـن متطـوعwن وإدا ن

جــب أن تــصل �ــذه ال�/ــان �<طــط لتــدبw* التمو`ــل توÏــ- طــر وأســاليب جمــع داخــل ا قملنظمــة، ̀و
̀ـل وف5ـم لعمليـھ تـدبw* التمو`ـل، ففـي خطـھ  2موال وما إذا �ـان لـدي املنظمـة تنـوع bـ
 مـصادر التمو
فــع �ــذا الــدخل أو كيـــف  ــل تظ5ــر �ــل مــصادر دخــل املنظمـــة ا:�تملــة، وكيــف ســDتم  رتــدبw* التم̀و

لداف املاليـــة املرغـــوب الوصـــو إلSjـــا، وســـ�بwن خطـــة تـــدبw* التمو`ـــل مـــا إذا �انـــت نســـت�و �ـــذه �2ـــ
سات املنظمة ت�سق مع م5مSTا    )17.(رمما

د  ـــوا ـــد أساســـــا قو`ـــــا لتحقيـــــق توظيـــــف املــ رومــــن �نـــــا يـــــأpي أ�ميـــــة ا��ـــــوار ا:/تم[ـــــ
 حيــــث ¨عــ
ً ً

ة مــن خــالل دفــع املــشاركة الفعالــة بــwن 2فــراد ومنظمــات ا:/تمــع املــد�ي ات الzــش̀ر ر، ل7*شــيد القــرا
ي 2فراد واملنظمات، وكـذلك ¨ـساعد bـ
 ت�امـل العمليـات و�2ـشطة  ؤالp �nعكس الت�امل وتواز ر ن
ات، وتظـــل كفـــاءة وفعاليـــة ا��ـــوار bـــ
 تحقيـــق غاياتـــھ مـــن خـــالل التفاعـــل بـــwن  راملرتبطـــة �Sـــذه القـــرا

ة واملنظمـــــات وصــــوال إPــــ
 املـــــشاركة ا��قيقيــــة والفعالــــة =طــــراف املتحــــاو
ً ، حيـــــث ¨عــــد إحـــــدى )18(ر

ــاه القــــضايا  ــــة الراميــــة إPــــ~ دعــــم مــــشاركة املـــواطنwن ومنظمــــات ا:/تمــــع املــــد�ي تجــ �2ـــشطة التنم̀و
 
ا:/تمعية ال�n تؤثر سلبا ع�
 2مـن ا:/تم[ـ
، فـا��وار ا:/تم[ـ
 يـضع منظمـات ا:/تمـع املـد�ي bـ

ً

 
�ا فعـــاال و�ـــشطا bـــ
 تنميـــة الـــو� م�انـــة متمwـــ�ة بحيـــث تـــصيح شـــ̀ر
ً ًً

لـــدي ا:/تمـــع بمخـــاطر القـــضايا 
  )19.(ا:/تمعية ال5امة

ـــو للمـــــشكالت القائمـــــة،    ــ~ صـــــياغة حلــ ـــھ مـــــردود فعـــــال ع�ـــ لحيـــــث أن ا��ـــــوار ا:/تم[ـــــ
 لــ
ــك التفــاعالت =جتماعيــة للوج5ــة البنــاءة Aيجابيــة للتــصدي للقــضايا واملــشكالت  أل�ميتــھ bــ
 تح̀ر

ا��ـوار ا:/تم[ــ
 بمنظمـات ا:/تمـع املــد�ي القائمـة، حيـث انـھ توجــد عالقـة إيجابيـة بــwن اسـتخدام 
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وتبـصw* املــواطنwن بخــدمات تلــك املنظمــات، كــذلك تنميــة مــشاركة املــواطنwن bــ
 مواج5ــة مــشكالSا 
  )20. (روتنمية الشعو باملسئولية =جتماعية لدSÄم تجا�5ا

  
مكن تحقيق ذلك �لھ من خالل تب�� منظمات ا:/تمـع املـد�ي ملـدخل ا��ـوار ا:/تم[ـ  ̀و
رألنـــھ ¨عمـــل ع�ـــ
 تقو`ـــة دو �ـــذه املنظمـــات bـــ
 نطـــاق ا:/تمـــع إلقامـــة ا��ـــوار بـــwن أطرافـــھ وpـــÐ/يع 
ات الفعالـــة وا�ــشطة الـــدعوة مــن خـــالل حــوار بـــwن 2طــراف املعنيـــة ا:<تلفـــة  راملنظمــات ع�ـــ
 املبــاد

    )21.(لتنفيذ ا��وار ع�
 القضايا ال�n يواج55ا

�ا فـــا��وار ا:/تم[ـــ
 يـــضع منظمـــات ا:/تمـــع ا   ملـــد�ي bـــ
 م�انـــة متمwـــ�ة بحيـــث تـــصبح شـــ̀ر
ً


 التوعية بالقضايا ا:/تمعيةb شطا�
ً


 تطبيق ا��وار )22(b ولذلك بدأت منظمات ا:/تمع املد�ي ،
 *wشمل جم5و كبÉتقبل ا�<الف و=ختالف ¡سماحة وسعة صدر و 
را:/تم[
 حيث أنھ ينطو ع� ي

ـــر  ـــــــات النظـــــــ ــــر لوج5ـــ ـــادل ا��ــــــ ح التبـــــــ وحيــــــــــث ت�بلــــــــــو فيــــــــــھ ر ـــــضايا ر ــــق للقـــــ ــــم العميــــــ ـــــــــة والف5ــــــ املتباينـ
حــة اســة)23(واملطر ت إليــھ د ر، و�ــذا مــا أشــا ة  (ر ــز )24)(2009رأحمــد حمــدي شــو ، إPــ
 أ�ميــة pع̀ز

`ــة الnــ� يجــب  ات ا��وا ة ا��ــوار ا:/تم[ــ
 الفعــال وتنميــة امل5ــا روتب�ــ� �ــشر ثقافــة الــشفافية bــ
 إدا ر ر

 املشاركة الفعb منظمات ا:/تمع املد�ي 
b ن استخدام5اwبـ 
ة ا��وار ا:/تم[ـ 
 إداb رالة وال³شطة

ة تب�ـ� منظمـات ا:/تمــع  اسـة ع�ـ
 ضـر رجميـع الـشر�اء ملواج5ـة التحـديات ا:/تمعيـة، واكـدت الد ور
  .املد�ي �شر ثقافة ا��وار ا:/تم[
 الفعال

   )25:(و�ناك أ�مية الستخدام منظمات ا:/تمع املد�ي ل+*امج ا��وار ا:/تم[
 الفعال مSqا

ـــا إتاحــــة -1 ل الفرصــــة ملنظمــــات ا:/تمــــع املــــد�ي واملــــسئولwن لالشــــ7*اك bــــ
 ا��ــــوار وال�ــــشاو حــــو مـ ر
 .يواج5ھ من  قضايا ذات 2ولو`ة من خالل =ل�7ام بقيم املشاركة واملساءلة والشفافية

ات التفــــاوض الفعــــال  -2 ســــة ا��كــــم الــــداخ�
 الــــديمقراطي، وم5ــــا ـــ
 ملما رpــــÐ/يع التطبيــــق العم�ـ ر

 مجال تقb ات املنظمةنوالتعاو  .دير وتحديد احتياجات وا�تمامات وأول̀و

يـــتم توســــيع نطــــاق الفــــرص املتاحــــة امــــام القاعــــدة الــــشعبية والعــــاملwن واملتطــــوعwن بمنظمــــات  -3
 .ا:/تمع املد�ي للتعبw* عن نفس5ا

لإيجـاد قنـوات اتـصال للوصــو إPـ
 قواعـد عامــة للتعامـل بـwن أطــراف ا:/تمـع ا:<تلفـة ملواج5ــة  -4
 .قديات ال�n قد pعو أداء املنظمةالقضايا والتح

�ـا bـ
 تحقيـق أ�ـداف5ا  -5 ات املؤسـسية ملنظمـات ا:/تمـع املـد�ي ودعـم دو 
 بنـاء القـدb راملسا�مة ر
 .املعلنة وخدماSا املتوقعة

ات الفعالـة إليجـاد التفـاوض وا��ـوار بـwن 2طـراف  -6 رÐp/يع منظمـات ا:/تمـع املـد�ي ع�ـ
 املبـاد
عة  .زاملتنا

جتما�
 ملنظمات ا:/تمع املـد�ي مـن خـالل التعـرف ع�ـ
 نقـاط القـوة والـضعف تفعيل 2داء = -7
 .لوتحديد القضايا والتحديات ذات 2ولو`ة ثم إيجاد ا��لو املناسبة ل5ا

ة مثال لعملية ا��وار والتفاوض والوساطة ال�n تقوم �Sا منظمات ا:/تمع املد�ي -8  .ربلو
ســيلة لتحقيـ ووÉعت+ـ* ا��ــوار ا:/تم[ــ
 �ــدفا و

ً
ق جملــة مــن =�ــداف واملتطلبــات =جتماعيــة 
و=قتصادية، ف5و لDس مف5وما حديثا ف5و موجود بأش�ال مختلفة منذ عقود طو`لة، فمن خاللـھ 

ً ً

`ة  قــة حــضا ــصل إPــ
 ن�يجــة جيــدة يتفـق علSjــا الطرفــان بط̀ر ر¨ـستطيع الفــرد أن يتحــاو مــع =خـر ̀و ر
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ة أن ي `ن نــاw�Åن، ولــDس بالــضر ورتجعــل مSqمــا محــاو ا مقنعــا، ولكــن أن يــصل ا��ــوار ر �ــو محــاو
ً ً

ر ن

 حل مناسب ل�/ميعP26(.بجميع 2طراف إ(  

ـــــات ال5امـــــــة الســـــــتقرار البDئــــــــة الـــــــسياسية و=قتــــــــصادية  ـــد ا��ـــــــوار ا:/تم[ــــــــ
 مـــــــن 2ليـــ وÉعــــ
 
و=جتماعيــــة، و�ــــو البــــديل الــــديمقراطي الــــذي يــــضمن مــــسا�مة الــــشر�اء =جتمــــاعيwن املتمثلــــة bــــ


 صناعة القرار ملواجھ مشكالتھ الداخلية، 2مر الذي يتطلب توفw* بDئة منظمات ا:/تمع املb د�ي
مواتية ل��وار ا:/تم[
 وتفعيل مؤسساتھ وآلياتھ ع�
 �افة القطاعـات، مـع إتاحـة الفرصـة �/ميـع 
 
`ة وفاعليـة ا��ـوار ا:/تم[ــ ـد مـن اتفاقيــات العمـل ا�/مـا�
 مـن أجــل اسـتمرا ر2طـراف إلبـرام امل̀ز

  )27.(سwن مناخ مالئم لتحقيق التنمية داخل ا:/تمع�Sدف تح

يكمـــا ¨عت+ـــ* ا��ـــوار ا:/تم[ـــ
 مـــدخل تنمـــو ¨ـــساعد النـــاس ع�ـــ~ تف5ـــم مجتمعـــاSم بأســــلوب 
رإجراÍــي ¨عتمــد ع�ــ~ التعلــيم الــذاpي وال�ــشاو مــن خــالل دعــوة أطيــاف متنوعــة مــن ا:/تمــع ل��ــوار 

  ).28(لاملباشر حو موضوعات ذات أولو`ة بال³سبة ل5م


 �ل مجاالت العمل Sـدف إPـ
 تحقيـق b وحيث أن طبيعة وفلسفة م5نة ا�<دمة =جتماعية
التغيwــ* والتنميــة والتقــدم �Sــا بمــا يتواكــب مــع احتياجــات وأ�ــداف ا:/تمــع bــ
 املرحلــة ا��اليــة، �ــل 

�ـا املÕـ� املطلـو ب رذلك يؤكد ع�
  أ�مية امل5نة bـ
 املـشاركة bـ
 تحقيـق أ�ـداف ا:/تمـع وتحقيـق دو

 مواج5ة مشكالتھ التمو`لية باستخدام ا��ـوار )29(واملتوقع مSqا b تجاه منظمات ا:/تمع املد�ي ،


  .ا:/تم[

سـة، �ــالتخطيط =جتمــا�
 الــذي  روÉعاو Sـا bــ
 ذلــك مـا تمتلكــھ امل5نــة مـن نمــاذج وطــر للمما ق
، )مـع املــد�ي ا:/تملنظمــات(املـستقبلية SÄـدف إPـ
 تحــسwن أحـوال املعDــشة مـن خــالل وضـع ا�<طــط 

ليـــة(ومواج5ـــة مـــشكالتھ ة واملاديـــة واملـــسا�مة ا�/ديـــة bـــ
 ) التم̀و اSم وطاقـــاSم الzـــش̀ر روتنميـــة قـــد
  ).30(فئاتھ تحقيق التغw*ات =جتماعية املقصودة لصا�- ا:/تمع بمختلف 

منظمــات ا:/تمــع املـد�ي وأ�ــم املــشكالت الnــ� تواج5ــھ  ومـن خــالل العــرض الــسابق لطبيعـة
 
ـل ا�<ـاص �Sـا، �ـان لزامـا ع�ـ~ جميـع امل5ـن والتخصـصات العاملـة bـ
 روال�n ع� أسـ5ا مـش�لة التم̀و

ً

نمجـــال التنميــــة، أن تقـــدم يــــد العـــو واملــــساعدة ملنظمـــات ا:/تمــــع املـــد�ي لتحقيــــق للتـــصدي لتلــــك 
ـــضايا ومــــشكالت التنميـــــة، حيــــث اتج5ـــــت  ـــة إ�ـــــسانية Sــــتم بقــ املــــش�لة، وا�<دمــــة =جتماعيـــــة كم5نـ

ــــ~ إحــــــداث التغwـــــ*ات البنائيــــــة واملــــــسا�مة bـــــ
 تطــــــو`ر 2نظمــــــة ا�<دمـــــة =جتماع ـــل ع�ــ ــــة إPــــــ
 العمــ يــ
 اســـتجابة ��اجــــات املـــواطنwن، واملــــسا�مة bـــ
 خدمــــة =جتماعيـــة و=قتـــصادية بحيــــث تـــصبح أك�ــــ*

  .�2داف التنمو`ة للمجتمعات

اسـة ممـ اسـات الMـL تناولJKـا بالتحليــل والد تـبط JVـذا املوضــوع عـدد كبOـ� مــن الد روقـد ا ر ا ســاعد ر
&Yاسات كما ي   : رعY` إمDانية التوصل إa` مشDلة بحثية ^& \ذا الصدد و/مكن توضيح \ذه الد

اســــة  تمو`ــــل ا���ومــــة (   والnــــ� ¡عنــــوان) kusuma Obalappa  2000 ()31( راســــSTدفت د
كيـة ملنظمـات العمـل التطـو�
 bـ
 مــصر �اتيجيات التنميـة املــستدامة: 2م̀ر�) gعـض الـدالالت السـ

ا إذا �انــــت منظمــــات العمــــل التطــــو�
 bــــ
 مــــصر pــــستطيع pــــÐ/يع اســــ7*اتيجيات التنميــــة معرفــــة مــــ
�ــــا مــــن خــــالل مــــا تحــــصل عليــــھ �ــــذه املنظمــــات التطوعيــــة مــــن تمو`ــــل ح�ــــومي،  راملــــستدامة وتطو

د من اس7*اتيجيات التنمية وتوصلت 
 أن منظمات العمل التطو�
 pستطيع Ðp/يع م̀زPاسة إ ر الد
ة أ �ــــي، ومــــن ثــــم فــــإن التمو`ــــل راملـــستدامة، وذلــــك بــــصو ــــق التمو`ـــل ا���ــــومي 2م̀ر فــــضل عــــن ط̀ر
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 فقدان منظمات العمل التطو�
 الستقاللية برامج عمل5ا، وأن �ذه املنظمات Pا���ومي ال يؤدي إ
عات التنمية   .والتطوعية pستطيع تحقيق �2داف النفعية لتصميم مشر

اســـــة   ـــابر عـــــزام ( راســـــSTدفت د ، تحديـــــد طبيعـــــة )32 ()2001حـــــسن لـــــدادة، ج+*يـــــل دمحم، جــ
العالقة بwن منظمات ا:/تمع املد�ي الفلسطي³ية والسلطة الوطنية الفلسطي³ية واملمولwن، وتقييم 
فعاليSTــا، والتعــرف ع�ـــ
 مــواطن القــوة لتكرÉـــس5ا ومــواطن الــضعف لتالفSjـــا، والــس[
 لتطــو`ر �ـــذه 

`ة وطنية شمولي 
 غياب رPاسة إ ز�ا، وتوصلت الد ؤالعالقة وpع̀ز رة لدو منظمـات ا:/تمـع املـد�ي، ر
ل5ــا مSqـا مــا �ـو ح�ــومي أجن²ـ� ومنظمــات غwـ* ح�وميــة أجنzيـة، ومنظمــات  كمـا pعــددت مـصادر تم̀و
`ـــة  ـــل 2جن²ــ� ملنظمـــات ا:/تمـــع املـــد�ي قـــائم ع�ـــ
 ر ؤدوليــة، إضـــافة إPـــ
 التمو`ـــل العرßـــي، وأن التم̀و

ة مـــع أ�ـــداف املنظمـــات bـــ
 �ـــذه لمــسبقة مـــن املمـــو نفـــسھ عـــن =حتياجـــات الفلـــسطي³ية املتقاطعـــ
  .املنطقة

اسـة    ر  التعـرف ع�ـ~ دو منظمـات ا:/تمـع املـد�ي bـ
 )33().�2000ـدى توفيـق (راسSTدفت د
رظــــل املتغwــــ*ات والتحــــوالت =جتماعيــــة الnــــ� صــــاحبت منــــاخ العوملــــة، والوقــــوف ع�ــــ~ طبيعــــة الــــدو 

نن تأ�يل5ا بدخول5ا القـر ا��ـادي الرا�ن ملنظمات ا:/تمع املد�ي والصعو�ات ال�n تواج55ا وتحد م
ة القضاء ع�~ مراكـز القـو داخـل �ـذه املنظمـات وإشـراك  اسة إP~ ضر ن، وتوصلت الد ىوالعش̀ر ر ور
ح املـشاركة والـوالء وإعـداد وتأ�يـل أفـراد  ات وتنمية ر 
 عملية صنع القرار واتخاذ القراb اSàوأعضا ر

قــي �أســاس لنجاح5ــا bــ
 تحقيــق  �2ــداف، والتــصدي ل�افــة املـــشكالت تلــك املنظمــات للعمــل الف̀ر
  .قالp �nعو تحقيق ذلك

اســة   ر التعــرف ع�ـــ~ دو منظمــات ا:/تمـــع املــد�ي bـــ
 )34()م2005دمحم ســـرحان(راســSTدفت د

 وضع تصو مق7*ح لتفعيل دو منظمـات Pاسة ا رمواج5ة وحل املشكالت ا:/تمعية، وتوصلت الد ر ر

ناق7*حـــت مـــن خاللـــھ أ�ميـــة التعـــاو مـــع املنظمـــات ا:/تمـــع املـــد�ي bـــ
 تحقيـــق التنميـــة املـــستدامة، و
ة ع�ـ~  را:�لية و=قليمية والدولية، وتقديم الدعم ا���ومي والسيا��� للمنظمات، بما يجعل5ـا قـاد

 .مواج5ة مشكالت واحتياجات املواطنwن 

اســــة   ـــ* ( راســــSTدفت د ة حنفـــــي، لنــــدا ط+ـ ـــر تــــأثw* املـــــانحwن )35() 2006رســــا ق إPــــ~ تقـــــ��á طـ
اسـة إPـ
 أن واملنظمات الد 
 العمل �2�
، وكذلك عالقSTم ¡ـسياسات التنميـة، وتوصـلت الدb رولية

نقـادة املنظمـات �2ليـة يخلطــو بـwن العمـل الـسيا��� والــوط��، و`رفـضو =ل7ـ�ام بالعمـل الــوط��  ن
فــض5م القيــام ب³ــشاطات سياســـية ع�ــ~ الــرغم مــن أن الكثwـــ* مــن املنظمــات غwــ* ا���وميـــة  ربâ/ــة 

�* pسDسا داخليا فيما يتعلق بالبناء والتحالف السيا���تظ5ر أك�* فأك
ً ً

.  
اســـة   ت ( راســـSTدفت د عات )36() 2008وســـ5ام أحمـــد ثـــر صـــف ال+ـــ*امج واملـــشر و تحديـــد و و

ـــة مــــــن خــــــالل ا��ــــــوار ا:/تم[ــــــ
، والتعــــــرف ع�ــــــ
 الــــــصعو�ات  الnــــــ� تــــــم تنفيــــــذ�ا با�/معيــــــات =�ليـــ
نواملعوقــات الnـــ� تحـــو دو تحقيـــق ا��ـــوار ا:/تم[ـــ
 أل� اســـة إPـــ
 عـــدم تـــوافر ل ردافــھ، وتوصـــلت الد

ناملعلومات والبيانات ال�افية عن ا��وار ا:/تم[
 لت�و متاحة ل�ل =طراف سواء ا�انت جمعيات 
 
سـة الديمقراطيـة bـ را�لية او مشاركwن ألطـراف ا��ـوار، وأيـضا ضـعف ثقافـة ا��ـوار وضـعف املما

ً

  .ية النا�Åة والفعالةمؤسسات ا:/تمع ا:<تلفة لتحقيق املشاركة ا:/تمع

اســــة   ـــ
 اســــتخدام ا�/معيــــات �2ليــــة ل��ــــوار )37() 2010دمحم احمــــد عــــز ( راســــSTدفت د  إPـ
عات الnــ� تــم  وا:/تم[ـ
 للتوعيــة بمخــاطر ال�/ـرة غwــ* الــشرعية، والتعـرف ع�ــ
 أك�ــ* ال+ـ*امج واملــشر

نو تحقيق ا��وار لتنفيذ�ا با�/معيات �2لية من خالل ا��وار ا:/تم[
 والصعو�ات ال�n تحو د
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اســـة إPـــ
 أن ل��ـــوار ا:/تم[ـــ
 دو bـــ را:/تم[ــ
 لتحقيـــق أ�دافـــة با�/معـــات �2ليـــة، وتوصــلت الد ر
ٍخلق قنوات اتصال بwن أطـراف ا:/تمـع للتوعيـة بمخـاطر ال5ـرة غwـ* الـشرعية، و`مكـن ا:/تمـع مـن 

�ا، وأن ا��ــوار ا:/تم[ــ
 ¨ــس5م bــ
 تحديــد أولو ده واســ�ثما رالتعــرف ع�ــ
 مــوا `ــات ا:/تمــع والعمــل ر
ـــاSم ومــــشكالSم  اك لــــدي �ــــل املــــواطنwن للتعــــرف ع�ــــ
 احتياجـ `ــــادة الــــو�
 وAد رع�ــــ
 تحقيق5ــــا، و ز

عات ال�n يتم تنفيذ�ا با�/معيات =�لية 
 حل5ا من خالل ال+*امج واملشرb وواملسا�مة.  
اســة `ـل ا:��ــ
 و2جن²ــ�  التعــرف ع�ـ
 طبيعــة التمو)S�2012 ()38ـاء دمحم، �ــا�ي ابـرا�يم ( راسـSTدفت د

ض او مؤ`ـــد للتمو`ــــل 2جن²ــــ�  رملنظمـــات ا:/تمــــع املـــد�ي، وتحليــــل ä0ــــ� �ـــل اتجــــاه ســـواء �ــــان معــــا
ملنظمات ا:/تمـع املـد�ي، والتعـرف ع�ـ
 أثـر التمو`ـل 2جن²ـ� ع�ـ
 عالقـات مـصر الدولـة مـع ا�/5ـات 

ر لكـــن البـــد مــن و اســـة إPــ
 أن التمو`ـــل 2جن²ـــ� ضــر ياملانحــة، وتوصـــلت الد و جـــود إشـــراف وقواعـــد ر
نقانونيــة ال pعرقــل عمـــل املنظمــات وت�ــو قواعـــد عادلــة، وذلـــك مــن خــالل pغيwـــ* قــانو ا�/معيـــات  ن ً

�2لية، وأن ت�و ا�/5ة ا��اصلة ع�
 التمو`ل ت�و فعال ع�
 استعداد للعمـل ا�/ـاد، وأن تتمتـع 
ً ن ن

ظمـات ا:/تمـع املـد�ي، امـا باالستقالل، وأن يتم تفعيل آليات للرقابـة الفعالـة ع�ـ
 عمـل وتمو`ـل من
، ولــو تـــم توجSjــھ ¡ـــش�ل  يعــن التمو`ــل ا:��ـــ
 ف5ــو موجــود بالفعـــل ولكنــھ موجــة :/ـــاالت دو أخــر ن

  .ن�åيح ومتواز سوف يفيد منظمات ا:/تمع املد�ي
اسة    
  )39 ()2011نا�ض محمود أبو حمـاد ( راسSTدفت دPدو التمو`ـل الـدو 
رالتعـرف ع�ـ

الÐ<ـصية العامـة للمجتمـع وأثـر ذلـك ع�ـ
 التنميـة الـسياسية، وكـذلك للمؤسسات �2لية bـ
 بنـاء 
 
اسـة إPـ 
 للمنظمـات �2ليـة، وتوصـلت الدPاملنظمـات الدوليـة ومـصادر التمو`ـل الـدو 
رالتعرف ع�ـ


 التمو`ل أنPالتنمية أولو`ات ال يحقق الدو 
 سياسـية غايـات تحقيـق إPـ~ سـعيھ ¡ـسzب فلـسطwن bـ

 التمو`ـل مـن ال5ـدف يكـن لـم، والفلـسطي�� ا:/تمـع bـ
 املانحـة لللـدوPا:/تمـع تحو`ـل الـدو 

حة خلـق وإنمـا ديمقراطـي، مجتمـع إPــ~ الفلـسطي��  ع�ـ~ pعـDش الفلـسطي�� ا:/تمـع مـن شـ̀ر
اء�ا  وتتالç~ الغر�ية املساعدات  النظـر وج5ات مع السلمية ال�سو`ة لالسياسية حو رمصا��5ا وأ

قـة bـ
 تظ5ـر خاصـة، سياسـية وأجنـدات دوافـع للمـانحwن =سـرائيلية، كمـا أن  مـع pعامل5ـا ط̀ر

 �2لية املؤسساتb ط فرض Éع املنح ع�~ معينة وقيود وشر   .تمو`ل5ا يتم ال�n رواملشا
اسة  تحديد العوامل الداعمة لنجاح ا��وار ) 40() 2012رنو ال5دي ابرا�يم ( راسSTدفت د

اســ ات الرشــيدة، وتوصــلت الد را:/تم[ــ
 �آليــة لــصنع القــرا ة ا��ــوار ا:/تم[ــ
 ع�ــ
 صــنع ر رة إPــ
 قــد
شـــــيدة جـــــاءت ب³ــــــسبة مرتفعـــــة ب³ـــــسبة  ات  رقـــــرا ، وأن العوامــــــل الداعمـــــة لنجـــــاح ا��ــــــوار %)92,6(ر


شــيدة تمثلــت bــ ات  را:/تم[ــ
 bــ
 صــنع قــرا Aعــداد ا�/يــد ل��ــوار، حــسن اختيــار أطــراف ا��ــوار : ر

 مجال ا��وارb ات معلوماتية   .رممن ل5م قد

ا   : سات السابقةرالتعقيب عY` الد

اســـة كـــال ً مـــن   -1 ة حنفـــي، لنــدا ط+ـــ* ( راتفقــت د اســـة)2006رســـا  Sـــم صـــواف ( ر، وكـــذلك د زاحمـــد 
جيـــة تـــؤدي إPـــ
 تبعيـــة منظمـــات ا:/تمـــع املـــد�ي لتلـــك )2012 ر، ع�ـــ
 أن التمو`ـــل مـــن ج5ـــات خا

ا�/5ـــات، حيـــث تنفـــذ مـــن خالل5ـــا أجنـــدات وا�ـــداف تلـــك ا�/5ـــات مـــن حيـــث ســـيطرSا وتوغل5ـــا 
ة يؤدي إPـ
 خلـل bـ
 مـصداقية منظمـات ا:/تمـع املـد�ي داخـل داخل ا:/ رتمعات العر�ية، و�دو

 .ا:/تمع
اســة كــال مــن -2 اتفقــت د

ً
اســة)kusuma Obalappa 2000(ر ن ( ر، وكـــذلك د وحــسن لــدادة وآخـــر

، تحديــد العالقــة بــwن منظمــات ا:/تمــع املــد�ي وا�/5ــات ا���وميــة املمولــة لــبعض تلــك )2001
ـــات، مــــــن حيــــــث ســـــي ـــات، املنظمــ ـــر املنظمـــ ـــة ع�ــــــ
 ســــــw* العمـــــل داخـــ طرة تلــــــك ا�/5ــــــات ا���وميــ
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وpسيDـــس5ا ملـــا يخـــدم اغـــراض تلـــك ا�/5ـــات ا���وميـــة، والعمـــل ل�ـــا تقتـــضية الدولـــة ولـــDس مـــا 
 . تقتضيھ مص��ة ا:/تمع

اسة كال من -3 اتفقت د
ً

 Sم نوار ( ر اسة)2012زأحمد  ة حنفـي، لنـدا ط+ـ* ( ر، وكذلك د ) 2006رسـا
جيا، بيحث  غبات املمو سواء �ان داخيا او خا ع�
 تأثر منظمات ا:/تمع املد�ي ¡سياسات و

ً ً
ر ل ر


 مجال عمل5ا سواء ا�انت b تة` 
 شئو املنظمة وتوج5Sjا حسب رb ؤ¨ستطيع بتمو`لة التدخل ن
 .اجتماعية او �åية او غw* ذلك

اسة كال من -4 اتفقت د
ً

اسة)2014مدثر حسن سالم ( ر ، ع�ـ
 )2016دمحم بدر صـابر ( ر، وكذلك د
التعــرف ع�ــ
 طبيعـــة املعوقــات املاليـــة الnــ� تحـــد مــن قيــام منظمـــات ا:/تمــع املـــد�ي مــن القيـــام 
عات الصغw*ة  
 املستفيدين مSqا ن�يجة ضعف تمو`ل ¡عض املشرPا إSتقديم خدما 
b ا� وبدو ر

 .لداخل وا�<ارجلعمالSàا، ومحاولة التغلب علSjا من خالل استقطاب الدعم والتمو`ل من ا
اســـة كــال مـــن -5 اتفقــت د

ً
اســـة)S�2012ـــاء دمحم، �ــا�ي ابـــرا�يم ( ر ، )2018عبــد املـــنعم �عي·ـــ� ( ر، ود

ع�
 تحديد طبيعة التمو`ل ملنظمات ا:/تمع املـد�ي، وعالقـة ا�/5ـات املانحـة لتلـك املنظمـات، 
مـــة لتنظـــيم العالقـــة بـــwن ا�/5ـــات املانحـــة ومنظمـــ ات ا:/تمـــع زوســـن ال�ـــشرÉعات القانونيـــة الال

Éــع بال³ــسبة للتمو`ــل ولـDس للمنظمــات الnــ� تخــدم  زاملـد�ي، ودعــوة ا�/5ــات املانحــة لعدالـة التو
 .اغراض5ا فحسب

اسة كال من -6 اتفقت د
ً

ت ( ر اسة)2008وس5ام احمد ثر اسة)2009احمد توفيق ( ر، ود دمحم ( ر، ود
اسة)2010احمد عز  ر ا:/تم[
 داخل ، ع�
 مدي فعالية ا��وا)2013يعطية ع�
 بدو ( ر، ود


 مواج5ة مشكالت تلك املنظمات الداخلية، وكذلك آليات استخدام b منظمات ا:/تمع املد�ي
جيــة، كمــا اتفقــت  رمنظمــات ا:/تمــع ل��ــوار ا:/تم[ــ
 الفعــال ملواج5ــة مــشكالت ا:/تمــع ا�<ا

/تم[ـ
 قع�
 تحديد الصعو�ات واملعوقات الp �nعو منظمـات ا:/تمـع املـد�ي لتنفيـذ ا��ـوار ا:
 .الفعال ومحاولة مواج5ة تلك العقبات

اسـة كـال مـن-7 اتفقـت د
ُ

اسـة)Andres  2007( ر اسـة)2012رSÄـام عبـد ا��ميـد ( ر، ود   Zaidi(ر، ود
، ع�
 أ�مية دو ا��وار ا:/تم[
 لكال من منظمات ا:/تمـع املـد�ي وا�/5ـات ا���وميـة )2014

ً ر
çـــ
 =ف�ـــار و=ســـتماع إPـــ
 2خـــر وفـــتح لنبـــذ العنـــف وتحقيـــق الـــسالم =جتمـــا�
، مـــن خـــالل تال

مة ل��وار ا:/تم[
 لتحقيق ذلك  .زقنوات اتصال بwن الطرفwن، وتحديد ¤ليات الال
اســـة كـــال مـــن-8 اتفقـــت د

ً
اســـة)2010دمحم احمـــد عـــز ( ر اســـة)2011م+*وكـــة دمحم عليـــق ( ر، ود ( ر، ود

ت ا:/تمـــع املــد�ي ع�ـــ
 ر، ع�ــ
 أ�ميــة دو ا��ـــوار ا:/تم[ــ
 بمنظمــا)2015عبــدهللا ع�ــ
 عبـــدهللا 
مخاطر ال�/رة غw* الـشرعية، تحقيـق الـدمج ا:/تم[ـ
 لألطفـال ( مواج5ة املشكالت ا:/تمعية

`ـــد القـــائمwن ع�ـــ
 منظمـــات )املعــاقwن، مواج5ـــة مخـــاطر ال�óعـــات القبليـــة و، وذلـــك مــن خـــالل تز
ة ا:/تم[ـــــ
 بآليـــــات ا��ـــــوار ا:/تم[ـــــ
 النـــــاÅ-، حيـــــث تختلـــــف تلـــــك ¤ليـــــات مـــــن حيـــــث طبيعـــــ

 .املش�لة، وطبيعة ا:/تمع الذي يقوم بھ ا��وار، وكذلك الفئة املسSTدفة من عملية ا��وار
ا -9 اســات الــسابقة تناولــت معظم5ــ اســات الــسابقة bــ
 �ــو الد اســة ا��اليــة مــع الد رتختلــف الد ر نر

بيان اثر استخدام السلوب ا��وار ا:/تم[
 الفعال من قبل منظمات ا:/تمـع املـد�ي ملواج5ـة 
مخـــاطر ال�/ــرة غwـــ* الـــشرعية، تحقيـــق (  ا:/تمـــع ا:�ـــيط ع�ـــ
 اخــتالف انواع5ـــا مثـــلمــشكالت


 حwن لم ت�ناو اي من )الدمج ا:/تم[
 لألطفال املعاقwن، مواج5ة مخاطر ال�óعات القبليةb ،ل
اسات السابقة آليات استخدام ا��وار ا:/تم[
 الفعال من قبل منظمات ا:/تمـع املـد�ي  رالد

أســـ5ا املـــشكالت التمو`ليـــة، حيـــث يـــؤدي قلـــة مـــصادر ملواج5ـــة مـــشكالت  
رھ الداخليـــة والnـــ� ع�ـــ
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ة الفعال واملتوقع تجاه ا:/تمع، و�و  ة قيام منظمات ا:/تمع املد�ي بدو 
 عدم قدPل إ رالتم̀و ر
 
اسـة ا��اليـة اليــھ مـن خـالل وضـع اســ7*اتيجية مق7*حـة لتـدعيم ا��ـوار ا:/تم[ــ رمـا pـس[
 الد

  . منظمات ا:/تمع املد�يملواج5ة مشكالت تمو`ل
ثانيا
ً

اسة وoساؤالJmا:   .رمشDلة الد

`ا لتحقيق �2داف والغايات 2نية   ع�
 الرغم من أن التمو`ل يمثل عنصرا أساسيا ومحو
ً ً ً

ر
واملستقبلية ملنظمات ا:/تمع املد�ي، حيث إنھ بال مصادر ماليـة لإلنفـاق ع�ـ
 أغراضـ5ا ال pـستطيع 

عات ال�n تقدم5ا أن pعمل، وع�
 الرغم من  وpعدد التحديات ال�n تفرض نفس5ا ع�
 ال+*امج واملشر
 *wن لتــوفwـ� تبـذل مـن قبـل املـسئولnالـرغم مـن ا:�ــاوالت املتنوعـة ال 
منظمـات ا:/تمـع املـد�ي، وع�ـ
عات ا�<اصـــة بمنظمـــات ا:/تمـــع املـــد�ي، إال أن تمو`ـــل �ـــذه  م لتلـــك ال+ـــ*امج واملـــشر الـــال والتمو`ـــل  ز

وعات pعـــا�ي مــن مـــشكالت متعــددة تتمثـــل bــ
 نقـــص وتــد�ي =عتمـــادات املاليــة وقلـــة ال+ــ*امج واملــشر
د ا�<اصة بمنظمات ا:/تمـع املـد�ي، فـضال عـن ال�ـشرÉعات القانونيـة املقيـدة لعمـل منظمـات  راملوا

، ولــذلك تتمثــل مـــش�لة � را:/تمــع املــد�ي، و2ك�ـــ* صــرامة لتقييــد التمو`ـــل وخاصــة التمو`ــل ا�<ـــا

p 
b اسة 
 مالئـم، ¨ـسبقھ حـوار رالد]Éـشرp عقب إش�الية التمو`ل، ومن ثم يتطلب 2مـر إعـادة بنـاء

 ملواج5ة �ذه املش�لة، وذلك من خالل منظو برنامج ]Éيحدد مقومات �ذا البناء ال�شر 
رمجتم[
 
عل·ــ� محـــدد لتوجيــھ �ـــذا ا��ــوار ا:/تم[ـــ
، ومـــن ثــم بنـــاء اســ7*اتيجية وفـــق �ــذا ا��ـــوار ا:/تم[ـــ

أســ5ا مــش�لة التمو`ــل، pـستطيع من  
رظمــات ا:/تمــع املــد�ي مــن خاللــھ مواج5ـة مــشكالSا والnــ� ع�ــ

 ال�ساؤ ¤pيb اسة ا��الية، ومن ثم تتحدد مش�لة البحث لو�و ما pس[~ إليھ الد   -: ر

رمـــا التـــصو املق7ـــ*ح لتفعيـــل دو منظمـــات ا:/تمـــع املـــد�ي ملواج5ـــة مـــشكالتھ التمو`ليـــة باســـتخدام  ر

 .ا��وار ا:/تم[

ثالثا
ً

اسة:    .رأ\داف الد

ئــDس مــؤداه الوصــو لتــصو مق7ــ*ح لتفعيــل    اســة ا��اليــة إPــ
 تحقيــق �ــدف  رSــدف الد ل ر ر

  .ردو منظمات ا:/تمع املد�ي ملواج5ة مشكالتھ التمو`لية باستخدام ا��وار ا:/تم[

اسة خالل تحقيق �2داف التالية   : ريتحدد ال5دف الرئDس للد

باسـتخدام  ملواج5ة مشكالتھ التمو`لية خ�
 ملنظمات ا:/تمع املد�يتحليل السياق البي�õ الدا -1

 .ا��وار ا:/تم[

 ملواج5ة مشكالتھ التمو`لية ملنظمات ا:/تمع املد�ي) قوة(الداخ�
تحليل السياق البي�õ   - أ

 .باستخدام ا��وار ا:/تم[

كالتھ ملواج5ـــــة مـــــش ملنظمـــــات ا:/تمــــع املـــــد�ي) ضـــــعف(تحليــــل الـــــسياق البيõـــــ� الــــداخ�
_ ب
لية  .باستخدام ا��وار ا:/تم[
 التم̀و


 ملنظمات ا:/تمع املد�ي -2� باسـتخدام  ملواج5ة مشكالتھ التمو`ليـة رتحليل السياق البي�õ ا�<ا

 .ا��وار ا:/تم[


   - أ� ملواج5ــــة مـــــشكالتھ  ملنظمـــــات ا:/تمــــع املـــــد�ي) الفــــرص(رتحليــــل الـــــسياق البيõــــ� ا�<ـــــا
لية  .باستخدام ا��وار ا:/تم[
 التم̀و
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 الــسياق البيõــ�  تحليــل-ب� ملواج5ــة مـــشكالتھ  ملنظمــات ا:/تمـــع املــد�ي) الSTديــدات(را�<ـــا
لية   .باستخدام ا��وار ا:/تم[
 التم̀و

ـــة مــــــــشكالتھ  -3 ـــــع املــــــــد�ي ملواج5ــــ ـ رتحديـــــــد التـــــــصو املق7*حــــــــة لتفعيـــــــل دو منظمــــــــات ا:/تمـ ر

 .التمو`لية باستخدام ا��وار ا:/تم[

اgعا
ً

اسة: ر   .رأ\مية الد
اسةs\مية   - أ  .رالنظر/ة للد

اسة ا��الية أ�ميSTا من �و Sا تضع املسئولwن وصناع القرار للوقوف ع�
 مشكالت  -1 رpستمد الد
 .منظمات ا:/تمع املد�ي عامة ومشكالتھ التمو`لية خاصة لإلستعداد ��ل5ا

ــــ
 كيفيـــــة  -2 ــــ
 bـ اســـــة ا��اليـــــة البـــــاحثwن وامل5تمـــــwن بموضـــــوع ا��ـــــوار ا:/تم[ـ ريتوقـــــع أن تفيـــــد الد ُ

 .ة ملواج5ة مشكالت تمو`ل منظمات ا:/تمع املد�يتوظيف
ســــة ا��ــــوار ا:/تم[ــــ
 الفعــــال واملثمــــر بــــwن أطيــــاف  -3 اســــة ا��اليــــة مــــن أن مما رت³بــــع أ�ميــــة الد ر

لا:/تمــع bـــ
 �ونــھ قـــادر ع�ـــ
 ايجــاد حلـــو مبتكــرة ل�افـــة مـــشكالت قطاعــات ا:/تمـــع ا:<تلفـــة، 
ة احـــــد  ــــع املـــــد�ي باعتبـــــا ــــاألخص قطـــــاع منظمـــــات ا:/تمــ ــــل رو�ـ القطاعــــــات ال5امـــــة واملـــــؤثرة داخــ

 .ا:/تمع

 تحقيق  -4b ا ضلع مؤثر� اسة ا��الية من أ�مية منظمات ا:/تمع املد�ي باعتبا رت³بع أ�مية الد ر

اســة ا��اليــة ملواج5ــة مــشكالت تلـــك  رالتنميــة الــشاملة داخــل ا:/تمــع، ولــذلك تــأpي أ�ميــة الد
أس5ا مشكالت التمو`ل ا�<اصة �Sا  
 .راملنظمات وع�

ة، �و Sا تناولت موضوع حيو من -5 
 املكتبة النظ̀رPاسة ا��الية إضافة إ ي املتوقع أن pش�ل الد ر
ُ

ليـــة ا�<اصـــة بمنظمـــات  يخــص ا��ـــوار ا:/تم[ـــ
 وكيفيـــة اســـتخدامة ملواج5ـــة املـــشكالت التم̀و
 . ا:/تمع املد�ي

 ).التطبيقية( s\مية العملية  - ب
ة وضـــع بـــرامج نيتوقـــع أن ¨ـــستفيد مـــن الداســـة ا��اليـــة الـــسياسيو وصـــن -1 وراع القـــرار bـــ
 ضـــر

أس5ا املشكالت التمو`لية  
 .رمت�املة ملواج5ة مشكالت منظمات ا:/تمع املد�ي وع�

 وضع بـرامج عمليـة لتـدعيم ا��ـوار ا:/تم[ـ
 داخـل �افـة  -2b اسة ا��الية ريتوقع أن تفيد الد

ُ

 .قطاعات ا:/تمع وخاصة منظمات ا:/تمع املد�ي
اســة �امــة للمــسئولwن وصــناع القــرار، حيــث توجــة نمــن املتوقــع أن ت�ــو مخرجــا -3 رت �ــذه الد

ة تب�� آليات ا��وار ا:/تم[
 الفعال ملواج5ة مشكالت قطاعات ا:/تمع  
 ضرPورج5ود�م إ

 مقدمSTا املشكالت التمو`لية ا�<اصة bبوجھ عام، وقطاع منظمات ا:/تمع بوجھ خاص، و

 .�Sا
اســة ا��اليــة منظمــات ا:/تمــ -4 ع املــد�ي لتقــديم بــرامج وخطــط pــستطيع مــن رpــستفيد مــن الد

�ا AنمـــاÍي Aيجـــاßي  رخالل5ـــا مواج5ـــة مـــشكالSا التمو`ليـــة، ممـــا ¨ـــساعد�ا ع�ـــ
 القيـــام بـــدو
 . والفعال تجاه ا:/تمع وأعضائھ

  

  

  

  



تصور مقترح لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لمواجهة 
 المشكالت التمويلية باستخدام الحوار المجتمعي
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خامسا
ً

اسة:    .رمفا\يم الد

 .منظمات ا��تمع املد	ي -1

ـــوع اجتمــــا: ا��تمــــع املــــد	ي ^ـــــ& اللغــــة العرyيــــة¨عــــرف  ع ا�/ماعــــة مــــن النـــــاس، بأ Sــــا موضــ
ــــ
 اللغـــــة العر�يـــــة بأ Sـــــا مـــــن التمـــــدن، عـــــاش  ـــرف املدنيـــــة bـ ـــلوpعــ ــــباب عDـــــشة ا�ــ  املدينـــــة اخـــــذ بأسـ

ة   )41(.را��ضا
ــا  منظمــــات ت³ــــشأ للقيــــام بــــأغراض اجتماعيــــة قــــاموس ا(~دمــــة {جتماعيــــة بأ}Jــــا وÉعرف5ـ

ة اP~ املؤسسات =جتماعية ا�<اصة والتطو عية وا�/معيات رمحددة، ولكنھ عادة ¨ستخدم لإلشا
=�ليـــة و©ـــ~ منظمـــات غwـــ* �ادفـــھ للـــر�ح وÉـــس�بعد مSqـــا املؤســـسات =جتماعيـــة الnـــ� Sـــدف للـــر�ح 
روالnـ� يملك5ــا اøــ<اص مثــل دو املــسنwن ا�<اصـة ودو ا��ــضانة ا�<اصــة واملنظمــات =جتماعيــة  ر

ــــ� ة ول5ـــــا سياســـــة واÏـ ـــا جمعيـــــة عموميـــــة ي³تخـــــب مSqـــــا مجلـــــس ادا رغwـــــ* �ادفـــــھ للـــــر�ح ي�ـــــو ل5ــ ھ ن
ــــة، =يــــــرادات  ــــ7*ا�ات اعـــــضاء ا�/معيـــــة العموميـ ــــة مـــــن مـــــصادر متعـــــددة مثـــــل اشـ د�ـــــا املاليـ روموا
املباشــرة، الت+*عــات ومعظــم املؤســسات =جتماعيــة التقليديــة ©ــ
 مؤســسات م5نيــھ او مؤســسات 
ىلتنميـھ ا:/تمـع و©ــ~ ايـضا ال Sــدف للـر�ح مثــل جمعيـھ تنميــھ ا:/تمـع بــالقر و املـدن ، وجمعيــات 

  )42(.=سرة و الطفولة وال5الل =حمررعاية 
ة التأمينـات و الــشئو pعرف5ـا    ا نو ر  مجموعــة التنظيمـات املـستمرة ملــدة  با Sـا{جتماعيـةز

`ـة  رمعينة او غw* معينة، وتتألف �ل مSqا من اø<اص طبيعيwن او غw* طبيعيـwن او اøـ<اص اعتبا
او مSqما معـا، وال يقـل عـدد �ـل مSqـا bـ
 جميـع =حـوال عـن

ً
 عـشرة bـ
 املنظمـة الواحـدة وذلـك لغـرض 
�و ل�ل مSqا نظاما اساسيا مكتو�ا وموقع علية من املؤسسwن وان  �ح مادى، ̀و غw* ا��صو ع�~ 

ً ً ً
ن رل

سة ا�شطSTا ا:<تلفة �<دمة مواطنSjا Sا مقرا مالئما pستطيع من خاللھ مما رتتخذ ملراكز ادا     )43"(ر

ـــات ت)  قنـــــديلأمـــــا�ي(وpعرف5ــــا  طوعيــــة ذات مالمـــــح مؤســـــسية ولـــــوائح منظمـــــة بأ Sـــــا تنظيمــ
لعمل5ا ومحددة :/ـال �ـشاط5ا، ال pـسSTدف الـر�ح املـادي، ت�ب�ـú �ـذه ا�/معيـات أ�ـدافا ثقافيـة، أو 

ً

  .)44(ناجتماعية، أو اقتصادية، وفق قانو ينظم ت�و`Sqا وتأسDس5ا

ه شـــــامال �افـــــة التنظيمـــــات وا   ـــــف ينظـــــر إPـــــ
 ا:/تمـــــع املــــد�ي باعتبـــــا و�نــــاك pع̀ر
ً

ـــات ر ��ر�ــ
ــــاط العالقــــــــات  ـــــــسياسية، أو الثقافيــــــــة وأنمــــ ــــة 2يديولوجيــــــــة، أو الـ ـــــــن الناحيــــ ـــواء مـ =جتماعيــــــــة ســـــ
ا:/تمعيــــة =قتــــصادية والطبيعيــــة املــــستقلة وشــــبھ املــــستقلة عــــن ســــلطة الدولــــة وأج5زSــــا، والnــــ� 

د�ا املالية  
 pعبئة إم�انياSا ومواPمن خالل5ا إ 
حية إPـ
 إحـداث ترpس[ ة والر ات مرغـوب ووالzش̀ر رطـو
    . )45 (فSjا للمجتمع لصا�- ا�/ماعات امل5نية والنوعية

 .مف�وم ا()وار ا��تم'& -1


 كتاب لسان العرب البن منظو عن �لمة ا��وار :ا()وار لغةb ده :رجاء ر أحار عليـھ جوابـھ 
جـع  ا أي  ا ومحا 
 ال��ûء، وعنھ حار حواPء إ��ûروأحرت لھ جوابا، وا��وار �و الرجوع عن ال ر ر

ً ً ً
عنـھ، 
ن  ة بــو ة وحــو`را ومحـاو ات ومحـاو ا أو حــوا ة، و�لمـة حـوا ة مـن املــشاو ة مـصدر �املــشو زوا:�ـاو رر ر ر ر

ً ً
ر ر

ـــق  ة مراجعـــــة املنطــ ن أي ي7*اجعــــو الكـــــالم، وا:�ــــاو ة أي مجاو�ـــــة، والتجــــاوب و�ـــــم يتحـــــاو رمــــشو نر ر
 
b 46( .ا:<اطبةوالكالن(  

ا()ـــوار اصـــطالحا \ـــو 
ً

ابطـــة إ�ـــسانية بـــwن طـــرفwن أ يـــا �انـــا، ف5ـــو مبـــدأ للتواصـــل را��ـــوار �ـــو 
ً

اءه  الــة اللــzس أو ا�<ــالف بيSqمــا، كمــا أنــھ ¡ــساط مــش7*ك يطــرح مــن خاللــھ =�ــسان آ روالتفــا�م وإ ز
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ه لآلخر مثلما ي�سلم من 2خر، ف5و عملية أخذ وعطاء وتبـادل فكـر متفاعـل بـwن طـرفwن أو  يوأف�ا ر
ضية مش7*كة يمكن  ؤسس أل من خالل5ا تنمية العالقات السياسية رأك�* مما ¨عمق العالقة بيSqما ̀و

`ة ¡ش�ل عام   )47(.رأو =جتماعية أو الثقافية أو ا��ضا

د bـــ
 قـــاموس                عـــن مع�ـــ� �لمـــة حـــوار أي ا:�ادثـــة أو املنافـــسة بـــwن ø<ـــصwن أو " وßـــس7*”رو
أي ø<ــــصwن أو أك�ـــ* وذلـــك ¡ــــش�ل  ديمقراطـــي و تبــــادل رأك�ـــ*، أو التفـــا�م أو محاولــــة =تفـــاق بـــwن 

ي و2ف�ار   ) 48(.ؤالر

مناقـــشة بـــwن طـــرفwن أو عـــدة أطـــراف يقـــصد �Sـــا تـــ�þيح : Éعـــرف ا��ـــوار ا:/تم[ـــ
 بأنـــھو  
ضــية مــش7*كة متفــق علSjــا بــwن 2طــراف ا:<تلفــة رالكــالم وإظ5ــار وإثبــات ا��ــق والوصــو ع�ــ
 أ )49(.ل

   


 ا��ـــوار ا:/تم[ــ
 ع�ـــ
 أنـــھ املـــصطPالـــذي يـــصف مـــشاركة وقــد عـــرف مكتـــب العمـــل الـــدو -�
العمـــال وأåـــ�اب العمـــل وا���ومـــات bـــ
 صـــنع القـــرار ¡ـــشأن مـــسائل العمالـــة وم�ـــان العمـــل، و�ـــو 
ر¨ــشمل �افـــة أنـــواع املفاوضـــة وال�ـــشاو وتبـــادل املعلومــات فيمـــا بـــwن ممث�ـــ
 �ـــذه ا:/موعـــات ¡ـــشأن 


 السياسة =قتصادية و=جتماعية وسياسة العمل، وÉش�ل اb املصا�- املش7*كة 
��ـوار =جتمـا�
bـ
 الوقـت نفــسھ وسـيلة لتحقيــق التقـدم =جتمــا�
 و=قتـصادي و�ــدفا بحـد ذاتــھ، إذ يمـنح النــاس 

ً


 مجتمعاSمb صوتا وحافزا
ً ً

.)50(  

اســة ا��اليــة بأنــھ اســلوب ي�بعــھ منظمــات ا:/تمــع املــد�ي  روÉعــرف ا��ــوار ا:/تم[ــ
 إجرائيــا bــ
 الد
ً

Sا ع�ــ
 املــشاركة الفعالــة bــ
 تحقيــق التنميــة، ملواج5ــة املــشكالت التمو`ليــة ا�<ــاص  ر�Sــا لتنميــة قــد
ات 2ساسية  عاSا، والذي يتطلب مجموعة من امل5ا رو�<لق مصادر جديدة لتمو`ل برامج5ا ومشر و


 مواج5ة مشكالتھ التمو`ليةb شأن نجاح منظمات ا:/تمع املد�ي¡.  

 .مف�وم التمو/ل -2


 عمليات اقتصادية إن املف5وم العام للتمو`ل ¨ع�� إنفاق املb ال وذلك ¡غية استخدام املال
  )51.(لل��صو ع�~ مردود أو ن�يجة ما

ــــو كيفيـــــة اســــــتعمال 2مـــــوال  ـــل �ـ قـــــةوالتمو`ــ ــــا و pــــــسيw* �ـــــذا Aنفـــــاق ومحاولــــــة وط̀ر  إنفاق5ـ
ة ذاSـا مــا يفيــدنا عـن مــصدر 2مــوال  رترشـيده، لــذلك فحيثمـا نجــد �لمــة تمو`ـل نجــد عــادة bـ
 العبــا

ع أو عملية اقتصادية نا¡ع ومجال إنفاق و5ا، و�اختصار فإن التمو`ل ¨ع�� التغطية املالية ألي مشر
غبة 2فراد و م³شآت 2عمال لتحقيق أقú�á حد ممكن من    )52(. الرفا�يةرمن 

ه  م مـــن مـــصاد ة عـــن حـــصو منظمــات ا:/تمـــع املــد�ي ع�ـــ
 التمو`ـــل الــال روالتمو`ــل �ـــو عبــا ز لر
wا�<اصة أو العامة طبقا للقوان

ً
دا ثابتا ومستمرا للـصرف منـھ  ن واللوائح املنظمة لذلك، لي�و مو

ً ً ً
ر ن

نع�
 أج5زة تلك املنظمـات و�رامج5ـا وت�ـو أصـول5ا الثابتـة واملتداولـة، و�ـذا املـال لـھ طبيعـة خاصـة 
سائل تنميتھ ه و ومن حيث مصاد     )53.(ر

É ـــشا مـــــة للقيـــــام باملــ ة عـــــن تـــــوفw* 2مـــــوال الال ـــرف التمو`ـــــل بأنـــــھ عبـــــا ركمـــــا ¨عــ ز ع =قتـــــصادية ر
�ــــا، وذلــــك bـــ
 أوقــــات ا��اجــــة إلSjـــا، إذ انــــھ يخــــص ) بمنظمــــات ا:/تمــــع املـــد�ي(و=جتماعيـــة  روتطو



تصور مقترح لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لمواجهة 
 المشكالت التمويلية باستخدام الحوار المجتمعي

طلعت مصطفى / د.أ، هاني علي زكي
 دمحم أبو الحمد سيد أحمد، /د. أالسروجي،

 .صالح صبري حجازي/ د

 

 

590 

Éع  راملبالغ املالية ولDس السلع وا�<دمات وأن ي�و بالقيمة املطلو�ة، فال5دف منھ �و تطو`ر املشا ن

 الوقت bا وا�<اصة وSq54(. املناسبالعامة م( 

سادسا
ً

اسة املوج�ات النظر:  .ر/ة للد
 .نظر/ة s	ساق العامة -1

ة عامـة حيـث  ـة إPـ
 طبيعـة املوسـسات والـنظم =جتماعيـة بـصو نظر أåـ�اب تلـك النظ̀ر ر̀و
أ Sـا بنــاءات اجتماعيــة ل5ـا وظــائف تؤدSÄــا bـ
 ا:/تمــع الــذي pعـDش فيــھ، وpعــد �ـذه الوظــائف جملــة 

ـــداف التنظيميـــــة الnـــــ� Sـــــتم �Sـــــا الـــــسياسات و=ســـــ7*اتيجيات امل5 مـــــة للمؤســـــسات =جتماعيـــــة، �2ــ
جيــة،  رفاملؤســسة مــا ©ــ
 إال تنظــيم أو �ــسق اجتمــا�
 لديــة مجموعــة مــن العمليــات الداخليــة وا�<ا
جيــة، ومــن ثــم يجــب أن يحــدث نــوع مــن التــواز  نوالnــ� تتــداخل bــ
 عالقــات متعــددة مــع البDئــة ا�<ا ر

ه وتحقيق أ�دافھ 
 من أجل استمرا� رالبي�õ والتنظي·� الداخ�
 وا�<ا   )55(.ر

نوÉعــرف ال³ــسق بأنــھ كيــان مت�امــل يت�ــو مــن أجــزاء وعناصــر متداخلــة تت�ــو بSjــا عالقــات  ن
ظائف وأ�شطة ت�و مص��STا الSqائية بمثابة الناتج الذي يحقق ال³سق ك�ل اء و نتبادلية أل و   )56(.ر

  )57(.انواع s	ساق العامة

�ــــدود بيSqــــا و�ــــwن 2ا�ــــساق و©ــــ
 الnــــ� ال يوجــــد بيSqــــا تفاعــــل إال bــــ
 أقــــل ا�: �2ــــساق املغلقــــة -1
ي2اخــر خــارج حــدود ال³ـــسق، وذلــك ألن ال³ــسق ¨ــستقبل مدخالتـــھ مــن داخلــھ ومــن أمثلSTـــا 

 =�ساق الف�wيقية 
 .الطبيعية

ــــارج حـــــدود�ا مـــــن �2ــــــساق : �2ـــــساق املفتوحـــــة -2 ـــة خـ ـــ
 الnــــــ� تتميـــــو بوجـــــود تبـــــادل الطاقـــ و©ــ
qبوجود عالقة أساسية بي �wحيث تتم ،   .Sا و�wن البDئة ا:�يطةي=جتماعية 2خر

    .عناصر s	ساق العامة
ـــة مـــــن العناصـــــر الnـــــ� pـــــس5م bـــــ
 pغيwـــــ* ال³ــــــسق  ـــــة =�ـــــساق العامـــــة ع�ـــــ
 مجموعــ تركـــــز نظ̀ر


ه و©
 كما ي�   )58(: رواستمرا
و©ـــ
 تتـــضمن جميـــع املـــصادر الnـــ� يحـــصل علSjـــا ال³ـــسق مـــن منظمـــات اجتماعيـــة : املـــدخالت -1

 .يأخر
ـــز: العمليــــات التحو`ليــــة -2 ء ا:<ــــتص بــــأداء العمليــــات و�2ــــشطة ال5ادمــــة إPــــ
 تحو`ــــل و©ــــ
 ا�/ـ


 ش�ل آخر مغاير تماما ملا �انت عليھ قبل دخول5ا لل³سقPاملدخالت إ
ً

. 
ات والنتــائج املتحققــة عــن العمليــات و�2ــشطة الnــ� قــام �Sــا : ا:<رجــات  -3 زو©ــ
 سلــسة =نجــا

ة رال³ــسق الــذي ي�بلــو bــ
 أشــ�ال وأنمــاط مختلفــة تتمثــل فيمــا يقدمــة ر ال³ــسق للبDئــة bــ
 صــو
 .مخرجات

د فعل البDئـة ن�يجـة تلقSjـا :<رجـات أو مجموعـة =سـت³تاجات : التغذية الراجعة -4 ريقصد �Sا 
البي¼ية للمخرجات والp �nسمح بتعديل العمليات التحو`لية وا:<رجات مستقبال
ً

.  
  .نظر/ة {تصال  -2

ــ ــــدا مـــــن �2ـــــشطة �Aـــــسانية القديمـــــة منـــــذ وجـــ ض، ¨عـــــد =تـــــصال واحـ رود �Aـــــسان ع�ـــــ~ 2
ة  رفـا:/تمع �Aـسا�ي املتحـضر واملتخلــف ع�ـ~ الـسواء ال غ�ــú لـھ عـن عمليــة =تـصال، حيـث أن قــد
 
غباتـھ تتوقــف ع�ــ~ نجاحــھ bــ `خــھ ومعتقداتــھ بــل ومــشاعره و ر�Aـسان ع�ــ~ نقــل تراثــھ وخ+*اتـھ وتا ر

ن  .)59(التواصل مع ¤خ̀ر
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ت الnـú تناولـت موضـوعھ ولـذلك لـم تقتـصر لقد pعددت مفا�يم =تصال بتعـدد التخصـصا
  : �ذه املفا�يم ع�~ م5نة معينة وتتحدد املفا�يم p¤ ~bى 

تھ للتفــــاعالت �Aــــسانية املتنوعــــة ب�نــــوع        ـــھ ضــــر ـــو فعــــل إ�ــــسا�ي مقــــصود، لـ ور=تــــصال �ـ
 جوانب ا��ياة ومقاصد�ا، أي أنـھ نتـاج تفاعـل بـwن أطـراف اجتماعيـة سـواء أ�انـت فـردا أو جماعـة

  ).60(أو غw* ذلك

قة الún ت³تقل �Sا 2ف�ار واملعلومات بwن الناس داخل : ¨عرف =تصال بأنھ العملية أو الط̀ر
 úن، يختلف من حيث ا��/م، ومن حيث محتو العالقات املتضمنة فيھ، بمع�wى�سق اجتما�~ مع

عــة صــغw*ة أو نان �ـذا ال³ــسق =جتمــا�~ قــد ي�ــو مجــرد عالقـة ثنائيــة نمطيــة بــwن ø<ــصwن أو جما
قة )53(مجتمع مح�~ أو قومى، أو حún ا:/تمع �Aسا�ى ، كما ¨عرف =تصال بأنھ العملية أو الط̀ر

الnـú مـن خالل5ـا ت³تقـل املعرفـة مـن øـ<ص آلخــر حnـú تـصبح مـشاعا بيSqمـا، وتـؤدى إPـ~ التفـا�م بــwن 
ً

  ).61(�ذين الÐ<صwن

لز �ــوP~ " أمــا  ن�wم الــذى مــن خاللــھ توجــد العالقــات فيعــرف =تــصال بأنــھ ذلــك املي�ــا" رpــشا
�ا  ر�Aسانية، وتنمو وتتطو الرمو العقليـة بواسـطة وسـائل �ـشر �ـذه الرمـو ع+ـ* امل�ـان واسـتمرا ز ز ر
ات و�غمــــات الـــصوت وال�لمــــات ذات الطباعــــة،  رع+ـــ* الزمــــان، و©ـــ~ تتــــضمن pعبwـــ*ات الوجــــھ وAشـــا

ِل ¡سرعة وكفاءة ع�~ ق5ر ¡عدى الزمان نوا�<طوط ا��ديدية و التليفو و�ل تلك التدابw* الp únعم
َ ُ

  ).62(وامل�ان

ة =تـصال نجـد أن الـذى يمثـل املرسـل bـ~ �ـذه  اسة b~ ضوء نظ̀ر روإذا ما تم تحليل �ذه الد
مــة  ات ال ات وم5ــا ف وقــد اســة �ــو منظمــات ا:/تمــع املــد�ي فمــن الواجــب أن ي�ــو لديــھ معــا زالد ر ر ر نر

�ا املÕــ� ت `ة تمكSqــا مــن القيــام بــدو روضــر قجــاه ا:/تمــع ومحاولــة التغلــب ع�ــ
 العقبــات الnــ� pعــو ور
ـــات  اســــة �ــــم ا:/تمــــع لــــذا يجــــب ع�ــــ~ منظمـ رتحقيــــق �ــــذا الــــدو ، ونجــــد أن املــــستقبل bــــ~ �ــــذه الد ر
غبـــاSم bــ
 محاولـــة مSqـــا لف5ـــم طبيعـــة تلـــك املنظمـــات  اSم و را:/تمــع املـــد�ي مـــساعدSم وتنميـــة قـــد ر

اSàــم الــسلبية تجــاه عمــل وطبيعــة عمل5ــا ونوعيــة ا�<ــدمات الnــ� تقــدم5ا، ر للعــدو عــن اتجا�ــاSم وآ ل
منظمــات ا:/تمــع املــد�ي،  وتنميـــة اتجا�ــات املــشاركة Aيجابيــة أل�ـــشطة تلــك املنظمــات ومـــساعSTا 
 
ة ع�ـــ
 مواج5ـــة الكـــشكالت الnـــ� pعـــو عمل5ـــا والnـــ� ع�ـــ �ا امل�Õ،بمـــا يمكSqـــا مـــن القـــد قللقيـــام بـــدو ر ر

اسـة = رأس5ا املشكالت التمو`لية، وذلك من خ رالل وسـيلة =تـصال الفعالـة الnـ� تناولSTـا �ـذه الد
و©
 وسيلة ا��وار ا:/تم[
 الفعال واملثمـر ملواج5ـة مـشكالت التمو`ـل ا�<اصـة بمنظمـات ا:/تمـع 

  .املد�ي

ولــذلك يجــب ع�ــ
 منظمــات ا:/تمــع املــد�ي أن pــس[
 إلتاحــة الفرصــة أمــام ا:/تمــع وصــناع 

 حوار مع5ا يb ة، لالقرار للدخو�Ï~ ا��قائق الوا�عتمد ع¨ *wأى عام مس�ن رؤدى ذلك إP~ ت�و`ن 

ات  ـــة =تـــــصال تلـــــك ع�ـــــ~ اختيـــــار امل5ـــــا توقــــف نجـــــاح منظمـــــات ا:/تمـــــع املـــــد�ي bـــــ~ تحقيــــق عمليــ ر̀و
 

 الnـــــ� pـــــس[Pف ومتطلبــــات املوقـــــف الوضـــــع =شـــــ�ا واملناســــبة وكـــــذلك الوســـــائل الnـــــú تتفـــــق وظـــــر

  .ملواج5تھ

  .نظر/ة التفاوض -3
ـد ø2ــ<اص الوصـو إPـ~ اتفــاق ينظـر إPـ~    لالتفـاوض ع�ــ~ أنـھ العمليـة الnــ� مـن خالل5ـا ي̀ر

لكمـا يقـصد بـھ العمليــة الnـ� يحـاو فSjـا طرفــان أو أك�ـ* الوصـو إPـ~ اتفــاق مقبـو حـو موضــوع أو  ل ل ل
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نموضــــوعات و التفـــــاوض أيـــــضا عمليــــة تحو`ـــــل املواج5ـــــة إPــــ~ التعـــــاو و pغwـــــ* املوقــــف مـــــن الـــــصراع 
  )63(.ة ل��لللنقاش إP~ مش�لة قابل

ضـــwن ولكنـــھ    روتـــتم عمليـــة التفـــاوض bـــ
 ضـــوء 2خالقيـــات العامـــة و تـــتم بـــwن طـــرفwن متعا
ليختلف عن الوساطة والتحكم واملساومة ألن �ذه تحتاج إP~ دخو طرف ثالـث بـwن الطـرفwن بDنمـا 

  )64(.التفاوض يتعwن مواج5ة مباشرة بwن طرفwن

ات    التفاوضـــية داخـــل منظمـــات ا:/تمـــع املـــد�ي، روع�ـــ~ ذلـــك فإننـــا حاجـــة إPـــ~ pعلـــيم امل5ـــا

 بDئة العمل يضيف إP~ املنظمة الفاعلية b مة زحيث أن معرفة كيفية التفاوض حو التغw*ات الال ل

 الصراع و يمنع بطئ نمو املنظمة b ستغراق= 
b 2داء كما يمكن أن يمنع 2فراد و ا:/موعات 
b

ات ال�n تم التفاوض ¡شأ Sا ت�و أك�* قابلية للتطبيق و تقدم5ا نحو تحقيق أ�داف5ا كما أن الق نرا ر

 صنع القرارb 65(.ذلك ألن الناس أتيح ل5م الفرصة للمشاركة(  

ــل    ـة bـ
 تفعيـل ا��ـوار ا:/تم[ـ
 ملواج5ـة مـشكالت تم̀و كمـن =سـتفادة مـن �ـذه النظ̀ر ̀و

Pمنظمات ا:/تمع املد�ي �التا:-  

لف ا��ـوار مع5ـم ع�ـ
 الـدخو bـ
 تفـاوض مباشـر حــو مـساعدة منظمـات ا:/تمـع املـد�ي وأطـرا -1 ل
ب وج5ات النظر بيSqم  .عناصر =ختالف بيSqم وتق̀ر

لمساعدة منظمات ا:/تمع املد�ي وصناع القرار ع�
 أن ي�و التفـاوض مـدخل مالئـم للوصـو  -2 ن
 

 ال5دف املش7*ك من حيث التغلب ع�ـPن معا، والوصو إwفيھ مصا�- الطرف 

 اتفاق يرا�Pلإ ً

لية ا�<اصة بمنظمات ا:/تمع املد�يا  .ملشكالت التم̀و
نمــساعدة منظمــات ا:/تمــع املــد�ي ع�ــ
 أن ي�ــو أطــراف التفــاوض bــ
 منــاخ أخالçــ
 يرا�ــ
 فSjـــا  -3


 ا:/تمعb مبادئ وأسس ت�و`ن 2خالقيات والقيم السائدة. 
4-  
ـــق نت�ـــــو نتـــــائج التفـــــاوض ذات أثـــــر bـــــ
 تقـــــدم منظمـــــات ا:/تمـــــع املـــــد�ي ومـــــساعدSا ع�ـــــ تحقيــ

 .أ�داف5ا من خالل ا��وار ا:/تم[
 املثمر والفعال
ساgعا
ً

اسة:    : ر�جراءات املن��ية للد

اسة -1 ـر : رنوع الد اسـات الوصـفية، حيـث أ Sـا pـسSTدف تق̀ر اسـة ا��اليـة إPـ
 نمـط الد رت³ت·ـ� الد ر
اق[ـ
 وpـساعد bـ
 ا��ـصو ع�ـ
 خصائص ظا�رة قائ لمة وpستعرض5ا ¡ش�ل تحليـل موضـو�
 و و


 وضع اس7*اتيجية b ساعدpوتحليل الظا�رة، و *wتفس 
b س5مpرمعلومات دقيقة تصو الواقع و ُ

اسة 
 تطو`ر موضوع الدb ساعدp �nرومجموعة من التوصيات ال. 
̀ـرتبط بالناحيـة A: املن�� املستخدم -2 فيـد bـ
 تحديـد املـن�� �ـو أسـلوب 2داء و جرائيـة للبحـث ̀و

اسـة ا��الـة باســتخدام  اسـة مـن�� د رأدوات جمـع البيانـات، وقـد اسـتخدم الباحـث bـ
 �ـذه الد ر
*w>ن بقطاع التمو`ل بمؤسسة مصر ا�wاسلوب امل�- الشامل للعامل. 

اسة -3 ة استzيان للعاملwن بقطاع التمو`ل بمنظمات ا:/تمـع املـد�ي وعـدد�م : رأدوات الد راستما
ـــر  )50( اســـــات الــــسابقة وAطـــــار النظــ ـــــق الرجــــوع إPـــــ~ الد يعــــامال والnـــــ� تـــــم تــــصميم5ا عـــــن ط̀ر ر

ً

اسة الرا�نة، و=طالع  ات و2دوات املرتبطة بموضوع الد اسة و=طالع ع�~ ¡عض =ستما رللد ر ر
  .ع�~ الكتابات العلمية املتخصصة
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عاشرا
ً

اسة:    :رمجاالت الد

اسة عY&: ا��ال املDا	ي  - أ � وذلك لألسباب رتم تطبيق الدO~)تية قطاع التمو/ل بمؤسسة مصر ا� :- 
ــا  -1 ـــــة إليجـــــــاد مـــــــصادر تمو`ليـــــــة لتلبيـــــــة إحـــــــدىا Sـــــ ـــــع املـــــــد�ي الnـــــــ� Sـــــــتم بمجاولــ  منظمـــــــات ا:/تمــ

 .احتياجاSا
لية الناتجة عن ك�*ة ال�7اماSا تجاه ا:/تمع ا:�يط -2  .pعا�ي املؤسسة املثw* من املشكالت التم̀و
اسة :�اولة =ستفادة من نتائج5ا ملواج5ة مشكالSا ترجيب املسئولwن باملؤ -3 رسسة بتطبيق الد

 .التمو`لية
اسـة : يا��ـال ال�ــشر  - ب  قطــاع التمو/ـل بمؤســسة مـصر ا(~Oــ� وعــدد\م عYــ`رحيـث طبقــت الد

 .مفردة) 50(
اسة امليدانية من : ا��ال الزم�L  - ت   .28/2/2021- 2/2021/ 5رتحدد ا��ال الزم�L للد

اسة�طار التطبيقي لل   :رد

اسة رتم التطبيق =ستzيان ا�<اص بالتعرف دو منظمات ا:/تمع املد�ي ملواج5ة : رعينة الد
اســة  عــضوا مــن ) 50( عــدد ع�ــ~رمــشكالتھ التمو`ليــة باســتخدام ا��ــوار ا:/تم[ــ
 حيــث طبقــت الد

ً

*w>اعضاء مؤسسة مصر ا�.  

 :يالصدق الظا\ر لالست�يان -1

اســة ع�ــ~ مجموعــة مــن الــ ة مبدئيــة وعــدد�م رتــم عــرض أداة الد ) 18(رسادة ا:�كمــwن بــصو
�ـا، ومـدى سـالمة صـياغSTا اللغو`ـة، وترتDـب  ة بمحو تبـاط �ـل عبـا رمحكما وذلك للتأكد من مدى ا ر ر

ً

ـــات  ـــا، وقـــــد �انــــت عمليــ  Sـ ة ير ـــع pعــــديل، أو حـــــذف، أو إضــــافة أي عبـــــا ـــا مــ �ـ ات طبقـــــا :�و والعبــــا رر ر
ً


Pالتعديل، وا��ذف، و=ضافة �التا:  

لا:�و 2و  - أ  .تحليل السياق البي�õ الداخ�
 ملنظمات ا:/تمع املد�ي :ر

 - 
 .ملنظمات ا:/تمع املد�ي) القوة(تحليل السياق البي�õ الداخ�

 - 
 .ملنظمات ا:/تمع املد�ي) الضعف( تحليل السياق البي�õ الداخ�

 ملنظمات ا:/تمع املد�ي: را:�و الثا�ي  - ب�  .رتحليل السياق البي�õ ا�<ا


تحليل السياق البي - �  .ملنظمات ا:/تمع املد�ي) الفرص( ر�õ ا�<ا

 - 
�  ملنظمات ا:/تمع املد�ي) الSTديدات( رتحليل السياق البي�õ ا�<ا
رواقــع دو منظمــات ا:/تمــع املــد�ي bــ
 مواج5ــة مــشكالت التمو`ــل باســتخدام : را:�ــو الثالــث  - ث


  .ا��وار ا:/تم[
 .الثبات -2

قــة إعــادة  =ختبــار لــألداة حيــث تــم تطبيق5ــا ع�ــ~ اســتخدم الباحــث إليجــاد قيمــة الثبــات ط̀ر
`خ ) 15( اسـة، وتــم إعـادة التطبيـق مـرة أخـر ¡عــد مـ��� ف7ـ*ة اسـبوعwن مـن تــا رفـرد مـن مجتمـع الد ىر

اســة،  ، وقــد تــم اســ�بعاد العينــة الnــ� تــم التطبيــق علSjــا مــن ضــمن إطــار مجتمــع الد رالتطبيــق 2و ل
اسـة، و تبـاط باسـتخدام ربحيث ال ¨شملوا التطبيق الSqاÍي عنـد اجـراء الد رقـد تـم حـساب معامـل =



تصور مقترح لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لمواجهة 
 المشكالت التمويلية باستخدام الحوار المجتمعي

طلعت مصطفى / د.أ، هاني علي زكي
 دمحم أبو الحمد سيد أحمد، /د. أالسروجي،

 .صالح صبري حجازي/ د

 

 

594 

تبــــاط بw*ســــو(معامــــل  نا ـــة، حيــــث بلغــــت )ر جــــات التطبيقــــwن مرتفعـ تبــــاط بــــwن د ـــة = ر، وجــــاءت قيمـ ر
  .، مما يدل ع�~ ثبات =س�بانة)0.929(

� ومناقشة النتائجOعرض وتفس:  

اســـة واملـــن دا ع�ـــ~ مـــا طـــرح مـــن pـــساؤالت وbـــ
 حـــدود عينـــة الد اســـة و رتحقيقـــا ل5ـــدف الد ر
ً ً

�� ر

P~ النحو التا�املستخدم، ¨عرض الباحث ما توصل إليھ من نتائج مصنفة ع:  

أوال 
ً

اســة حــو تحليــل الــسياق البيõــ� :  اســة الســتجابة عينــة الد لعـرض و تحليــل وتفــسw* نتــائج الد ر ر
  الداخ�
 ملنظمات ا:/تمع املد�ي

قم رجدو     ) 1( ل

اســـــة حـــــو تحليــــل الـــــسياق البي�ـــــL ا ـــع الد ليو�ــــ� اســـــتجابة مجتمــ ملنظمـــــات ) القـــــوة( لـــــداخY& ر
  .ا��تمع املد	ي

اسة           ن     م  50=راستجابات مجتمع الد

ة ـــــا ــ ــ ــ   رالعبـ
  الإa& حد ما  	عم  

جة  رالد
/ة   راملعيا

جة   رد

  التحقق
  2¡ا

s\مية 
  ال¢س�ية

�ت£ب�  ال

  14  24  12  ك
1  

ــــــاخ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــــة منــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــوافر باملنظمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ يتــ
ــــــوار  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــــم ل��ـ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ� داعــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ تنظي·ـ


  28,0  48,0 24,0  %  .ا:/تم[
98  2,0  4,9  66,7%  7  

  18  20  12  ك
2  

ــــــة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــوائح املنظمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــسم لـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ت�ــ
  36,0  40,0  24,0  %  .بالوضوح

94  1,9  2,1  63,3%  11  

  16  6  28  ك

3  

̀ـة  رpستخدم املنظمة نظـم إدا
ــــــل ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــة مثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا (حديثـــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ تكنولوجيــ

ــــــات ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــھ -املعلومـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ا��وكمـــ
 العمـــل التطــــو�
 -=لك7*ونـيــة

  )الرق·�

%  56,0  12,0  32,0  
112  2,2  14,5  73,3%  4  

  24  10  16  ك
4  

ــــــة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــــاملwن باملنظمـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــدي العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـــ
ة ا��وار ات إدا رم5ا   48,0  20,0  32,0  %  .ر

92  1,8  5,9  60,0%  13  

  16  10  24  ك
5  

جـــة  رالعــاملwن باملنظمـــة ع�ــ
 د
�Õ32,0  20,0  48,0  %  .عالية من =داء امل  

  م4  73,3%  5,9  2,2  108

  18  14  18  ك
6  

ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــــشبع احتياجـ ــ ــ ــ ــــــة pـ ـــ ــ ــ ات املنظمــ

  36,0  28,0  36,0  %  .ا:/تمع ا:��

  م7  66,7%  0.6  2,0  100

  18  18  14  ك
7  

ــــــة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــــنظم الداعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــــــس5يل الــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ pـ
  36,0  36,0  28,0  %  .لتطوع 2عضاء �Sا

  م11  63,3%  0.6  1,9  96

  14  10  26  ك
8  

ـــــــث  ــ ــ ـــــــ
 البحــ ــ ــ ة إPـ ـــــــ ــ ــ ــــــــس[
 املنظمـ ـــ pـ
ة  ليــــة بــــصو رع�ـــ
 مــــصادر تم̀و

  28,0  20,0  52,0  %  .مستمرة
  م4  73,3%  8,3  2,2  112
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اسة           ن     م  50=راستجابات مجتمع الد

ة ـــــا ــ ــ ــ   رالعبـ
  الإa& حد ما  	عم  

جة  رالد
/ة   راملعيا

جة   رد

  التحقق
  2¡ا

s\مية 
  ال¢س�ية

�ت£ب�  ال

  8  12  30  ك
9  

ــــــة  ــ ــ ــ جـــ ـــــــ
 د ــ ــ ــ ــــــــاز =دار ع�ــ ــ ــ ــ را�/5ـ ي
  16,0  24,0  60,0  %  .عالية من الكفاءة

122  2,4  16,4  80,0%  2  

  20  8  22  ك
10  

ة املنظمــة ع�ـ
 بنــاء  رpـس[
 إدا
ة  ــــا بـــــــصو ات العـــــــاملwن �Sــ رقــــــد ر

  40,0  16,0  44,0  %  .مستمرة
  م7  66,7%  6,9  2,0  102

  4  22  24  ك
11  

ــــــالة  ــ ــ سـ ـــــــا و ــ ̀ـ ـــــــة ر ــ ــــــدي املنظمــ ـــ رلـ ؤ
  8,0  44,0  48,0  %  .وأ�داف اس7*اتيجية

  م2  80,0%  14,6  2,4  120

  4  14  32  ك
12  

ــــــات  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــــة بيانــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــــوافر باملنظمــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يتـ
حديثة عن =طـراف املـشاركة 


 خدمات املنظمةb.  %  64,0  28,0  8,0  
128  2,6  24,1  86,7%  1  

  16  22  12  ك
13  

ـــــــدير  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــــة بالتقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــام املنظمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ قيـ
لـــــواق[
 الحتياجـــــات ا:/تمـــــع ا


  32,0  44,0  24,0  %  .ا:��
  م7  66,7%  3,0  2,0  96

/ة و s\مية ال¢س�ية للبعد كDل   جة املعيا جة التحقق والد رد ر             ر

ة أك+* من2 �ا   .5,99ى غw* دالة عند مستو معنو`ة أقل من�2ا   .5,99ي دالة عند مستو معن̀و

�- مـن ا�/ـدو   ات ا:�ـو 2و ا�<ـاص بواقــع ) 1(ليتـ 
 عبــاPلأن مــستو املوافقـة إلجمـا رى ر
 
اســة حـو تحليــل الـسياق البيõـ� الــداخ� لاسـتجابة مجتمـع الد ( ملنظمــات ا:/تمـع املــد�ي ) القـوة( ر

ات ) قو`ــــــة ـــــا ـــــث حـــــــصلت العبــ ــــستو )11(، )9(، )12(ر، حيــ ب³ـــــــسب مئو`ـــــــة ت7ـــــــ*اوح ) قو`ـــــــة(ي، ع�ـــــــ
 مــ
ات ع�
 مستو ، وصلت باç%)80,0(، %)86,7(بwن ي
 العبا قم) متوسطة(ر ات  رمثل العبا ، )2(، )3(ر

  %)60,0(، %)63,3(، %)73,3(ب³سب) 4(، )7(

قم رجدو     ) 2( ل

 &Yالـــداخ Lاســـة حـــو تحليـــل الـــسياق البي�ـــ ليو�ـــ� اســـتجابة مجتمـــع الد ملنظمـــات ا��تمـــع ) الـــضعف( ر
  .املد	ي

اسة              م  50=   نراستجابات مجتمع الد

ة ـــــــــــا   رالعبـ

 حد ما  �عم  Pالإ  

جة  رالد
`ة   راملعيا

جة   رد

  التحقق
  �2ا

�2مية 
  ال³سzية

  ال7*تDب

  14  11  25  ك
1  

عـــــدم تـــــوافر املعلومــــــات 
ــــن  والبيانـــــات ال�افيـــــة عـ


  28,0  22,0  50,0  %  .ا��وار ا:/تم[
111  2,2  6,5  73,3%  4  

2  
ة  ــــ
 إدا ـــعف bــ   10  %56,7  6,0  1,7  86  23  18  9  كر�نــــــاك ضـــ



تصور مقترح لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لمواجهة 
 المشكالت التمويلية باستخدام الحوار المجتمعي

طلعت مصطفى / د.أ، هاني علي زكي
 دمحم أبو الحمد سيد أحمد، /د. أالسروجي،

 .صالح صبري حجازي/ د
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اسة              م  50=   نراستجابات مجتمع الد

ة ـــــــــــا   رالعبـ

 حد ما  �عم  Pالإ  

جة  رالد
`ة   راملعيا

جة   رد

  التحقق
  �2ا

�2مية 
  ال³سzية

  ال7*تDب

ا��ــوار ا:/تم[ــ
 داخــل 
  .املنظمة

%  18  36  46  

  16  20  14  ك

3  
ـــــــة  د املاليــــــــ ــــوا ــــــــ ــــة املـــ ــ ــــــ رقلـــ
ـــوار  مــــــة إلتمــــــام ا��ـــ زالال


  32,0  40,0  28,0  %  .ا:/تم[
98  2,0  1,1  66,7%  6  

  18  18  14  ك

4  
مـــــــة  ــــة =م�انــــــات الال زقلــ
ـــوار  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــام ا��ـــــ ــــــ ـــ ــــــــ ــــــــ إلتمــــــ


  36,0  36,0  28,0  %  .ا:/تم[
  م6  66,7%  0.6  2,0  96

  12  8  30  ك

5  

ــام  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــعف ا�تمــــ ـــ ـــــ ــــــــ ضــــــــ
ــــــــة  ـــــسئولwن باملنظمــــــــ ــــــــ املـــ
ـــوار  ـــــــة ا��ـــــــ ــــــشر ثقافـــ ب³ــــ
ـــــل  ــــــــ ـــــــــ ــــــ
 داخـــــ ــــــــ ـــ ـــــ ا:/تم[ـــــ

  .املنظمة 

%  60,0  16,0  24,0  
118  2,4  16,4  80,0%  1  

  25  10  15  ك

6  
ضـــــــعف ا�<+ـــــــ*ات لـــــــدى 
ــــــــة  ــــــــ ــــــــ ــــــــــضاء املنظمــــ ــ ـــــــ أعــــــــ

  50,0  20,0  30,0  %  .بإجراءات حوار فعال
90  1,8  7,0  60,0%  9  

  16  8  26  ك

7  

ـــــــة ان�ـــــــــشار ا لبw*وقراطيـــ
ـــد =دار  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ يوالتعقــــــــــــــ
ـــوار  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــة ل��ــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ املعوقـ


  .ا:/تم[
%  52,0  16,0  32,0  

  م4  73,3%  9,7  2,2  110

  14  20  16  ك

8  
قلـة ا:<صـصات املاليــة 
ــــــــــدمات  ـــــــــ ــــــــ ـــــــــاز خــ ــــ ــــ ـــــــــ إلنجـــ

  28,0  40,0  32,0  %  .املنظمة
  م6  66,7%  1,1  2,0  102

  30  8  12  ك

9  
ــــل  ـــــــــ ح العمــــــــ ـــــاب ر ـــــــــ ــــ وغيـــ
ــــــل  ــــــــ ــــــــ ــــا�
 داخــــــــ ـــــــــــــــــ ا�/مــــــــ

  60,0  16,0  24,0  %  .املنظمة
82  1,6  16,4  53,3%  12  

  28  8  14  ك
10  

ة  ـــــــــــة =دا ــــــــ ــــــــ ـــــــــ `ـــــــ ردكتاتو ر
يوال�سلط =دار داخل 

  56,0  16,0  28,0  %  .املنظمة
  م10  56,7%  12,5  1,7  86

  12  10  28  ك

11  

ـــــو  ل=عتمـــــــاد ع�ـــــــ
 ا��لـــ
 
ـــــــــ ــــــة bــ ــــــــة الوقتيــــ النمطيــ
ــــش�لة  ــــــــ ـــــــــ ـــــة مـــــــ ــــــــ ــ ــــــ مواج5ـــــــ

  .التمو`ل
%  56,0  20,0  24,0  

116  2,3  11,6  76,7%  2  
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اسة              م  50=   نراستجابات مجتمع الد

ة ـــــــــــا   رالعبـ

 حد ما  �عم  Pالإ  

جة  رالد
`ة   راملعيا

جة   رد

  التحقق
  �2ا

�2مية 
  ال³سzية

  ال7*تDب

  10  14  26  ك
12  

�نـــاك ضـــعف bـــ
 ¡عـــض 
ـــوار  ـــام ا��ـــــ ات اتمــــ رم5ـــــــا


  20,0  28,0  52,0  %  .ا:/تم[
  م2  76,7%  8,3  2,3  116

`ة و �2مية ال³سzية للبعد ك�ل   جة املعيا جة التحقق والد رد ر             ر

  .5,99يدالة عند مستو معنو`ة أك+* من 2          �ا  .5,99ى غw* دالة عند مستو معنو`ة أقل من�2ا

�- مــــن ا�/ــــدو  ات ا:�ــــو 2و ا�<ــــاص بواقــــع ) 2(ليتــــ 
 عبــــاPــا لأن مــــستو املوافقــــة إلجمــ رى ر
 
اســة حــو تحليــل الــسياق البيõــ� الــداخ� لاســتجابة مجتمــع الد ( ملنظمــات ا:/تمــع املــد�ي) القــوة( ر

قــم) قو`ـة ة  رحيـث حــصلت العبـا قــم، بDنمـا حــصلت%)80,0(ع�ـ
 �ــسبة) 5(ر ات  ر العبـا ، )12(، )11(ر
  %).53,3(،%)56,7(،%)60,0(، %)76,7(ع�
 �سب ت7*اوح بwن) 9(، )10(، )2(، )6(

ــــا ثانيـ
ً

ــــو تحليــــــل :  اســــــة حــ ــــة الد اســــــة الســــــتجابة عينــ � نتــــــائج الدOــــل وتفــــــس لعــــــرض و تحليــ ر ر
»& ملنظمات ا��تمع املد	ي  .رالسياق البي�L ا(~ا

قم رجدو    ) 3(ل

اسة  
 ريوÏ- استجابة مجتمع الد� رحو تحليل السياق البي�õ ا�<ا   .ملنظمات ا:/تمع املد�ي) الفرص( ل

اسة           ن     م  50=راستجابات مجتمع الد

ة ـــــا ــ ــ ــ   رالعـب
  الإa& حد ما  	عم  

جة  رالد
/ة   راملعيا

جة   رد

  التحقق
  2¡ا

s\مية 
  ال¢س�ية

�ت£ب�  ال

  26  12  12  ك
1  

جيــــــة للمنظمــــــة  رالبDئـــــة ا�<ا

  52,0  24,0  24,0  %  .داعمة ل��وار ا:/تم[

86  1,7  7,8  56,7%  11  

  22  8  20  ك
2  

ـــــــة  ــــــات ا���وميــ pــــــــس5ل ا�/5ــ
ــــــل  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م لعمــ ــــــال ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــــدعم الـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ زالـ

  44,0  16,0  40,0  %  .املنظمة
98  2,0  6,9  66,7%  10  

  12  11  27  ك
3  

يوجـد منــاخ داعــم للت³ــسيق 
ـــــــات  ــ ــ ــ ــ ــــــة واملنظمـ ــ ــ ــ ـــ ــــــwن املنظمـ ــ ـــ ــ بــ

  24,0  22,0  54,0  %  .ى2خر
115  2,3  9,7  76,7%  2  

  12  12  26  ك
4  

ـــــــر  ــ ــــــات 2خـ ــــــاو املنظـمــ ــ ىتتعـ ن
 
مــع املنظمــة bــ
 تنميــة الـــو�


  24  24  52  %  .با��وار ا:/تم[
  م2  76,7%  7,8  2,3  114

  12  12  24  ك
5  

ـــــــة  ــ ــ نــ ــــــة املر ــ ـــ ــــــس�ثمر املنظمــ ـــ ــ وpـ
ال�شرÉعية الداعمة ل��وار 


  28  24  48  %  .ا:/تم[
110  2,2  4,9  73,3%  4  

  م4  %73,3  6,5  2,2  111  14  11  25  ك املتـطـــوعwن مــــن ابنــــاء نpعـــاو  6



تصور مقترح لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لمواجهة 
 المشكالت التمويلية باستخدام الحوار المجتمعي

طلعت مصطفى / د.أ، هاني علي زكي
 دمحم أبو الحمد سيد أحمد، /د. أالسروجي،

 .صالح صبري حجازي/ د
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اسة           ن     م  50=راستجابات مجتمع الد

ة ـــــا ــ ــ ــ   رالعـب
  الإa& حد ما  	عم  

جة  رالد
/ة   راملعيا

جة   رد

  التحقق
  2¡ا

s\مية 
  ال¢س�ية

�ت£ب�  ال

ـــــــــشطة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ
 أ�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــع bـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ا:/تمـ
  28,0  22,0  50,0  %  .املنظمة

  8  14  28  ك
7  

ــــــاع  ـــ ــ ــــــن القطــ ــ ــ ــــــم مــ ــ ــ ــــــد دعــ ـــ ــ يوجـ
  16,0  28,0  56,0  %  .ا�<اص أل�شطة املنظمة

120  2,4  12,5  80,0%  1  

  16  9  25  ك
8  

ــــــة منــــــــصات  ــــــوافر للمنظمــ يتــ
  32,0  18,0  50,0  %  .الك7*ونية للتطوع الرق·�

109  2,1  7,6  70,0%  8  

  16  10  24  ك
9  

ق  pـــــس�ثمر املنظمــــــة ال�ــــــس̀و
  32,0  20,0  48,0  %  .=عالمي لدعم أ�شطSTا

  م4  73,3%  5,9  2,2  108

  12  16  22  ك
10  

ــــــائل  ــ ــ ــ ــــــة وســ ــ ـــ ـــــــس�ثمر املنظمــ ـــ ــ pـ
 
ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا�
 bـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــل =جتمـ ــ ــ ــ ــ ــ التواصــ


  24,0  32,0  44,0  %  .دعم ا��وار ا:/تم[
  م4  73,3%  3,0  2,2  110

  12  20  18  ك

11  

ـــــــوار  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــــراف ا��ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــــدد اطــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ تتعـ
 
ـــــــ ــ ــــــة bـ ــ ــــــع املنظمــ ــ ــــــ
 مــ ــ ا:/تم[ــ
ـــــــشكالSا  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ــــــة مـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مواج5ــ

لية   .التم̀و
%  36,0  40,0  24,0  

  م8  70,0%  2,1  2,1  106

/ة و s\مية ال¢س�ية للبعد كDل   جة املعيا جة التحقق والد رد ر             ر

ــــة أك+ــــــــ* 2          �ـــــــا  .5,99نى غw* دالة عند مستو معنو`ة أقل م�2ا ــــستو معنو`ـــ ـــــد مـــ ــــــة عنــ ي دالـ
  .5,99من

�- مـن ا�/ـدو   ات ا:�ـو 2و ا�<ـاص بواقــع ) 3(ليتـ 
 عبــاPلأن مــستو املوافقـة إلجمـا رى ر
 
� اسة حو تحليل السياق البيõـ� ا�<ـا راستجابة مجتمع الد ( ملنظمـات ا:/تمـع املـد�ي) الفـرص( لر

قم) قو`ة ة  رحيث حصلت العبا قم%)80,0(سبةع�
 �) 7(ر ات  ر، بDنما حصلت العبا ، )8(، )4(، )3(ر
  %)   56,7(، %)66,7(، %)70,0(، %)76,7(ع�
 �¦�� مئو`ة ت7*اوح بwن) 1(، )2(، )11(

قم رجدو     ) 4( ل

 &« اســة حــو تحليــل الــسياق البي�ــL ا(~ــا ريو�ــ� اســتجابة مجتمــع الد ملنظمــات ا��تمــع ) الJKديــدات( لر
  .املد	ي

اسة           ن     م  50=راستجابات مجتمع الد

ــ ــ ـ ــ ــ ةالعـبـ   رـا
جة   ال  إa& حد ما  	عم   رالد

/ة   راملعيا

جة   رد

  التحقق
  2¡ا

s\مية 
  ال¢س�ية

�ت£ب�  ال

  14  16  20  ك
1  

ــــــل أفــــــــراد  ـــــــة مـــــــن قبــ ضـــــــعف الثقـ

 أداء املنظمةb 28,0  32,0  40,0  %  .ا:/تمع  

106  2,1  1,1  70,0%  8  

2   
  6  %73,3  9,7  2,2  110  16  8  26  كمــع نسـوء pعــاو ا:/تمــع ا:��ــ



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد
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  32,0  16,0  52,0  %  .املنظمة

  8  16  26  ك
3  

bـــــ
 فاعليـــــة   
Pضــــعف ثقـــــة =�ـــــا
  16,0  32,0  52,0  %  .ج5ود املنظمة

118  2,4  9,7  80,0%  1  

  14  6  30  ك
4  

ــــــات  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــم ا�/5ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــعف دـعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ضــ
  28,0  12,0  60,0  %  ا���ومية ل³شاط املنظمة

116  2,3  17,9  76,7%  4  

  14  10  26  ك
5  

ـــــــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــات ا:/تمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــــو منظمــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لدخــ
ــــــود  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ
 جـ5ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــــر bـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد�ي 2خــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ىاملـ

  28,0  20,0  52,0  %  .تنافسية مع املنظمة
  م6  73,3  8,3  2,2  112

  10  15  25  ك
6  

ــــــن  ــ ـــــــــصال مــ ــــــائل =تـ ــ ــــة وســ ــ ــ نمطيــ

  20,0  30,0  50,0  %  .قبل منظمات ا:/تمع ا:��

  م4  76,7%  7,0  2,3  115

  8  14  28  ك
7  

ــــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــــل بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتمرار العمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ لقوانwن اسـ
  16,0  28,0  56,0  %  .املعيقة ل³شاط املنظمة

  م1  80,0%  12,5  2,4  120

  25  15  10  ك
8  

ـــــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ق =عالمــ ـــــــس̀و ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــعف ال�ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ضـ
ــــــوار  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــــام ا��ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــــة إلتمــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ للمنظمــ


  50,0  30,0  20,0  %  .ا:/تم[
85  1,7  7,0  56,7%  11  

  16  16  18  ك
9  

ـــــــة  ــ ــ ــ 
 بأ�ميــPــــا ــ ـــ ــ ــ ــــــ
 =�ــ ــ ــ ـــ ــــــود و�ــ ــ ــ ــ ــ جمـ
ـــــــم  ــ ــ ــ ــ ــــــ
 دعــ ــ ــ ــ ـــ bــ  
ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــوار ا:/تم[ـ ــ ــ ــ ــ ا��ــ

  32,0  32,0  36,0  %  .ملنظمةج5ود ا
102  2,0  0,1  66,7%  10  

  12  22  16  ك
1
0  

ــــــن  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ 
 مــPــــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــــدعم املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــعف الــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ضــ
ـــــــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ
 دعــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــاص bــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــــاع ا�<ـ ــ ــ ــ ــ ــ القطــ

عات املنظمة   24,0  44,0  32,0  %  .ومشر
  م8  70,0  3,0  2,1  104

  10  12  28  ك
1
1  

ــــــن  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ 
 مــPــــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــــدعم املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــعف الــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ضــ
ــــــم  ــ ــ ــ ــ ــــــ
 دعــ ــ ــ ــ ــــــــومي ـbــ ـــ ــ ــ ـــــــاع ا���ـ ــ ــ ــ القطــ

عات املنظمة   20,0  24,0  56,0  %  .ومشر
  م1  80,0%  11,6  2,4  118

/ة و s\مية ال¢س�ية للبعد كDل   جة املعيا جة التحقق والد رد ر             ر

ة أك+* من2                    �ا5,99ىند مستو معنو`ة أقل من غw* دالة ع�2ا   .5,99ي دالة عند مستو معن̀و

�- مـن ا�/ـدو    ات ا:�ـو 2و ا�<ـاص بواقــع ىأن مــستو املوافقـة إلجمـاP) 4(ليتـ ل
 عبــا ر ر
 
� اسة حو تحليل السياق البيõـ� ا�<ـا راستجابة مجتمع الد ( ملنظمـات ا:/تمـع املـد�ي) الفـرص( لر

قم) قو`ة ة  رحيث حصلت العبا قم%)80,0(ع�
 �سبة)11(،)7(،) 3(ر ات  ر، بDنما حصلت العبا ، )1(ر
  %).56,7(، %)66,7(، %)70,0(يع�
 مستو متوسطة، حيث بلغت �سب ) 8(، )9(، )10(
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اgعـــا
ً

اســـة حــــو واقــــع دو : ر اســـة الســــتجابة عينــــة الد � نتــــائج الدOرعــــرض و تحليـــل وتفــــس ل ر ر
  .منظمات ا��تمع املد	ي ^& مواج�ة مشكالت التمو/ل باستخدام ا()وار ا��تم'&

قم رجدو     ) 5( ل

اســـة حــــو واقـــع دو منظمـــات ا:/تمـــع املــــد�ي bـــ
 م ريوÏـــ- اســـتجابة مجتمـــع الد ل ــــل ر واج5ـــة مـــشكالت التم̀و
  .باستخدام ا��وار ا:/تمع

اسة           ن     م  50= راستجابات مجتمع الد

ة ــــــا ــ ـــ   رالعبـ

 حد ما  �عم  Pجة   الإ رالد

/ة   راملعيا

جة   رد

  التحقق
  �2ا

�2مية 
  ال³سzية

�ت£ب�  ال

  8  16  26  ك

1  

 
ــــــــــ ــــــــاملو bـــــــــ ـــــــــ ك العــ ــــــــــد نيـــــــــ ر
ـــوار  ــــــــة ا��ــــــ ــــة أ�ميـ املنظمـــــ
ا:/تم[ـــ
 bــــ
 كــــسب تأييــــد 


Pا�2اSTأل�شط .  
%  52,0  32,0  16,0  

118  2,4  9,7  80,0%  2  

  10  15  25  ك
2  

pـــستخدم املنظمـــة ا��ـــوار 
ـــــــد  ــــ
 التحديـــــ ـــــــــ
 bــــــــ ا:/تم[ـــ

  20,0  30,0  50,0  %  .الدقيق ألولو`اSا
115  2,3  7,0  76,7%  4  

  11  14  25  ك
3  

pـــستخدم املنظمـــة ا��ـــوار 
ــام  ـــذب ا�تمـــ ا:/تم[ـــــ
 �/ــ

  22,0  28,0  50,0  %  .املتطوعwن ملساعدSا
  م4  76,7%  6,5  2,3  114

  16  16  18  ك
4  

pـــستخدم املنظمـــة ا��ـــوار 
د  ـــــوا ـــــاد مـــ ــــــ
 إليجـــ را:/تم[ــ

  32,0  32,0  36,0  %  .جديدة أل�شطSTا
102  2,0  0,1  66,7%  10  

  26  12  12  ك

5  

ــــــوار  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــــة ا()ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــستخدم املنظمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ oــ
ا��تم'ــــ& لز/ـــــادة عــــدد الكيانـــــات 

ب  احــزا-نقابــات م�نيـة( املـشاركة
 مراكـز - جمعيـات ا\ليـة-سياـسية

  ).بحثية
%  24,0  24,0  52,0  

86  1,7  7,8  56,7%  13  

  20  16  14  ك
6  

ـــوار  ـــــــــ ــــــــ ــــــــوع أدوات ا��ـ ــــــ ــ ت�نـــــ
ا:/تم[ــ
 الnـــ� pـــستخدم5ا 

  40,0  32,0  28,0  %  .املنظمة
94  1,8  1,1  63,3%  12  

  24  8  18  ك

7  

 
ــــــــــ ـــــــة ع�ــــ ـــــــــرص املنظمــــــ ـ تحـــ
تــوفw* قنــوات اتــصال بيSqــا 

كة bـ
 و�wن الك يانات الش̀ر

  .العمل =��

%  36,0  16,0  48,0  
94  1,9  7,8  63,3%  9  

  22  6  22  ك
8  

ــــــــة  ــــــــ ـــــــــ ـــستخدم املنظمــــ ــــــ ــ ـــــــــ pـــــــــ
ــــــــة  ــــــــ ــــــصات =لك7*ونيــ ــــــــ املنـــ

ـــــدعم أ�ــــــشتط5ا ــــوار ( لـ ا��ـــ
%  44,0  12,0  44,0  

  م10  66,7  10,3  2,0  100
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اسة           ن     م  50= راستجابات مجتمع الد

ة ــــــا ــ ـــ   رالعبـ

 حد ما  �عم  Pجة   الإ رالد

/ة   راملعيا

جة   رد

  التحقق
  �2ا

�2مية 
  ال³سzية

�ت£ب�  ال

  ).=لك7*و�ي

  2  6  42  ك
9  

تو�ـوالت  وpعقـد املنظمـة بر
wا و�Sqعاو بيpن املنظمات ن

  4,0  12,0  84,0  %  .ا���ومية
140  2,8  58,1  93,3%  1  

  8  12  30  ك
10  

تو�ـوالت  وpعقـد املنظمـة بر
نpعـــاو بيSqــــا و�ـــwن ا�/5ــــات 

  16,0  24,0  60,0  %  .�2لية
  م2  80,0%  16,4  2,4  122

  16  9  25  ك
11  

pـــستخدم املنظمـــة ا��ـــوار 
ات  ــــــد ـــــدعم قــ ـــــ
 لـــ را:/تم[ـــ

  32,0  18,0  50,0  %  .العاملwن �Sا
109  2,2  7,6  73,3  7  

  16  6  28  ك

12  

pـــستخدم املنظمـــة ا��ـــوار 
ــــرص  ــادة فـــــ ـــــــ ــــــ
 ل̀ز ا:/تم[ــ
ـــــــــwن  ــــــــ ـــــــــا و�ــ ــــــــ ــــــاو بيSqــ ـــــــــ نالتعــــ
ــــشعبية  ــــــــ ـــــــــ ــــــــــالس الـــ ـــــ ـــ وا:/ــــــ

  .با:/تمع

%  56,0  12,0  32,0  
  م7  73,3%  14,5  2,2  112

1  10  13  27  ك
3  

pـــستخدم املنظمـــة ا��ـــوار 
ـــع مــــــــستو  ـــــ
 لرفـــــ يا:/تم[ــ

  20,0  26,0  54,0  %  .�شتط5اخدماSا وأ
  م4  76,6%  9,9  2,3  117

`ة و �2مية ال³سzية للبعد    جة املعيا جة التحقق والد رد ر ر
  ك�ل

          

ة أك+* من2         �ا.5,99ىلة عند مستو معنو`ة أقل من غw* دا�2ا   .5,99ي دالة عند مستو معن̀و

ات ا:�ـوىأن مستو املوافقة) 4(ليت�- من ا�/دو  
 عبـاPر إلجما رحـو واقـع دو منظمـات  ر ل
حيــــث حــــصلت ) قو`ـــة( ا:/تمـــع املــــد�ي bـــ
 مواج5ــــة مـــشكالت التمو`ــــل باســــتخدام ا��ـــوار ا:/تمــــع 

ة قم%)80,0(، %)93,3(، حيث بلغت �سبة بلغت)10(، )1(، )9(رالعبا ات  ر، بDنما بلغت العبا ، )4(ر
  %)56,7(، %)63,3(، %)66,7(و`ة بلغتيع�
 مستو متوسط حيث بلغت �سب مئ) 5(، )6(، )8(

ي املق�ــــــ�ح رلتفعيــــــل دو منظمــــــات ا��تمــــــع املــــــد	ي ملواج�ــــــة مــــــشكالتھ  ر�طــــــار التــــــصو
  . التمو/لية باستخدام ا()وار ا��تم'&

اســـة مـــن تحديــد لواقـــع دو منظمـــات ا:/تمـــع املـــد�ي  ر¡عــد عـــرض مـــا أســـفرت عنــھ نتـــائج الد ر
ي لتفعيــــل �ــــذا الــــدو باســــتخدام ا��ــــوار ملواج5ــــة مــــشكالتھ التمو`ليــــة، يمكــــن وضــــع إ ـــار تــــصو رطـ ر
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اسـة  اسـة، كمـا يمثـل أحـد ال�ـساؤالت الnـ� تحـاو الد را:/تم[ـ
، حيـث يمثـل أحـد أ�ـداف �ـذه الد لر
  .ا��الية Aجابة علSjا

�ح  - أ� -: رالفلسفة الLM يقوم علJا التصو املق

ــــــتخد ــــــة باســ ــــشكالتھ التمو`ليــ ـــــة مــــ ـــــــع املــــــــد�ي ملواج5ـــ ــــل دو منظمــــــــات ا:/تمـ ام ا��ــــــــوار رتفعيــــ

 تحسwن ا�<دمات املقدمة من تلك املنظمات داخل ا:/تمع ومساعدة تلك b للمسا�مة ،
ا:/تم[
د بديلة من خالل املساندة من قبل  ده املتاحة وكيفية ايجاد موا راملنظمات ع�
 كيفية اس�ثمار موا ر

  .ا:/تمع لتحقيق ذلك

�ح  - ب�  -: رsسس الLM يقوم علJا التصو املق

اسةنتائج البح - اسات السابقة املرتبطة بموضوع الد روث والد  .ر

اسة - رالبناء النظر للد  .ي

اسة -   .رالنتائج امليدانية ال�n توصلت إلSjا الد

�ح  - ج� -: رs\داف الLM يقوم علJا التصو املق

ليـــــة باســـــتخدام ا��ـــــوار  SÄـــــدف لتفعيـــــل منظمـــــات ا:/تمـــــع املـــــد�ي ملواج5ـــــة مـــــشكالتھ التم̀و
  : ا:/تم[
 و`تم ذلك من خالل

د بديلة -1 
 كيفية مواج5ة املشكالت التمو`لية وإيجاد مواb رمشاركة ا:/تمع ا:�يط بالرأي. 
2- 
ح العمل التطو�  .ومشاركة ا:/تمع ا:�يط ملنظمات ا:/تمع املد�ي من خالل بث ر
عات منظمــــات ا:/تمــــع  -3 ومــــشاركة القطاعــــات ا���وميــــة وا�<اصــــة للمــــسا�مة bــــ
 تمو`ــــل مــــشر

  .املد�ي

�ح والذي يتضمن اgعاد امل-د�سة امل�نية للتصو املق رما   : ر

رتنمية و�
 أعضاء منظمات ا:/تمع املد�ي بأ�مية دو ا��وار ا:/تم[
 ملواج5ـة مـشكالت تلـك  -1
لية مSqا  .املنظمات وخاصة التم̀و

اSم ع�ـ
 أسـاليب ا��ـوار ا:/تم[ـ
 برفـع مـستو  -2 
Sم وتنمية قـد` يمساعدة أعضاء النظمة وتد ر ر
`د�م اSم وتز وقد لية للمنظمة وإيجاد طر بديلة لذلكر  .ق با�<+*ات للمواج5ة املشكالت التم̀و

تنميــة و�ــ
 ا:/تمــع ا:�ــيط با�ميــة مواج5ــة املــشكالت التمو`ليــة ملنظمــات ا:/تمــع املــد�ي ومــا  -3
 .¨عود ذلك بأ�مية بالغة ع�
 ا:/تمع ك�ل

ات مجتمعية  -4 فعالة من خالل وسائل رتنمية و�
 ا:/تمع ا:�يط باملنظمات بأ�مية إجراء حوا
  .=تصال ا��ديثة

�اتيجيات املستخدمة -د�  -: {س

`ب، إســــ7*اتيجية الت³ـــسيق، إســــ7*اتيجية =تـــصال، اســــ7*اتيجية  رإســـ7*اتيجية التعلــــيم والتـــد
  .Aقناع، إس7*اتيجية املشاركة ا:/تمعية

  -: التكنيكيات املستخدمة -و
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ـــــز دو ا��ــــــوار ا:/تم[ـــــ
 وأ�ميتــــــھ bــــــ
 الـــــشرح والتوضــــــيح باســـــتخدام الوســــــائل ا:�تلفــــــة ل -1 رتع̀ز
 .مواج5ة مشكالت منظمات ا:/تمع املد�ي عامة والتمو`لية خاصة

ش العمل ا:<تلفة -2  .ورالندوات وا:�اضرات و
 .املناقشات ا�/ماعية بwن واطراف ا��وار ا:�تم[
 من أعضاء املنظمات وا:/تمع ا:�يط -3
 .ا:/تمع تجاه منظمات ا:/تمع املد�يpعديل =تجا�ات و2ف�ار السلبية من قبل  -4

س امل±L ل°~دمة {جتماعية-ز ات امل�نية والLM يجب أن تتوافر لدى املما ر امل�ا   :ر

ا  -1 ــ ـــابالت امل5نيــــة بأنواع5ــ ة املقـ bــــ
 إجــــراء وإدا ة  ـــدة، امل5ــــا ة bــــ
 ت�ــــو`ن العالقــــة امل5نيــــة ا�/يـ رامل5ــــا ر ر
 .ا:<تلفة

ة =جتماعات والندوات وامل -2 
 إداb ة رامل5ا  . ناقشات ا�/ماعية بكفاءةر
`ة -3 ة وضع وتصميم املوضوعات ا��وا رم5ا  .ر
د املتاحة -4 
 اس�ثمار املواb ة رامل5ا  .ر

 تحديد 2ولو`ات -5b ة  .ر امل5ا
قي -6 ة العمل الف̀ر  .رم5ا
ة =تصال -7  .ر م5ا
`ر -8 ة ال��/يل وكتابة التقا رم5ا   .ر

  -: sدوات الفنية الo LMستخدم  - ح

ش الع ـــات، و ـــات، ) مــــسموعة– مرئيــــة(=تــــصاالت مــــل، راملقــــابالت، =جتماعـ ، تحليــــل البيانـ
`ر   .راملالحظة باملشاركة، ا:�اضرات والندوات، املناقشات ا�/ماعية، ال��/يل وكتابة التقا

  :sدوار امل�نية لألخصاµي {جتما´& -ط
ردو املوجــھ، دو ا�<بwـــ*، دو املعلـــم، دو ا:<طــط، دو امل³ـــسق، دو جـــامع البيانـــات، دو   ر ر ر ر ر ر

  .را:�لل، دو املساعد
�ح -ي�  -: رعوامل نجاح التصو املق

`د أعضاء املنظمة باملعلومات ال�افية عن ا��وار ا:/تم[
 وعوامل نجاحة -1  . وتز

ات أعـضاء املنظمـة ع�ـ
 كيفيـة =سـتفادة مـن  -2 `zيـة الnـ� تن·ـ� قـد ات التد رال7*ك�w ع�ـ~ الـدو ر ر
 .ا��وار ا:/تم[
 ملواج5ة املشكالت التمو`لية

³ــــسيق فيمــــا بــــwن املنظمــــة وا:/تمــــع ا:�ــــيط لتحــــسwن خــــدمات منظمــــات ا:/تمــــع املــــد�ي الت -3
 .ومواج5ة مشكالSا وخاصة التمو`لية مSqا
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  :المراجع
  :المراجع العر��ة: أوال

العالقـــة بـــwن ا:�ـــددات التنظيميـــة ملنظمـــات ا:/تمـــع املـــد�ي وتحقيـــق العالقـــة : وجـــدي دمحم بر�ـــات 
ا ، �ليـة 1، ج 14سـات bـ
 ا�<دمـة =جتماعيـة والعلـوم =�ـسانية، ع رالت³ـسيقية، مجلـة د

ل , ا�<دمة =جتماعية  جامعة حلوان   .216ص  , 2003اب̀ر

 تحقيق التنمية املستدامة : دمحم محمود سرحان b رتفعيل دو منظمات ا:/تمع , 
b اسات رمجلة د

, �لية ا�<دمة =جتماعية , لو  ا�/ز 182العدد , ا�<دمة =جتماعية والعلوم =�سانية 
ل , جامعة حلوان    .281ص  , 2005اب̀ر

اسة مطبقة -العالقة بwن املنظمات =جتماعية وتحقيق �2داف: تومادر مصطفي احمد صادق ر د
ن  ع�ـــ
 املنظمـــات غwـــ* ا���وميـــة ��مايـــة البDئـــة bـــ
 عالقSTـــا باملنظمـــات ا:/تمعيـــة 2خـــ̀ر

 
اســات bــ ربحــث م³ــشو bــ
 مجلــة د ، جامعــة حلــوان، 4، ج 9ا�<دمــة =جتماعيــة، العــددر
 .316، ص 2000

ن ، محــددات الواقــع : شـ5يدة البــاز  ف القـر ا��ــادي والعـش̀ر ناملنظمـات �2ليــة العر�يـة ع�ــ
 مــشا ر
  .14، ص 1997وأفاق املستقبل، مجلة ان7*ناشونال بw*س، القا�رة، 

ركالت التعلــيم، محــو ا:/تمــع املــد�ي، ردو منظمــات ا:/تمــع املــد�ي bــ
 مواجــھ مــش: فت�ـ
 ســيد فــرج
ــــــــــدد  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ــــرابط 2012/ 30/9، 2420العـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ
 الــــ ــــــــ ــــــ ــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــاح ع�ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ، متـــــــ

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=148702   

 ا�/امعات،  بحث مقدم التأثw*ات =جتماعية لظا�رة البطالة: أما�ي احمد عبد السالم�  بwن خ̀ر

جـة الـدبلوم العل·ـ� bـ
 التخطـيط والتنميـة , القـا�رة, رإP~ مع5د التخطيط القومي لنيل  د
  .36م، ص1990

العوامـــل املؤديـــة لتعظـــيم اســـتقاللية منظمـــات ا:/تمـــع املـــد�ي bـــ
 تقــــديم : م�ـــ� عطيـــة خـــزام خليـــل
اسات ا�<دمة =جتماع 
 مجلة دb ا، بحث م³شوSرخدما ية والعلـوم =�ـسانية ، العـدد ر

  .2676، ص2009 ، �لية ا�<دمة =جتماعية، جامعة حلوان، 5، ج 20
طــــة منظمــــات ا:/تمــــع املــــد�ي ذات : لمنظمــــات ا:/تمــــع املــــد�ي بــــاليمن bــــ
 مرحلــــة التحــــو رســــم خ̀ر

 ،
Pا، البنك الدوSا 
 خمس محافظات وتقييم قدb رالتوجھ التنمو  .9-8، ص ص 2013ي
Éـــــس عــــــزام `ــــــدات لل³ــــــشر : راد ــــسو`ق والتو ـــة، الــــــشركة العر�يــــــة املتحــــــدة لل�ــ ة التنميـــ ــــشكالت ادا رمــ ر

Éع، القا�رة،   .98، ص 2010زوالتو

�2دوار واملـــسئوليات bــ
 ظـــل النظــام العـــال·� " العمـــل =جتمــا�
 التطــو�
: احمــد عبــد الفتـــاح نــا

`ة، "ا�/ديد  .65، ص 2018ر، املكتب ا�/ام[
 ا��ديث، =سكند
شـواناحمد صـادق ات التمو`ليـة ل�/معيـات : ر  راملتغwـ*ات املؤسـسية وا:/تمعيـة املرتبطـة بنـاء القـد

قــــة تنظــــيم ا:/تمــــع"=�ليــــة العاملــــة bــــ
 مجــــال التنميــــة  اســــة مــــن منظــــو ط̀ر رد ، بحــــث "ر
اســـات bـــ
 ا�<دمـــة =جتماعيـــة والعلـــوم =�ـــسانية، ع رم³ـــشو bـــ
 مجلـــة د ، �ليـــة 6ن ج11ر

 .127، ص 2011ان، ا�<دمة =جتماعية، جامعة حلو
Abhishek Bhati and Diarmuid McDonnell: Success in an Online Giving Day: The Role 
of Social Media in Fundraising Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 

2019, P 7. 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد
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، مؤســـسة شـــ5اب ا�/امعيـــة للطباعـــة وال³ـــشر، =ســـ: يمحمـــود �امـــل بكـــر Pة، التمو`ـــل الـــدو` ركند
 .45، ص 2004مصر ، 

 .6املرجع السابق، ص 
ا:/تمــــع املـــد�ي، الــــشبكة العر�يــــة للمنظمــــات �2ليـــة، ا:/لــــة الديمقراطيــــة، العــــدد : امـــا�ي قنــــديل

 .81، ص 2007التاسع، 
`ــSqم نــوار عات ال7*بو`ــة الnــ� تقــدم5ا : زأحمــد  `ة ال+ــ*امج واملــشر وتــأثw* التمو`ــل 2جن²ــ� ع�ــ
 اســتمرا ر

ة، ا:/لـة ال7*بو`ـة، املركـز العرßـي للبحـوث ال7*بو`ـة ا�/معيات  �2لية واملؤسسات املـص̀ر
ت، 102، ع 26للدو ا�<ليج،  ج   .7، ص 2012، مجلس ال³شر العل·�، جامعة ال�̀و

Kim Klein: Fundraising for Social Change ,F I F T H E D I T I O N , R E V I S E D & E X PA 
N D E D, John Wiley & Sons, Inc, 2007, p 41.  

ــــل دو ا�/معيــــــات �2ليــــــة bـــــ
 تــــــدعيم املــــــشاركة : دمحم الـــــسيد عبــــــد ا:/يـــــد ـــوار ا:/تم[ــــــ
 وتفعيـ را��ـــ
ـــــوم  ـــات ا�<دمــــــة =جتماعيــــــة والعلـ اســـ را:/تمعيــــــة للــــــشباب، بحــــــث م³ــــــشو bــــــ
 مجلــــــة  د ر

 .125، ص 2013، �لية ا�<دمة =جتماعية، جامعة حلوان، 4، ج 26=�سانية، ع 
, استخدام ا�/معيات =�لية ل��وار ا:/تم[
 للتوعية بمخـاطر ال�/ـرة غwـ* شـرعية:  أحمد عزدمحم


 ا�<دمة =جتماعية والعلوم =�سانيةb اسات 
 مجلة                دb ربحث م³شو , 29ع , ر
  .1281، ص 2010, جامعة حلوان, �لية ا�<دمة =جتماعية, 3ج

Hobbs Mary Melinda: Cultural Diversity and the Search for Common Ground: A Social 
Construction Perspective on Collaborative Resource Management Planing in 

South Western Colorado ، the University of Wiscins in Madison ، PGD.2000, 
P65. 

Elizabeth Mills Booth ; Aparticipatory Process for Selecting Target Behaviours in 
Environmental Programmes , Academy for Education Development , 

Washingtin , USAID , 1996 , p 105. 
 .23، ص2006قحوار ال مواج5ة، ا:/لس القومي ��قو �Aسان، القا�رة، : كمال ابو ا:/د


، مكت: إسماعيل سراج الدينbة، القا�رة، املرأة وال7*اث الثقا`  .7، ص2005ربة =سكند
ة توفيــق ة ا��ــوار ا:/تم[ــ
 الفعــال لــدي الــشباب : رأحمـد حمــدي شــو رنحــو ثقافــة الــشفافية bــ
 إدا


 ا�<دمة =جتماعية، ع b اسات ، مجلة د ، بحث م³شو راملصر ر ، �لية ا�<دمة 1، ج 27ي
  .2009=جتماعية، جامعة حلوان، 

ـــ
 عبـــــد هللا عــــوده ـــت: عبــــد هللا ع�ــ ـــوار ا:/تم[ـــــ
 با�/معيــــات �2ليـــــة ملواج5ـــــة ال�óعـــــات اســ خدام ا��ــ
ـــــوان، مجلـــــــة ا�<دمـــــــة : القبليــــــة ـــــل والدابوديـــــــة بأســ ـــــ� ال5اليــ ـــة ع�ـــــــ
 جمعيnــ اســـــــة مطبقــــ رد

ة لألخـــصائيwن =جتمـــاعيwن، العـــدد  ، ص 2015، يونيـــو 54=جتماعيـــة، ا�/معيـــة املـــص̀ر
158. 

شــــــاد ـــاد ا: رحيــــــدر  ــــرب، دأســــــس وأليــــــات ا��ــــــوار =جتمــــــا�
، =تحـــ ـــات العمــــــال العــ 
 لنقابـــPن، .لــــــدو
  .2، ص2016القا�رة، 

قـة تحليـل موقـف عـن وضــع ا��ـوار ا:/تم[ـ
 bـ
 مــصر س - التحـديات- ا:<ـاطر- الفـرص-رو و والــدر
ع التـصدير شـر�اء مـن أجـل التنافـسية والعمـل الالئـق، منظمـة العمــل  واملـستفادة، مـشر

  .6، ص2016، القا�رة، 1الدولية، ط
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ضوان  *wة، القا�رة، الشب: رسم`   .117 ، ص 2001راب و Aصالح و التحديث، مكتبة Aسكند
ات ا�<دمـــة =جتماعيـــة bـــ
 تنميـــة ثقافـــة ا��ـــوار ا:/تم[ـــ
 لطـــالب : ع�ــ
 عبـــدهللا دمحم ســـعد ردو م5ـــا ر

س الثانو`ة ة، �ليـة ا�<دمـة : راملدا س الثانو`ـة باملنـصو اسة وصفية مطبقـة ع�ـ
 املـدا رد ر ر
س  11، ج 26ن، ع =جتماعية، جامعة حلوا  .4036، ص 2013ر، ما

ق إبــرا�يم ¡ـــسيو�ي ، 2002، القـــا�رة،  مؤســسة يــوم املس�ـــشفيات، " التخطــيط =جتمــا�
: "والفــار
  .8ص

kusuma Obalappa  : Government Funding Of United State Private Voluntary 
Organization In Egypt ; Implications For Sustainable Development Strategies , 

PHD ,Purdue University, 2000. 
ن عالقــــات املنظمــــات غwـــــ* ا���وميــــة الفلــــسطي³ية فيمـــــا بيSqــــا ومــــع الـــــسلطة : وحــــسن لــــدادة وآخـــــر

ــــــــصادية  ـــــــسياسات =قتـــ ـــــــاث الــــ ـ ـــــد أبحــ ام هللا، مع5ــــــ ـــــــــولwن،  ـــــــــسطي³ية واملمـ ـــــة الفلــ رالوطنيـــــ
 .2001) ماس( الفلسطي��

اســـات bـــ
 ا�<دمـــة رتفعيـــل دو املنظمـــا: �ـــدى توفيـــق ســـليمان  رت �2ليـــة bـــ
 ظـــل العوملـــة، مجلـــة د
  .2000=جتماعية والعلوم �Aسانية ،�لية ا�<دمة =جتماعية ، جامعة حلوان ، 

اسات bـ
 : دمحم محمود سرحان  رتفعيل دو منظمات ا:/تمع b~ تحقيق التنمية املستدامة، مجلة د ر
ـــــــــدد  ــــــة والعلـــــــــــوم �Aـــــــــــسانية، العــ ـــــــة  ا18ا�<دمـــــــــــة =جتماعيـــــ ، �ليـــــــــــة ا�<دمــــ ـــــزء 2و ل�/ــــــ

ل   .م2005=جتماعية، جامعة حلوان، اب̀ر
ـــــدا ط+ـــــــ* ـــــي، لينــ ة حنفــ ز النخبــــــة الفلـــــــسطي³ية املعولـــــــة : رســــــا ــــات الدوليـــــــة، : وبـــــــر ، واملنظمـــ ناملـــــــانحو

ــــــة، ط ـــــة ا:�ليــــــ ـــــــ* ا���وميـــــــ ــ ـــات غwـــ ــــــــ ـــــــة 1، ج1واملنظمـ اســــــ ــــــــسطي³ية لد ــــسة الفلــــ ــ ر،  املؤســــــ
ام هللا ، ) مواطن( الديمقراطية   .2006ر، 

ت عبـــدهســـ5ا ردو ا��ــــوار ا:/تم[ــــ
 bـــ
 تحقيــــق التنميــــة ا:�ليـــة با�/معيــــات �2ليــــة، : وم أحمــــد ثــــر
ة، �لية ا�<دمة =جتماعية، جامعة حلوان،  رسالة ماجستw* غw* م³شو  . 2008ر

ــــات �2ليــــــة ل��ــــــوار ا:/تم[ــــــ
 للتوعيــــــة بمخــــــاطر ال�/ــــــرة غwــــــ* : دمحم أحمــــــد عــــــز اســــــتخدام ا�/معيــ

اســـات bــ ، �ليـــة 3، ج 29 ا�<دمـــة =جتماعيـــة والعلــوم =�ـــسانية، ع رالــشرعية، مجلـــة د

 2010ا�<دمة =جتماعية، جامعة حلوان، 

 مقابل التخو`ن" ا:/تمع املد�ي والتمو`ل 2جنS� :�²اء الدين دمحم، �ا�ي ابرا�يمb مركز "الوطنية ،

د التنمية    .2012، القا�رة، R D Cرموا
̀ــــل الــــدو: نــــا�ض محمــــود ابــــو حمــــاد ـــره ع�ــــ
 التنميـــــة التمو 
 للمؤســــسات �2ليــــة الفلــــسطي³ية واثـP

ـــاع غــــــزة  ــــة ميدانيــــــة) ( 2010 -2000( الــــــسياسية bــــــ
 قطـــ اســ ــــالة ماجــــــستw* غwـــــــ* )رد ســ ر، 
�ر، غزة،  `ة، جامعة = ة، �لية =قتصاد والعلوم =دا زم³شو ر  .2011ر

ـــ: رنــــو ال5ــــدي ابــــرا�يم الــــسيد 
 �آليــــة لنــــصع اســــتخدام ا:/ــــالس الــــشعبية ا:�ليــــة ل��ــــوار ا:/تم[ـ
ة، �ليــــة ا�<دمـــة =جتماعيـــة، جامعــــة  ســـالة ماجــــستw* غwـــ* م³ـــشو ات الرشـــيدة،  رالقـــرا ر ر

 .2012حلوان، 
ف ، ا�/زء =و ، الطبعة =وP~ ، : امل´/م الوسيط  لمطا¡ع دار املعا  .163 ص 1972ر

ـــــفيق الــــــــسكر  `ة، دار املعرفــــــــة : ىاحمـــــــد شـــ ــــــكند ـــة وا�<ــــــــدمات ، =ســ رقــــــــاموس ا�<دمـــــــة =جتماعيـــــ
 .343، ص 2000ا�/امعية، 

ة التأمينات و الشئو =جتماعية  ا نو ر قم :ز رالقانو    .2002 لسنة 84ن
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ة بن نفDسة: أما�ي قنديل اسـة ل�/معيـات �2ليـة العر�يـة، : رسا 
 العالم العرßي، دb را:/تمع املد�ي
 .48م، ص1994دار املستقبل، القا�رة،

ـــيم ا:/تمـــــع وقــــضايا : رشــــاد أحمـــــد عبــــد اللطيـــــف ـــد والطباعـــــة، تنظـ التنميـــــة،  دار ا�/امعــــة للتجليــ
  .24م، ص 1995القا�رة، 

ف، مصر، 2لسان العرب، ج : رابن منظو   .1043، ص 1997ر، دار املعا
`ــدي ة أم تــرف؟، مــؤتمر ا��ــوار وأثــرة bــ
 الــدفاع عــن : رع�ــ
 اجقــو، وفــاء الد ورا��ــوار مــع 2خــر ضــر

اض، ال�/ل ال  .671، ص2013، 2، ج 2ع·� الن�² دمحم ص�
 هللا عليھ وسلم، ال̀ر
Merriam Webster : Collegiate Dictionary , U.S.A , Library of Congress , 2003 , p350.  

ـــــادة مـــــشاركة املـــــواطنwن bـــــ
 تنميـــــة : نـــــرمwن ابـــــرا�يم حل·ـــــ� ابـــــرا�يم اســـــتخدام ا��ـــــوار ا:/تم[ـــــ
 ل̀ز
اسـات bـ
 ا�<دمـة =جتماعيـة والع 
 مجلة دb رالعشوائيات، بحث م³شو لـوم =�ـسانية، ر

 .604، ص .2011، �لية ا�<دمة =جتماعية، جامعة حلوان، اكتو�ر 11، ج 31ع 

Pة : مكتب العمل الدو ر الـسادس، املناقـشة املتكـر 
، التق̀رPمؤتمر العمل الدو ،
را��وار =جتما�

بموجب إعالن منظمـة العمـل الدوليـة ¡ـشأن العدالـة =جتماعيـة مـن أجـل عوملـة عادلـة، 

، جنيف، سوÉسرا، 1، ط 102رة الدوP5، ص2013، مكتب العمل الدو. 

ر تطــو صــيغ التمو`ــل قــصw* 2جــل للبنــوك Aســالمية، ديــوان املطبوعــات ا�/امعيــة، :ســلمان ناصــر
 .12، ص  1998ا�/زائر، 

�wـ* يوحيـدة ز `ــة : و راســ7*اتيجية التمو`ـل =سـالمي للــدو الناميـة، مع5ـد العلــوم =قتـصادية والتجا ل

 والبحـــث العل·ـــ�، املدينـــة، الـــسعودية، وعلـــوPة التعلـــيم العـــا ا رم ال�ـــسيw*، و ، ص 2006ز

11. 
د ا:/تمــــع، ب: دمحم حامــــد صــــا�- ـــ* ا���وميــــة وpعبئــــة مــــوا ــــل باملنظمــــات غwـ ، 2012ن،.رتــــدبw* التم̀و

 .10ص
ــــالل ـــــادي شــــ ـــد ال5ــ ـــاء : عمـــــــار عبـــــ ـــي لإلنمـــــ ــــصندو العرßـــــ ــــية للـــ ـــات =قراضــــ 
 والعمليـــــPــــدو قالتمو`ــــــــل الـــ

، مجلــة جامعــة =نبــار للعلــوم =قتـــصادية )2009-1974(ي و=جتمــا�
 للف7ــ*ة=قتــصاد
`ة، ا:/لد   .193، ص2001، 7، العدد 4رو=دا

ســات الواقعيـــة، : عبــدهللا دمحم ِعبــدهللا  ــة واملما ة املؤســسات =جتماعيــة بـــwن =تجا�ــات النظ̀ر رإدا ر
`ة ،   .58، ص2001ردار املعرفة ا�/امعية، =سكند

قـــة تنظــيم ا:/تمــع bــ
 ا�<دمــة =جتماعيــة، املكتـــب : حمــد عبــداللطيفرشــاد أ ات ط̀ر رنمــاذج وم5ــا
`ة،    .16، ص1999را�/ام[
 ا��ديث، =سكند


=تجا�ـات ا��ديثـة bـ
 التخطـيط =جتمـا�
، املكتـب ا�/ـام[
 ا��ـديث، : ما�ر ابوابو املعـاطي ع�ـ
`ة،   .351، ص2010ر=سكند

  .350ص : املرجع السابق
، 2002علــم الــنفس الــصنا�
 ،القــا�رة ، دار املــصطفي لطباعــة =وفــست،:  فت�ــ
 ع�اشــة محمــود

   .321ص
ـــدم bــــ
 مــــصر،القا�رة، املركــــز : ســــعيد جميــــل ســــليمان  =تــــصال وترشــــيد =تجا�ــــات املعوقــــة للتقـ

 .      29، ص 2009 القومي للبحوث ال7*بو`ة والتنمية،
 ~Pـــــا =: دمحم محمــــــود م5ــــــد ــــا�~ ، ااملــــــدخل bــــــ~ تكنولوجيـ ـــام[~ ا��ــــــديث، : تــــــصال =جتمــ املكتــــــب ا�/ـــ

`ة،     11 ، ص 1997رAسكند
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 úة ، : دمحم سـيد ف5·ـ` رتكنولوجيـا =تـصال bـ~ ا�<دمـة =جتماعيـة ، دار املعرفـة ا�/امعيـة، =سـكند
  .24 ، ص 1997

 *wجتما�~ ، دار املعرفة ا�/امعية، =سكن: ىالسيد دمحم خ= *wة ، اساليب =تصال والتغ`  1998رد
   .7، ص 
فى  `ة، : أحمد الص̀ر   .11،  ص 2007رالتفاوض، دار الفكر ا�/ام[
، =سكند
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