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 قدمة م

 
 

االجتماعية هو مفهوم سريع التطور يتكيف باستمرار مع المشهد الخاص    للشركاتالنظام البيئي  
ذلك، بالمنطقة   عن  تختلف  ال  مناسبة  وللمفارقة  وفلسطين  سوق  ظروف  توفر  فلسطين  فإن   ،

الوقت   نفس  في  نموها  أمام  وعقبات  االجتماعية  وكو ،  حلبي )للمؤسسات   2017ين  شر خير 
Halabi, Kheir and Cochrane   )،    فلسطين السياسية  تعاني  االضطرابات  مواجهة  في 

 Akella  2018  وعيد  يالكأ)    والثقافية  من تداعيات اجتماعية سلبية وركود النمو االقتصادي
and Eid 2014؛ دولة فلسطين ) . 

الفلسطيني عد  المجتمع  التحتية    ا  دمتزاي   ا  ديواجه  البنية  إلى  االفتقار  ذلك  بما في  المشاكل  من 
والعمالة الماهرة بسبب هجرة العقول من المواطنين المتعلمين الذين يغادرون فلسطين لالستقرار  
في البلدان التي تتمتع بفرص أكثر ، وزيادة الفجوات االجتماعية مع معدالت بطالة تصل إلى  

  ألوضاع الصحية نقص المياه وتدهور ا.  دام األمن الغذائي ٪ ، ومستويات عالية من الفقر وانع40
 ,Abdou؛ عبدو وآخرون     Halabi, Kheir and Cochrane    2017ن  ي شر خير وكو ،  حلبي  )

et al. 2010   )  . 
قيدة دورا  أساسيا  ليس فقط في خلق فرص العمل،  تلعب الشركات االجتماعية في بيئة فلسطين الم

العد معالجة  في  أيضا   وتعالج  ولكن  السائدة  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  المشاكل  من  يد 
 حتياجات االجتماعية التي يتم الوفاء بها بسبب تقليص القطاع العام. اال

في الحلول المبتكرة والجديدة   ا  تصاعد، إال أن هناك  ن مواجهة تحديات التنمية المعقدةعلى الرغم م
االجتماعية الناشئ للتحرك    الشركاتتمهد الطريق النتشار قطاع    هذهو .  معوقاتللتغلب على هذه ال

ال للمساعدات الدولية ، وتوفير خدمات  ع  ، واستخدام فأفضل  حوكمةنحو مجتمع أكثر شمولية ، و 
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المرأة في األن  للشباب وزيادة مشاركة  شطة االجتماعية واالقتصادية  أفضل، وخلق فرص عمل 
 Halabi, Kheir )   2017ن ي شر خير وكو ، حلبي ؛  .Abdou, et al  2010عبدو وآخرون )

and Cochrane . 
في جميع أنحاء العالم ذات شعبية متزايدة وظاهرة مقبولة لمعالجة   االجتماعية الشركاتأصبحت 

االجتماعية   و (  Lukkarinen 2005 لوكاريني )القضايا  االجتماع  ،  علماء  من  العديد  يقوم 
بت  والممارسين  السياسات  مشرو   الشركات  عريفوواضعي  شكال   باعتبارها  من    عااالجتماعية 

االقتصادية من  كما  ،  الكيانات  العديد  سياسية    الدولتقوم  وتدخالت  تشريعية  تغييرات  بإدخال 
ودعمها    الشركات  لإلعتراف أن  ، (  Hudson  2009  هدسون )االجتماعية  إلى    غير  االفتقار 

للبحث  االجتماعية وعدم توفر أدوات بحث شاملة وقوية  الشركاتالواضحة حول أبحاث  المعرفة
التجربة طريق  أنظمة    عن  لقطاع    الشركاتفي  المستدامة  التنمية  يعيق   الشركاتاالجتماعية 

 . (  Ahmad and Hoffman 2008احمد وهوفمان )   االجتماعية
 اكا  االقتصادية باعتبارها إدر   -االجتماعية للحد من القضايا االجتماعية    الشركاتاستجابة لظهور  و 

هناك  فإن  لمجتمعات المختلفة ،  لواألثر االجتماعي اإليجابي الذي تحققه هذه المنظمات  ا   ني وط
 & Certo 2008سيرتو وميلر )حاجة متزايدة للبحث في النظام البيئي للمؤسسات االجتماعية  

Miller  2009؛ زهرة وآخرون  Zahra et al.    2010موينجيون وليمان أورتيجا  ،  ؛ يونس   
Yunus, Moingeon & Lehmann-Ortega) . 

اإلفتقار  بسبب    المؤلفاتللنظام البيئي للمؤسسات االجتماعية الفلسطينية في    المنقوصإن التمثيل  
قاعدة البيانات يخلق فرصة مثيرة لالهتمام لتحليل القطاع في مرحلة ناشئة والمساعدة في    الى

إلى الموارد  لسوء الحظ، تفتقر فلسطين  ، و االجتماعية  الشركاتتطوير األدوات الالزمة للنهوض ب 
  .االجتماعية بشكل دقيق  الشركاتونظام المعلومات لتتبع وتصوير حجم ونطاق وحالة قطاع 

العريضة  تتوفر الخطوط  الفلسطينية    للشركات(  اإليكولوجي)البيئي  للنظام   بعض  االجتماعية 
تحلل مجموعات األعمال السابقة أن .  بفضل العمل البحثي األخير الذي أجرته مؤسسات مختلفة

، ويفتقر إلى اإلرشادات والتعاريف   أوليةاالجتماعية في فلسطين ال يزال في مرحلة    مؤسسةقطاع ال
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البيئي   للنظام  المستدامة  التنمية  أجل  من  األعمال  نماذج  وآخرون  )وأطر    .  2010عبدو 
(Abdou, et al,  فرصة   ضا  يشير االفتقار إلى التعريف إلى حداثة القطاع ، إال أنه يوفر أي

 . لهيكلة عملياته ونماذجه ومعالجة النقص في القطاع
  ؛ سابيال وعيد Akella and Eid  2018وعيد    أكيال)تستخدم الدراسات المتوفرة حول فلسطين  

2016 Sabella and Eid  2010ن  ؛ عبدو وآخرو   Abdou, et al  )قليال  من المنظمات    داعد
االجتماعية ، إال أنها تقصر في فهم متعدد األبعاد ومتعدد األوجه    الشركاتكدراسات حالة لتحليل  

بسبب   في  للقطاع  نماذج  النقص  لتحليل  األدوات  توفر  وعدم  لفلسطين  شاملة  بيانات  مجموعة 
متعدد األبعاد لرسم خريطة    ا  ر استخدم هذا التقرير منظو   . المشاريع االجتماعية القائمة بشكل شامل

يسلط  .  بشكل عام    م صورة شاملة للقطاع أكثر من المنظور المعروفللمؤسسات االجتماعية ورس
 الشركات العدد الكبير من المنظمات التي تم تحديدها في هذا المشروع البحثي الضوء على دور 

إلضفاء الطابع الرسمي على القطاع   يةاجتماع  مؤسسةاالجتماعية والحاجة إلى تطوير نموذج  
 . نوتطوير النظام البيئي في فلسطي 

الذي يركز    خطوات السالم هذا التقرير جزء من مجموعة أكبر من العمل في إطار مشروع  يشكل  
النمو االجتماعي الفلسطيني من خالل  -على  للنسيج االقتصادي  االقتصادي المستدام والشامل 

فينتو دي  يقود المشروع المنظمة اإليطالية    ، وتوسيع وتعزيز النظام البيئي للمؤسسات االجتماعية
والفلسطينيين   Vento Di Terraتيرا   اإليطاليين  الشركاء  مع  بالتعاون  بافيا :    ،    جامعة 

University of Pavia ،  غير الحكومية  ةجمعية التعاون والتضامن منظم  Associazione 
Cooperazione e Solidarietà ONG،    نازكا موندوليجر    Nazca Mondoalegre   ،

وظيف والحماية االجتماعية  ، الصندوق الفلسطيني للت   Viaggi e Miraggi فياجي و ميراجيو 
بيت لحم وجمعية تنمية المرأة الفلسطينية    في  للتجارة العادلة مؤسسة للحرفيين،    PFESP  للعمال

 . بتمويل من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي
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 University ofجامعة بافيا    مع تنسيق  ال، ب   خطوات السالمتم تقسيم مرحلة البحث لمشروع  
Paviaإلى ثالث مراحل ، : 

لخرائط وتطوير  توجيهية لرسم اركزت المرحلة األولى من البحث على وضع تعريفات ومبادئ   • 
في فلسطين بناء  على التعريف    الموجودة  االجتماعية    الشركاتقائمة    عريف قاعدة البيانات وت 

 . الذي تم صياغته لغرض هذا البحث ( التقني) الفني
التجميعي  هدفت المرحلة الثانية من البحث إلى تصميم استبيان شامل يعتمد على التحليل   • 

  41تم تقديم االستبيان إلى    ، كماوفرةدة وخطط األعمال االجتماعية المت الموجو   للمؤلفات
متعمق   فهم  لتطوير  قائمة  اجتماعية  للم  للمشهدمؤسسة  المحددة   ؤسسات والخصائص 

 . االجتماعية في فلسطين
االولى  ركزت المرحلة الثالثة من البحث على تحليل البيانات التي تم جمعها خالل المرحلتين   • 

وخطة العمل واالستراتيجيات التشغيلية كما  الرسالة االجتماعية    نلتلخيص النتائج ع  والثانية
لنمو    (براغماتية )  اقعيةو ة  ية في فلسطين وتقديم توصيات عملي االجتماع   الشركاتتستخدمها  

 . االجتماعية في فلسطين  ؤسسةوتوطيد النظام البيئي للم 
فهم  إلحداث  إن قابلية المشروع للتوسع ومشاركة المنظمات المحلية والدولية خلقت فرصة فريدة  

الموجودة  المؤلفات  يعتمد هذا التقرير على  ، و للنظام البيئي للمؤسسات االجتماعية في فلسطين   قوي 
تقوم  والنتائج التي تم الحصول عليها من مراحل مختلفة من المشروع البحثي لتحديد الدور الذي  

والتعرف على تحديات النمو والتوسع التي تواجهها  الخاصة    االجتماعية وخصائصها  الشركات  به
  شامال  ويقترح مقترحات  (ا  تقني )   ا  فني   ا  يقترح هذا التقرير تعريف  .االجتماعية في فلسطين  الشركات

للنهوض بالنظام البيئي للمؤسسات االجتماعية في فلسطين من أجل    ( براغماتية )واقعية    عملية
 . التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة والشاملة

منهجية نشاط  ويصف  (  1)الفصل األول    :الرئيسي للتقرير في الفصول التالية  الجزءتم تنظيم  
االجتماعية   الشركاتنماذج األدوات القوية المستخدمة لرسم الخرائط وجمع البيانات عن  ،البحث

(  2)   الفصل الثاني يسلط  ، فيماها خالل تنفيذ كل مرحلة من مراحل البحث توالقيود التي واجه
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على   للخصائص    المكتشفاتالضوء  شامل  تحليل  خالل  من  عليها  الحصول  تم  التي  والنتائج 
هذا النقص في  و ،  االجتماعية الخاصة بحالة فلسطين   والممارسات والسمات المختلفة للمؤسسات

االجتماعية في تلبية احتياجات المجتمع    الشركات  تقوم به القطاع  ويلفت االنتباه إلى الدور الذي  
ينقسم هذا  ، و االقتصادي والسياسي للبلد  -والتحديات التي يواجهونها بسبب الوضع االجتماعي  

فرعية  ،ا  أيض  ،الفصل وأقسام  أقسام  ب  ،إلى  منها  كل  يقوم  من   اضيعالمو   غربلةحيث  الشاملة 
را أخي و   ،االجتماعية   الشركاتى مكونات  ، وتتبعها في سلسلة متصلة وتحويل االنتباه إلاالستبيان

الثالث الفصل  يقدم  البيئي    (3)   ،  النظام  وتوسيع  وتعزيز  للنمو  وتوصيات  ختامية  مالحظات 
 . للمؤسسات االجتماعية في فلسطين 
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 المنهجية :  1 األول الفصل
 

ب  متزايد  اهتمام  وجود  من  الرغم  المم  الشركاتعلى  بين  وصانعي  االجتماعية  والباحثين  ارسين 
يزال في مرحلة  السياسات نشاط ريادة األعمال االجتماعية ال  العلمي عن  ، إال أن االستفسار 

 .  (   Cohen and Winn 2007 كوهين و وين )ة مبكر 
التقدم  إعاقة  بسبب  في    تم  العملية  صلب  االجتماعي في  القطاع  بحوث  إدخال  التركيز  عملية 

 Slyke  ساليك و نيومان)  االجتماعية الناجحةب   الشركاتقة  الغالب على دراسات الحالة المتعل
and Newman 2006  ) ما يستخدم البحث    ا  ب غال، و وجود مبادئ توجيهية واضحةاالفتقار الى  و

بناء  على أمثلة الحالة نفسها أو العمل  القائم على التجارب  التي تؤدي إلى العمل  وفرة  البيانات المت 
 ( 2010Nichollsنيكولز . )القائم على التجربة إلى الدعم النظري الذي يفتقر 

االجتماعية في فلسطين وبناء    الشركاتأدى عدم توفر بيانات شاملة إلى إعاقة رسم خرائط قطاع  
نماذج شاملة للمؤسسات االجتماعية تشمل جميع العناصر التي من المحتمل أن تؤثر على أنشطة  

هذا الفصل    نصف في  .Abdou, et al) . 201وآخرون    وعبد. )االجتماعية   الشركاتوعمليات  
االجتماعية وجمع بيانات شاملة حول    للشركاتنهج المراحل المختلفة الذي تم تنفيذه لرسم خريطة  

 .االجتماعية في فلسطين   الشركاتالعناصر المختلفة لخطط األعمال االجتماعية التي تستخدمها  
تتكون المنهجية المستخدمة من مراحل متكاملة تم تلخيصها على النحو التالي ووصفها بالتفصيل   

 : في هذا الفصل
المتوفرة   المؤلفاتللمؤسسات االجتماعية في فلسطين بناء  على    (تقني ) فني  وضع تعريف   •

 . والمناقشات مع األكاديميين والممارسين وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين 
أنشطة  للأدوات    وضع • وتحليل  البيانات  جمع  لغرض  التوجيهية  والمبادئ   الشركات بحث 

 . االجتماعية

ال •  في  العاملة  المنظمات  من  عينة  في  تكوين  المعنية  الوزارات  داخل  االجتماعي  قطاع 
 . فلسطين
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لنشاط   •  خريطة  شبكة    الشركاترسم  وتحديد  الهاتفية  المقابالت  خالل  من  االجتماعية 
 . االجتماعية في فلسطين على أساس معايير التعريف الشركات

بيانات أولية  البحث الميداني من خالل تنفيذ االستبيان ومناقشات مجموعات التركيز لجمع   • 
 . في فصل النتائج ا  قالح   النتائجيتم تجميع .  ةاالجتماعي  ؤسسةمتعمقة وشاملة عن الم
االجتماعية    الشركاتتصف المراحل المختلفة لرسم خرائط    ، بحيثينقسم الفصل إلى ثمانية أقسام

 . وجمع البيانات والقيود التي واجهتها خالل المراحل المختلفة
  
 

 ( التقني)  الفنيالتعريف   1.1
 

على الرغم من الجدل الكبير بين األكاديميين والممارسين ، ال يوجد تعريف مقبول بشكل عام  
-Scheuerle  2015كنافل وشيويس  - شيوريل، سبييس)  لمؤلفاتللمؤسسات االجتماعية في ا
Knafl and Schuees; 2010منيوز   ؛ Muñoz ) للتحديات الناشئة عن االختالفات    ا  نظر ، و

،  مؤسسات االجتماعيةلل  المختلفة  ممارساتالاالقتصادية و   -اإلقليمية في الظروف االجتماعية  
الصعب  ف و   موائمةمن  الجميع    تأطير تعريف  يناسب  واحد    الشركات ممارسات    لكافةعمل 

على    لمؤلفاتتركز ا .(  Moulaert and Ailenei 2005موالر واليني)  العالم  حولاالجتماعية 
 :ثالث مدارس فكرية وممارسة

تحقيق  االجتماعية و بين الرسالة  المنظمات التي توازن    ة االجتماعي   المؤسسةتشمل مدرسة   • 
 ، (  Skloot 1983 سكلوت ؛ Haugh 2005   هاو) ح األربا  الحد األقصى من 

تركز مدرسة االبتكار االجتماعي على المنظمات التي تنفذ االبتكار االجتماعي من أجل   • 
   2006ديس و انديرسون ) ط  فق ي تشغيل  ردو ب الدخل والربحية  يقومالتغيير المنهجي بينما 

Dees and Anderson).   
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ظهور  مدرستدمج   •   L’émergence des enterprise  االجتماعية   الشركاتة 
1sociales (EMES)    مع المصلحة  أصحاب  متعددة  التشاركية    الحوكمة المنظمات 

-سبيس  ،؛ شويرل    Defourny and Nyssens  2012ديفورني ونيسنس  . )والديمقراطية
 . (Scheuerle, Spiess-Knafl and Schuees  2015نافل وشويز  ك
يوجد إجماع    غير انه  ،مشترك للمؤسسات االجتماعيةواحد  حول تحديد تعريف    النقاشيستمر  

طبيعة   أن  .  االجتماعية   الشركاتحول  على  والممارسون  والخبراء  العلماء   الشركات   "يتفق 
االجتماعية هي منظمات ومشاريع تجمع بين الغرض االجتماعي والسعي لتحقيق النجاح المالي  

الخاصة السوق  )في  وليسي  "  البحث   ، (Young and Lecy  2014يونغ  وبعد  لغرض هذا   ،
ل شامل  مدا  لمؤلفاتتحليل  المختلفةحول  والممارسة  الفكر  و رس  األكاديميين  ال،  مع  مناقشات 

وأصحا والفلسطينيينوالممارسين  الدوليين  المصلحة  تعري ب  نحدد  فكرة    (ا  تقني )  ا  فني   ا  ف،  يلخص 
 : النحو التالياالجتماعية بإيجاز على  الشركات

جتماعية األنشطة التجارية أو األنشطة المدرة للدخل المتكررة التي يتم  اإلمؤسسة  التستخدم    "
.  تنفيذها بروح ريادة األعمال لتحقيق أهداف اجتماعية أو بيئية أو مجتمعية واضحة وأولية

 .  هو خلق نتائج إيجابية للمستفيدين   ؤسسةالهدف النهائي للم
 . لتبرعات أو االستثمارات دون السداد تشكل حصة محدودة من هيكل رأس المالا
يتم إعادة استثمار غالبية صافي الدخل في المؤسسة االجتماعية لتحقيق األهداف االجتماعية   

وة على ذلك عال  ،ؤسسةعلى أصحاب أو المستفيدين من الم(  إن وجدت)وتوزيعات األرباح  
 ".شاركي  ت ديمقراطي و حوكمة ، تتبع المؤسسة نهج  
الفني التعريف  االجتماعية    (التقني)  استخدمنا  األعمال  خطط  وتحليل  خريطة  لرسم  أعاله 

 . للمؤسسات االجتماعية في فلسطين 
 
 

 

 
االجتماعية في البلدان األعضاء ولالستجابة    الشركاتفي أوروبا للتحقيق في نشاط    1996في عام    EMESتأسست    1

 ( Defourny and Nyssens  2012ديفورني ونيسنس . ) المبتكرة لألنظمة االجتماعية
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 عينة ال 2.1
 

االجتماعية    الشركاتلبناء عينة من  التكيف القائم على المعايير  و   2نهج التصاعديالاستخدمنا  
فلسطين  في  حيثالنشطة  أخذ  أوال   قمنا    ،  باستخدام  متميزة  خمسة مصادر  البيانات من  بجمع 

إلى  األ  من )تصاعديُا  العينات   و ( علىاألسفل  الشر ،  الفلسطينيقام  ب ،  يك  الصندوق  المتمثل 
للعمال   االجتماعية  والحماية  للتشغيل  قائمة    (PFESP)الفلسطيني  لجمع  بالوزارات  باالتصال 

وما  الخيرية ، الجمعيات ، النوادي ،  المنظمات غير الربحية ، الجمعيات     ، التعاونيات)الكيانات  
، وزارة التنمية    الوطنيوزارة االقتصاد  ،  (  CWA) العمل التعاوني    هيئةالمسجلة لدى  (  الى ذلك

   .في فلسطين زارة الزراعة ووزارة شؤون المرأة االجتماعية ، و 
بصرف   المعنية  الوزارات  لدى  المسجلة  المنظمات  الوزارات جميع  قدمتها  التي  القائمة  تضمنت 

 . النظر عن وجود أهداف اجتماعية أو عدم وجودها
الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية    ، استخرجالوزاراتع الكيانات التي قدمتها  من قائمة جمي 

أو بيئية واضحة    /اجتماعية و  رسالة  منظمة لديها    1125عينة من    PFESP  االجتماعية للعمال
 (.  1جدول )المنظمة   هتعمل في المجال الذيوصريحة بغض النظر عن 

تفاصيل   البيانات  قاعدة  المنظمات غي   1125أدرجت  بما في ذلك  الربحية من وزارة منظمة  ر 
وجمعيات خيرية    ومؤسسات  ،  CWA  العمل التعاوني   هيئة ن  تعاونيات مالالوطني ، و   اإلقتصاد

تعمل في محافظات  والتي  ووزارة الزراعة ،    ،  ووزارة التنمية االجتماعية ،  من وزارة شؤون المرأة  
 . مختلفة من غزة والضفة الغربية في فلسطين 

رسالة يجب أن يكون للمنظمة  :  لثالثة معايير رئيسية  ا  ققاعدة البيانات وفقمنا بعد ذلك بتعديل  
وفي المقابل يجب  ، ويجب أن يكون المستفيدون الهدف األساسي للمنظمة  أو بيئية   /اجتماعية و  

 
العينات بناًء على مجموعة واسعة من المصادر بما في ذلك  بأخذ  (  من األسفل إلى األعلى)التصاعدي    النهج   يقوم   2

كنافل  -، سبيس شويرل  )    تحديد الهوية الذاتية وما إلى ذلك  الى    قواعد البيانات والشبكات والنداءات العامة المباشرة  

 (Scheuerle, Spiess-Knafl and Schuees  2015وشويز 
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تتمتع قائمة  ب المنظمة    ان  للحصول على  للدخل  المدرة  أو  التجارية  مستوى معين من األنشطة 
   . وجمعيات خيرية مؤسساتمنظمة كمنظمات غير ربحية وتعاونيات و  851نقحة من مُ 
 

 عدد المنظمات المسجلة لدى الوزارات المعنية في فلسطين : 1جدول 
 الوزارة  عدد المنظمات 

 ئة العمل التعاوني هي  405

   وزارة االقتصاد الوطني 283

   وزارة التنمية االجتماعية 45

 وزارة الزراعة  134

 وزارة شؤون المرأة  258

 المجموع   1125

 
 المقابالت الهاتفية 3.1

 

  الشركاتإلجراء مقابلة هاتفية للحصول على قائمة  م  ، اتصلنا بهمنظمة   851  الــ  بعد صياغة قائمة 
تناولت أسئلة المقابلة الهاتفية  ، و ( التقني)  المعايير المحددة في تعريفنا الفني االجتماعية بناء  على  

تم  ، و خمسة معايير رئيسية تم وضعها لتصنيف المنظمات كمؤسسات اجتماعية وفق ا للتعريف 
الفلسطينيين والدوليين واألكاديميين والممارسين في   المعايير من قبل أصحاب المصلحة  وضع 

تشمل  ، و جمعةمُ لاعدد المنظمات في قاعدة البيانات  االجتماعية من ت  الشركات  لة غرب مجال التنمية ل
 : المعايير الخمسة ما يلي 
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 . أو تنمية مجتمعية  / للمنظمة هدف واضح وأساسي اجتماعي وبيئي و : نطاق المنظمة .  1
 . الهدف النهائي للمنظمة هم المستفيدون منها: المستفيدون  .  2
المال .  3 للمنظمة  :  هيكل رأس  المتبرع بها أو االستثمارات دون سدادها  ال تشكل األموال 

 . بالمائة من إجمالي رأس مال المنظمة 25أكثر من 
بالمائة كحد أدنى من صافي دخل المنظمة    60ُيعاد استثمار  :  استخدام صافي الدخل .  4

 . أو بيئية  / في رأس المال أو لتحقيق أهداف اجتماعية و 
األربا .  5 مت :  حتوزيعات  أرباح  توزيع  سياسة  المنظمة  لدى  كان  فقط  )  وفرةإذا  صلة  ذات 

المنظمة أو المستفيدين    أصحاب، يتم توزيع األرباح على  (  بالمنظمات المسجلة كتعاونيات 
 . منها

 
 

 االجتماعية في فلسطين  الشركات رسم خرائط  . 1.3.1
 

إختيار القائمين على التعداد  وقد تم    ، 2019  ( أبريل)  نيسان   أجريت المقابالت الهاتفية خالل شهر 
من قبل األكاديميين والممارسين من  لهم  توفير التدريب الالزم  و جامعة بيت لحم    من (  العدادين)

الصندوق الفلسطيني  و   Vento di Terre  وفينتو دي تيرUniversity of Pavia جامعة بافيا  
 . مقابالت هاتفية قبل االتصال بالمنظماتإلجراء    PFESPللتشغيل والحماية االجتماعية للعمال  

بالمنظمة  األولي  االتصال  قبل في  الدراسة  حول  األساسية  بالمعلومات  المستجيبين  تزويد  تم   ،
في حالة عدم توفر البيانات أو الشخص ذي الصلة ، تمت المتابعة مع المنظمات  ، و متابعة المقابلة

الفلسطينعمل فريق  .  لجمع معلومات محدثة للعمال  الصندوق  للتشغيل والحماية االجتماعية  ي 
PFESP    وإجراء جمعها  تم  التي  البيانات  جودة  لمراقبة  العدادين  مع  كثب  متابعة    تدقيقعن 

   .وفي حالة وجود أي ردود غامضة غير الموجودةالستكمال البيانات 
جمالي  ا يعطي معدل استجابة إمنظمة ، م  302عند االنتهاء من العملية ، تم جمع بيانات من  

ا   نظر   ،لقد واجهنا العديد من القيود خالل مرحلة المقابلة الهاتفية لجمع البيانات ، و في المائة  35.5
فقد     ، وجود قوائم محدثة متوفرة في الوزارات والشبكات األخرى في فلسطين  في   لحاصللنقص ال
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أو تم إغالقها أو لم      عملياتها تسببت في مشكلة عدم الرد ألن بعض المنظمات قد أغلقت بالفعل  
عن مشاركة المعلومات المتعلقة    ا  ، أبدت بعض المنظمات إحجامذلك  إضافة الى.  تبدأ العمل بعد

، تعد هذه واحدة من أكبر مجموعات البيانات  م من القيودالرغوب ،  ومع ذلك  ستلمة، باألموال الم
االجتماعية وإحدى الدراسات األولى التي   الشركاتحول   ا  صلدراسة دولة واحدة تم إجراؤها خصي 

بناء  على تعريف    الشركاتترسم خرائط   مشترك مع  قوي    ( تقني) فني  االجتماعية في فلسطين 
 . أصحاب المصلحة المحليين 

 .  لمعايير التعريف  ا  ة وفقمنظم 302بعد المقابالت الهاتفية ، قمنا بتعديل مجموعة بيانات 
  ي الضرور   بأنه من ، تم تحديدها  عايير الخمسة بشكل متزامنميع المالمنظمات التي استوفت ج

  الشركاتب مقارنة  "  راسخة  /   قائمة "يتم تمييزها كمؤسسات اجتماعية   ،تصنيفها كمؤسسة اجتماعية 
ط للمؤسسات ولغرض رسم خرائ   غير أنه  ، التي ال تفي إال بمعايير جزئية"  الناشئة"االجتماعية  

فلسطين  في  حققت  االجتماعية  التي  المنظمات  فإن  جزء،  تعتبر  جزئية  أو  كاملة  ا من  معايير 
 . النظام البيئي للمؤسسة االجتماعية 
من   قائمة  حددنا   ، التعديل  الخمسة    41بعد  المعايير  استوفت  والتي  قائمة  اجتماعية  مؤسسة 

 . لتقديم االستبيان مؤسسات فقطتم االتصال بهذه الو جميعها 
في شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية وغزة والقدس    ،محافظة   13االجتماعية في    الشركاتتقع  

التي    3استوفت  ، حيث  ( 2جدول  ) المعايير الخمسة  القدس  منظمات فقط في غزة واثنتان في 
الفني التعريف  و (التقني )  حددها  سرية  ،  تجميع    الشركاتلضمان  تم   ، المختارة  االجتماعية 

 .  جغرافيةالمحافظات في مناطق  
 

المحافظات في كل  .  يتم تقسيم المناطق الجغرافية على أساس شروط التقسيم اإلداري لفلسطين 
 : منطقة هي 

 
 جنين ، طولكرم ، نابلس ، قلقيلية ، سلفيت ، طوباس ، : شمال الضفة الغربية • 
 بيت لحم ، الخليل ، : جنوب الضفة الغربية • 
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 والبيرة وأريحا واألغوار ، رام هللا : الضفة الغربيةوسط  • 
 ،   خان يونس ، رفح : غزة • 
 القدس •

 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤسسات االجتماعية حسب منطقة الموقعالمئوية للنسبة العدد و ال: 2جدول 
 

قة طالمن العدد النسبة   

 شمال الضغة الغربية  20 48.78

 جنوب الضفة الغربية  9 21.95

 وسط الضفة الغربية  7 17.07

 غزة  3 7.32

 القدس 2 4.88

 المجموع   41 100
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 االستبيان  4.1
  

نموذج األعمال االجتماعية في كثير    بسبب عدم االتفاق على نموذج واحد محدد ، يتبنى باحثو 
ال تتضمن    ا  تتناسب مع الغرض من دراساتهم ، ولكن هذه غالب   غير إعتياديةأ  طر من األحيان أ

زوت، اميت وماسا  )    .  االجتماعية   الشركاتقائمة قوية وشاملة من العناصر التي تؤثر على  
2010  Zott, Amit and Massa  ( ة  اجتماعي   مؤسسةلواقعية    عملية خطة    وضع من أجل  ، و

 المؤلفاتبعد تحقيق مكثف في  و وخطة العمل واستراتيجية االبتكار ؛    ،  االجتماعية  الرسالةتلخص  
ب  قمنا   ، واالجتماعية  التقليدية  األعمال  بنماذج  العناصر    تدوينالمتعلقة  من  لكل  شاملة  قائمة 

والتجارية مراجعة  .  االجتماعية  على  نشاط    المؤلفاتبناء   لفهم  شامل  استبيان  بتصميم  قمنا   ،
حديد االستراتيجيات المختلفة وخطط األعمال االجتماعية التي تستخدمها  االجتماعية وتالمؤسسة  
 : األهداف الرئيسية لالستبيان هي . االجتماعية في فلسطين الشركات

المستخ  •  معينة  بحالة  الخاصة  االجتماعية  األعمال  خطة  قبل  تحديد  من   الشركاتدمة 
   . االجتماعية

بهدف تحديد األبعاد ذات الصلة بتصميم المبادئ  االجتماعيةفهم النظام البيئي للمؤسسات   • 
 . التوجيهية والتوصيات لتطوير النظام البيئي للمؤسسات االجتماعية في فلسطين 

تم تطوير االستبيان بعد عدة مناقشات مع خبراء في النشاط االقتصادي واالجتماعي في فلسطين  
وعناصر محددة بعد الحوار المستمر مع    وتكييفه مع السياق الوطني لفلسطين ليشمل جوانب

 .  أصحاب المصلحة المحليين والدوليين في المشروع
االستبيان تصميم  من  االنتهاء  في  بعد  المحليين  المصلحة  وأصحاب  الخبراء  إلى  تقديمه  تم   ،

 . فلسطين للمصادقة عليه
حاب المصلحة  تم التحقق من صحة االستبيان بإجماع األكاديميين والممارسين والخبراء وأص 

 . في المشروع والوزارات المكلفة بإدارة النشاط االجتماعي واالقتصادي في فلسطين 
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نفسه على ثالثة أقسام   لألغراض اإلدارية لفريق  (  ، ك  2.0،    1.0القسم  )يشتمل االستبيان 
والتي تغطي بشكل شامل عناصر نموذج  (  A-J   ي القسم أ إلى  )أقسام رئيسية  ة  البحث وعشر 

 : األقسام المدرجة في تصميم االستبيان هي على النحو التالي  ، و المؤسسة االجتماعية
 

 جرى المقابلةيالشخص الذي المعلومات التي يجب ملؤها من قبل : 02 - 1.0القسم 
 معلومات المستجيب  : القسم أ

 معلومات الكيان : القسم ب
 معلومات التوظيف : القسم ج
 المنظمة أهداف  : القسم د
 أصحاب المصلحة والمستفيدون  :  القسم هـ 
 الهيكل التنظيمي  :  القسم و 
 ديناميكية واستراتيجية السوق  : القسم ز
 المحاسبة والمالية   :القسم ح

 تقييم األثر والتحديات  :  طالقسم 
 التعريفات : القسم ي

 االتصال  بيانات  :كالقسم 
 

 جمع البيانات  5.1
 

تم االستعانة لتقديم  ، و 2019  تموز وآبمنظمة مختارة خالل شهري    41تم تقديم االستبيان إلى  
 .  خارجية  درمصمن  االستبيان لعملية جمع البيانات إلى كيان خاص

قبل   من  صارم  وتدريب  شاملة  بإرشادات  المرحلة  لهذه  اختيارهم  تم  الذين  العدادين  تزويد  تم 
الصندوق الفلسطيني للتوظيف  و   University of Paviaميين والممارسين من جامعة بافيا  األكادي 

للعمال االجتماعية  االتصال    PFESP  والحماية  قبل  لالستبيان  شامل  فهم   الشركات ب لتطوير 
 .  االجتماعية
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عن كثب مع العدادين    الصندوق الفلسطيني للتوظيف والحماية االجتماعية للعمال عمل فريق  
 . البيانات النقص فياالجتماعية في حالة  الشركاتلضمان مراقبة الجودة والمتابعة مع 

 
 الجماعية المركزة مناقشات  6.1

التوظيف   في  الخصائص  من  العديد  عن  تفاصيل  ظهرت   ، البيانات  جمع  من  االنتهاء  بعد 
اعية في  االجتماعي والتقييم من بين جوانب أخرى للمؤسسات االجتموالتمويل والتسويق واألثر  

مزيد تطلبت  والتي  وفهم  ا  فلسطين  التوضيح  المحلي  ا  من  للسياق  و أعمق  ذلك،  ُعقدت  بعد   ،
التي ساعدت    جماعية مركزة مناقشات   للتكيفات  فهم متعمق  االجتماعية على    الشركاتلخلق 

 . فلسطين والتحديات التي واجهتها في المزيد من االنتشاراالزدهار في 
 الشركات من كا  مشار  20مع   2019ل نهاية شهر آب  خال  التركيز  عةتم إجراء مناقشات مجمو 

لمدة    الجماعية المركزة  امتدت مناقشات  .  االجتماعية العاملة في مختلف المحافظات في فلسطين 
كانت لغة  ، و أربعة أيام مع أربع مجموعات مختلفة ؛ استمرت كل جلسة مناقشة لمدة ساعتين

تم إجراء الجلسات من قبل    ، حيث مجموعات التركيز هي اللغة العربية واإلنجليزية بشكل أساسي
 ا  حاضر كان  مع باحث آخر     University of Paviaفريق البحث الرئيسي من جامعة بافيا  

 .تم التأكد من وجود باحث آخر لتقليل تحيز الباحث أثناء المناقشات، و أيضا ،المناقشاتأثناء 
أسئلة ، مع مزيد من التحليل للجوانب    10بشكل أساسي حول    المجموعة المركزةتمحورت مناقشة  

،    للشركاتالرئيسية   فلسطين  في  التحديات  االجتماعية  لمواجهة  خالقة  بطريقة  المشاكل  حل 
يجري   التي  ناجح    معالجتهااالجتماعية  اجتماعي  عمل  أجل  من  للقيادة  الرئيسية  والسمات   ،

األخالقية داخل أو خارج المؤسسات وكيفية التعامل معها ، وتأثير البيئة    لمعضالتومستدام ، وا
 .االجتماعية والعقبات التي تواجه تحقيق أهدافها الشركاتالعامة على مشاريع 

من  و  االنتهاء  ومناقشات    استكمالبعد  المركزةاالستبيان  لفهم    المجموعة  البيانات  تحليل  تم   ،
يتجاوزاالجتماعية    الشركاتالتنوع داخل   إلى ميزات وعناصر    بما  االنتباه  المجاميع وتحويل 

 . االجتماعية في فلسطين الشركات
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 نظرة عامة على معلومات المستجيب 7.1
 

أوال  ، كان المستجيبون متوازنين  .  الحظنا العديد من الخصائص المشتركة بين عينة المستجيبين
، يشمل المستجيبون    ا  ثاني (.  1شكل  )من اإلناث والذكور    ا  متساوية تقريب بين الجنسين بنسبة  

لعظمى  مجموعة متعلمة تعليما  عاليا  حيث أن جميع األفراد قد أكملوا تعليمهم الرسمي واألغلبية ا
جامعية   المستجيبون    ا  ثالث (.  2شكل  )حاصلون على شهادة  يشمل  خبرة محترفين من  ،  ذوي 

 .  ل لعدة سنواتيعملون في هذا المجا
  بفي العمل    ا  عام  11  خبرةولديهم في المتوسط  (  3شكل  )لبية المستجيبين هم من اإلدارة  غا

لقد تأكدنا من تقديم االستبيان إلى المستجيبين الذين لديهم معرفة .  االجتماعية المعنية  بالشركات
، كان معظم    ا  أخير   ، و ماعية لضمان جودة البياناتاالجت  الشركاتواسعة بجميع أنشطة وعمليات  

 (. 4شكل ) ا  عام  64إلى  49المستجيبين في الفئات العمرية من 
 

 ( الجندر /الجنس  )  المستجيبون حسب النوع االجتماعي : 1شكل 

 
 

 المستجيبون حسب المستوى التعليمي : 2شكل 

44%
56%

أنث   ذكر
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 االجتماعية لمؤسسة المستجيبون حسب الدور في ا: 3شكل 

 
 المستجيبون حسب الفئة العمرية : 4شكل 

3%

22%

66%

7%

2%

تعليم إبتدائي تعليم ثانوي

الشهادة الجامعية األولى الماستر

الدكتوراه

86%

7%
7%

اإلدارة أعضاء مجلس االدارة الموظفون
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 مناطق العمليات 8.1
 

محافظة في شمال وجنوب ووسط الضفة    13تم تقديم االستبيان إلى مؤسسات اجتماعية من  
(  ٪ 93)االجتماعية في الدراسة هي بشكل أساسي وطنية   الشركات. الغربية والقدس وقطاع غزة

فلسطين بما في  مختلفة في    3غرافية و تعمل في مناطق ديم(  ٪ 2)وإقليمية  (  ٪ 5)، وأخرى دولية  
االجتماعية في    الشركاتتعمل غالبية  .  (  5شكل  )  4الالجئين ومخيمات  ذلك الريفية والحضرية  

 
مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة والقدس   5.3وفقا للبنك الدولي ، يقدر عدد السكان في فلسطين بأكثر من   3

  1.7يقدرعدد الذين يعيشون في قطاع غزة بنحو  .  (  2019سكان فلسطين  . ) الشرقية والضفة الغربية وإسرائيل 
)) ، دولة فلسطين ، المستوطنات البشرية   التقرير الوطني  . )في الضفة الغربية  نسمة  مليون  2.8و نسمةمليون  
نسمة مليون    1.5رب ثلث الالجئين الفلسطينيين المسجلين ، أكثر من  ايعيش ما يق(.  2014األمم المتحدة  ((  موئل  

مخيماً مسجالً لالجئين في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والدول المجاورة،    58، في  

يعيش الثلثان المتبقيان من الالجئين الفلسطينيين المسجلين في مدن  .  ولبنان والجمهورية العربية السوريةاألردن 

الجئو . )البلدان المضيفة وحولها وفي الضفة الغربية وقطاع غزة غالبا في المناطق المحيطة بالمخيمات الرسمية

محافظتي الخليل وبيت لحم وفي قطاع   قربين  مخيمات الالجئل  األعداد المرتفعةمع  و .(  بدون تاريخفلسطين  

 . غزة 
 
ف الالجئون الفلسطينيون على أنهم    4 األشخاص الذين كانت فلسطين محل إقامتهم الطبيعي خالل الفترة من " يُعرَّ

الجئو  ". )1948عيشهم نتيجة لنزاع عام    سبل ، والذين فقدوا موطنهم و  1948أيار    15إلى    1946حزيران    1

 . (بدون تاريخفلسطين  

10%

31%

49%

10%

34–25من  64اىل 45من 

44اىل 35من   64أكث  من 
 
عاما
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مؤسسات اجتماعية فقط في جميع مناطق التشغيل    4  ل أربعتعم .  عينتنا في المناطق الريفية
 . في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء 2 وإثنتانالثالثة 

االجتماعية العاملة في مخيمات الالجئين تقع فقط في جنوب الضفة    الشركاتكما الحظنا أن  
المناطق الحضرية في وسط    الشركاتتعمل نسبة عالية من  .  الغربية والقدس االجتماعية في 

الغربية الضفة  الريفية    الشركاتتعمل  .  وشمال  المناطق  في  المناطق    فياالجتماعية  جميع 
 (. 6 شكل)الجغرافية 

 

 االجتماعية حسب منطقة العمل  للشركاتالنسبة المئوية : 5شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49%

41%

10%

  
ريف  ي حض  مخيمات الالجئي   
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 النسبة المئوية للمؤسسات االجتماعية حسب الموقع ومنطقة العمل : 6شكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.3

25

66.7

50

66.7

66.7

50

33.3

50

33.3
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غزة

جنوب الضفة الغربية

وسط الضفة الغربية

شمال الضفة الغربية

%

ية حض  ريفية مخيمات الالجئي   
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 النتائج: 2 الثاني الفصل
 

االجتماعية في فلسطين    الشركات  بخصوصالمتوفرة    المؤلفاتفي هذا الفصل ، نسد الفجوة في  
المركزةونتائجنا من االستبيان ومناقشات    مكتشفاتناونقدم   عناصر    النتائجتلخص  .  المجموعة 

وف واع  شاملة  القيم  مع  تتناسب  لقطاع    لمنظوماتالة  الفلسطيني    الشركاتالمحددة  االجتماعية 
إلى أقسام وأقسام فرعية يركز كل    ينقسم الفصل.  والقيود التي تعترض نمو العمليات واألنشطة

لتسليط الضوء على  الجوانب االجتماعية والتجارية  كال من  منها على عناصر محددة ويتضمن  
    .االجتماعية في فلسطين  للشركاتاألنشطة والعمليات واالستراتيجيات 

 :الفصل أجزاءاألقسام الرئيسية مقسمة على النحو التالي وموصوفة بالتفصيل في جميع  
للمؤسسات االجتماعية    الرئيسيةعلى الخصائص  الضوء  السمات األساسية    تبرز:  1  القسم األول

 االجتماعية واألهداف والقطاعات التي تعمل فيها ؛   للشركاتفي فلسطين وهي تصنيف ومرحلة  
إلى    الشركاتتنظيم    يوجه:  2  الثاني  القسم االنتباه  هم  االجتماعية  المصلحة  من  أصحاب 

     االجتماعية ؛ الشركاتوالهيكل اإلداري الذي تتبعه  وفرةوالمستفيدين ، واألدوات التنظيمية المت 
األعضاء واإلدارة والموظفون    يقوم بهارأس المال البشري األدوار التي    حددي :  3  الثالث  القسم

   االجتماعية ؛ الشركاتوالمتطوعون داخل 
المت :  4  الرابع  القسم االستثماري  التمويل  واالجتماعية  المالية  الجوانب  وأدوات    وفرتشمل   ،

المحاسبة والتمويل المستخدمة لقياس العمليات المالية واالجتماعية ، واألثر االجتماعي الناتج  
   إلى جانب اآلليات المستخدمة لقياس الهيكل المالي واألثر االجتماعي للمؤسسات االجتماعية ؛

الخامس  لقسا االسترات   :  5م  على  الضوء  السوق  واستراتيجيات  ديناميكيات  التي  تسلط  يجيات 
السوق    الشركاتتستخدمها   في  والخدمات  المنتجات  لتوفير  والفئات  ،  االجتماعية  والعمالء 

 . االجتماعية في السوق  الشركاتالمستهدفة واألدوات والسياسات التي تستخدمها 
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 الميزات األساسية. 1.2
   

بنية   العناصر    الشركاتتتضمن  العديد من  المختلفةاالجتماعية  كز على  ُنر نحن    .والمكونات 
نعرض في    . السمات األساسية لتسليط الضوء على الخصائص األساسية للمؤسسات االجتماعية

ال القسم  ومرحلة    تصنيفاتهذا   ، القانونية  األشكال  بناء  على  االجتماعية  للمؤسسات  المختلفة 
االجتماعية في    الشركاتالتنظيم على أساس سنوات التشغيل ، ونسلط الضوء على مجال تركيز  
 . فلسطين من خالل تحديد التركيز األساسي واألهداف وقطاعات العمل 

 
 للمؤسسات االجتماعية رئيسيالشكل القانوني والتركيز ال. 1.1.2

 

تطوير أشكال تنظيمية مختلفة    يشترط الهياكل والمؤسسات القائمة  دمج  أن    المؤلفاتحظ في  اليُ 
العالم حول  مختلفة  مناطق  في  االجتماعية  انهير  )  .  للمؤسسات  و  سوكولوسكي   ، ساالمون 

2000   (Salamon, Sokolowski and Anheier  االجتماعية    الشركاتوبالمثل ، في تحليل
الكشف عن مجموعة متنوعة من األشكال التنظيمية على الرغم من الفهم    يجري في دراستنا ،  

ويشمل  .  في فلسطين بأن التعاونيات هي وحدها التي تصنف على أنها مؤسسات اجتماعية   العام
 : االجتماعية ما يلي  للمؤسساتالتصنيف الشامل 

 .ا  المنظمات الربحية ذات األنشطة المفيدة اجتماعي  •

 . التي تدعم الرسالة االجتماعية من خالل األنشطة التجارية الربحية المنظمات غير  • 
.  (  ٪ 22)منظمات ربحية    لبقية وا(  ٪78)   ربحية االجتماعية في عينتنا غير    الشركاتغالبية  

هو المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية    الربحيةالشكل القانوني السائد للمنظمات غير  
لألدلة   ا  فقو و (.  8شكل  )للمنظمات الربحية  والتعاونيات هي الشكل القانوني الرئيسي  (  7شكل  )

قدمناها   االجتماعية  التي  للمؤسسات  القانونية  األشكال  جميع  على  العثور  يمكن  هي  ،  كما 
منظمة التنمية  " هو  و   ا  إضافي   ا  ني شكال قانو أيضا  الحظنا    لكن.  في فلسطين  في المؤلفات  موصوفة

    .وهو خاص بحالة فلسطين " االجتماعية
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.  االجتماعية يختلف باختالف المناطق الجغرافية في فلسطين   الشركاتأن تصنيف    ا  الحظنا أيض
في غزة  هذه هي األشكال العاملة الوحيدة و ،  في جميع المناطقالمنظمات غير الربحية  تسيطر

في السبب وراء ذلك ، والحظنا أنه    خصوصعلى وجه ال  قمنا بالتحقيقلقد  (.  9شكل  )والقدس  
دة والقيود المفروضة على التنقل تجعل من الصعب للغاية  بالنسبة لغزة ، فإن البيروقراطية المعق

مجرد فتح حساب مصرفي  تحتاج المنظمة إلى التسجيل  لاالجتماعية العمل و   الشركاتعلى  
هللا ورام  غزة  في  الداخلية  وزارة  في  تبسيط  .  والترخيص  يتم  لم   ، القيود  من  المزيد  وإلضافة 

 . كلتيهمالى المنظمات اتباع إجراءات مختلفة في  وعالبيروقراطية المتبعة في كلتا المحافظتين 
 

 

 ( منظمة 32) حسب األشكال القانونية    الربحيةلمنظمات غير المئوية ل نسبة ال: 7شكل 

 
    

 
 
 
 
 

50%
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خيرية منظمة غير حكومية تعاونية تنمية اجتماعية إئتمانية جمعية
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 ( نظماتم  9) لمنظمات الربحية حسب األشكال القانونية المئوية ل نسبة ال: 8شكل 

 
 حسب المناطق الجغرافية   الربحيةلمنظمات الربحية وغير ا النسبة المئوية لتوزيع: 9شكل 

 

 
 

  غير أن االجتماعية على كل من األهداف االجتماعية والنشاط التجاري ،    الشركاتتركز جميع  
كما هو  .  األساسي للمؤسسات االجتماعية  التركيزللشكل القانوني تؤثر على    المهيمنة الفئات  

أقصى قدر من الربح    تسعى الى تحقيق   الربحيةمتوقع ، نالحظ في النتائج أن غالبية المؤسسات  

11%
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االجتماعية والتركيز األساسي لمؤسسة واحدة فقط هو    رسالةباعتباره التركيز األساسي تليها ال
الخيرية للمنظمات غير  .  األعمال  التركيز األساسي  فإن   ، ذلك  العكس من  هو    الربحيةعلى 

البيئية    الرسالةأن  ب منظمة واحدة فقط من عينتنا    وُتصرحالخيرية ،    عمالاالجتماعية واأل  رسالةال
 (. 10شكل )هي التركيز الرئيسي لها  

 
 

 مراحل العملية. 2.1.2
   

  فتية االجتماعية الصغيرة وال  الشركاتما تركز األبحاث التي تستند إلى دراسات الحالة على    ا  غالب 
كما     غير ان.  هي بطبيعتها ريادية  فتيةالصغيرة وال  مؤسساتعلى أساس افتراض أن ال  ا  نسبي 

متقدمة  للمؤسسات ذات المراحل ا، قد تعمل اMair and Marti)  2006ماير ومارتي  (أوضح  
 .االجتماعية الشركاتأو أجزاء منها أيضا بطريقة ريادية ويتم تضمينها تحت مظلة  (الناضجة)

الشكل   وبناء على لمؤسسات االجتماعية حسب التركيز األساسي  ل المئوية  سبة الن : 10شكل 
 القانوني 

 
 

33.3

11.1

55.6

0.0 0.0

59.4

34.4

0.0
3.1 3.1

53.7

29.3

12.2 2.4 2.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

رسالة اجتماعية ية خي  ر تحقيق أقىص قد
من األرباح

رسالة بيئية غي  ذلك

ربحية غي  ربحية المجموع



REPORT TITLE     

 

34 

أخذ  ا   وتجريبي   ا  االجتماعية ، من المهم نظري   الشركاتمن أجل الحصول على نظرة شاملة لشبكة  
تحليل   أثناء  االعتبار  في  هذه  االجتماعية  األعمال  ريادة  ماير  (  . االجتماعية  الشركاتأبعاد 

 ,Scheuerle  2015كنافل وشويز  -سبيس  ، شويرل  ،    2006Mair and Martiومارتي  
Spiess-Knafl and Schuees). المؤسس لنمو  الخمس  المراحل  سبريكلي  )ة  استخدمنا 

2011 Spreckley)   االجتماعية على النحو التالي الشركاتلتصنيف : 
    ، (سنة من التشغيل  1-0)المنظمات في مرحلة تطوير الفكرة أو المفهوم  : تأسيس مرحلة ال .  1
جمهور  أول المنظمات التي لديها منتجات وخدمات قيد اإلنتاج ولديها  :  مرحلة بدء التشغيل .  2

 ، (  سنوات من التشغيل  3إلى  1من  ) مستهدف 
لعمليات المنظمة  إيرادات  وتدر    فائمةوخدمات  المنظمات التي لديها منتجات  :  المرحلة المبكرة   .3

 ، (  سنوات من التشغيل 5إلى  3من )
  قائمةذات قاعدة عمالء    (ناضجةال)  ذات المراحل المتقدمة  منظماتال:  المرحلة المتوسطة  .  4

 ( سنوات من التشغيل  10إلى  5من )
التي تبحث عن المزيد من    (ناضجةال)   ذات المراحل المتقدمةالمنظمات : مرحلة الخبرة .  5

  ( سنوات من التشغيل  10أكثر من  )قنوات التوزيع  
.  لنتائجنا ، ال توجد مؤسسات اجتماعية في فلسطين في مرحلتي التأسيس وبدء التشغيل  ا  وفق

المرحلة المبكرة أو المتوسطة أو ذات الخبرة وتعمل    فيتقع  االجتماعية في عينتنا    الشركاتجميع  
  10في مرحلة الخبرة وتعمل منذ أكثر من    مؤسساتمعظم السنوات و   3في السوق ألكثر من  

  جماعية مركزةفي هذا الجانب خالل مناقشات    تحقيقعند إجراء مزيد من ال(.  11شكل  )سنوات  
وبدء التشغيل هو    مرحلتي البدايةاالجتماعية في    الشركات، الحظنا أن السبب الرئيسي لنقص  

صبح  ت المنظمة لتفعيل أنشطتها وفقط    تأسيسحقيقة أنها تعتمد بشدة على الدعم الخارجي أثناء  
 . سنوات 6إلى   3بعد ا ذاتي  لةمستق
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 االجتماعية على أساس سنوات عملها  الشركاتمرحلة :  11شكل 

 
 
 

 االجتماعية الشركاتأهداف  . 3.1.2
 

هدف اجتماعي واضح وصريح على الرغم وجود  جتماعية  المؤسسة الالسمات المميزة ل  واحدة من 
في معالجة القضايا االجتماعية    ز محفدور  ب   تقومو   ربحية وغير    ربحية من تصنيفها كمنظمات  

  عن طريق من خالل تمكين المهمشين و الفئات المستبعدة  وذلك  (  اإلقصاء والفقر وما إلى ذلك)
-Scheuerle, Spiess  2015كنافل وشويز -سبيس ،شويرل  ).  التغيير ُتحدث حلول جديدة  

Knafl and Schuees)  . 
 

االجتماعية في فلسطين على األهداف االجتماعية، وتمثل    الشركاتتركز غالبية  لنتائجنا ،    ا  وفق
وغير الربحية على    الربحيةالفئات التالية المجاالت الرئيسية األربعة التي تركز عليها المنظمات  

 :  حد سواء
 

 . تمكين المرأة واالرتقاء بها• 
 دعم الفئات الضعيفة ، • 

63%10%

27%

ة مرحلة الخير مرحلة مبكرة مرحلة متوسطة
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 . خلق فرص عمل• 
 (. 12شكل )دعم الفئات الضعيفة والشباب • 

  . ا  جديد  ا  الدخل في خدمة األنشطة االجتماعية مفهوم  تحقيق ال يعد  حول العالم ،    الدول في معظم  
كيرلين  . )ا  جديديعتبر  على الظاهرة  "  االجتماعية  مؤسسةال"المعاصر لمصطلح  التطبيق    غير أن
2010Kerlin ).    االجتماعية إلى قوة اقتصادية رئيسية تمثل نسبة ملحوظة    الشركاتلقد تحولت

 Salamon  2004ساالمون وسوكولوفسكي  . ) حول العالم  الدولفي العديد من    التوظيفمن  
and Sokolowski).    الدول فرص الدخل في العديد من  تتراجع  ،    عاملةال  ةقو النتيجة لتزايد  

الرئيسية  .  النامية العوائق  أحد  البطالة  تزال   الشركات ألن  ا   نظر .  الفقرحدة  من    للتخفيفال 
الفئات الضعيفة و  المجتمعاالجتماعية تستهدف  فإنها    شرائح  تحديات اجتماعية ،  تواجه  التي 

للدخل  المستهدفة بفرص مدرة  الفئات  تزويد   Buckingham) بكنهام وتيسديل    ) .تساهم في 
and Teasdale 2013  .  اجتماعية للمستفيدين من خالل توفير سبل    ا  تخلق فرص العمل قيم

عيش مرنة وتهيئة الظروف للمجتمعات المستهدفة لتكون قادرة على الوصول إلى االحتياجات  
 (  2014Fischerفيشر  . )االجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية

 فحسب بل     بالدمج   المتعلق لُبعد  تباعها اإب   االجتماعية  الشركاتال يمكن النظر إلى    غير انه
كما لوحظ في دراستنا ، تحسين    الربحية تشمل مجاالت التركيز الرئيسية األخرى للمنظمات غير  

منظمات الربحية بيع السلع ودعم أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية  لل  بالنسبةالصحة والرفاه ، و 
   . وحماية البيئة

بشكل  لناس  تحديات لتلبية احتياجات ا  يةفلسطينالحكومة  البسبب العجز المالي المرتفع ، تواجه   
في السنوات األخيرة والضغط الذي تمارسه إسرائيل    تبرعاتال  قطعذلك ، فإن    إضافة الى.  كامل 

.  لوحدهاعلى األرض يخلق المزيد من العقبات أمام تقديم الدعم للفئات الضعيفة التي ُتركت  
 ا  االجتماعية جزء الشركاتتمأل 

من هذه الفجوة في االحتياجات االجتماعية من خالل إعطاء األولوية للفئات الضعيفة وتلبية   
لها للمجتمعات .  احتياجاتها كأهداف رئيسية  المحققة  التنمية غير  احتياجات  تلبية  خالل     ،من 
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االجتماعية في بناء قدرة المجتمع على الصمود تجاه التحديات التي تواجهها    الشركاتتساهم  
   . خالل التمكين االقتصادي واالجتماعي  من

وتعمل على تحقيق   االجتماعية في فلسطين تفتقر إلى التركيز المتخصص  الشركاتالحظنا أن  
  علىأهداف في المتوسط    سبعة 7تمتلك المؤسسات في عينتنا  .  أهداف متعددة في نفس الوقت

 .أهدافسبعة  7٪ لديها أكثر من 44 و   التنظيمي المستوى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمؤسسات االجتماعية حسب األهداف المئوية لنسبة ال: 12شكل 



REPORT TITLE     

 

38 

 

88.9

77.8

88.9

55.6

22.2

55.6

44.4

66.7

77.8

22.2

55.6

0.0

77.8

0.0

33.3

11.1

84.4

81.3

75

62.5

62.5

53.1

53.1

50

43.8

34.4

31.3

18.8

15.6

15.6

12.5

12.5

85.37

80.49

78.1

60.9

53.6

53.6

51.2

53.6

51.2

31.7

36.6

14.6

29.3

12.2

17.1

12.82

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

تمكي   ورفع مستوى المرأه

دعم الضعفاء

خلق فرص عمل

دعم األطفال والشباب الضعفاء

تحسي   الصحة والرفاه

تطوير الحرف التقليدية

التعليم ومحو األمية

تنمية المنطقة الريفية

دعم األنشطة الزراعية والحيوانية

معالجة اإلقصاء اإلجتماع  

حماية البيئة

خدمات اإلسكان

بيع السلع

اإلقراض

دعم المؤسسات االجتماعية األخرى

غي  ذلك

المجموع غي  ربحية ربحية



REPORT TITLE     

 

39 

ويؤدي إلى تشعب الجهود في    ا  صعب   ا  ر من األهداف أملكثير  يمكن أن يكون السعي لتحقيق ا
االجتماعية التي    الشركاتتستفيد  .  العديد من المشاريع المختلفة التي تقلل من تأثير كل منها

تركز على أهداف محددة من تركيز جميع مواردها على تحقيق أهداف محددة واالستفادة من  
 . التآزر في نفس المجاالت

االجتماعية في فلسطين    الشركاتاالنتباه إلى أن    يسترعيفي هذا األمر ،  أكثر  عند التعمق  
االستمرار في    ا  كبير   ا  تحديلذلك ، قد يكون  .  تعتمد بشكل كبير على المتطوعين لتنفيذ عملياتها

المؤسسا حددتها  التي  األهداف  جميع  وتحقيق  التأثير  من  المستوى  تدريب  .  تنفس  يتم  ال 
االجتماعية وبالتالي ال يمكن االعتماد    الشركاتما يظلون لفترة محدودة في    ا  المتطوعين وغالب 

الموظفين    ا  الجانب ، أخذنا في االعتبار أيض  في هذا.  عليهم لتنفيذ العمليات على المدى الطويل 
  10مؤسسة اجتماعية في عينتنا ليس لديها موظفون بدوام كامل و  24بدوام كامل والحظنا أن  

االجتماعية بشكل    الشركاتمع اعتماد  (.  3جدول  )  أهداف  7ات لديها أكثر من  من هذه المؤسس
 .كبير على المتطوعين في فلسطين ، فإن السعي لتحقيق أهدافها يواجه عقبات إضافية

 
 

بدوام  موظفين هداف وفئات اللأل األعداد اإلجماليةاالجتماعية حسب  الشركاتعدد : 3جدول 
 كامل 

بدوام كامل فئات الموظفين   األعداد االجمالية  
 لالهداف

وفوق  20 المجموع الى   10 
19 

9الى  5 4الى  1   صفر  

2 0 0 0 1 1 1 
2 0 0 1 0 1 2 
3 0 0 0 2 1 3 
3 1 0 0 0 2 4 
1 0 0 0 0 1 5 
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5 0 0 0 2 3 6 
7 1 0 0 1 5 7 
4 0 0 0 0 4 8 
2 0 1 0 1 0 9 
3 1 0 0 1 1 10 
4 0 0 1 0 3 11 
4 0 0 0 2 2 12 
1 0 0 1 0 0 13 
 المجموع 24 10 3 1 3 41

 
 قطاعات العمليات . 4.1.2

 
االجتماعية المدروسة على نطاق واسع من القطاعات في فلسطين  حيث    الشركاتيمتد عمل  

يشارك أكثر من نصف المنظمات في عينتنا في قطاعات الرعاية الصحية واالجتماعية ، وتقديم  
 ا  لى حد كبير في الزراعة وتقدم دعمتعمل المنظمات الربحية إ(.  13شكل  )الخدمات والتعليم  
األعمال   غير    بينمالريادة  المنظمات  الصحية   ا  غالب   الربحيةتشارك  الرعاية  قطاعات  في 

   . واالجتماعية والخدمات والتعليم والحرف اليدوية
االجتماعية في فلسطين إلى التخصص في أي قطاع واحد وتعمل    الشركاتلنتائجنا ، تفتقر    وفقا  
المتوسط  4في   في  هو  .  قطاعات  الكبير    موصوفكما  االعتماد  بسبب   ، السابق  القسم  في 

تواجه    ، المتطوعين  على  المنتجات    الشركاتللمنظمات  لتوفير  إضافية  تحديات  االجتماعية 
 . والخدمات في جميع قطاعات عملياتها

على أن وزارات   جرى تسليط الضوء،    المناقشات الجماعية المركزةل  خال  وبعد االستفسار أكثر
االجتماعية ويمكن مالحظتها   للشركاتالتعليم والزراعة والصحة تقدم بعض التسهيالت اإلدارية 

االجتماعية تتعاون    الشركاتالحظنا أن    كما.  ذه القطاعاتبمشاركة عالية من المنظمات في ه
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رعين وإحالة مع الوزارات في بعض المشاريع ، على سبيل المثال كوسيط لتقديم الخدمات للمزا
 .    غير أن الوزارات ال تقدم أي أموال للمؤسسات االجتماعية. الخدمات الطبية 

 
 الهيكل التنظيمي. 2.2 

 

تتبعه   الذي  التنظيمي  الهيكل  إلى  انتباهنا  نوجه   ، األساسية  الميزات  تحديد   الشركات بمجرد 
في هذا القسم ، نركز على أصحاب المصلحة والمستفيدين لفهم من  .  االجتماعية في فلسطين 

مثل  توفرة  نركز كذلك على األدوات التنظيمية الم.  االجتماعية معهم  الشركاتهم وكيف تتفاعل  
 الشركات بيان الحوكمة المستخدم لتحديد السياسات والقواعد وتحليل الهيكل اإلداري الذي تتبعه  

 . االجتماعية في فلسطين
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 لمؤسسات االجتماعية حسب قطاعات العملياتالمئوية لنسبة ال: 13شكل   
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 أصحاب المصلحة والمستفيدون . 1.2.2
أو منظمة يمكن أن    صاحب بنتيجة أو  يؤثر أو  ي المصلحة هو أي شخص أو مجموعة  تأثر 

االجتماعية في    الشركاتغالبية    .(Spreckley  2011سبريكلي  )  عملية للمؤسسات االجتماعية
  عريفلديها خريطة ألصحاب المصلحة ، وبالتالي فهي مجهزة باألدوات الالزمة لت (  ٪78)دراستنا  

عالقة   المصلحة  الشركاتوتحديد  أصحاب  ال.  االجتماعية مع  هذه  خريطة    مؤسساتتستخدم 
أصحاب المصلحة لتقديم تفاصيل حول من هم أصحاب المصلحة ، ومن أين أتوا وكيف تشارك 

التأثير ألكبر عدد    تحقيق أقصى قدر مناالجتماعية مع أصحاب المصلحة من أجل    الشركات
 . من أصحاب المصلحة

في دراستنا ، استخدمنا التصنيف حسب مجموعة أدوات تخطيط المشاريع االجتماعية من قبل  
المجلس الثقافي البريطاني لتصنيف أصحاب المصلحة األساسيين للمؤسسات االجتماعية في  

األساسيين  .  (Spreckley  2011سبريكلي  )فلسطين   المصلحة  أصحاب  إلى  يشار  ما  عادة 
اب  المستهدأنهم  االجتماعية لمجموعات  للمؤسسات  الرئيسيين  العمالء  أو  من  .  فة  المستفيدون 

هم   الشركاء   ا  غالب المنظمات  يليهم  االجتماعية  للمؤسسات  األساسيين  المصلحة  أصحاب 
  األساسيين  المصلحة  أصحاب  من اثنين  معدلاالجتماعية   الشركات  لدى(.14شكل )والموردون  

تمتلك جميع  (.  15شكل  )لديها فئة واحدة محددة بوضوح على األقل    مؤسساتال  جميع   ولكن
االجتماعية في فلسطين ، سواء كانت لديها خريطة أصحاب المصلحة أو بدونها ،    الشركات

 . ألصحاب المصلحة األساسيين  ا  خ وراس ا  واضح  ا  فهم
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 أصحاب المصلحة األساسيين  حسبالنسبة المئوية للمؤسسات االجتماعية  : 14شكل 
 

 
 

 االجتماعية الشركاتعدد أصحاب المصلحة األساسيين حسب : 15شكل 
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للمستفيدين ، الحظنا أن لديها ما م   الشركات  في تحليل أكثر تفصيال     550  عدلهاالجتماعية 
مختلفة    (جندرية) نوع اجتماعي  عمرية وديموغرافية و ا في فئات  ض، وقمنا بتصنيفهم أي ا  مستفيد

يتم تقسيم الفئات العمرية للمستفيدين حسب التصنيفات العمرية المعيارية في فلسطين  (.  16شكل  )
 : على النحو التالي

 ، ( سنوات  6إلى   0من )   في سن مبكرةاألطفال  • 
 ، (  سنة 12إلى  7من )األطفال   • 
 ، (  سنة 18إلى  13)المراهقون   •

 (. سنة 25إلى  19)الشباب  • 
 

أوساط مع    الشركات  في  تعمل  التي  المنظمات  في  الجنسين  بين  توازن  هناك   ، االجتماعية 
االجتماعية تعمل مع مجموعات مختلفة في    الشركات  غير أن.  المستفيدين من الذكور واإلناث

من المؤسسات مع    ا  ب متساٍو تقري االجتماعية في دراستنا ، يعمل عدد  الشركاتمن  . نفس الوقت
العمرية األقل من   للفئات  الذكور واإلناث  القدرات   ا  عام  25المستفيدين من  واألشخاص ذوي 

من    أكثر  ا  عام  25عمل مع المستفيدات فوق سن  ي   الشركاتأكبر من    ا  عدد  غير أن،    الخاصة
      .المستفيدين الذكور  
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 االجتماعية حسب فئات المستفيدين  الشركاتعدد : 16شكل 

 
 

 بيان الحوكمة  2.2.2
 

استخدمنا قائمة عناصر  .  االجتماعية  الشركاتيستخدم بيان الحوكمة كوثيقة عمل داخلية في  
تخطيط   أدوات  مجموعة  في  موصوف  هو  كما  الحوكمة  قبل    الشركاتبيان  من  االجتماعية 

يتكون بيان  .  في فلسطين  توفرةمجاالت بيان الحوكمة المالمجلس الثقافي البريطاني للتحقيق في 
 (:Spreckley 2011سبريكلي )الحوكمة من العناصر التالية 

 

البيئية للمؤسسة   •  الثروة االجتماعية والمسؤولية  ميثاق قانوني مع إشارة واضحة إلى تكوين 
 االجتماعية ، 

 األهداف التشغيلية التي تصف األهداف والغايات التجارية ،   •

 سياسات المؤسسة ، • 
 القواعد التنظيمية ،  • 
 . صف القيم الرئيسية للمؤسسةي  الذيالقيمة  أساس • 
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غالبية   أن  بيان    الشركاتالحظنا  من  األقل  على  واحد  عنصر  لديها  دراستنا  في  االجتماعية 
االجتماعية بينما    الشركاتاسات والميثاق القانوني إلى حد كبير في  تتوافر السي .  وفرالحوكمة المت 

 (. 17شكل )في معظمها  ناقصةتكون العناصر األخرى لبيان الحوكمة 
جزء الحوكمة  بيانات  االجتماعية  ا  مهم  ا  تعد  للمؤسسات  االجتماعية  األعمال  خطة  فقط  .  من 

٪  9.7و    وفرةجميع مجاالت بيان الحوكمة المت االجتماعية في دراستنا لديها    الشركات٪ من  9.7
االجتماعية في عينتنا    الشركاتمن  (  ٪88)كما الحظنا أن غالبية  .  وفرةليس لديها عناصر مت 

االجتماعية ، من الممارسات   للشركاتبالنسبة  .  ة في المنظمة وفر لديها خطة أعمال اجتماعية مت 
االجتماعية لالستخدام الداخلي والذي يمكن أن  الجيدة وجود بيان حوكمة ضمن خطة األعمال  

 . ا  وتتبع التغييرات في الهيكل سنوي  يعمل كمبدأ إرشادي لقياس األداء
 

 حسب المجاالت المتوفرة في بيان الحوكمة االجتماعية  للشركاتالنسبة المئوية : 17شكل 
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 الهيكل التنظيمي. 3.2.2
 

والعاملين و االجتماعية    الشركاتتتبع   اإلدارية لالستجابة الحتياجات األعضاء    وضع الهياكل 
 الشركات هناك العديد من الهياكل اإلدارية المتبعة بين  .  سلسلة قيادة لتنفيذ المهام داخل المؤسسة

 : االجتماعية ، وألغراض هذه الدراسة ركزنا على الهياكل الرئيسية التالية
بين المستويات العليا  ( من أعلى إلى أسفل) متشددةسلسلة قيادة رأسية : ا  جدهيكل هرمي  • 

 . للمنظمة لمرؤوسةوا
تسلسل قيادة مباشر من أعلى إلى أسفل ، بدون تسلسل هرمي على مستوى  : هيكل هرمي  • 

 . الموظفين 
الموظفين  :   سطحمُ هيكل   •  بين  لإلدارة  متوسطة  مستويات  توجد  ال  أو  والمديرين  قليل 

 . التنفيذيين 
 .يشارك جميع الموظفين في اتخاذ القرارات اإلدارية:  هيكل جمعي  • 
  ا  وكذلك أعضاء داخليون مدرجون جميعلدى المنظمة أعضاء خارجيون  :    يهيكل مجتمع  • 

 ( Spreckley 2011سبريكلي ). في هيكل إدارة المنظمات
االجتماعية    الشركاتغالبية  و االجتماعية في فلسطين هياكل تنظيمية مختلفة ،    الشركاتتتبع  

يتم تبنيه  جدا   الحظنا كذلك أن الهيكل الهرمي  (.  18شكل  )ومجتمعي    جدا    هرمي  لديها هيكل
  يهيكل المجتمع الالربحية وغير الربحية ، كما أن    اإلجتماعية  الشركاتمن خالل عدد كبير من  

االجتماعية في    الشركاتعلى الرغم من أن غالبية  .  الربحية للمنظمات غير    ا  هو األكثر انتشار 
وقليل  (  ٪24)   قائم   تنظيمي  دراستنا لديها هيكل تنظيمي ، إال أن نسبة عالية ليس لديها هيكل 

 . التنظيمي منهم ليس لديهم معرفة بالهيكل
الضوء   يسلط  بين  ال  لخلقالحاجة    الىوهذا  بالهياكل    الشركاتوعي  فلسطين  في  االجتماعية 

في    ا  مهم  ا  يلعب الهيكل التنظيمي دور .  سلسة  التنظيمية والحاجة إلى إنشاء هيكل إلدارة تشغيلية 
من خالل    الشركةاجتماعية جيدة التخطيط ألنه يصف درجة المساواة المشتركة في    شركةإنشاء  

 . التسلسل الهرمي ، ويخلق التمايز الوظيفي وتقسيم المسؤوليات لعمليات المؤسسة
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 النسبة المئوية للمنظمات حسب نوع الهيكل التنظيمي : 18شكل 

 
 
    

 رأس المال البشري  3.2
 

قوى العاملة تلعب ال.  وفراجتماعية بشكل كبير على رأس المال البشري المت   شركةيعتمد نجاح أي  
فيما  .  االجتماعية   الشركاتفي تحقيق األهداف والغايات التي حددتها    ا  أساسي   ا  القوية والماهرة دور 

والموظفون  واألعضاء  اإلدارة  تلعبها  التي  المختلفة  األدوار  القسم  هذا  في  نحدد   ، بهذا  يتعلق 
نسلط الضوء كذلك على التمثيل  .  االجتماعية  الشركاتوالمتطوعون وكيف يساهمون في عمليات  

تواجهها    الشركاتداخل   التي  القيود  ونحدد  فلسطين    الشركاتاالجتماعية  في  في  االجتماعية 
 . ؤسساتتحقيق أقصى قدر ممكن من الناتج الناجم عن مختلف أركان الم
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 دور اإلدارة. 1.3.2

 
االجتماعية بطريقتين ؛ من خالل األعضاء المسؤولين بشكل أساسي عن حوكمة   الشركاتتدار 

  الشركات لنتائجنا ، تنظم غالبية  ا   وفق.  ن يتولون اإلدارة التشغيليةالمنظمة ومن خالل الموظفين الذي 
تشارك اإلدارة في .  في دراستنا موظفيها في فرق لتحقيق أهدافهم التشغيلية(  ٪ 78)االجتماعية  

زنا  لقد اجت (  19شكل  )االجتماعية    الشركاتأخرى مختلفة في    ا  تنفيذ االستراتيجيات وتلعب أدوار 
في    ا  أيض العاملين  إدار   الشركاتتوقعات  من  خالل  االجتماعية  المؤسسة  وقيادة  المناقشات ة 

 :الحظنا أن معظم الناس يتوقعون أن تتمتع اإلدارة بالصفات التالية. الجماعية المركزة
 مهارات القيادة الجيدة ، • 
   ،العاليالحافز  • 
 ، المجتمع  داخلالمصداقية والشفافية  • 
 التعاوني ،  الموقف • 
 عالية على التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ، القدرة ال • 
   ،للتواصل بشكل أفضل مع المستفيدين والمجتمعات التابعة للمنظمة   عاليةال  تصالإلمهارات ا • 
 اإليمان بالمساواة بين الجنسين ،  • 
 . عند الحاجة  ؤسسةالتطوع في الم جاهزية • 

 

اإلدارة بأدوار متعددة في نفس الوقت    قيام  غير أنيمكن مالحظة التوقعات العالية من اإلدارة  
، فإن قدرات اإلدارة يمكن أن توزع  في معظم الحاالت    لموبسبب قلة عدد الموظفين بدوام كا

 .بشكل ضئيل داخل المؤسسة
 
 
 
 



REPORT TITLE     

 

51 

 اإلدارة   تقوم به االجتماعية حسب الدور الذي  للشركاتالمئوية نسبة ال: 19شكل 

 
 

 العضوية ودور األعضاء . 2.3.2
 

.  المالية لألعضاء في المؤسسات  الحصص االجتماعية في فلسطين    الشركاتهيكل ملكية    يعكس 
 : االجتماعية الشركاتيمكن ألعضاء 

التي يملكها بعد ذلك جميع األعضاء المشتركين    الشركةإما أن ال يكون لهم حصة مالية في   • 
    (تسمى الملكية المشتركة )

 (. مشاركة ملكية )كمالكين مشاركين   الشركةأو يمكن أن يكون لألعضاء حصة مالية في  • 
من الملكية  ا   تقريب   ا  ي متساو   تظهر نتيجة هيكل الملكية الذي اتبعته المنظمات في الدراسة عددا  

أن    المشاركة حين  في  المشتركة  عليهاالربحية  اإلجتماعية    الشركاتوالملكية  ملكية  ال  تهيمن 
 (. 20شكل  )مشتركة ال ملكيةالغير الربحية و  مشاركةال
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 االجتماعية حسب هيكل الملكية  للشركات المئوية نسبةال: 20الشكل 

 
 

من هم  بخصوص  في ضوء النتائج التي توصلنا إليها ، قمنا بمزيد من التحقيق في االستبيان  
.  االجتماعية في فلسطين   الشركاتفي  قاموا به  ، والدور الذي    عيينهماألعضاء ، وكيف يتم ت

أن  ا   عام  18مكن ألي شخص يزيد عمره عن  االجتماعية في دراستنا ، ي   الشركاتبالنسبة لمعظم  
االجتماعية لديها رسوم    الشركاتعدد قليل من  .  مؤسسةلألنظمة الداخلية لل  ا  وفق  ا  يصبح عضو 

من خالل دفع رسوم العضوية بينما يسمح   ا  محددة ويمكن ألي شخص أن يصبح عضو عضوية  
 . البعض اآلخر فقط لمجتمعاتهم المستهدفة بأن تصبح أعضاء

  ولكن ال تظهر اال   أعضائها  عيينأساليب مختلفة لتاالجتماعية في فلسطين    الشركاتتستخدم  
أعضائها من خالل االنتخابات ، ومن خالل اإلعالنات    عيينتقوم معظم الشركات بت :  قليلة  ا  أنماط

في وسائل التواصل االجتماعي والصحف والوزارات ، ومن خالل الوصول مباشرة إلى األشخاص  
 .مؤسساتشطة المختلفة التي تنظمها الواألن  لمناسباتذوي الخبرة ذات الصلة خالل ا
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في  .  متكاملة في إدارة المؤسسات في فلسطين  ويقومون بأدوار اء لبنة بناء مهمة  يشكل األعض
قاموا  للمشروع و   توجها  استراتيجية و بوضع  األعضاء    قام،  االجتماعية في دراستنا    الشركاتجميع  
 (. 21شكل )أخرى مختلفة بأدوار أيضا 

 لمنظمات حسب دور األعضاء في الحوكمة ل المئوية  نسبة ال: 21شكل 

 
 

 توظيف ال. 3.3.2
هيكل  عن  االجتماعية في فلسطين حالة مثيرة لالهتمام للغاية    الشركاتبعد نتائج دراستنا ، تقدم  

أو بدوام جزئي  (  22شكل  )االجتماعية ليس لديها موظفين بدوام كامل    الشركاتغالبية  .  التوظيف
ليس لديها موظفين  (  ٪ 43.9)يعملون في المؤسسات ونسبة عالية من المؤسسات  (  23شكل  )

لديها عدد أكبر من   الربحية المنظمات غير  .  مؤسساتبدوام كامل أو بدوام جزئي يعملون في ال
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.  المؤسسات التي ال يوجد بها موظف بدوام كامل أو بدوام جزئي وأغلب هذه المنظمات خيرية
 :االجتماعية في دراستنا الشركاتأن  أيضا  الحظنا 

  16و  موظفة    24ويوظفون    ا  موظف  28  فين العاملين بدوام كاملالموظ  عدد  متوسطيبلغ   • 
 ، في المتوسط ا  موظف

العاملينالموظ   عدد   متوسط   يبلغ  •  و  موظفات    3  ويوظفون موظف    4.5بدوام جزئي    فين 
 . في المتوسط موظفين    4.5

في    الشركاتتضم   العامالت  المتفرغات  الموظفات  من  كبيرة  أغلبية  دراستنا  في  االجتماعية 
الذكور بالموظفين  لدينا    شركةتوظف  .  المؤسسات مقارنة  العينة    10اجتماعية واحدة فقط من 

االجتماعية األخرى    الشركاتوجميع  (  إناث  5رجال و    5)  لخاصةأشخاص من ذوي القدرات ا
 . خاصةليس لديها تمثيل لألشخاص ذوي القدرات ال

 

 بدوام كامل   حسب العملاالجتماعية  للشركاتالنسبة المئوية : 22شكل 

   
 االجتماعية حسب العمل بدوام جزئي  للشركاتالنسبة المئوية : 23شكل 
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تصنيف   الفلسطينياستخدمنا  لإلحصاء  المركزي  بعدد    الشركاتلتصنيف    الجهاز  االجتماعية 
 : على النحو التاليالعاملين بدوام كامل الموظفين 

 صفر موظفين بدوام كامل، • 
 ، موظفين بدوام كامل    4إلى  1من • 
 ،  موظفين بدوام كامل  9إلى  5من • 
 ،  ا بدوام كاملموظف   19إلى  10من • 
 . وأكثر بدوام كامل ف موظ 20• 

االجتماعية في    الشركاتللغاية بين  متباين  إن توظيف كل من العاملين بدوام كامل وبدوام جزئي  
موظفين بدوام جزئي أكثر من الموظفين    الشركات  لدى   يوجد   ، ؛ في المتوسط  (  4جدول  ) دراستنا  

فيما يتعلق بفئات التوظيف بدوام كامل وعدد الموظفين بدوام جزئي ، الحظنا أن  .  بدوام كامل 
 . ٪ من التوظيف بدوام كامل 179التوظيف بدوام جزئي أعلى بنسبة 

 

وفئات التوظيف بدوام  االجتماعية حسب عدد العاملين بدوام جزئي  الشركاتعدد : 4جدول 
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عدد  فئات العمل بدوام كامل 

الموظفين  

 بدوام جزئي 

ما  و  20من  المجموع

 فوق 

الى   10من 

19 

الى   5من 

9 

الى   1من 

4 

  

0 

27 2 0 2 5 18 0 

7 0 1 1 2 3 1 

1 0 0 0 0 1 2 

2 0 0 0 1 1 3 

1 0 0 0 1 0 5 

2 0 0 0 1 1 7 

1 1 0 0 0 0 30 

 المجموع 24 10 3 1 3 41

في   التوظيف  وضع  اعتماد  الشركاتيخلق  فلسطين  في  على    ا  كبير ا   االجتماعية  للمؤسسات 
والعمليات باألنشطة  للقيام  في  .  المتطوعين  العاملين  المتطوعين  عدد  مقارنة   الشركاتعند 

االجتماعية بفئات مختلفة من الوظائف بدوام كامل ، الحظنا أن عدد المتطوعين في العديد من  
  354.15  ع في المتوسطيعمل كل متطو (.  5جدول  ) يتجاوز عدد الموظفين بدوام كامل    الشركات

سنوي  في  ساعة  دراستنا  الشركاتا  في  غالبية  .  االجتماعية  في  أنه  كذلك   الشركات الحظنا 
 (. 6جدول )  الرجال  ة يوجد عدد كبير من المتطوعات العامالت مقارنة بالمتطوعيناالجتماعي 

وكذلك تم تسليط    محموعة التركيزتم التأكيد بشكل كبير على دور المتطوعين خالل مناقشات  
االجتماعية في فلسطين تعتمد بشكل كبير على المتطوعين في كثير    الشركاتالضوء على أن  
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ألن المتطوعين ال    الشركاتفي    وفرةالمت   (التقنية)  الفنية  يخلق فجوة في المهاراتمن األحيان مما  
االجتماعية    للشركاتكما أنه يخلق درجة عالية من الضعف  .  ا المهارات المطلوبة يمتلكون دائم

دما يحصلون  لتنفيذ أنشطتها بسالسة حيث أن المتطوعين ليسوا ملزمين بالمؤسسات ويغادرون عن 
االجتماعية في فلسطين    الشركاتا ، من المهم للغاية الستدامة وبقاء  للمضي قدم.  وظائف على  

أن تكون المؤسسات قادرة على االحتفاظ بعدد معين من الموظفين لتنفيذ عملياتها دون مشاكل  
 .وصعوبات وبنفس الكفاءة

 
 كامل  االجتماعية حسب عدد المتطوعين وفئات التوظيف بدوام الشركاتعدد : 5جدول 

 

 
 

  التوظيففئات  عدد المتطوعين 

الى   50 المجموع بدوام كامل

60 

الى   40

49 

الى   30

39 

الى   20

29 

الى   10

19 

الى   1

9 

 صفر 

 صفر  5 9 5 0 3 0 2 24

4الى   1من  0 6 1 2 0 1 0 10  

9الى   5من  0 2 0 0 0 0 1 3  

الى   10من  0 0 1 0 0 0 0 1

19 

وما فوق  20 0 2 0 0 0 0 1 3  

 المجموع 5 19 7 2 3 1 4 41
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 االجتماعية حسب عدد المتطوعين والمتطوعات  الشركاتعدد : 6جدول 
 

الرجال  من عدد المتطوعين عين عدد المتطو    

النساء  من  29الى   20 المجموع  19الى   10  9الى  1   صفر  

 صفر  5 5 1 0 11

9الى  1 6 10 1 0 17  

19الى   10 3 1 0 1 5  

29الى   20 1 0 1 0 2  

39الى   30 1 1 0 0 2  

49الى   40 0 0 2 0 2  

60الى   50 1 0 1 0 2  

 المجموع 17 17 6 1 41

 
 الجوانب المالية واالجتماعية 4.2

 

وإدار   بدور التمويل    يقوم  تأسيس  في  العمليات  أساسي  األهداف  ة  تحقيق  في  بدوره  ويساعد 
هذا القسم ، نكتشف مصادر التمويل واالستثمار  في  .  االجتماعية والتجارية للمؤسسات االجتماعية 

نحن نطور  .  ل إلى هذه الموارداالجتماعية والتحديات التي تواجهها في الوصو   للشركات  وفرةالمت 
لألدوات المستخدمة لقياس الجوانب االجتماعية والمالية للمؤسسات االجتماعية    ا  قوي   ا  أيضا فهم

ذلك ،    إضافة الى  . والتدابير المقررة لتقييم األثراالجتماعية والمالية    التدقيقوالتي تشمل عمليات  
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الحظنا التأثير االجتماعي الذي أحدثته هذه المؤسسات في المجتمعات المستهدفة ذات الصلة 
    . ل األنشطة والمشاريع المختلفةمن خال

 
 التمويل  الحصول على. 1.4.2

منظمة جديدة ، وإدارة عمليات المؤسسة   لتأسيساالجتماعية إلى تمويل    الشركاتتحتاج جميع  
 .بسالسة وألي أزمة بارزة يمكن أن تواجهها المؤسسة

االجتماعية في    الشركاتالتي تحصل عليها    ا  أن أكثر أنواع التمويل شيوع  وجدناوفق ا لنتائجنا ،  
، والتبرعات العينية والنقدية واألرباح التي تحققها  من المؤسسات  فلسطين تشمل المنح المقدمة  

  اتأن غالبية المنظم ا  الحظنا أيض (.  24شكل ) والخدمات من خالل مبيعات المنتجات   نظمةالم
 . تعيد استثمار األرباح المحققة في المنظمة ألنشطة النمو والتنمية 

قد ال  .  الحقة من العملياتلامراحل  الفي  هي  تجدر اإلشارة إلى أن جميع المنظمات في دراستنا  
االجتماعية في المراحل المبكرة من العمليات في جني األرباح حتى مراحل الحقة    الشركاتتبدأ  

أن جميع  ا   أيضالحظنا  .  وفرةخرى مت أوستحتاج إلى الحصول على التمويل من خالل مصادر  
  3االجتماعية قد حصلت على مصدر تمويل واحد على األقل وحصلت على متوسط    الشركات

 ( 25شكل )المؤسسة  تأسيس مراحل مختلفة منذ  مصادر تمويل مختلفة فيثالثة 
 

 
 ستلمةالنسبة المئوية للمنظمات حسب مختلف أنواع التمويل الم: 24شكل 
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 المستلمة النسبة المئوية للمنظمات حسب عدد أنواع التمويل  :  25شكل 
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بعض أشكال التمويل ، إال    الحصول علىاالجتماعية لديها إمكانية    الشركاتعلى الرغم من أن  
هو  (  ٪ 85.6)االجتماعية في دراستنا    الشركاتأن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها غالبية  

  هاالتي تواجه   لعقباتا  وبحثنا في.  التمويل واالستثمارات  علىالمستمر طويل األجل    حصولال
خالل كل من االستبيان    االجتماعية في توفير التمويل واالستثمارات بشكل متعمق من   الشركات

االجتماعية    الشركاتتسلط نتائج االستبيان الضوء على العديد من  .  عية المركزةاوالمناقشات الجم
إعادة  في  يتمثل  آخر  رئيسي  عائق  وهناك  المستثمرين  إلى  الوصول  في  تحديات  تواجه  التي 

ذلك ،    إضافة الى(.  26شكل  )العائدات إلى المستثمرين بدال  من إعادة استثمارها في المؤسسة  
ال  شملت عدم توافر األمو اإلجتماعية    الشركاتهناك تحديات أخرى على النحو المحدد من قبل  

التبرعات   المؤسسات على تصميم حملة لجمع  الحكومية وعدم قدرة بعض  المساعدة  ، وغياب 
    . قابلة للتطبيق

بشكل رئيسي  التشديد  وقد تم  .  ناقشات الجماعية المركزةالمأثناء    للعقباتفي فهم أعمق    خضنا لقد  
إمكانية  لتوفير    المصارفرأس المال وقلة التسهيالت التي تقدمها    الحصول على   عدم إمكانية على  

مع المنظمات المسجلة    المصارف  ال تتعامل بعض.  االجتماعية   للشركاتى القروض  الحصول على
في   ا  كما ذكرنا سابق  .للمؤسسة  مجدٍ غير أمر أو تقدم الخدمات بسعر فائدة أعلى وهو  ات كجمعي 
االجتماعية العاملة في منطقة غزة تحديات إضافية عندما يتعلق    الشركات، تواجه    2.1.3القسم  

األمر باستخدام الخدمات المصرفية بسبب البيروقراطية المعقدة والقيود المفروضة على التنقل ،  
منظمة إلى التسجيل والترخيص في وزارة الداخلية في غزة ورام الفقط لفتح حساب مصرفي تحتاج  

الضوء  .  هللا تسليط  تم  تواجه    ا  عليه سابقكما  التحديات في    الشركات،  العديد من  االجتماعية 
الموارد المالية ، وبالتالي تعتمد بشكل كبير على التبرعات خالل السنوات األولى   الحصول على

بينوتستغرق   تتراوح  التبرعات    6و   3  فترة  عن  مستقلة  لتصبح  لعمليات    المخصصةسنوات 
   .المؤسسات

 

على   للحصولالتي تواجهها  العقباتاالجتماعية حسب  للشركاتالنسبة المئوية : 26شكل 
 التمويل 
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فإن  وفق لنتائجنا ،  في مراحل مختلفة من مساراتها متواجدة  االجتماعية في دراستنا    الشركاتا 
 (: 27شكل )المالية 
المبيعات التي  في مرحلة    أي انها  يتعادل ربحها وخسارتها  مؤسساتمن ال(  ٪68)الغالبية   •

 تدر فيها ما يكفي من الدخل لدفع تكاليف التشغيل اإلجمالية للمؤسسة ، 

أي أن التكاليف الثابتة والمتغيرة للمنظمات  (  ٪15)التي تتكبد خسائر    مؤسساتتليها ال • 
 هي أكثر من الدخل اإلجمالي للمؤسسة ، 

 . ذات دخل أعلى من تكاليفها ا  تحقق أرباح ( ٪7) ا  جد  قليال   ا  ، فإن عددا  وأخير  • 
االجتماعية في جميع أنحاء العالم من خمس إلى عشر سنوات    الشركاتبشكل عام ، تستغرق  

التعادل  والخسارة  لتحقيق  الربح  قدم  بين  المالية  ا  والمضي  الجدوى  )نحو  جرين  .   ، روجرسون 
ال  .(Rogerson, Green and Rabinowitz  2013ورابينوفيتز   تصبح    مؤسساتلكي 

بين الربح والخسارة التعادل  ال تحتاج إلى  فإنها  مستدامة وقابلة لالستمرار من الناحية المالية ،  
أ  فحسب تحتاج  و   ا  يضبل   ، معقولة  ديون  خدمة  الكافي    تحديد إلى  لتخفيف    كوسيلةالتمويل 

الجدوى    ا  ال يمكننا أن نفهم تمامغير أنه  .  مثاليوتوفير عوائد مقبولة للمستثمرين بشكل    الصدمات
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بعيدة كل البعد عن أن    وفرةاالجتماعية في دراستنا ألن المعلومات المالية المت   للشركاتالمالية  
    .وفرةالبيانات المت  عقباتضمن  ُينظر اليهاتكون شاملة وبالتالي  

 

 االجتماعية حسب الحالة المالية الحالية للشركاتالمئوية نسبة ال: 27شكل 

   

 
 محاسبةال. 2.4.2

 

اجتماعية مجموعة أساسية من السجالت المحاسبية الموجودة ومضمنة في    شركةتتطلب كل  
ذلك ، تتطلب سلطة تسجيل الشركة في كل    إضافة الى.  االجتماعية الخاصة بها  الشركةخطة  

االجتماعية في فلسطين عدة أدوات    الشركاتتستخدم  ".  بدفتر حسابات مناسب"االحتفاظ    دولة
مختلفة لحفظ السجالت المحاسبية ، وتوفير المعلومات الحيوية للتخطيط والتنبؤ بالمشاكل المالية  

االجتماعية الميزانيات العمومية    الشركاتتستخدم غالبية  .  وغيرها من خالل مراجعة السجالت
أخرى   أدوات  جانب  إلى  الدخل  وبيان  النقدية  من  4.88باستثناء  (.  28شكل  )والتدفقات   ٪

  وفرة االجتماعية األخرى في دراستنا أداة واحدة على األقل مت  الشركات، تمتلك جميع   نظماتالم
 (. 29شكل  )ى الوضع المالي للمؤسسة لالحتفاظ بالسجالت المحاسبية والوصول إل
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 االجتماعية حسب األدوات المحاسبية المستخدمة  للشركاتالمئوية نسبة ال: 28شكل 

 
 

االجتماعية حسب عدد األدوات المستخدمة لحفظ   للشركاتالنسبة المئوية : 29الشكل 
 السجالت المحاسبية 

 
 
 

في دراستنا تقوم بعمليات تدقيق   ا  االجتماعية تقريب  الشركاتجميع  ذلك ، الحظنا أن إضافة الى
التدقيق  (.  30شكل  )بإجراء عمليات تدقيق اجتماعية    مالية خارجية وداخلية وأن الغالبية تقوم 

قبل   طواعية من  االجتماعي  التدقيق  عمليات  إجراء  يتم  بينما  القانون  بموجب  المالي مطلوب 
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االجتماعية في فلسطين تقوم بعمليات تدقيق    الشركاتعلى الرغم من أن غالبية  .  مؤسساتال
 .مؤسساتاجتماعية ، إال أن هذه الممارسة ال تزال بحاجة إلى اعتمادها من قبل عدد كبير من ال

 

 االجتماعية من خالل عمليات التدقيق المنفذة للشركاتالمئوية نسبة ال: 30الشكل 

   

 األثر االجتماعي ومقاييس التقييم . 3.4.2 
 

جميع   في    الشركاتتسعى  إيجابي  اجتماعي  تأثير  إلحداث  جاهدة  دراستنا  في  االجتماعية 
فيها تعمل  التي  المستهدفة  لدى غالبية  .  المجتمعات  فهم  (  ٪ 90.3)االجتماعية    الشركاتكان 

للتأثير االجتماعي الذي أحدثته المؤسسة ووصف تأثيرها االجتماعي على أنه توليد فرص دخل  
اإلسكان  للمستفيدين منها وتمكين المرأة ودمج الفئات الضعيفة في المجتمع وتقديم خدمات مثل  

قبل  (.  31شكل  ).  وغيرها من  وصفه  يتم  االجتماعي  التأثير  أن  إلى  اإلشارة   الشركات تجدر 
  .الدراسة نطاق جتماعية نفسها وال يشمل آراء المجتمع وبالتالي يمكن رؤيته في اال
 

المناقشات الجماعية  ا في التأثير االجتماعي الذي أحدثته المنظمات خالل لقد بحثنا أيض 
  المناقشة ، تمل خال.  من أجل فهم أفضل لتأثير الشركات على المجتمعات المختلفةالمركزة 

  الشركاتعلى أن مشاركة النساء والشباب في األنشطة والمشاريع من قبل تسليط الضوء كذلك 
االجتماعية قد زاد من تمهيد الطريق لمزيد من النساء في أماكن العمل وبالتالي التحرك نحو  
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من األمثلة األخرى على التأثير االجتماعي اإليجابي  . تغيير دور المرأة في المجتمع الفلسطيني
: في فلسطين والتي استحوذت على اهتمامنا الشركاتالذي أحدثته   

اجتماعية بتنظيم وتقديم أنشطة تدريبية للمزارعين في المناطق المستهدفة مما    شركة قامت   • 
 . زاد من وعي المزارعين وقدرتهم على إدارة المزارع

  تمكنت .  أثر هذا التدخل   ت لمجموعة من العائالت وتتبع  لماشيةأخرى بتوفير ا  شركةقامت   • 
للدخل    ا  لم يوفر التدخل فرص.  قيق إيراداتبيع منتجات األلبان وتح   منالعائالت المستهدفة  

  .إلى المدرسة  أطفالهما اإليرادات إلرسال  استخدمت العائالت المستهدفة أيض  فحسب ، بل 
وهو أنه في    المناقشات الجمعية المركزةآخر تم تسليط الضوء عليه خالل    ا  جانب هناك    غير أن 

  أدخلتهابعض األحيان يكون هناك عدم توافق بين احتياجات المجتمع والتدخالت االجتماعية التي  
لمشاريع  ينشأ عدم التوافق من خالل تنفيذ ا. المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات المانحة

للمجتمع المحددة  االحتياجات  مراعاة  دون  واحدة  لدولة  مما    ةالفلسطيني   اتالمصممة  والمجتمع 
 . المشاريع أهدافها االجتماعية المتوقعةال تحقق يؤدي إلى إهدار الموارد و 

 االجتماعية حسب األثر االجتماعي الناتج للشركاتالنسبة المئوية : 31شكل 
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على األقل لتقييم األثر    ا  واحد  ا  في دراستنا مقياس(  ٪ 90.2)تماعية  االج  الشركاتتمتلك غالبية  
تستخدم معظم هذه المؤسسات إرضاء  .  المستهدفة  هااالجتماعي ألنشطة المؤسسة على مجتمعات 

المستهدفة   الراجعةالمجتمعات  االجتماعي    ستطالعاتواإل  والتغذية  األثر  لقياس  واالستبيانات 
 الشركات من أجل زيادة األثر االجتماعي للمشاريع وعمل    (.32شكل  ) لمشروعاتها وتدخالتها  

التعلم من أفضل الممارسات ، واستخدام تدابير المراقبة    صواباالجتماعية في فلسطين ، من ال
 . أفضلعلى نحو   إحتياجاته ة تلبي والتقييم لتتبع تأثير المشاريع وزيادة التواصل مع المجتمع ل

االجتماعية في فلسطين بشكل عام لديها معرفة بآليات تقييم األثر ، ولديها    الشركاتالحظنا أن  
 ا  االجتماعية تستخدم مقياس الشركاتوأن غالبية  وفرةقياس مختلفة مت بنية تحتية في شكل أدوات 

األثر  ا  واحد لتقييم  األقل  أن.  على  أمام    غير  عقبات  تخلق  المرتفعة  القياس    الشركات تكاليف 
االجتماعية ، وبالتالي ، هناك حاجة إلضفاء الطابع الرسمي على تدابير تقييم األثر وخلق الوعي  

 . لتعزيز النتائج وخلق عمق لها النهج الثالثياستخدام حول 
 

 النسبة المئوية للمنظمات حسب المقياس المستخدم لتقييم األثر االجتماعي : 32شكل 
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 واستراتيجيتها ات السوق كيدينامي 5.2
  

  متوفراالجتماعية ، ورأس المال البشري ال  الشركاتبعد تحديد الخصائص األساسية ، وتنظيم  
 الشركات، نحدد ديناميكيات السوق لتحديد من هم عمالء    للشركاتوالجوانب االجتماعية والمالية  

الخدمات في السوق والتحديات  االجتماعية ، واستراتيجية السوق المستخدمة لتوفير المنتجات و  
في هذا القسم ، نركز على أدوات السوق المستخدمة ، وسياسات  .  التي تواجهها في هذا الصدد

التسعير المستخدمة لتحديد أسعار المنتجات والخدمات ، واستراتيجيات التسويق واالبتكار التي  
 . االجتماعية لزيادة الوعي بمنتجاتها وخدماتها  الشركاتتستخدمها 

 
 توفير السلع والخدمات. 1.5.2

االجتماعية في فلسطين أدوات مختلفة لتوفير السلع والخدمات    الشركاتا لنتائجنا ، تستخدم  وفق
السوق  استخدام.  في  األكثر  وخاصة    ا  األداة   ، االجتماعي  التواصل  وسائل  بوك  هي  الفيس 

facebook    حددت  (.  33شكل  )، لتوفير سلعها وخدماتها لقاعدة عمالئها والمجتمعات المستهدفة
االجتماعية في دراستنا أدوات أخرى مثل اإلعالنات على موقع الوزارة المعنية    الشركاتالعديد من  

الصحف  في  وخدماتها  منتجاتها  عن  واإلعالن  المستهدفة  المجتمعات  مع  المباشر  .  والتواصل 
المتوسط    ركاتالشتستخدم   في  السوق  أدوات  أداتين من    أداة   تستخدم  الغالبية  لكن االجتماعية 

 (. 34الشكل )  السوق  في والخدمات المنتجات لتوفير فقط واحدة
النتائج الضوء على أن   للغاية االجتماعية في فلسطين تستخدم أدوات محدودة    الشركاتتسلط 

غالبية  أن    حيثالصواب    من  غير خالٍ   لكن ذلك.  المستهدفينلتوفير السلع والخدمات لعمالئها  
أنها تواجه العديد من التحديات في األسواق    في دراستنا أكدت(  ٪95.2)االجتماعية    الشركات

و   قا  وف(.  35شكل  ) بسبب    وفرةالمت   المؤلفاتلنتائجنا  أنه  الحظنا  في ،  نقص  الكفاءات   وجود 
،  ب  المتعلقةالمناسبة   والمبيعات  التسويق  استراتيجية  السيطرة  و تطوير  بسبب  المفروضة  القيود 

وعدم    ، الفلسطينية  األراضي  حدود  عبر  والخدمات  المنتجات  حركة  على  إستقرار  اإلسرائيلية 
 وفرةفترة السالم التي تثبط عزيمة المستثمرين ، ونقص رأس المال والموارد األخرى المت  (هشاشة)
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سير عمليات التسويق    يعرقل التدفقات النقدية    التأكد مناالجتماعية وعدم    الشركاتتحت تصرف  
 (Morrar and Gallouj  2016 لوجامرار وغ. ) والمبيعات بسالسة

 
 قاعدة العمالء . 2.5.2

 

عمالء   قاعدة  المحتملين  الشركاتتشمل  والعمالء  المستهدف  الجمهور  لمنتجات    االجتماعية 
الجنس   ا  تماشي .  الشركاتوخدمات   أساس  على  السوق  قطاعات  حددنا   ، النتائج  النوع  )   مع 

االجتماعية في فلسطين كقاعدة    الشركاتوالعمر والدخل الذي تستهدفه    (  الجندر   /اإلجتماعي  
 : عمالئها على النحو التاليل

 . العمالء من الذكور واإلناثتستهدف كال  من ( ٪97.56)االجتماعية   الشركاتغالبية • 
  
 

 االجتماعية حسب األدوات المستخدمة للتزويد  للشركاتالنسبة المئوية : 33شكل 
 من المنتجات والخدمات 
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  زويدلت  خدمةاألدوات المست أعداد  االجتماعية حسب  للشركاتالنسبة المئوية : 34شكل 

 المنتجات والخدمات 

 
 

65.9

26.8

22

7.3

56.1

0

10

20

30

40

50

60

70

وسائل التواصل
االجتماع  

المعارض متجر موقع عىل 
نت االني 

غي  ذلك

ت
ما

ظ
من

 لل
ية

ئو
لم

ة ا
سب

الن

46.34

31.71

19.51

2.44

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4

ت
ما

ظ
من

 لل
ية

ئو
لم

 ا
بة

س
لن
ا

عدد األدوات



REPORT TITLE     

 

71 

 التي تواجهها في التزويد  العراقيلاالجتماعية حسب  للشركاتية ئو المنسبة ال: 35شكل 
 من السلع والخدمات

 

  
 

وتستهدف األغلبية أكثر من  (  36الشكل  )جميع التوزيعات العمرية    الشركاتتستهدف   • 
 ، (  37الشكل )فئة عمرية واحدة  

وتهدف الغالبية منها إلى استهداف  ( 38شكل )الدخل  5تستهدف الشركات مختلف فئات  • 
 (. 39شكل )ألقل لتوفير منتجاتها وخدماتها  فئة دخل واحدة على ا

 
 : بالنسبة لمجموعات الدخل ، يتم استخدام التصنيف التالي من قبل البنك الدولي  5

 و أقل أدوالر    995: الدخل المنخفض
 دوالر  12054دوالر إلى  996: المتوسط  الدخل

 دوالر أو أكثر   12054: المرتفعدخل ال
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، فإن أحد األهداف الرئيسية للمؤسسات االجتماعية في فلسطين هو مساعدة   ا  كما ذكرنا سابق
  ، المرأة  وتمكين  ودعمها  الضعيفة  لجميع  هنا  الحظنا  و الفئات  العمالء  تقسيم    الشركاتأن 

بما يتماشى مع    االجتماعية يركز على النساء والشباب والسكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط
 . أهداف المنظمات والمستفيدين منها

االجتماعية في دراستنا توقعت أن تتوسع قاعدة عمالئها في   الشركاتالحظنا كذلك أن غالبية  
 .السنوات القادمة

 

 
 
   للشركات المئوية نسبة ال: 37شكل   االجتماعية   للشركات المئوية نسبة ال: 36شكل  

 مرية حسب عدد الفئات العاالجتماعية              حسب الفئة العمرية لقاعدة العمالء
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    االجتماعية  للشركات المئوية نسبة ال:39شكل       االجتماعية  للشركات المئوية نسبة ال: 38شكل  
 فئة الدخل لقاعدة العمالءعدد حسب          فئة الدخل لقاعدة العمالءحسب 

 

     
  

 سياسة التسعير.  3.5.2
 

االجتماعية في دراستنا سياسات مختلفة لتحديد أسعار المنتجات والخدمات التي    الشركاتتستخدم  
االجتماعية في   الشركاتبين   ا  تعتمد سياسة التسعير األكثر شيوع.  تقدمها المؤسسات في السوق 

للم والمتغيرة  الثابتة  التكاليف  على  السعر  لتحديد  التعادل  ؤسسةفلسطين  أجل  الربح    من  بين 
، بينما تشمل السياسات األخرى المستخدمة تحديد نفس سعر السوق للمنتجات أو تحديد    والخسارة

كذلك أن   اختبرنالقد    (. 40شكل  )ادة المبيعات مقارنة بمنافسيها سعر أقل من السوق من أجل زي 
من المنظمات    ا  قليل جدعدد االجتماعية تفضل تحديد سعر أقل من المنافسين و  الشركاتغالبية 

كما تم لفت االنتباه  .  أعلى من منافسيها بناء  على جودة أفضل للخدمة أو المنتجات  را   تحدد سع
أقل من    ا   االجتماعية في فلسطين تحدد سعر   الشركاتأن    عية المركزةالمناقشات الجماخالل  

إن قاعدة عمالئها تشمل الفئات الضعيفة   حيث   مؤسساتالسوق كما هو الحال بالنسبة للعديد من ال
والمهمشة من المجتمع التي ال تتمتع بشكل عام بالقوة المالية الكافية ولن تكون قادرة على الوصول 

 . المنتجات والخدمات بسعر أعلى الى
من المفيد مالحظة أن السعر الذي يتم به بيع منتج أو خدمة في السوق يتم تحديده من خالل  
والنفقات   الربح  العمالء ومستوى  وتوقعات  البيع  وتكلفة  البضائع  تكلفة  العوامل مثل  العديد من 
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االجتماعية في فلسطين    الشركاتعلى الرغم من أن جميع    .  العامة واالستثمارات وما إلى ذلك
اسة  لديها فكرة عن كيفية التركيز بشكل أساسي على تكاليف المنتجات والخدمات لتحديد سي   با  تقري 

 . إلى إدراج هيكل شامل للتسعير التسعير الخاصة بها ، إال أن هناك حاجة 
  
 

 استراتيجية التسويق. 4.5.2
 

تسويقية    أشكالاالجتماعية في فلسطين من عدد من    الشركاتتستفيد   اإلعالنات كاستراتيجية 
المؤسسات وخدمات  منتجات  على  الطلب  وخلق  الوعي  أدوات  .  لزيادة  أشهر    اإلعالناتمن 

شكل )المستخدمة وسائل التواصل االجتماعي بشكل أساسي إعالنات فيسبوك والبريد اإللكتروني 
ال  الكثيرحددت  (.  41 لتشمل    مؤسساتمن  استخدموها  التي  اإلعالن  اإلذاعية    لبرامجاأدوات 

 . ومن خالل المعارض المحلية  المتداول بين الناس والزيارات الميدانية والكالم الشفهي
االجتماعية في عينتنا شكال  من أشكال اإلعالنات ، لكن نسبة عالية    الشركاتتستخدم غالبية  

 . وخدماتهالتسويق منتجاتها  ( ٪22)عالنات لإل من المؤسسات ليس لديها أشكاال  
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 االجتماعية حسب سياسة التسعير المستخدمة للشركاتالنسبة المئوية : 40شكل 

   

41.5

24.4

17.1

9.8

9.8

7.3

4.9

4.9

4.9

0 10 20 30 40 50

التكاليف

سعر السوق

أقل من سعر السوق

هوامش الربح

مجاني

السعر محّدد بواسطة طرف ثالث

جودة المنتج

رسم العضوية

غير ذلك

النسبة المئوية للمنظمات



REPORT TITLE     

 

76 

 النسبة المئوية للمنظمات حسب أشكال اإلعالنات المستخدمة: 41شكل 

 
أن   المجتمعات    الشركاتمن    الكثير الحظنا  مع  رسمية  غير  اتصال  آليات  تنشئ  االجتماعية 

الالمحلية   حول  الوعي  لخلق  الشفهي  الكالم  وتستخدم  تستهدفها  التجمعات    مؤسسةالتي  أثناء 
الى.  واالجتماعات واألنشطة  ، ونقص    إضافة  المحدود  البشري  المال  أن رأس  ذلك ، الحظنا 

  ا  للمؤسسات االجتماعية ، يخلق تحدي   وفرةال المت األمو   والنقص في،    وفرينالموظفين المهرة المت 
 . في تخصيص فريق وميزانية محددين لتصميم وتنفيذ استراتيجية التسويق 

من   التسويق  لمزيد  استراتيجيات  عن  أن    للشركاتاالستفسار  الحظنا   ،  الشركاتاالجتماعية 
تقيس  .  أشكال اإلعالنات المستخدمة االجتماعية في فلسطين تستخدم مقاييس متعددة لتقييم فاعلية  

أو زيادة     من خالل زيادة الطلب على منتجاتها وخدماتها  الفعاليةاالجتماعية    الشركاتغالبية  
 (. 42شكل ) الشركاتمشاركة الفئات المستهدفة في أنشطة 

 
اإلعالنات   أشكالالنسبة المئوية للمنظمات حسب المقياس المستخدم لتقييم فعالية : 42شكل 
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إلى اإلشارة  المنتجات    تجدر  على  الطلب  وزيادة  األجل  طويلة  المبيعات  أهداف  لتحقيق  أنه 
ويجب مراجعته وتنفيذه مع تقدم المؤسسة في    أساسي  دورب التسويق    يقومدمات المقدمة ،  والخ 

اإلعالنات المستخدمة باستمرار وتحسين    أشكالهناك حاجة إلى قياس فعالية  .  لفةمراحل مخت 
الحظنا     الخصوصوفي هذا  .  العمالء  نم(  المالحظات)التغذية الراجعة  اإلستراتيجية بناء  على  

أفادت أنه ليس لديها شكاوى من المستهلكين بشأن  (  ٪88) االجتماعية    الشركات أن غالبية    ا  أيض
ال تتلقى    الشركاتومع ذلك ، فإن  .  في السوق   توفرةالم  مؤسساتمنتجات وخدمات  االجتماعية 

راجعة   المت تغذية  والخدمات  المنتجات  حول  المستهلك  من  شكاوى  بعضها  تلقى  وقد  ،    وفرة، 
 . العمالء وشكاواهم لتغذية الراجعة منل( ٪24)ة صغيرة فقط من المؤسسات واستجابت نسب 

التأكيد خالل مناقشات   تم  المركزةكما  الجماعية  االجتماعية في    الشركاتعلى أن    المناقشات 
الة واإلعالن عن  ع  فلسطين بشكل خاص تواجه صعوبات في تصميم وتنفيذ استراتيجية تسويقية ف

عدم   بسبب  المستهدفة  والمناطق  المناسبة  العمالء  لقاعدة  والخدمات  المهارات المنتجات  كفاية 
الموظفين المهرة والموظفين المكرسين لرعاية العمالء يخلق    النقص فيكما أن  .  وفرةالتسويقية المت 

  الشركاتلعمالء لتحسين المنتجات والخدمات التي تقدمها  من االتغذية الراجعة  من    للتعلم  ا  عائق
 . االجتماعية
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 التوصيات: 3الفصل 
 

وجود قطاع أعمال اجتماعي رسمي في فلسطين في جميع المناطق تسلط نتائجنا الضوء على  
االجتماعية في فلسطين    الشركاتيظهر قطاع  .  الجغرافية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

العمل المنهجي على  غير ان  .  كظاهرة وطنية لمعالجة القضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية 
ممارسات   لالحتياجات  االجتم  الشركاتتبسيط  الراهنة  الحالة  تتطلبه  الذي  النحو  على  اعية 

 . لم يتقدم بشكل ملحوظالمحققة االجتماعية واالقتصادية غير 
وهذا يسلط الضوء على أهمية التعرف على قطاع المشاريع االجتماعية والحاجة إلى مزيد من  

من تحليلنا بعض المجاالت الرئيسية التي يجب التركيز عليها  نحدد  .  االستفسار في هذا القطاع
تتطلب جميع التوصيات  .  االجتماعية في فلسطين   الشركاتمن أجل تسهيل نمو وتوسيع شبكة  

التنفيذ   أجل  من  المتعددين  المصلحة  أصحاب  جانب  من  الجماعية  والجهود  التعاون  المقدمة 
ال.  الناجح يكون  أن  يمكن   ، الخصوص  وجه  والحكومية على  األكاديمية  األوساط  بين  تعاون 

 . لالبتكار لنمو قطاع المشاريع االجتماعية في فلسطين مثلثا  مهما  والقطاع الخاص 
 

   :وضع تعريف واضح 
المتزايد   العدد  الرغم من  يتم دمج مفهوم وتعريف    للشركاتعلى  لم  االجتماعية في فلسطين ، 

الفني    الشركات التعريف  خارج حدود  المصطلحات  تُ و (  التقني)االجتماعية بشكل كامل  ستخدم 
عالوة على ذلك .  االجتماعية باللغة العربية ، اللغة الرسمية لفلسطين   الشركاتالمختلفة لوصف  

األنماط واألشكال    بعيدا  عن، و  بجميع  يزال هناك نقص في االعتراف  التعاونيات ، ال  نطاق 
.  ب مفهوم مشترك وشكل قانونياالجتماعية العاملة في فلسطين بموج   للشركاتالقانونية المختلفة  

ا المسؤولين وعامة  بين  المشترك  التفاهم  القانوني  لناس  وكثيرا ما يؤدي غياب  على الصعيدين 
 . االجتماعية في فلسطين الشركاتوالمؤسسي إلى تشديد الغموض على 

إن خلق فهم واضح هو خطوة ضرورية في تطوير نظام بيئي حيث يمكن للمؤسسات االجتماعية   
رور  في فلسطين قد تطور بم ( التقني)الفني  الحظنا كذلك أن التعريف . وتزدهر  عزز أن تنمو وتت 
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الى   أكثر  ا  فهم  وأنالوقت   االتحاد األوروبي   وضوحا  وأقرب  التطور   مفاهيم  بين    آخذ في  فيما 
الخطوة التالية المطلوبة ، هي تحديد تعريف قانوني مشترك واحد وصياغة  .  المجال في    المحترفين

 . االجتماعية الشركات مصطلحات مشتركة باللغة العربية إلضفاء الطابع الرسمي على قطاع 
.  االجتماعية   الشركاتهناك حاجة إلى النظر في كال الجانبين االجتماعي والتجاري عند تحديد  

  ه للرفا   أساسيوهو أمر  على الصمود    المجتمع    قدرةتعمل األهداف االجتماعية كأساس قوي لبناء  
االجتماعية على    الشركاتوالتنمية االجتماعية في مناطق فلسطين بينما تساعد األهداف التجارية  

على إحداث   ا  سيساعد هذا أيض    .  تحقيق أهدافها االجتماعية والحصول على االستقالل المالي
االجتماعية التي تدعم    الشركاتذات األهداف االجتماعية إلى    الشركاتتحول في التركيز من  

االجتماعية في    الشركاتجميع ميزات  ب   واإلعترافاألنشطة االجتماعية والتجارية على حد سواء  
 . فلسطين

بيئي    الشركاتمن أجل نجاح   بيئية واجتماعية إيجابية وتطوير نظام  نتائج  االجتماعية وتقديم 
إن وضع  فبإطار قانوني ومؤسسي واضح حيث يمكن للمؤسسات االجتماعية أن تنمو وتزدهر ؛ 

ضرورية خطوة  هو  واضح  مظلة  .  تعريف  تحت  القانونية  األشكال  بجميع  االعتراف  إن 
االجتماع  للمؤسسات  الشاملة  سي المصطلحات  أيضية  تحديد    ا  ساعد  االجتماعية    الشركاتفي 

تلعب دور   جميعبوضوح ، ودعم   التي  المنظمات  المجتمعي  ا  حيوي   ا  أنواع  للفراغ  االستجابة    في 
 . واإلعتراف بها

ا   وتفكير   ا  ت الدولة عملية مستمرة تتطلب وقت يعد تحديد مصطلحات جديدة في أي قطاع من قطاعا
المشاريع  .  ا  جماعي  وأصحاب  المحليون  المصلحة  أصحاب  يحتاج   ، االجتماعية  الريادية  لذلك 

تعاوني  بجهد  مشتركة  ومصطلحات  تعريف  ابتكار  إلى  تحديد  .  والحكومة   الشركات سيضمن 
ومساعدة   ، االجتماعية  األعمال  ريادة  قطاع  حدود  وتوضيح   ، المشترك  الفهم  االجتماعية 

على قدم المساواة بغض النظر عن أشكالها   وفرةالمتسهيل  ت الت المؤسسات على االستفادة من أدوا
 . القانونية
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 : تبسيط البيروقراطية
تتجلى االحتياجات    .من اآلثار الواضحة للحالة السياسية المعقدة في فلسطين ندرة القطاع العام

في المجتمع حيث كانت الحكومة مقصرة في   ا  بشكل أكثر وضوح  تلبيتهااالجتماعية التي لم يتم  
تلبية احتياجات جميع الناس بسبب العجز المالي المرتفع ، وخفض التبرعات في السنوات األخيرة 

إسرائيل على األرض تمارسه  الذي  والضغط   ،  .  ، الضعيفة في  زيادة  الفإن  لذلك  الفئات  عدد 
االجتماعية الخدمات  إلى  الوصول  من  المحرومة  الصحية    والمهمشة  والخدمات  التعليم  مثل 

هذه الفجوة المتبقية في القطاع  بسد  االجتماعية    الشركات  تقوم، حيث      والتوظيف وما إلى ذلك
للمجتمعات   االجتماعية  االحتياجات  وتلبية  الضعيفة  للفئات  األولوية  إعطاء  خالل  من  العام 

 . الرئيسية  أهدافهاباعتبارها 
في هذا السياق ، من الصعب توقع الدعم المالي للقطاع ، ومع ذلك ، يمكن تسهيل هذا القطاع 

االجتماعية في القطاعات    الشركاتحيث تعمل  . البيروقراطية   من خالل بذل الجهود لتقليل تكلفة 
بانتظام الدولة  مؤسسات  مع  وتعمل  الحكومة  لسلطة  والق.  الخاضعة  اللوائح  تعقيد  وانين إن 

من التسهيالت المالية واإلدارية المتاحة من الحكومة يخلق عقبات    دا  والبيروقراطية مع القليل ج 
وفي هذا  .  فلسطين في سعيها لتحقيق أهدافها االجتماعية   ذات صلة للمؤسسات االجتماعية في

طويال  لتقليل    ا  طلبات التنظيمية التي تستغرق وقت الصدد ، فإن تبسيط البيروقراطية لتبسيط المت
يساعد   أن  شأنه  من  اإلدارية  اإلجراءات  على  إنفاقه  يتم  الذي  المال  ورأس   الشركاتالوقت 

 . االجتماعية
 

 :االحتياجات االجتماعيةفهم 
  ا  والمجتمعات أكثر وضوح المحلية  وللمفارقة ، نحن في مرحلة أصبحت فيها احتياجات المجتمعات  

تقديم اإلصالحات والخدمات لتلبية هذه االحتياجات لألسباب المذكورة    ة عاجزة عن  ، لكن الحكوم
ومع ذلك ، هناك فجوة في  .  بالموضوعاالجتماعية أكثر صلة    الشركاتوهذا يجعل دور  .  أعاله

لمجتمعات   التدخالت  تقديم  عند  االحتياجات  تقييم  .  معينة محلية  تقييم  عملية  إصالح  إن 
االجتماعية داخل فلسطين على العمل    الشركاتمنهجية موحدة لن يساعد فقط    لوضعاالحتياجات  



REPORT TITLE     

 

81 

وتح  أهداف متخصصة  أيضنحو  سيساعد  بل   ، أهداف محددة  الحكومية  المنظما  ا  ديد  ت غير 
. دخلها لمجاالت ت   ا  استهداف المشاريع بشكل أفضل وفق  الدولية والوطنية والمنظمات المانحة على

في تصميم مشاريع متناسقة مع مراعاة احتياجات المجتمعات    ا  ومن شأن ذلك أن يساعد أيض
للموارد المتاحة للمؤسسات االجتماعية    دقيقا  و موجه توجيها  جيدا   الفلسطينية مما يؤدي إلى استخدام  

 . في فلسطين
 

 : بناء القدرات والشراكة مع الجامعات وقطاع الشركات
االجتماعية في    الشركاتجانب آخر بارز للغاية من خالل نتائجنا هو التحديات التي تواجهها  

والتي تتزايد بشكل أكبر    ( التقنية  (الحتياجاتها الفنية   األشخاص المهرةفلسطين بسبب االفتقار إلى  
مخططات    لوضعاستراتيجيات المبيعات والتسويق ،    لوضع على مستوى اإلدارة على سبيل المثال  

االجتماعية على إحداث أقصى قدر من    الشركاتويحد هذا من قدرة  .  االتصاالت واإلعالن  
 ا  ذلك ، يشكل المتطوعون جزء  إضافة الى.  ا وخدماتهاالتأثير والمنافسة في السوق لتوفير منتجاته

االجتماعية في فلسطين ألنهم يعتمدون بشكل كبير على المتطوعين في    الشركاتال يتجزأ من  
  (التقنية )الفنية  يؤدي هذا إلى تضخيم عدم االستقرار في رأس المال البشري والمهارات  .  أنشطتهم

المهارات   ا  حصلوا على وظيفة وليس لديهم دائمالمتاحة للمؤسسات حيث يغادر المتطوعون إذا  
 .المطلوبة من قبل المؤسسات

والقطاع للجامعات  يمكن   ، التحديات  هذه  مواجهة  أجل  والعام    ينمن  كمثلث    التنسيقالخاص 
لالبتكار لتوفير دورات تدريبية لبناء القدرات ، والوصول إلى أدوات االبتكار وأمثلة على أفضل 

شراكة إقامة  يمكن  .  هذه المؤسسات  دثهتح ثر االجتماعي الذي  لأل  لتحقيق أقصى قدرالممارسات  
من .  تدريبات بناء القدراتاالجتماعية والجامعات من أجل    الشركاتبين    قطاع خاص  –جامعية  

، يمكن للجامعات توفير الدورات التدريبية الالزمة    قطاع الخاصخالل الشراكة بين الجامعة وال
عية تقديم  بدورها ، يمكن للمؤسسات االجتما.  االجتماعية لسد فجوة المهارات  الشركاتلموظفي  

داخليةتدريب  للحصول    ات  معتمدةرسمي  أكاديمية  شهادة  والمدارس لطالب    على  الجامعات 
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لتزويدهم بالخبرة المهنية وإشراك الشباب في الحلول المبتكرة للمشاكل االجتماعية للمجتمع وخلق  
  .الوعي بين الشباب

خاصة   شراكة  إقامة  بين    -يمكن  الشقيقة  الشركاتخاصة  والمنظمات  تشمل  .  االجتماعية 
. والشركات في قطاع الشركاتالقدم  االجتماعية الراسخة    الشركاتالمنظمات الشقيقة كال  من  

اقتصاد دائري من خالل    لتأسيس   (التقنية )الفنية  يمكن للمنظمات الشقيقة توفير األصول والمعرفة  
للشركات االجتماعية  المسؤولية  وبرامج  المشتركة  للمؤسس.  المشاريع  ذلك  يوفر  أن  ات يمكن 

    . االجتماعية إمكانية الوصول إلى المعرفة واألدوات التي ال تتوفر لها
عالوة على ذلك ، يمكن لقطاع الشركات توفير مساحة للمؤسسات االجتماعية لعرض منتجاتها 

وصول  الوخدماتها التي تستهدف االحتياجات االجتماعية والبيئية للمجتمع الفلسطيني مما يزيد من  
للعمل في  هاما     إنجازا  يحقق  منتدى تعليمي    بتأسيسأن يكون  يمكن  .  االجتماعية   الشركاتالى  

جهود تعاونية متزايدة بين الركائز المختلفة    إيجادومن شأنه أن يخدم الغرض من  .  هذا المجال
 . للسوق وسيوفر فرصة لقوى السوق المختلفة للتعلم من بعضها البعض وخلق الوعي

 
 : المتطوعيندور ب  االعتراف

االجتماعية في فلسطين من خالل هذا    الشركاتتم التأكيد على أهمية دور المتطوعين في قطاع  
ال في  ع  االجتماعية في فلسطين وكان لهم دور ف   الشركاتيعتبر المتطوعون في قلب  .  التقرير

االجتماعية    الشركاتإن الدور األساسي الذي يلعبه المتطوعون في  .  تنفيذ العديد منهم لعملياتهم
 . هاما  أيضا  لبناء قدرة المجتمع على الصمود في البيئة المغلقة في فلسطين  مصدرا  يجعلهم  

 الشركات بدورهم في قطاع    ا  من أجل توحيد جهود المتطوعين ، هناك حاجة ملحة لالعتراف رسمي 
 اإلعتراف.  شراكات مفيدة للطرفين الكتساب أكثر من مجرد الشعور باإليثاراالجتماعية وإنشاء  

االجتماعية والمتطوعين الذين ال يحصلون على أجر كجزء ال يتجزأ من تحسين    الشركاتدور  ب 
االجتماعية في خلق فرص العمل من خالل توفير فرص    الشركاتتساهم  .  سبل عيش المجتمع

أساسيين للعديد من هذه المنظمات    دون أجرتبر المتطوعون  يع.  الدخل للمجتمعات المستهدفة
 . لتنفيذ عملياتها وزيادة سبل عيش المجتمعات المحلية
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  وارد االجتماعية منصة فريدة للمتطوعين لدفع حدودهم وتحقيق النتائج ضمن الم  الشركاتتوفر  
إلى تجربة المتطوعين من خالل  االجتماعية أن تضيف قيمة    للشركاتيمكن  .  المحدودة المتاحة 

التدريبية  أنشطتهم  في  المتطوعين  ا.  إشراك  المعرفة  اكتساب  للمتطوعين    (التقنية)لفنية  يمكن 
 للشركات، يمكن    ا  عندما يكون ذلك ممكن .  سوق العمل وتحسين ملفهم المهني ليكونوا أكثر مالءمة ل

لمشاريع في او وظائفهم الشاغرة  توفير حصة خاصة لتوظيف المتطوعين في    ا  االجتماعية أيض
  . االجتماعية  الشركاتالجديدة ، مما يحفز المتطوعين على إنشاء شراكة أقوى وطويلة األجل مع  

للمتطوعين    الشبكي   توفير فرص التواصلأيضا   ، يمكن للمؤسسات االجتماعية    ذلك  إضافة الى
المستقبل في  والتعاون  العمل  لفرص  القطاعات  والمهنيين في مختلف  المصلحة  .  مع أصحاب 

المتطوعين   بين  القوية  للشراكة  أيض  الشركاتيمكن  تساعد  أن  من    ا  االجتماعية  التخفيف  في 
سجل للمتطوعين    وضع  ا  يمكن أيض.  العتماد على المتطوعينمشكلة دوران المؤسسات ويمكنهم ا

 . تطابق أفضل بين اهتمام المتطوعين والفرص المتاحة  لضمان
 

الحتضان للمؤسسات في المراحل المبكرة للمساعدة في بناء أساس  واتقديم الدعم المالي  
 :قوي وتأسيس العمليات 

الرئيسية    ا  وفق التحديات  التمويل أحد  إلى  الوصول  يزال  االجتماعية في    للشركاتلنتائجنا ، ال 
وبدء    الشركاتتتطلب  .  فلسطين التأسيس  مرحلتي  خالل  خاصة  عامل  مال  رأس  االجتماعية 

.  دماتها في السوق وتقديم منتجاتها وخ   الشركاتعمليات  ل أسس    وضع التشغيل لتطوير الفكرة ، و 
على    ا   نظر   لكن يتعين   ، المالي  الدعم  على    الشركاتلقلة  كبير  بشكل  االعتماد  االجتماعية 

 . التبرعات والدعم العام خالل السنوات القليلة األولى من التأسيس
يمكن للقطاع  .  االجتماعية  بالشركات  اإلعتراففي هذا الصدد ، يحتاج القطاع المصرفي إلى  

المصرفي تقديم قروض للمؤسسات االجتماعية بسعر فائدة منخفض وخلق شفافية في المعلومات  
ة  عالو . التمويل واالستثمارات الى بالوصول بشكل أفضلالمتاحة للسماح للمؤسسات االجتماعية 

االجتماعية    الشركاتالنقدي لقطاع    سهيلتقييم إمكانية الت   ا  ضعلى ذلك ، يجب على الحكومة أي 
من خالل التحديد الواضح للقوانين الضريبية التي تتضمن جميع األشكال القانونية للمؤسسات 



REPORT TITLE     

 

84 

  ضا  تفادة من التسهيالت الضريبية وأي االجتماعية من االس   الشركاتاالجتماعية حتى تتمكن جميع  
 .على أرض الواقعضمان تنفيذ القانون  

  الحاضنةتقديم دعم    ا  ، يمكن للمؤسسات األكاديمية أيض  الشركاتجتماعي لهذه  لتعزيز الجانب اال 
وبدء التشغيل من خالل توفير خدمات مجانية في شكل بنية تحتية مشتركة    التأسيسفي مرحلتي  

لتحقيق الجدوى المالية في  وبرامج تدريبية وتقديم إرشادات للمؤسسات االجتماعية للتقييم النقدي  
 . المستقبل 

 
جميع    إتباع بين  الممارسات  والتدقيق  :  االجتماعية  الشركاتأفضل  الحوكمة  بيانات 

 :االجتماعي وآليات تقييم األثر
حدود الموارد المحدودة ، هناك حاجة  في فلسطين ويتجاوز  االجتماعية    الشركاتلكي ينمو قطاع  

ب   إتباع إلى   لالستفادة  الممارسات  داخلي أفضل  المتاحة  الموارد  من  للمؤسسات    ا  وخارجي   ا  كفاءة 
وثمة حاجة إلى التكيف مع متطلبات المجتمع إلحداث أكبر أثر اجتماعي إيجابي  .  االجتماعية

الذي   الوقت  المالييُ في  االستقالل  فيه  مثل    .حقق  الديمقراطية  للمنظمات   الشركاتبالنسبة 
  ، بيان  االجتماعية  وضع  الجيدة  الممارسات  األعمال    حوكمة ومن  خطة  ضمن  ومتاح  مفتوح 

الداخلي لالستخدام  إرشادي      .االجتماعية  كمبدأ  يعمل  أن  أدا  لوضع يمكن  لقياس  ء معايير 
الوقت والموارد من    يقلل  أنذلك    ومن شأن.  عملية التخطيطمع    ا  المؤسسات ويمكن مراجعتها سنوي 

تحتاج    حيث أنهالمؤسسات االجتماعية  لالتي يتم إنفاقها في تخطيط القواعد والسياسات والعمليات  
    .فعلياالموضوعة فقط إلى تعديل المعايير  

.  القطاع االجتماعية ، فإن التأثير االجتماعي الناتج هو العملة الرئيسية لقيمة    للشركاتبالنسبة  
دة  على مستوى المؤسسة ، ال تساعد بيانات التأثير في تحديد المشكالت الرئيسية وتحسين جو 

على مستوى القطاع ، يمكن  .  في تأمين رأس المال واألموال   ا  التدخالت فحسب ، بل تساعد أيض
أ الذي  ويجذب    الشركاتحدثته  للتأثير  المؤسسات  خريطة  على  مرئية  يجعلها  أن  االجتماعية 

االجتماعية في فلسطين لديها مستوى معين    الشركاتعلى الرغم من أن  .  اتالمواهب إلى المؤسس
إال أن هناك حاجة لخلق الوعي حول تصميم التقييم    الشركاتمن آليات تقييم األثر المتاحة داخل  
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  ها لتعزيز النتائج والقدرة على عرض  النهج الثالثيتلفة في تقييم األثر باستخدام  ودمج التدابير المخ
 . بشكل أفضل

االجتماعية ، يمكن ألصحاب المصلحة المتعددين    الشركاتمن أجل تعزيز أفضل الممارسات بين  
قطاع   للمؤسسات    الشركاتفي  مكتب مساعدة  إلنشاء  جهودهم  توحيد  االجتماعية  االجتماعية 

للمؤسسات االجتماعية الناجحة وتقديم التوصيات وتوفير   تحيث يمكنهم عرض دراسات الحاال
سيتيح هذا مساحة إبداعية للمناقشات حول حل المشكالت  .    ( التقنية)  الفنية  الوصول إلى المعرفة 

 . محترفين لبين ااالجتماعية والتواصل  
 
 : مزيد من البحوثال

يوفر االستبيان أداة شاملة وفعالة لدراسة عناصر نماذج األعمال االجتماعية وتطوير فهم هيكل  
البحث .  االجتماعية  الشركات هذا  لغرض  تطويرها  تم  التي  والمنهجية  االستبيان  تكرار  يمكن 

ومع ذلك، من  .  االجتماعية   الشركاتا مع الوقت لمزيد من البحث التجريبي في قطاع  موتكييفه 
على سبيل المثال ، هناك حاجة لمزيد    .الضروري الفهم اإلضافي في بعض المجاالت المحددة

.  المجتمع وقوته في البيئة المقيدة في فلسطين   كمصدر لصموداالجتماعية    الشركاتمن الفهم لدور  
ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من االستفسار إلضفاء الطابع الرسمي على منهجية    باإلضافة إلى

     . مشتركة للمحاسبة االجتماعية وتدابير تقييم األثر 
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