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  مجاالت مساھمة إدارة وتنظیم أموال الزكاة 
  وأثرھما في الحد من ظاھرة الفقر في قطاع غزة

املة في مجال الزكاة في دراسة تطبیقیة على الجمعیات اإلسالمیة الع
  قطاع غزة

  
تور    الء ا  ن  ادل الرفايت كا 

  اإلقتصادقسم -  املساعداإلقتصادأستاذ 
  عميد كلية التجارة

  غزة-ميةاجلامعة اإلسال
 
  
  

  المستخلص
تھدف ھذه الدراسة إلى توضیح مجاالت مساھمة إدارة وتنظیم أموال الزكاة وأثرھما في 
الحد من ظاھرة الفقر في قطاع غزة، ولتحقیق أھداف الدراسة فقد تم االعتماد على الدراسة 

على النظریة والدراسات السابقة، كما تم تصمیم استبانة مكونة من خمسة أجزاء، وزعت 
  %).٨٩.٢(بنسبة إرجاع قدرھا واستبانة ) ٩١(مدیر في ھذه الجمعیات، وبلغت الردود ) ١٠٢(

ًتمثل الظروف السیاسیة عائقا أساسیا أمام : وقدم الباحث مجموعة من النتائج أھمھا ً
الجمعیات الخیریة العاملة في مجال الزكاة بقطاع غزة، تقوم الجمعیات الخیریة العاملة في مجال 

ً للمساھمة في الحد من ظاھرة الفقر ودعما وإنتاجیةكاة بقطاع غزة بإنشاء مشروعات تنمویة الز
  .لسیاسة االكتفاء الذاتي

على الجمعیات الخیریة العاملة في مجال : ھمھاأكما قدم الباحث مجموعة من التوصیات 
 االعتماد على فياء الزكاة بقطاع غزة التركیز على اختیار المشاریع التنمویة التي تساعد الفقر

ذاتھم من خالل تقدیم األدوات والمعدات واألجھزة التي تناسبھم، تكثیف الدورات اإلداریة 
یة والتنمویة للموظفین في اإلقتصاد الدورات والسیماوالعلمیة الفقھیة وزیادة عددھا وتنویعھا 

 دور تلك الجمعیات في فيالجمعیات الخیریة في مجال الزكاة بقطاع غزة لما لھا من أثر إیجابي 
  .إدارة وتنظیم أموال الزكاة والذي ینعكس على الحد من ظاھرة الفقر

 ظاھرة الفقر مشروعات تنمویة - إدارة وتنظیم أموال الزكاة-الجمعیات الخیریة: الكلمات الدالة
  .وانتاجیة
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The Contribution Fields of Managing and Organizing 
Elzakat Funds and their Effects on Decreasing the 

Poverty Phenomenon in Gaza Province" 
 

 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

This study aims at identifying the contribution fields of managing and organizing Elzakat funds 
and their effects on decreasing the poverty phenomenon in Gaza Province. To achieve the objectives 
of this study, a questionnaire has been developed depending on theoretical and previous studies. 
The questionnaire consisted of five parts, distributed to (102) managers of these societies, and the 
replied questionnaires were (91), which represent (89.2%). The researcher introduced a set of 
results; the political circumstances represent fundamental obstacles against the societies of charity 
working in Gaza Province. The Societies of charity working in Gaza Province executed productive 
and growth projects to contribute in decreasing the phenomenon of poverty and to encourage the self 
- sufficiency policy. The researcher introduced many recommendations; the societies of charity 
working at Elzakat in Gaza Province must concentrate on establishing the developmental projects 
which support the poor persons to depend on themselves through introducing suitable tools, 
Machines and equipments. Increasing the scientific and managerial workshops especially the 
economic and developmental for the employees at various societies working in Gaza Province will 
have a positive effect to manage and organize Elzakat funds that may be reflected on decease the 
poverty phenomenon.  
Keywords: Societies of charity- Managing and Organizing Elzakat Funds- Poverty phenomenon- 

Developmental and productive projects.  
 

 المقدمة
أھم القضایا التي تواجھ الشعوب، فالفقر مرض یصیب من ظاھرة الفقر تعد 

المجتمعات بالشلل، ویحد من تقدمھا ورقیھا ویدفع بھا نحو الھاویة، فیحول شبابھا 
لجائع یكون جل ھمھ  والجریمة، فیھدم الحیاة البشریة، فاإلنسان ااالنحرافإلى 

وتتمیز ظاھرة الفقر في . ً سد جوعھ، فیكون حائال بینھ وبین التقدم واإلبداعهوتفكیر
فلسطین بخصوصیة شدیدة تنبع من خصوصیة القضیة الفلسطینیة، وما تعرض لھ 
الشعب الفلسطیني من أحداث ومآسي على مدى قرن من الزمن، والسیما االقتالع 

تالل والحرمان من الحقوق الوطنیة، وقد أدى ذلك إلى والتشرید والحروب واالح
، ٢٠٠٦تقریر الفقر في قطاع غزة، (إفقار دائم لفئات واسعة من الشعب الفلسطیني 

من األسر قد عانت من الفقر حسب % ٧٦.٧یبین مؤشر الفقر في فلسطین أن و) ١٠
 أفراد قد ستة) ٦(مستوى الدخل، وذلك على اعتبار أن خط الفقر ألسرة مكونة من 

  . دوالر أمریكي٣٩٦ أي ما یعادل ٢٠٠٣ شیكل في عام ١٨٠٠یبلغ 
كما أظھرت نتائج المسح أھمیة المساعدات في الحد من الفقر بین 

من األسر التي صنفت نفسھا على أنھا فقیرة % ٦٤.٥ أشار أكثر من ذإ ،الفلسطینیین
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الخروج من دائرة  علىأن توفیر المساعدات والحصول علیھا یساعدھا بشكل رئیس 
من % ٧٠.٤ الزكاة أھم مصادر ھذه المساعدات، كما أشار المسح أن دالفقر، وتع
أن توفر فرص العمل ھو العامل الرئیس في التخلص من حالة الفقر ترى تلك األسر 
  .ً كبیر جدا في مستویاتھا السابقةانخفاض كما تشیر التقاریر إلى ،التي تعیشھا

 من مصادر اإلیرادات ًا أساسیًان الفقر كونھا مصدرسھم الزكاة في الحد متو
 سد حاجات الدولة والوصول ا یستطیع والة األمور من خاللھذإفي الدولة اإلسالمیة، 

إلى حد االكتفاء إذا توافرت اإلدارة الجیدة في جمع الزكاة وكذلك صرفھا في األوجھ 
ن علیھا وفي وین والعاملالفقراء والمساك: الصحیحة التي حددھا القرآن الكریم وھم

لقد قدم المسلمین نماذج رائعة .  ن علیھا وفي سبیل هللاوالرقاب وابن السبیل والغارم
 وبرزت في عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ،ق متنوعةائلتطبیق الزكاة بطر

نماذج رائعة في إدارة الزكاة، وكذلك في عھد عمر بن الخطاب وعھد عمر بن عبد 
  . هللا عنھما حتى انتھت ظاھرة الفقرالعزیز رضي

وتبقى فریضة الزكاة أداة قادرة وفاعلة في معالجة الفقر والحد من تأثیراتھ 
السیئة على مر العصور واألزمان شأنھا شأن منھج اإلسالم القادر على أن یكون 

  .ًصالحا لكل زمان ومكان
فلسطیني فعلى الرغم من شدة الحصار والدمار الذي یتعرض لھ الشعب ال

 أن ّوخاصة في قطاع غزة، حیث یمارس االحتالل كافة صنوف القتل والتدمیر، إال
ھذا الشعب الذي تمیز بإرادتھ وصموده وقدرتھ على مواجھة أصعب الظروف، وقف 
ًشامخا في مواجھة ھذه الممارسات البغیضة والفقیرة والتي طالتھا أیدي المحتل بالقتل 

ھذه الدراسة بیان دور الجمعیات في إدارة أموال الزكاة والتشرید والتجویع، وتحاول 
 قدر من ھذه الفئات أكبروالوصول إلى الكفاءة في استخدامھا لتتمكن من مساعدة 

 .لتعزیز صمودھا وتجذرھا في األرض الفلسطینیة
 

 مشكلة الدراسة
 فقدفي ظل األوضاع الصعبة التي یعیشھا قطاع غزة من حصار محكم وشدید، 

، ویتوقع أن ترتفع %)٧٠(بة األفراد الذین یعیشون تحت خط الفقر إلى وصلت نس
المركز الفلسطیني لحقوق (، %)٥٥ (دود، كما قفزت البطالة إلى ح%)٧٤(إلى 

ما : والسؤال الرئیس للمشكلة، )١، ٢٠٠٦الفقر في قطاع غزة، اإلنسان، تقریر 
حد من ظاھرة الفقر في الفي مجاالت مساھمة إدارة وتنظیم أموال الزكاة وأثرھما 
 :یةتقطاع غزة؟ ومن ھذا السؤال الرئیس تتفرع األسئلة اآل

 المؤسسات الخیریة العاملة في مجال الزكاة ذات مستوى من حیث الكفاءة دھل تع .١
 اإلداریة والتنظیمیة؟

ھل یوجد تنسیق وسیاسات موجھة للعمل بین المؤسسات الخیریة العاملة في  .٢
 مجال الزكاة بقطاع غزة؟

ھل ھناك اھتمام من الجمعیات والمؤسسات الخیریة بعملیات إعداد وتطویر  .٣
 وتدریب لإلدارات العاملة في مجال الزكاة بقطاع غزة؟
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ھل تعمل الجمعیات والمؤسسات الخیریة العاملة في مجال الزكاة بقطاع غزة  .٤
 على جلب الموارد وتحسین األنشطة بصورة مستمرة ومنظمة؟

د الزكاة في الحد من ظاھرة الفقر بقطاع غزة بصورة ھم أموال وموارھل تس .٥
 واضحة؟

ھل توجد عالقة بین مجاالت مساھمة إدارة وتنظیم أموال الزكاة وأثرھما في  .٦
 : الفقر بقطاع غزة یعزى إلى كل منالحد من ظاھرة

  التخصص العلمي) ج(  المسمى الوظیفي) ب(  المؤھل العلمي) أ(
  الجنس) و(  العمر) ھـ(  سنوات الخبرة) د(

  
  أھداف الدراسة

 .تسلیط الضوء على الزكاة وإدارة الجمعیات اإلسالمیة لمصارفھا .١
 وھل نجحت الجمعیات ، ظاھرة الفقرالحد منتوضیح مدى مساھمة الزكاة في  .٢

  ؟اإلسالمیة العاملة في القطاع في الحد من نسبة الفقر
التي تعمل في التعرف على واقع الجمعیات اإلسالمیة العاملة في قطاع غزة و .٣

مجال الزكاة وكیفیة إدارتھا لجبایة مصارف الزكاة والبرامج التي تقدمھا ھذه 
 .المؤسسات للمساھمة في الحد من مشكلة الفقر

 .تقدیم إطار مقترح إلدارة وتنظیم الزكاة .٤
  

  أھمیة الدراسة
تنبع أھمیة الدراسة من كونھا تعالج قضیة مھمة ومؤثرة في حیاة الشعب  .١

  .الفلسطیني
 .ھم من مصادر األموال في المجتمعات اإلسالمیةمكما أنھا تتعامل مع مصدر  .٢
 .لمجتمع والحد من ظاھرة الفقرلإن كفاءة إدارة الزكاة لھ فائدة  .٣
دون فائدة تعود على األسر من ًكما أن سوء إدارة الزكاة یعرضھا للذھاب ھدرا  .٤

 .الفقیرة
  

  فرضیات الدراسة
  الفرضیة األولى

نظیمیة في ات داللة إحصائیة بین الكفاءة اإلداریة والتتوجد عالقة ذ"
  ".الحد من ظاھرة الفقر في قطاع غزةالمؤسسات الخیریة وبین 

  
  
  

  :الفرضیة الثانیة
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین إعداد وتدریب وتطویر المؤسسات للعمل "

  ". في قطاع غزةفي المؤسسات الخیریة في مجال الزكاة وبین الحد من ظاھرة الفقر
  : الفرضیة الثالثة
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 عالقة ذات داللة إحصائیة بین إعداد وتدریب وتطویر المؤسسات توجد"
  ".الحد من ظاھرة الفقر في قطاع غزةالخیریة في مجال الزكاة وبین 

  : الفرضیة الرابعة
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین جلب الموارد وتحسین األنشطة بصورة "

 الزكاة وبین الحد من ظاھرة الفقر في مجال في المؤسسات الخیریة مستمرة ومنظمة
  ".قطاع غزة  في

  :الفرضیة الخامسة
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین مساھمة أموال الزكاة بصورة واضحة "

  ".وبین الحد من ظاھرة الفقر في قطاع غزة
  :الفرضیة السادسة

مساھمة إدارة تنظیم أموال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین مجاالت "
عزى إلى كل من   :الزكاة وأثرھما في الحد من ظاھرة الفقر بقطاع غزة یُ

  التخصص العلمي) ج(  المسمى الوظیفي) ب(  المؤھل العلمي) أ(
  الجنس) و(  العمر) ھـ(  سنوات الخبرة) د(
  

  :الدراسات السابقة
  )١٩٨٠(القرضاوي دراسة  .١

مواقف الناس بینت الدراسة ". الجھا اإلسالممشكلة الفقر وكیف ع"وھي بعنوان 
 مشكلة الفقر ومنھم موقف المقدسین والجبریین ودعاة اإلحسان، وتكلم عن حیال

 أن الفقر خطر على العقیدة توضحأموقف الرأسمالیة واالشتراكیة والماركسیة، و
 ست وسائل تواألخالق والسلوك والفكر واألسرة والمجتمع واستقراره، ثم عرض

  : الجة الفقر وھيلمع
 كفالة الموسرین من .٢  . العمل.١

  .األقارب
  . الزكاة.٣

 كفالة الخزانة اإلسالمیة .٤
  .بمختلف مواردھا

 إیجاب حقوق غیر .٥
  .الزكاة

 الصدقات االختیاریة .٦
  .اإلحسان الفردي

  
ل  أنھ ال بد من نظام اإلسالم ومجتمع اإلسالم الذي یزید اإلنتاج ویقلالباحثوضح أثم 

 وأن الفقراء لیسوا طبقة في ،وضح كذلك أن نظام اإلسالم كل ال یتجزأأ و،الفقراء
  .اإلسالم ویجب أن تكون كرامة الفقیر مصونة

  
  ) ١٩٩٦(دراسة األشقر  .٢

ن ّبیوقد ، )أو مصرف العاملین علیھا( إدارة والي مال الزكاة :بعنوانوھي 
 الزكاة والكفاءات العاملة في الباحث األعمال التي تدخل في اختصاص العاملین على

إدارة والي الزكاة والصفات والشروط التي نص الفقھاء على اشتراطھا في العاملین 
على الزكاة وحكم تنصیب والة الزكاة ثم تطرق الباحث إلى حكم إقامة بیوت للزكاة 
وتأثیثھا من أموال الزكاة وأجرة العاملین على الزكاة ووجھ استحقاق عمال الزكاة 
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ًصیبا من أموال الزكاة وتعرض الباحث ألقوال أھل العلم في المقدار الذي یستحقھ ن
العاملون علیھا، ثم بین الباحث األحوال التي یسقط فیھا سھم العاملین علیھا ثم وضح 
مسؤولیة عامل الزكاة عن أموال الزكاة، ووضع الباحث أضواء على اآلداب التي 

ال الزكاة والذب عنھم ومراقبتھم ومحاسبتھم یجب على والي الزكاة من حمایة عم
  .ًوفي نھایة البحث خصص الباحث مبحثا عن ھدایا العمال ورشوتھم

  
  )١٩٩٧(دراسة العوران  .٣

لقد و"  نظرة اقتصادیة- سر التفصیل في مصارف الزكاة: "وھي بعنوان
ًخلصت الدراسة إلى أن التفصیل في أوجھ إنفاق الزكاة إنما جاء لیحقق عددا من 

  :األھداف وھي
 بالمعنى الشمولي األكثر االجتماعیةإرشاد المجتمع المسلم إلى عدد من القضایا  .١

أولویة في المعالجة لما لھذه القضایا من عالقة وثیقة ببناء وتنمیة قدرات 
  .المجتمع

ًإن ضمان بناء وتنمیة قدرات المجتمع المسلم یتحقق أوال على مستوى الفئات  .٢
 وھذا ما یسمى ،ة فیھا، ولھذا ال بد من حمایة حقوقھاالتي حصر توزیع الزكا

 .بالحق الخاص في أموال الزكاة
إن ضمان بناء وتنمیة قدرات المجتمع المسلم یكتمل تحقیقھ على المستوى الكلي  .٣

 ألنھ المنتفع غیر ،واالجتماعي، ولھذا فإنھ البد من حمایة حقوق ھذا المجتمع
ِذا ما یسمى بالحق العام، وتنبع أھمیة ھذا مباشر من توزیع حصیلة الزكاة، وھال

ًھما من موارد المجتمع المسلم التي ال مًالحق من كون أموال الزكاة تشكل موردا 
بد وأن توجھ إلى عالج القضایا ذات الصلة الوثیقة ببناء وتنمیة قدرات المجتمع 

تھا ًككل اقتصادیا، لما لھذه األموال من دور اقتصادي تنموي من خالل معالج
 .ًلتلك القضایا وخصوصا قضیة الفقر

ووضح الباحث أن كینونة الملكیة العامة لألموال المجبیة ھي التي تجعل ھذه 
األموال تفتقر للحمایة التلقائیة الدائمة التي تتمتع بھا األموال الخاصة مما یجعلھا 

ھناك ما التالعب، ویؤكد الباحث أنھ لو ترك التفصیل فیھا لما كان وعرضة لألھواء 
 وبالتالي الھدف األعلى ولخسر أصحاب ،یضمن بشكل دائم تحقق األھداف الفرعیة

  ً.الحقوق حقوقھم وخسر المجتمع ككل حقھ أیضا
  

 ) ١٩٩٧(دراسة الرفاتي  .٤
معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة اإلسالمیة دراسة : " وھي بعنوان

 التي تھتم بالرفاھیة اإلقتصادأھم فروع اعتبر الباحث علم المالیة العامة من " مقارنة
الجماعیة من حیث السلع الجماعیة والخدمات العامة وعالج البحث موضوع العجز 

یة اإلقتصادفي الموازنة في إطار المفھوم اإلسالمي للمال العام مقارنة مع األنظمة 
 وھدف البحث إلى توضیح الجوانب المختلفة ومواضع التباین في ھذا .األخرى

لمجال بین النظرة اإلسالمیة والفكر الوضعي واعتمد الباحث على المنھج الوصفي ا
  .التحلیلي
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أن النظام المالي اإلسالمي كأي نظام : وتوصل الباحث إلى عدة نتائج من أھمھا
مالي آخر یتكون من ثالثة عناصر رئیسة ھي غرض النظام وأدواتھ والتنظیم الفني 

الشكل العام وھذا التشابھ ظاھري ویتبین ذلك في ولكن ھذا التشابھ في اإلطار و
جوھر عناصر النظام حیث أن األھداف التي یسعى إلیھا النظام المالي واإلسالمي 
أھداف حقیقیة یسھل تحقیقھا واألدوات المالیة في جوھرھا تختلف عن الموجودة في 

اة والخراج األنظمة الوضعیة فاإلیرادات العامة للدولة اإلسالمیة تتكون من الزك
  .والعشور وتأتي الضریبة كمورد استثنائي

كما اعتبر الباحث النفقات العامة أكثر األدوات فعالیة لكونھا تعكس دور الدولة 
ولیتھا ووظائفھا وعن طریقھا یتم التصرف بالمال العام مثل القوامة ومراعاة ؤومس

ي الموازنة  كما توصل الباحث إلى أسباب ظھور العجز ف،األولویة والتخصیص
ي وعدم اتباع اإلقتصادالعامة وھي تزاید حجم النفقات أو عدم اتباع مبدأ الرشد 

األولویات وكذلك ضعف إیرادات الدولة أو عدم فعالیة األسالیب المستخدمة في تعبئة 
المورد وكذلك سیاسة الدولة المالیة والنقدیة ولعالج العجز في الموازنة یتطلب األمر 

ین النفقات واإلیرادات عبر اتباع سیاسة ترشید اإلنفاق والعمل على تقلیل الفجوة ب
  .استحداث موارد جدیدة لتمویل النشاط الحكومي

 المسلمین على إیجاد حلول اإلقتصاد أوصى الباحث بأن یعمل علماء وقد
یة التي تعاني منھا دولھم وأن یقدموا التصور اإلسالمي لحل كل اإلقتصادللمشكالت 

  . الكلياإلقتصادحدا في إطار مشكلة على 
وكذلك أوصى بزیادة االھتمام بدراسة التطبیقات التاریخیة للنظام المالي 

مدى وبراز مدى الرخاء المادي الذي ساد نتیجة تطبیق ھذه المبادئ إاإلسالمي و
  .إمكانیة تكرار مثل ھذه التجارب

لفقراء وبین كذلك ھدفت الدراسة إلى توضیح العالقة بین مصرف الزكاة على ا
االستھالك واالستثمار، ووصفت الدراسة الفقر وأسبابھ التي قسمھا الباحث إلى 

وأسباب غیر ذاتیة مثل ) كبر السن وصغر السن واإلعاقة(أسباب ذاتیة مثل 
، وتحدث )محدودیة الدخل واإلفالس والبطالة الھیكلیة والدوریة والمقنعة المؤقتة(

نفاق لكل حالة من حاالت الفقر المذكورة، ووضح الباحث عن الطبیعة المتوقعة لإل
ًالباحث أن معالجة الزكاة للفقر على عالقة وثیقة جدا بمعالجة قضایا أخرى على 
رأسھا الجھل والجوع والمرض والجریمة، ووضحت الدراسة أن كل من یعتقد أن 

 یعكس الدور الذي یتوقع للزكاة أن تؤدیھ ینبع من تقدیمھا الفتات للفقراء وإنما
تصورات خاطئة مبنیة على افتراضات خاطئة وھذا التصور یؤدي إلى تشویھ صورة 
ًالزكاة والدور اإللھي المرسوم لھا ذلك ألنھ ال یعطیھا بصراحة ووضوح دورا یزید 

لع بھ مؤسسات البر واإلحسان، وأشار الباحث إلى أن تحقیق طعن ذلك الذي تض
عة أصحاب القرار بأن التعامل مع الزكاة البد ًالزكاة لدورھا یجب أن یحقق أوال قنا

وأن یكون على أساس مؤسسي، وال بد للدولة من تحمل مسؤولیاتھا نحو بناء وتنظیم 
الزكاة كمؤسسة اقتصادیة واجتماعیة وإعداد الكوادر المؤھلة على إداراتھا والتعامل 

ًمعھا جبایة وتوزیعا وفقا لتعالیم الكتاب والسنة، وأداء ھذه ال مؤسسة، على الجانب ً
ًالفني، سیكون مرھونا بقدرة العاملین فیھا على توعیة المجتمع بأھمیة الزكاة دینیا  ً
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ًواقتصادیا واجتماعیا والعمل على دراسة حاالت الفقر، ومن ثم توزیع حصیلة  ً
  .مصرف الفقراء على ھؤالء كل حسب حاجتھ

  
 ):١٩٩٩(دراسة العوران  .٥

ي التنموي للزكاة من خالل معالجتھا لقضیة اإلقتصادالدور : "وھي بعنوان
  .الفقر

 نھضي التنموي الذي یمكن للزكاة أن تاإلقتصادھدف البحث إلى دراسة الدور 
بھ في مجتمع یأخذ بنظام اقتصادي إسالمي من خالل معالجتھا لقضیة الفقر، وأن 

 وإحسان، كذلك ھدفت الدراسة إلى توضیح العالقة بین القضیة لیست قضیة بر
مصرف الزكاة على الفقراء وبین االستھالك واالستثمار، ووصفت الدراسة الفقر 

 ،)كبر السن وصغر السن واإلعاقة(وأسبابھ التي قسمھا الباحث إلى أسباب ذاتیة مثل 
محدودیة الدخل واإلفالس لكل حالة من حاالت الفقر (وأسباب غیر ذاتیة مثل 

ًلفقر على عالقة وثیقة جدا بمعالجة لالمذكورة، ووضح الباحث أن معالجة الزكاة 
قضایا أخرى على رأسھا الجھل والجوع والمرض والجریمة، ووضحت الدراسة أن 
كل من یعتقد أن الدور الذي یتوقع للزكاة أن تؤدیھ ینبع من تقدیمھا الفتات للفقراء إنما 

 وھذا التصویر یؤدي إلى ،یعكس تصورات خاطئة مبنیة على افتراضات خاطئة
 ذلك ألنھ ال یعطیھا بصراحة ،یھ صورة الزكاة والدور اإللھي المرسوم لھاتشو

وأشار الباحث ،  بھ مؤسسات البر واإلحسانتنھضًووضوح دورا یزید عن ذلك الذي 
ًإلى أن تحقیق الزكاة لدورھا یجب أن یحقق أوال ھو قناعة أصحاب القرار بأن 

سي وال بد للدولة من تحمل التعامل مع الزكاة ال بد وأن یكون على أساس مؤس
مؤسسة اقتصادیة واجتماعیة وإعداد بوصفھا مسؤولیاتھا نحو بناء وتنظیم الزكاة 

ًالكوادر المؤھلة على إدارتھا والتعامل معھا جبایة وتوزیعا وفقا لتعالیم الكتاب  ً
ً الجانب الفني سیكون مرھونا بقدرة العاملین فیھا منوالسنة، وأداء ھذه المؤسسة 

ًتوعیة المجتمع بأھمیة الزكاة دینیا واقتصادیا واجتماعیا والعمل على دراسة على  ً ً
  .حاالت الفقر، ومن ثم توزیع حصیلة مصرف الفقراء على ھؤالء كل حسب حاجتھ

  
 )٢٠٠٠(دراسة عنبر  .٦

  " عالج مشكلة الفقر من منظور قرآني: "وھي بعنوان
  :لقد وضع الباحث عدة أھداف لبحثھ منھا

  .اإلعجاز التشریعي للقرآن من خالل عالجھ لمشكلة الفقربیان روعة  .١
ًتركیز الضوء على وسائل الوقایة من الفقر من وحي القرآن تجنبا للوقوع في ھذه  .٢

 .المشكلة
 .إثبات عجز المذاھب الوضعیة وفشلھا في عالج مشكلة الفقر .٣
 .إبطال المزاعم القائلة بأن مشكلة الفقر داء ال دواء لھ .٤
ن اإلسالم ال ینظر إلى مشكلة الفقر على أنھا مرض أصیل في التنبیھ على أ .٥

 ، بل ینظر إلیھا على أنھا عرض طارئ یزول بزوال أسبابھ،المجتمع اإلسالمي
ًولقد وضع الباحث فصال كامال للمقارنة بین اإلعجاز القرآني والعجز البشري في  ً



  ]٦٧ [الرفاتيدكتور 
 

مشكلة الفقر بین حل مشكلة الفقر، كما تطرق إلى واقع تطبیق الحلول القرآنیة ل
 :وصل الباحث لعدة نتائج نذكر منھاالماضي والحاضر ولقد ت

 أن یوفر حد ى وھو یرتقي درجات الغنيیوجب التشریع القرآني على الغن .١
الكفایة للفقراء والمحتاجین من حولھ، وأن یراعي واجب المساھمة في 

  .النھوض بأفراد ھم بحاجة إلى مساعدتھ
لى المال على أنھ ملك   تعالى وأنھ مخلوق لعباده ینظر التشریع اإلسالمي إ .٢

ًجمیعا وعلى ھذا فإن حد الكفایة لكل فرد في المجتمع اإلسالمي مطلب فردي 
 .ال مناص منھ

إبطال المزاعم القائلة بأن الفقر داء ال دواء لھ حیث ثبت لدینا أن الفقر مرض  .٣
 .اجتماعي یمكن محاصرتھ ومعالجتھ والقضاء علیھ

  : الباحث بعدة توصیات كان من أھمھاكما خرج
 وذلك ،فتح أبواب العمل على مصاریعھا أمام الفقراء والعاطلین عن العمل  . أ

بإنشاء المصانع واستصالح األراضي الزراعیة وفتح أبواب العمل 
الھادفة لتمكین وتنظیم عملھا في إطار االرتقاء  .الشریف والكسب الحالل

 . عامٍوالمجتمع الفلسطیني بشكل خاص، ٍجتمع المدني الفلسطیني بشكلبالم
 

 )٢٠٠٥(دراسة الھندي . ٧
یة في اإلقتصادتقییم دور المنظمات األھلیة في عملیة التنمیة " :بعنوانوھي 

  .دراسة حالة قطاع غزة" فلسطین
  :ومن أھم النتائج التي توصل إلیھا الباحث

 تنمویة شاملة أدت عفویة البرامج التي تقوم بھا المنظمات وعدم ارتباطھا بخطة .١
  .إلى تشتیت جھودھا

ضعف التنسیق بین الجمعیات األھلیة العاملة في فلسطین وبین الجمعیات األھلیة  .٢
 .والسلطة الفلسطینیة سبب من أسباب فشل الجمعیات في تحقیق التنمیة

انتماء عدد كبیر من الجمعیات األھلیة في قطاع غزة لألحزاب السیاسیة أدى إلى  .٣
رجة األولى ودخولھا في صراعات حزبیة ومن ثم أبعدھا عن جوھر تسیبھا بالد

 .عملھا
عدم وجود عالقة واضحة بین القطاع األھلي والقطاع الخاص أدى في معظم  .٤

الحاالت إلى تبدید الجھود، كما أن الباحث عرض العدید من التوصیات كان من 
 :أھمھا

ة في قطاع غزة الطابع یجب أن یأخذ التنسیق بین الجمعیات األھلیة العامل. أ
المھني بمعنى أنھ یجب أن یكون ھناك تنسیق في تقسیم األدوار وتفعیل عملیة 

  .االتصال والحوار بدل سیاسة المناصرة غیر المجدیة
یجب أن یرتبط عمل المنظمات األھلیة العاملة في فلسطین ببرامج تنمویة . ب

ًاجات التنمویة بعیدا عن حتیالًمنظمة یتم إعدادھا وفقا لمتطلبات المجتمع وا
 . العفویة وسیاسة ردود األفعال
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 وكذلك لم ، للحلول العملیة للتنمیةًا أنھ لم یعرض برنامجویؤخذ على الباحث
ھمة ورئیسة في عملیة التنمیة في البالد اإلسالمیة وما مأداة بوصفھا یتطرق للزكاة 

تھا في الجمعیات العاملة في ھو دورھا وأثرھا في التنمیة والحد من الفقر وكیفیة إدار
  .فلسطین بشكل خاص

  
 )٢٠٠٦(الرفاتي دراسة . ٨

 أنھاب الباحث الزكاة وصف" مقترح لتنظیم وإدارة أموال الزكاة: "وھي بعنوان
ي والمالي وكیفیة استفادة اإلقتصادرھا في المجال االجتماعي وودلھا أداة مالیة 

ھل یؤثر التنظیم اإلداري ألموال : ثكانت مشكلة البحوالمسلمین من ھذه الفریضة، 
الزكاة في تحقیقھا ألھدافھا ومدى مساھمة التنظیم اإلداري في إبراز السیاسة المالیة 

  .لإلسالم
وتحدث الباحث عن نشأة دیوان بیت المال في اإلسالم وكذلك أمثلة لبعض 

ایة  وعرض الباحث في نھ،المؤسسات واللجان العاملة في فلسطین على جمع الزكاة
  .البحث بعض الموازنات المقترحة ألنواع الزكاة

  
  منھجیة الدراسة

 ألنھ المنھج األكثر ،استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي في الدراسة
مة في مثل ھذا النوع من البحوث، كما تم الحصول على المعلومات الثانویة عن ءمال

میة متخصصة محكمة طریق الكتب والمراجع العلمیة والدوریات من مجالت عل
والدراسات المتعلقة بالموضوع، كما تم الحصول على المعلومات األولیة عن طریق 

 SPSS" (Statistical( باستخدام البرنامج اإلحصائي  التي تم تحلیلھااالستبانة
Program for Social Sciences "وتتكون ھذه المنھجیة من اآلتي:  

ً   :أتي ما ی الدراسة النظریة وتشمل على- ًأوال◌
   دور الزكاة في عالج مشكلة الفقر.١

ًلقد فرض هللا للفقراء حقا معلوما في أموال األغنیاء، وفریضة ثابتة والفقراء . ً
والمساكین ھم أول من تصرف لھم الزكاة وتكون األولویة للفقراء والمحتاجین من 

ً ا ضخمًا زكاة األموال مورددوتع) Memon Ali, 1995(األقارب بالنسبة للمزكي 
لعالج الفقر وللزكاة مكانة عظیمة في اإلسالم، فھو سبق الزمن في عالج مشكلة 

دون ثورة وال مطالبة، بل كانت من صلب أصولھ وأحد من الفقر ورعایة الفقراء 
 ّنيبُ"ففي حدیث ابن عمر أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال . خمسأركانھ وعباداتھ ال

 ال إلھ إال هللا وأن محمد رسول هللا وإقامة الصالة شھادة أن: اإلسالم على خمس
القرضاوي،   (".ًسبیالوإیتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع إلیھ 

ومن الجدیر ذكره أن معظم الدیانات تدعو إلى الصدقة، ولكن اإلسالم جعلھا ) ١٩٨٦
 وبھذه ،غنيفریضة ومشاركة الفقیر مع الغني في أموالھ، وھي امتحان عملي لل

  .(Galwash, Ahmad)خوة الحقیقیة بین الغني والفقیر الطریقة تبنى األ
  
 آثار الزكاة على الفرد والمجتمع. ٢
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: بالشكل اآلتيثار متعددة على المجتمع والفرد وھي آللزكاة 
(Hammudah,1990)  

  . الزكاة تزكیة للمالد تع.أ
  .ا الزكاة تطھر النفس من داء البخل والشح وتزكیھ.ب
الزكاة القلب من الحقد والحسد والغیرة وبھا یتخلص المجتمع من الطبقیة تصفي  .ت

  .وتعالج النفوس المریضة
 الزكاة شكل صحي لألمان الداخلي ضد الطمع والنزاع االجتماعي والتجاوز على .ث

  .حق الغیر
  مجتمع  الزكاة أدلة حیة بین الروح اإلنسانیة والتفاعل اإلیجابي بین األفراد وال.ج
  .الزكاة تعبر عن فلسفة عامة في اإلسالم تتبنى الوسطیة واالعتدال. ح
ّ  الزكاة تخفیف من معاناة الفقراء والمحتاجین في المجتمع، ویجب على المحتاج أال.خ

  .ًیعتمد علیھا كلیا وإنما یعمل قدر المستطاع
  
 ) ١٩٩٩منصور، (ي اإلقتصاددور الزكاة في الحد من الركود . ٣

ي ھو نقص الطلب اإلقتصادلركود ل أن السبب الرئیس اإلقتصادعلماء یرى 
الفعال، ومن مظاھره زیادة المخزون من السلع والبضائع وعدم وفاء التجار 

 إحجام المؤسسات المالیة عن تمویل األنشطة عن ًفضالبالتزاماتھم المالیة، 
" نزیك" المشھور اإلقتصادوعلى الرغم من الحلول التي وضعھا عالم  .یةاإلقتصاد

بضرورة التدخل من أجل التأثیر في حجم الطلب الكلي من خالل عدة وسائل منھا 
 إال أنھ لم ،خفض الفائدة وزیادة اإلنفاق الحكومي واالستثماري وتخفیض الضرائب

ي، وعند توجھ الباحثین إلى اإلقتصاد حل مشكلة الركود فيتنجح دول العالم 
ي اإلقتصاد أحد الوسائل التي وضعھا للحد من الركود  اإلسالمي وجدوا أناإلقتصاد

الزكاة، فلذلك أوصى اإلسالم المكلف بتثمیر أموال الزكاة، لیدفع الزكاة من ربحھ 
فیحافظ على رأسمالھ ویعمل على تنمیتھ، كما حذر من اكتناز المال الذي یؤدي إلى 

  .ي، فالزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المالاإلقتصادالركود 
  
 ) ١٩٨٠عبد السالم، (أثر الزكاة في توزیع الدخل والثروة . ٤

 للفقیر، فمنفعة الوحدة الحدیة األخیرة للدخل ىالزكاة من الغني وتعطتؤخذ 
 من ھنا فإن نقل الزكاة ، من منفعة الوحدة الحدیة للدخل عند الفقیرأقلبالنسبة للغني 

خسارة الغني وینتج عن ذلك منفعة ًمن الغني إلى الفقیر یسبب كسبا للفقیر أكثر من 
للمجتمع ككل بإعادة توزیع الدخل، وھذا من شأنھ أن یرفع المیل الحدي لالستھالك 

 یترتب علیھ زیادة الدخل القومي بكمیة ممامن اإلنفاق بدوره عند الفقراء، الذي یزید 
، فقراءنھ كلما تم تحویل الزكاة من األغنیاء إلى الإومن ھنا یمكن القول . مضاعفة

یضمن مستوى طلب فعال یشجع على استثمارات إضافیة وجذب عدد كبیر فإن ذلك س
  . ياإلقتصادمن العمالة فتسھم في الحد من البطالة والركود 

ومن مصارف الزكاة مصرف الغارمین وھم المدینون الذین لزمتھم دیونھم 
ن أجل اإلصالح وعجزوا عن سدادھا ولم یكن دینھم في معصیة، أو الذین استدانوا م
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 ومن تعرض ھ مصنعفبین الناس، وھذا المصرف یشمل من احترق متجره أو تل
 مزاولة حرفتھ أو علىإلمالق وفاقة بعد غنى ویسر، فالزكاة تمكن من لھ حرفة 

 الوطني من تحویل الطاقات اإلقتصاد یعود النفع على من ثم و،تجارتھ أو زراعتھ
 اإلنفاق الذي یؤدي علىًل األفراد یخلق طلبا المعطلة إلى طاقات منتجة، وكذلك دخ

  ).World Bank, 1996 (اإلقتصادإلى زیادة االنتاج وبالتالي إنعاش 
  

 ) ٢٠٠٣الراوي، (مشكلة البطالة والفقر . ٥
إن وظیفة الزكاة الصحیحة تمكین الفقیر من إغناء نفسھ بنفسھ، بحیث یكون لھ 

لزكاة تعین كل من ھو قادر على مصدر دخل ثابت یغنیھ عن طلب المساعدة، فا
ًاإلنتاج، فتشغل الطاقات العاطلة وتقضي على البطالة تدریجیا، وللزكاة دور في 

فالزكاة .  یة واالجتماعیةاإلقتصادتنشیط وتنمیة المجتمع اإلسالمي في كافة المجاالت 
 في السیاسة المالیة من خالل تحقیق  الكلي لھا دور أساساإلقتصادعلى مستوى 

مستویات المناسبة من األسعار، وتكییف نمط االستھالك بتوفیر القدر الالزم من ال
  .الئقمعیشي السلع والخدمات التي تكفل مستوى 

السیاسة النقدیة على تنظیم السیولة العامة لالقتصاد بھدف المحافظة على تقوم 
ا على صعید أم. ًمستوى العمالة الكاملة والتخفیف من البطالة وخدمة المجتمع تنمویا

 الجزئي فإن الزكاة تؤثر على دخل وثروات المكلفین على أثمان عوامل اإلقتصاد
االنتاج والمنتجات والعرض والطلب في السوق ومرونتھا، ویرى األمریكیون أن 
الحل الممكن للقضاء على الفقر ھو تزوید الناس بالفرص المتساویة إلیجاد المصادر 

وھذا ما  ،(Sillivan & Thoripson, 1991)ـدل ر بالعادـاألكثر من توزیع ھذه المص
الرغم من اعتماد تنظیم الزكاة جبایة على أثبتتھ بعض التجارب في الدول العربیة ف

 من خالل القوانین والتشریعات والتعلیمات اإلداریة والتنفیذیة الخاصة ًاوتوزیع
 - السودان-لسعودیة ا- البحرین-األردن(یة اآلتبفریضة الزكاة في الدول العربیة 

، باإلضافة إلى المؤسسات الخیریة والجھود ) الیمن- مصر- لیبیا- الكویت-العراق
 مشكلتي الفقر والبطالة، ویعود ذلك إلى عدة  على أنھا لم تنجح في القضاءّالفردیة، إال
  .)Amartya, 1997(أسباب منھا 

  . ضعف الوازع الدیني وغیاب الوعي بأحكام الزكاة.أ
ًق التقلیدیة في توزیع الزكاة، وعدم االھتمام بشؤون الفقراء تأھیال وتدریبا ائرالط. ب ً

  . ورعایة
 ھنفس  اعتماد مؤسسات الزكاة على التدفقات النقدیة والعینیة وتصریفھا في الوقت.ت

  ً.جبایة وتوزیعا
  ق اإلنفاق وتنویع أسالیبھا بین األفراد والمؤسسات المختصةائ اختالف طر.ث
  .الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الزكاةنقص . ج

   :یةتلمشاكل من خالل الوسائل اآلویمكن عالج ھذه ا
)htm.alzakat\net.a55.www://http(  

ًمام بمؤسسات الزكاة علما وعمالاالھت .١ ً.  
 .تنسیق الجھود بین بیوت الزكاة .٢
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 .ھانیوتحس  إدارات الزكاةثتحدی .٣
 .رفع كفاءة القوى البشریة العاملة في مؤسسات الزكاة .٤
 .یةاإلقتصادتدریب الكوادر في النواحي الفقھیة واإلداریة و .٥
 .نشر فقھ الزكاة في المجتمع المسلم بكافة الوسائل .٦
الدراسة العلمیة والمیدانیة الحتیاجات المستحقین وتوزیع الزكاة حسب  .٧

 .األولویات
 .أموال الزكاةالعمل على تثمیر  .٨
 .وضع آلیة تمكن الفقراء من إعالة أنفسھم طوال حیاتھم .٩
 .جة من خالل تعلیمھم مھنة أو حرفةتأھیل األسر المحتا .١٠
 .تقدیم األدوات والمعدات أو التأھیل العلمي للفقراء .١١
 .توفیر فرص عمل للقضاء على البطالة .١٢
 .تعریف الناس بفرض الزكاة وقصدھا وھدفھا .١٣

دى كفاءة المؤسسات العاملة في مجال الزكاة على إدارة وجوھر العالج ھو م
ق المثلى، وتوعیة المسلمین ائوتنظیم أموال الزكاة، واستغالل ھذه األموال بالطر

بمقاصد الزكاة وأھدافھا حتى تزداد حصیلة الزكاة، وھكذا تستطیع المؤسسات الحد 
  .من ظاھرة الفقر والقضاء علیھا

  
  
 اة تكافح الفقرالزك. ٢

 ملیون طفل ١٢ ذكر تقریر لمنظمة الصحة العالمیة بأن ١٩٩٥ سنة في
 وتنتج الوفاة ،ًیموتون سنویا في الدول النامیة قبل أن یبلغوا سن الخامسة من عمرھم

ومكافحة الفقر المدقع ھا إذا توافرت الموارد الالزمة، من أمراض متعددة یمكن تجنب
 لتحسین الحالة الصحیة لم ضروريخمسة أشخاص في العاالذي یعاني منھ واحد من 

 التقریر أن الفقر ھو السبب الرئیس وراء عدم توفر المیاه ظھروی. في العالم الثالث
 ملیون طفل ٢٠٠النظیفة والظروف الصحیة السلیمة وعدم توفر األدویة وھناك 

ن الجوع الذي یستمر لبضعة أشھر یؤدي إلى أیعاني من سوء التغذیة بسبب الفقر، و
بیر في سكر الدم ویؤدي إلى تظاھرات دماغیة والضعف واالقتالع وعدم نقص ك

  .)Lister, R. 1990(التوافق الحركي والھزال الشدید 
  

   الدراسة التطبیقیة-ً ثانیا
إضافة للمنھج الوصفي التحلیلي والمنھج العلمي اللذین تناولتھما ھذه الدراسة 

إدارة وتنظیم أموال مجاالت مساھمة  یتعلق بمدى ًا تطبیقیًافإن لھذه الدراسة بعد
  . ظاھرة الفقر في قطاع غزةنمالزكاة وأثرھما في الحد 

  مجتمع الدراسة
یتكون مجتمع الدراسة من العاملین في الوظائف العلیا في المؤسسات الخیریة 

 مدیر اللجنة - المدیر المالي-المدیر التنفیذي(وھم  العاملة في مجال الزكاة،
  .موظف) ١٠٢(لغ حجم مجتمع الدراسة ویب) االجتماعیة
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  عینة الدراسة
موظف، ھي ) ١٠٢(تم اختیار العینة بالكامل من مجتمع الدراسة وحجمھا 

 مدیر اللجنة - مدیر مالي-مدیر تنفیذي(عینة طبقیة تمثلت في الوظائف العلیا وھي 
وبعد استبانة، ) ٩١(، وتم استرداد انات علیھم، وقد تم توزیع االستب)االجتماعیة

 وعدم تحقیق فیھااستبانات لعدم جدیة اإلجابات ) ٥(تفحص االستبانات تم استبعاد 
، وبذلك یكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة ھاالشروط المطلوبة لإلجابة علی

  .استبانة) ٨٦(
  أداة الدارسة

انة إلى إحدى أدوات الدراسة، وقد تم تقسیم االستببوصفھا تم استخدام االستبانة 
  :وعلى النحو اآلتيمجاالت ) ٥(

  . فقرة٢٠ یتناول الكفاءة اإلداریة والتنظیمیة، ویتكون من :المجال األول
  . فقرة١١ یتناول التنسیق والسیاسات الموجھة للعمل، ویتكون من :المجال الثاني
  . فقرات١٠ یتناول اإلعداد والتدریب والتطویر، ویتكون من :المجال الثالث
  . فقرة١٦تناول الموارد واألنشطة، ویتكون من  ی:المجال الرابع

  . فقرة١٧ یتناول دور الزكاة في الحد من الفقر، ویتكون من :المجال الخامس
  ھاصدق االستبانة وثبات

 .قام الباحث بالتأكد من صدق فقرات االختبار بطریقتین: صدق فقرات االختبار -
  انة صدق االستب.١

 من فرادأ) ١٠(من المحكمین تألفت من عرض الباحث االختبار على مجموعة 
أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة التجارة والشریعة بالجامعة اإلسالمیة وجامعة 

، وقد استجاب اإلقتصاداألزھر بغزة متخصصین في اإلدارة والشریعة واإلحصاء و
 وقام بإجراء ما یلزم من حذف وتعدیل في ضوء ،الباحث آلراء السادة المحكمین

وقد قبلت الفقرات إذا وافق علیھا أكثر  .نموذج تم إعدادهأاتھم بعد تسجیلھا في مقترح
من المحكمین، ورفضت إذا ) ٨-٥(محكمین، وعدلت إذا وافق علیھا من ) ٨(من 

محكمین، وبذلك خرج االختبار في صورتھ النھائیة لیتم ) ٤( من أقلوافق علیھا 
  .تطبیقھ على العینة االستطالعیة

  
  تساق الداخلي لفقرات االختباراإل صدق .٢

قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االختبار على عینة الدراسة البالغة 
، وذلك بحساب معامالت االرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمجال التابع ًا فرد٢٥
  .لھ

  
  المجال األول
جال الثالث  معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات الم١جدول یبین ال

تباط المبینة والتي تنحصر بین والدرجة الكلیة لفقراتھ، والذي یبین أن معامالت االر
  .٠.٨٤٠ و ٠.٤٠٧
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، ٠.٣٩٦ والتي تساوي ٢٣ودرجة حریة ) ٠.٠٥( دالة عند مستوى داللة 
  .ال الثالث صادقة لما وضعت لقیاسھج فقرات المدوبذلك تع

  
  ١جدول ال

  قرة من فقرات المجال والدرجة الكلیة لفقراتھمعامالت االرتباط بین كل ف
معامل   الفقرة  سلسلت

  االرتباط
مستوى 
  المعنویة

  ٠.٠٠١  ٠.٦٥١  تعد المؤسسة موازنة خاصة للزكاة كل عام  ١
  ٠.٠٠١  ٠.٦٥٤  یوجد في المؤسسة ھیكل إداري خاص بالزكاة  ٢
  ٠.٠٠٣  ٠.٥٧٦  تھتم المؤسسة بالمشاریع التنمویة  ٣
  ٠.٠٣٢  ٠.٤٣٨  بالمشاریع االنتاجیةتھتم المؤسسة   ٤
  ٠.٠٢٢  ٠.٤٦٥  تضع المؤسسة خطة للوصول لالكتفاء الذاتي  ٥
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٧٦  تتوقع المؤسسة زیادة إیرادات الزكاة في السنوات القادمة  ٦
  ٠.٠٤٣  ٠.٤٠٧  للمؤسسة معاییر لتوزیع الزكاة على مستحقیھا  ٧
  ٠.٠١٥  ٠.٤٩٠  المؤسسة توزع الزكاة وفق موازنة سنویة  ٨
ًتدرس المؤسسة علمیا ومیدانیا احتیاجات المستحقین للزكاة  ٩ ً  ٠.٠٠٢  ٠.٥٧٩  
  ٠.٠٠١  ٠.٦٣٤  لدى المؤسسة معاییر لتوزیع الزكاة على مصارفھا  ١٠
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٢٧  یوجد في المؤسسة صندوق مستقل لجبایة الزكاة  ١١
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٦٨  یتمیز أداء العاملین في مجال الزكاة في المؤسسة بالكفاءة  ١٢
  ٠.٠٠٢  ٠.٥٩٧  ستغالل األمثل ألموال الزكاةالالمؤسسة تقوم با  ١٣
  ٠.٠١٢  ٠.٥٠٣  ًالظروف السیاسیة تقف عائقا أمام المؤسسة وإدارة الزكاة بكفاءة  ١٤
  ٠.٠٠٣  ٠.٥٧٢  لدى المؤسسة مدقق حسابات داخلي   ١٥
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٩٧  لدى المؤسسة مدقق حسابات خارجي  ١٦
  ٠.٠٠١  ٠.٦٢٤  تشرف وتوجھ العاملین في الزكاة عند جبایتھاالمؤسسة   ١٧
  ٠.٠٠٠  ٠.٨٤٠  للمؤسسة لجنة رقابة تتابع الجانب الشرعي للزكاة  ١٨
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٥٨  للمؤسسة لجنة رقابة تتابع الجانب اإلداري للزكاة  ١٩
  ٠.٠٠٣  ٠.٥٩٣  تقدم المؤسسة حوافز للعاملین في جبایة الزكاة  ٢٠

  ٠.٣٩٦ تساوي ٢٣ ودرجة حریة ٠.٠٥عند مستوى داللة  الجدولیة rقیمة 
  

  المجال الثاني
 معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الرابع ٢جدول الیبین و

 المبنیة والتي تنحصر بین والدرجة الكلیة لفقراتھ، والذي یبین أن معامالت االرتباط
 من أكبر المحسوبة r قیمة ، وكذلك)٠.٠٥( دالة عند مستوى داللة ٠.٧٧٧ و٠.٤٢٧

 ٠.٣٩٦ والتي تساوي ٢٣ ودرجة حریة ٠.٠٥ الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 
  . فقرات المجال الرابع صادقة لما وضعت لقیاسھدوبذلك تع

  
  ٢جدول ال

  معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلیة لفقراتھ
معامل   الفقرة  سلسلت

  االرتباط
مستوى 
  المعنویة
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  ٠.٠٠١  ٠.٦٢٧   وتضعھا في صندوق موحد بین مؤسسات الزكاةتجبي المؤسسة الزكاة  ١
  ٠.٠٢٩  ٠.٤٣٧  تنسق المؤسسة مع مثیالتھا عند إنشاء المشاریع  ٢
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٨٧  تضع المؤسسة سیاسة موحدة لتوزیع الزكاة مع مثیالتھا  ٣
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٢١  ةتتصف سیاسة المؤسسة مع مثیالتھا بالتكاملی  ٤
  ٠.٠٣٣  ٠.٤٢٧   المؤسسة من ذوات التخصصدتع  ٥
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٧٧  توجد قاعدة بیانات موحدة بین المؤسسة ومثیالتھا  ٦
  ٠.٠٠٤  ٠.٥٥٣  تعمل المؤسسة في مناطق جغرافیة محددة  ٧
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٨٩  حققت المؤسسة أھدافھا من خالل الزكاة  ٨
  ٠.٠٠٢  ٠.٥٩٨  تمرتحدث المؤسسة إدارات الزكاة بشكل مس  ٩
  ٠.٠٠٢  ٠.٥٩٠  تسعى المؤسسة للحد من االزدواجیة بین المؤسسات  ١٠
  ٠.٠٠١  ٠.٦٣٩  تنسق المؤسسة مع وزارة الشؤون االجتماعیة  ١١
  ٠.٣٩٦ تساوي ٢٣ ودرجة حریة ٠.٠٥ الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة 

  
  المجال الثالث

 فقرة من فقرات المجال الخامس یبین معامالت االرتباط بین كلف ٣جدول الأما 
والدرجة الكلیة لفقراتھ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة والتي تنحصر بین 

 من أكبر المحسوبة rوكذلك قیمة  ٠.٠٥، دالة عند مستوى داللة ٠.٨٩٣ و ٠.٥٢٩
، ٠.٣٩٦ والتي تساوي ٢٣ ودرجة حریة ٠.٠٥ الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

  . فقرات المجال الخامس صادقة لما وضعت لقیاسھدعوبذلك ت
  

  ٣جدول ال
  معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلیة لفقراتھ

مستوى   معامل االرتباط  الفقرة  سلسلت
  المعنویة

  ٠.٠٠١  ٠.٦١٦  لتكنولوجیا عبر حوسبة المعلومات والبیاناتاتواكب المؤسسة   ١
  ٠.٠٠٥  ٠.٥٤٦   وسائل التكنولوجیا الحدیثة في مكاتبھاتستخدم المؤسسة  ٢
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٩١  تسعى المؤسسة بشكل مستمر لتطویر أداء العاملین  ٣
  ٠.٠٠٠  ٠.٨٩٣  ًتقوم المؤسسة بتدریب الموظفین فقھیا  ٤
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٨٣  ًم المؤسسة بتدریب الموظفین إداریاتقو  ٥
  ٠.٠٠٧  ٠.٥٢٩  ًتقوم المؤسسة بتدریب الموظفین اقتصادیا   ٦
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٨٨  تقدم المؤسسة حوافز للعاملین في جبایة الزكاة  ٧
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٥٠  یوجد في المؤسسة مكان مھیأ ومجھز للعاملین في الزكاة  ٨
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٩٥  تشعر بالرضا عن أداء مؤسستك  ٩
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٧٦  وفق معاییر على تختار المؤسسة الموظفین في الزكاة   ١٠

  ٠.٣٩٦ تساوي ٢٣ ودرجة حریة ٠.٠٥ولیة عند مستوى داللة  الجدrقیمة 
  

  المجال الرابع
 معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال السادس ٤جدول الیبین 

والدرجة الكلیة لفقراتھ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة والتي تنحصر بین 
 من أكبر المحسوبة rوكذلك قیمة ) ٠.٠٥(داللة ، دالة عند مستوى ٠.٨٨٣ و ٠.٤١١
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، ٠.٣٩٦ والتي تساوي ٢٣ ودرجة حریة ٠.٠٥ الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 
  . فقرات المجال السادس صادقة لما وضعت لقیاسھدوبذلك تع

  
   ٤جدول ال

   معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلیة لفقراتھ
معامل   الفقرة  سلسلت

  رتباطاال
مستوى 
  المعنویة

  ٠.٠١٢  ٠.٤٩٦  تجني المؤسسة أغلب الزكاة في رمضان  ١
  ٠.٠٠١  ٠.٦٣٢  توزع المؤسسة أغلب زكاتھا في شھر رمضان  ٢
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٥٤  تجبي المؤسسة أغلب زكاتھ في رمضان  ٣
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٩١  توزع المؤسسة الزكاة على مدار العام  ٤
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٥٨  یة للزكاةاإلقتصاد القضایا الفقھیة تدعم المؤسسة جھود العلماء لدراسة  ٥
  ٠.٠١٠  ٠.٥٠٨  تعتمد المؤسسة على التمویل الخارجي للزكاة  ٦
  ٠.٠٣٨  ٠.٤١٨  تعتمد المؤسسة على التمویل الداخلي للزكاة  ٧
  ٠.٠٠٠  ٠.٨١٩  تنشر المؤسسة فقھ الزكاة في المجتمع بشتى الوسائل  ٨
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٦٧  تقوم المؤسسة بجبایة زكاة المال  ٩
  ٠.٠٠٠  ٠.٨٧٥  تقوم المؤسسة بجبایة زكاة الزروع   ١٠
  ٠.٠٤١  ٠.٤١١  تقوم المؤسسة بجبایة الزكاة الفطر  ١١
  ٠.٠٠٠  ٠.٨٢٤  تقوم المؤسسة بجبایة زكاة اإلبل والماشیة واألغنام  ١٢
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٩٩  تقوم المؤسسة بجبایة عروض التجارة  ١٣
  ٠.٠٠٠  ٠.٨٨٣  "العقارات"ستغالت تقوم المؤسسة بجبایة زكاة الم  ١٤
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٩٢  تقوم المؤسسة بجبایة زكاة األسھم  ١٥
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٩٨  تعد المؤسسة حمالت لجبایة الزكاة   ١٦
  ٠.٣٩٦ تساوي ٢٣ ودرجة حریة ٠.٠٥ الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

  
  سالمجال الخام

رات المجال السابع  یبین معامالت االرتباط بین كل فقرة من فق٥جدول وال
والدرجة الكلیة لفقراتھ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبنیة، والتي تنحصر بین 

 أكبر المحسوبة r، وكذلك قیمة )٠.٠٥(، دالة عند مستوى داللة ٠.٧٧٤ و٠.٤٤٢
 والتي تساوي ٢٣ ودرجة حریة ٠.٠٥ الجدولیة عند مستوى داللة rمن قیمة 

  . لقیاسھتجال السابع صادقة لما وضع الم فقراتد، وبذلك تع٠.٣٩٦
  

  ٥جدول ال
  معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلیة لفقراتھ

معامل   الفقرة  سلسلت
  االرتباط

مستوى 
  المعنویة

  ٠.٠٤٤  ٠.٤٢٤  .تقدم المؤسسة األدوات والمعدات للفقراء  ١
  ٠.٠٢٨  ٠.٤٤٠  .توزع المؤسسة الزكاة حسب األولویات  ٢
  ٠.٠١٢  ٠.٤٩٦   طوال حیاتھممتضع المؤسسة آلیة لتمكن الفقراء من إعالة أنفسھ  ٣
  ٠.٠٠٣  ٠.٥٦٨  تؤھل المؤسسة األسر المحتاجة من خالل تعلیمھم حرفة  ٤
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٠٦  تقدم المؤسسة التأھیل العلمي للفقراء  ٥
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  ٠.٠٠٠  ٠.٧٧٤  تقدم المؤسسة التأھیل العملي للفقراء  ٦
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٧٠   المؤسسة أصحاب الكفاءة من الفقراءتوظف  7َ
  ٠.٠٠٦  ٠.٥٣٥  لدى المؤسسة مشاریع بطالة لتشغیل الفقراء  ٨
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٣٣  تستوعب المؤسسة الفقراء في مشاریعھا التنمویة  ٩
  ٠.٠٠١  ٠.٦٠٦  تستوعب المؤسسة الفقراء في مشاریعھا اإلنتاجیة  ١٠
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٢٨  تنمیة وتشغیل الفقراء من الزكاة للًاتخصص المؤسسة جزء  ١١
  ٠.٠٠١  ٠.٦٠٨  تقدم المؤسسة اإلرشاد الدیني للفقراء  ١٢
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٥٣  تقدم المؤسسة الرعایة الصحیة للفقراء  ١٣
  ٠.٠٠٠  ٠.٧١٣  تقدم المؤسسة اإلرشاد النفسي للفقراء  ١٤
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٣٢  تقدم المؤسسة اإلرشاد االجتماعي للفقراء  ١٥
  ٠.٠٠١  ٠.٦٠٥  ؤسسة المساعدات النقدیة للفقراءتقدم الم  ١٦
   ٠.٠٠٣  ٠.٥٦٨  تقدم المؤسسة المساعدات العینیة للفقراء  ١٧

  ٠.٣٩٦ تساوي ٢٣ ودرجة حریة ٠.٠٥ الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 
  الصدق البنائي لمجاالت االستبانة

رات لكلیة لفق مدى ارتباط كل قسم من أقسام االستبانة بالدرجة ا٥جدول یوضح ال
 أن محتوى كل مجال من مجاالت الدراسة لھ عالقة ٦جدول الاالستبانة، ویوضح 

  .)٠.٠٥( قویة بھدف الدراسة عند مستوى داللة 
 

   ٦جدول ال
  الصدق البنائي لمجاالت الدراسة

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  عنوان المجال  المجال
  ٠.٠٠٠  ٠.٨٤٠  الكفاءة اإلداریة والتنظیمیة  األول
  ٠.٠٠٠  ٠.٨٧٩  التنسیق والسیاسات الموجھة للعمل  الثاني
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٩١  اإلعداد والتدریب والتطویر  الثالث
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٢٥  الموارد واألنشطة  الرابع
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٥٨  دور الزكاة في الحد من الفقر  الخامس

  
  Reliabilityثبات االستبانة 

عینة االستطالعیة نفسھا بطریقتین وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على ال
  . كرونباخاھما طریقة التجزئة النصفیة ومعامل ألف

  
  Split-Half Coefficientطریقة التجزئة النصفیة 

تم إیجاد معامل ارتباط بیرسون بین معدل األسئلة الفردیة الرتبة ومعدل األسئلة 
استخدام معامل  وقد تم تصحیح معامالت االرتباط ب،الزوجیة الرتبة لكل محور

حسب المعادلة ) Brown- Coefficent Spearman( بروان للتصحیح -ارتباط سبیرمان
  :یةتاآل

= معامل الثبات 
1

2
ر+
 أن ٧ج دول الكم ا ھ و موض ح بو . ر معامل االرتب اطإذ إن ،ر

  . ھناك معامل ثبات مرتفع لفقرات االستبیان
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   ٧جدول ال

   ) التجزئة النصفیةطریقة(معامل الثبات 
عدد   عنوان المجال  المجال

  الفقرات
معامل 
مستوى   معامل الثبات  االرتباط

  المعنویة
  ٠.٠٠  ٠.٨٧٠٨٢٢  ٠.٧٧١٢  ٢٠  الكفاءة اإلداریة والتنظیمیة  األول
  ٠.٠٠  ٠.٨٠٧٠٣٨  ٠.٦٧٦٥  ١١  التنسیق والسیاسات الموجھة للعمل  الثاني
  ٠.٠٠  ٠.٨٠٤١٨٥  ٠.٦٧٢٥  ١٠  اإلعداد والتدریب والتطویر  الثالث
  ٠.٠٠  ٠.٨٣٩٧٧٣  ٠.٧٢٣٨  ١٦  الموارد واألنشطة  الرابع
  ٠.٠٠  ٠.٨٢٨١٤٨  ٠.٧٠٦٧  ١٧  دور الزكاة في الحد من الفقر  الخامس

  
  Cronbach's Alphaطریقة ألفا كرونباخ 

ة طریقة ثانیبوصفھا  استخدم الباحث طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة 
  . أن معامالت الثبات مرتفعة لمجاالت االستبانة٨جدول الویوضح  ،لقیاس الثبات

   ٨جدول ال
  )طریقة ألفا كرونباخ(معامالت الثبات 

معامل ألفا كرونباخ   عدد الفقرات  عنوان المجال  المجال
  للثبات

  ٠.٨٥٦٩  ٢٠  الكفاءة اإلداریة والتنظیمیة  األول
  ٠.٧٦٦١  ١١  التنسیق والسیاسات الموجھة للعمل  الثاني
  ٠.٨٨٥٩  ١٠  اإلعداد والتدریب والتطویر  الثالث
  ٠.٨٨٢١  ١٦  الموارد واألنشطة  الرابع
  ٠.٨٦١٨  ١٧  دور الزكاة في الحد من الفقر  الخامس

  
  المعالجات اإلحصائیة

 اإلحصائي SPSSبرنامج لقد قام الباحث بتفریغ وتحلیل االستبانة من خالل 
  :ةیتوتم استخدام االختبارات اإلحصائیة اآل

  .النسب المئویة والتكرارات .١
 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .٢
 .معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات .٣
 سمرنوف لمعرفة نوع البیانات ھ ل تتب ع التوزی ع الطبیع ي -اختبار كولومجروف .٤

 .)Sample K-S -1(أم ال 
 .One sample t- testاختبار  .٥
 .Independent Samples t- testختبار ا .٦
 .One Way  ANOVAاختبار  .٧
  

  ))Sample K-S-1( سمرنوف -اختبار كولمجروف( اختبار التوزیع الطبیعي 
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 سمرنوف لمعرفة ھل البیانات تتبع التوزیع –سنعرض اختبار كولمجروف 
الفرضیات ألن معظم  وھو اختبار ضروري في حالة اختبار ،الطبیعي أم ال
 نتائج ٩ویوضح الجدول . ًات طبیعیاط أن یكون توزیع البیانعلمیة تشتراالختبارات ال

 وھذا (Sig. >0>0.5) ٠.٠٥ من أكبرن قیمة مستوى الداللة لكل قسم إ ذإ ،االختبار
  .لمیةیعي ویجب استخدام االختبارات العیدل على أن البیانات تتبع التوزیع الطب

  
  
  
  

   ٩جدول ال
  )One-Sample Kolomgorov-Smirnov(اختبار التوزیع الطبیعي 

قیمة مستوى المعنویة  Zقیمة   عنوان المجال  المجال
Sig. 

  ٠.٢٣٤  ١.٠٣٦  الكفاءة اإلداریة والتنظیمیة  األول
  ٠.٦٧٥  ٠.٧٢١  التنسیق والسیاسات الموجھة للعمل  الثاني
  ٠.٥٣٧  ٠.٨٠٥  اإلعداد والتدریب والتطویر  الثالث
  ٠.٧٦٦  ٠.٦٦٧  الموارد واألنشطة  الرابع

  ٠.٨٥٨  ٠.٦٠٥  دور الزكاة في الحد من الفقر  امسالخ
  ٠.٨٥٣  ٠.٦٠٨  جمیع الفقرات

  
  تحلیل فرضیات الدراسة

لتحلیل فقرات ) One Sapmle t- test( للعینة الواحدة tتم استخدام اختبار 
یة تحتوي على النسبة المئویة لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط تاالستبانة والجداول اآل

 إیجابیة ومستوى الداللة لكل فقرة، وتكون الفقرة tن النسبي وقیم الحسابي والوز
 من قیمة أكبر المحسوبة tبمعنى أن أفراد العینة یوافقون على محتواھا إذا كانت قیمة 

t أو  ("٠.٠٥"ومستوى معنویة " ٨٥" عند درجة حریة ١.٩٩ الجدولیة والتي تساوي
، وتكون الفقرة %)٦٠ من كبرأ والوزن النسبي ٠.٠٥ من أقلمستوى المعنویة 

 الجدولیة والتي tسلبیة بمعنى أن أفراد العینة ال یوافقون على محتواھا إذا كانت قیمة 
أو مستوى المعنویة " (٠.٠٥"ومستوى معنویة " ٨٥"ریة  عند درجة ح١.٩٩تساوي 

، وتكون آراء العینة في الفقرة محایدة %)٦٠ من أقل والوزن النسبي ٠.٠٥ من أقل
  .٠.٠٥ من أكبركان مستوى المعنویة إذا 

 المؤسسات الخیریة على مستوى مرتفع من الكفاءة اإلداریة دتع: الفرضیة األولى
  .ظیمیةوالتن

 أقلن مستوى المعنویة إ ذإ ،إیجابیة أن جمیع فقرات المجال ١٠یبین الجدول  
) ٢٠،١١،٨،٢،١(باستثناء الفقرات % ٦٠" من أكبروالوزن النسبي % ٠.٠٥من 

فكانت آراء أفراد العینة فیھا محایدة، بمعنى أن أفراد العینة یتفقون على أن المؤسسة 
تھتم بالمشاریع التنمویة، وتھتم المؤسسة بالمشاریع االنتاجیة، وتضع المؤسسة خطة 

رادات الزكاة في السنوات القادمة، للوصول لالكتفاء الذاتي، وتتوقع المؤسسة زیادة إی
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ً لتوزیع الزكاة على مستحقیھا، وتدرس المؤسسة علمیا ومیدانیا ن للمؤسسة معاییرأو ً
احتیاجات المستحقین للزكاة، ولدى المؤسسة معاییر لتوزیع الزكاة على مصارفھا، 
ویتمیز أداء العاملین في مجال الزكاة في المؤسسة بالكفاءة، وتقوم المؤسسة باستغالل 

ًف عائقا أمام المؤسسة وإدارة الزكاة أمثل ألموال الزكاة، وأن الظروف السیاسیة تق
بكفاءة، وأن لدى المؤسسة مدقق حسابات داخلي وخارجي، وأن المؤسسة تشرف 
وتوجھ العاملین في الزكاة عند جبایتھا وتوزیعھا، وللمؤسسة لجنة رقابة تتابع الجانب 

  .الشرعي للزكاة، وللمؤسسة لجنة رقابة تتابع الجانب اإلداري للزكاة
ة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات ھذا المجال یساوي وبصفة عام

، %"٦٠" من الوزن المحاید أكبر وھو ،%٧٦.١ والوزن النسبي یساوي ٣.٨٠
 أي ، یدل على قبول الفرضیةوذلك ٠.٠٥ من أقل وھو ،٠.٠مستوى المعنویة عند و
  .میة المؤسسات الخیریة على مستوى مرتفع من الكفاءة اإلداریة والتنظیدتع
  

 ١٠ جدول ال
  )مجال  الكفاءة اإلداریة والتنظیمیة( تحلیل فقرات المجال  الثالث
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تع     د المؤس     سة موازن     ة   ١
 ٠.٧٩٢ ٠.٢٦ ٦٠.٩  ٣.٠٤  ١٧.٩  ٢٠.٩  ١٧.٩  ٢٥.٤  ١٧.٩  خاصة للزكاة كل عام

یوج  د ف  ي المؤس  سة ھیك  ل   ٢
 ٠.٣٣٧ ٠.٩٧ ٦٣.٢ ٣.١٦  ١٧.٦  ١٧.٦  ١١.٨  ٣٦.٨  ١٦.٢  إداري خاص بالزكاة

تھ  تم المؤس  سة بالم  شاریع   ٣
 ٠.٠٠٠ ٩.٢٢ ٨١.٢  ٤.٠٦  ٢.٩  ٤.٣  ١١.٦  ٤٦.٤  ٣٤.٨  التنمویة

تھ  تم المؤس  سة بالم  شاریع   ٤
 ٠.٠٠٠ ٥.٤٠ ٧٣.٦ ٣.٦٨  ٣.٠  ٩.١  ٢٧.٣  ٣٧.٩  ٢٢.٧  اإلنتاجیة

ت      ضع المؤس      سة خط      ة   ٥
 ٠.٠٠٠ ٦.٦٨ ٧٥.٥ ٣.٧٨  ١.٥  ١٠.٤  ١٧.٩  ٤٩.٣  ٢٠.٩  للوصول لالكتفاء الذاتي

تتوق     ع المؤس     سة زی     ادة   ٦
إی       رادات الزك       اة ف       ي 

  السنوات القادمة
٠.٠٠٠ ٦.٢١ ٧٥.٦ ٣.٧٨  ٢.٩  ١٠.٣  ١٧.٦  ٤٤.١  ٢٥.٠ 

للمؤس   سة مع   اییر لتوزی   ع   ٧
 ٠.٠٠٠  ٨.٣١ ٨٣.٢ ٤.١٦  ٧.٢  ٤.٣  ٢.٩  ٣٦.٢  ٤٩.٣  مستحقیھاالزكاة على 

المؤس    سة ت    وزع الزك    اة   ٨
 ٠.٠٥٨ ١.٩٣ ٦٥.٧ ٣.٢٨  ٩.٠  ١٧.٩  ٢٥.٤  ٣١.٣  ١٦.٤  وفق موازنة سنویةعلى 

ًت    درس المؤس    سة علمی    ا   ٩
ًومی           دانیا احتیاج           ات 

  المستحقین للزكاة
٠.٠٠٠ ١١.٠٩ ٨٣.٢ ٤.١٦  ١.٤  ٤.٣  ٨.٧  ٤٧.٨  ٣٧.٧ 

س     سة مع     اییر ل     دى المؤ  ١٠
لتوزی       ع الزك       اة عل       ى 

  مصارفھا
٠.٠٠٠ ١٠.٢٥ ٨٢.٣  ٤.١١  ١.٤  ٥.٧  ١٠.٠  ٤٥.٧  ٣٧.١ 

یوج       د ف       ي المؤس       سة   ١١
ص    ندوق م    ستقل لجبای    ة 

  للزكاة
٠.١٣٩ ١.٥٠ ٦٤.٦ ٣.٢٣  ١١.٤  ١٨.٦  ٢٤.٣  ٢٧.١  ١٨.٦ 

یتمی    ز اداء الع    املین ف    ي   ١٢
مجال الزكاة ف ي المؤس سة 

  بالكفاءة
٠.٠٠٠ ٧.٩٣ ٧٧.١ ٣.٨٦  ٤.٣  ١.٤  ١٧.٤  ٥٨.٠  ١٨.٨ 

 ٠.٠٠٠ ١٢.٣٦ ٨٢.١ ٤.١٠  ٠.٠  ٢.٩  ١٣.٢  ٥٤.٤  ٢٩.٤المؤسسة تق وم باالس تغالل   ١٣
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  األمثل ألموال الزكاة
الظ   روف ال   سیاسیة تق   ف   ١٤

ًعائقا أمام المؤسسة وإدارة 
  الزكاة بكفاءة

٠.٠٠٠ ٩.٤٩ ٨٤.٠ ٤.٢٠  ٢.٩  ٥.٧  ١٢.٩  ٢٥.٧  ٥٢.٩  

ل      دى المؤس      سة م      دقق   ١٥
 ٠.٠٠٠ ٧.٢٠  ٧٩.٤ ٣.٩٧  ٢.٩  ١٢.٩  ٨.٦  ٣٥.٧  ٤٠.٠  يحسابات داخل

ل      دى المؤس      سة م      دقق   ١٦
 ٠.٠٠٠ ١٤.٠٧ ٨٦.٨ ٤.٣٤  ٠.٠  ٢.٩  ١٠.٣  ٣٦.٨  ٥٠.٠  حسابات خارجي

المؤس   سة ت   شرف وتوج   ھ   ١٧
الع   املین ف   ي الزك   اة عن   د 

  .جبایتھا وتوزیعھا
٠.٠٠٠ ١١.٠٨  ٨٣.٤ ٤.١٧  ٢.٩  ١.٤  ١٠.٠  ٤٧.١  ٣٨.٦ 

 تت ابع للمؤسسة لجنة رقابة  ١٨
 ٠.٠٠٠ ٦.٦٧ ٧٦.٥ ٣.٨٣  ٢.٩  ٨.٧  ١٨.٨  ٤٢.٠  ٢٧.٥  الجانب الشرعي للزكاة

للمؤسسة لجنة رقابة تت ابع   ١٩
 ٠.٠٠٠ ٧.٦٧ ٧٦.٢  ٣.٨١  ٢.٩  ٥.٨  ١٤.٥  ٦٠.٩  ١٥.٩  الجانب اإلداري للزكاة

تق     دم المؤس     سة ح     وافز   ٢٠
 ٠.١٦٥ ١.٤١ ٦٣.٦ ٣.١٨  ٧.١  ١٦.٤  ٣٤.٣  ٣٤.٣  ٧.٥  للعاملین في جبایة الزكاة

٣.٨٠  جمیع فقرات المجال
  ٠.٠٠٠  ١١.١١ ٧٦.١  

 "٠.٠٥"ومستوى معنویة " ٨٥" عند درجة حریة ١.٩٩ الجدولیة تساوي  tقیمة 
 

   "یوجد تنسیق وسیاسات موجھة للعمل بین المؤسسات الخیریة: "الفرضیة الثانیة
قل أ مستوى المعنویة ذ إنإ ،إیجابیة أن جمیع فقرات المجال ١١جدول الیبین 

فكانت ) ١١، ٦، ١(باستثناء الفقرات %" ٦٠" من والوزن النسبي أكبر% ٠.٠٥من 
تنسق  المؤسسة ى أن أفراد العینة یتفقون على أنآراء أفراد العینة فیھا محایدة، بمعن

مع مثیالتھا عند إنشاء المشاریع، وتضع المؤسسة سیاسة موحدة لتوزیع الزكاة مع 
 المؤسسة من ذوات دة مع مثیالتھا بالتكاملیة، وتعمثیالتھا، وتتصف سیاسة المؤسس

مؤسسة أھدافھا من التخصص، وتعمل المؤسسة في مناطق جغرافیة محددة، وتحقق ال
تسعى المؤسسة للحد سسة إدارات الزكاة بشكل مستمر، وتحدث المؤخالل الزكاة، و

  . من االزدواجیة بین المؤسسات
جمیع فقرات ھذا المجال یساوي وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي ل

عند ، و%"٦٠" من الوزن المحاید أكبروھو % ٧١.١ والوزن النسبي یساوي ٣.٥٥
 یدل على قبول الفرضیة أي یوجد وذلك ٠.٠٥ من أقل وھو ٠.٠مستوى المعنویة 

  .تنسیق وسیاسات موجھة للعمل بین المؤسسات الخیریة
   

  ١١جدول ال
  ) الموجھة للعملتتنسیق والسیاساال( تحلیل فقرات المجال الرابع
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 ٠.٤٥٧ ٠.٧٥-.٥٧ ٢٦.٢٥.٣٠.١٠.٢.٩٠  ٧.٤تجب         ي المؤس         سة   ١
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الزك   اة وت   ضعھا ف   ي 
ص   ندوق موح   د ب   ین 

  مؤسسات الزكاة

٩  ٣  ٩  ٠  ٥ 

٢  
تن   سق المؤس   سة م   ع 
مثیالتھ   ا عن   د إن   شاء 

  المشاریع

١٨.
٨  

٤٤.
٩  

٢٤.
٧٣ ٣.٦٨  ٢.٩  ٨.٧  ٦.

٠.٠٠٠ ٥.٧٩ ٦ 

٣  
ت         ضع المؤس         سة 
سیاسة موحدة لتوزیع 

  الزكاة مع مثیالتھا

١٤.
٥  

٣٣.
٣  

٢٩.
٠  

١٨.
٦٧ ٣.٣٥  ٤.٣  ٨.

٠.٠٠٩ ٢.٦٧ ٠ 

٤  
تت          صف سیاس          ة 
المؤسسة مع مثیالتھا 

  بالتكاملیة

٢٠.
٠  

٤٠.
٠  

٢٢.
٩  

١٥.
٧٢ ٣.٦١  ١.٤  ٧.

٠.٠٠٠ ٥.٠١ ٣ 

 المؤس    سة م    ن دتع      ٥
  ذوات التخصص 

٣٠.
٠  

٤٤.
١٧  ٨.٦  ٣.

٧٧ ٣.٨٧  ٠.٠  ١.
٠.٠٠٠ ٧.٠٥ ٤ 

٦  
توج   د قاع   دة بیان   ات 
موحدة ب ین المؤس سة 

  ومثیالتھا

١٥.
٩  

٣٠.
٤  

١٧.
٤  

٢٦.
١  

١٠.
٦٣ ٣.١٦  ١.

٠.٣٠٠  ١.٠٤ ٢ 

٧  
تعم   ل المؤس   سة ف   ي 
من        اطق جغرافی        ة 

  محددة

٤٥.
٧  

٤١.
١٠  ٠.٠  ٤.

٨٣ ٤.١٧  ٢.٩  ٠.
٠.٠٠٠ ٩.٣٤ ٤ 

٨  
حقق        ت المؤس        سة 
أھ    دافھا م    ن خ    الل 

  الزكاة

١٥.
٩  

٤٩.
٣  

٢١.
٧  

١١.
٧٣ ٣.٦٧  ١.٤  ٦.

٠.٠٠٠ ٥.٩٣ ٣ 

تحدث المؤسسة إدارات   ٩
  الزكاة بشكل مستمر

١٥.
٩  

٤٠.
٦  

٢٦.
١  

١٤.
٧٠ ٣.٥٢  ٢.٩  ٥.

٠.٠٠٠ ٤.٢٣ ٤ 

١٠  
تسعى المؤس سة للح د 
م  ن االزدواجی  ة ب  ین 

  المؤسسات

٣٠.
٠  

٥٤.
٣  

١١.
٨٢ ٤.١٠  ٠.٠  ٤.٣  ٤.

٠.٠٠٠ ١٢.٠٤ ٠ 

١١  
تن   سق المؤس   سة م   ع 
وزارة ال                 شؤون 

  االجتماعیة

١٤.
٥  

٢٦.
١  

١٥.
٩  

٣٣.
٣  

١٠.
٦٠ ٣.٠١  ١.

٠.٩٢٥ ٠.١٠ ٣ 

٣.٥٥  جمیع فقرات المجال
  

٧١.
٠.٠٠٠ ٨.٤٥ ١  

 "٠.٠٥"ومستوى معنویة " ٨٥" عند درجة حریة ١.٩٩ الجدولیة تساوي  tقیمة 
 

ھناك اھتمام من الجمعیات بعملیات اإلعداد والتدریب والتطویر : ةالفرضیة الثالث
  .لإلدارات العاملة في مجال الزكاة

 أقلن مستوى المعنویة إ ذإ إیجابیة، أن جمیع فقرات المجال ١٢جدول الیبین 
 فكانت آراء أفراد ٦باستثناء الفقرة %" ٦٠"ر من بوالوزن النسبي أك% ٠.٠٥من 

وجیا للتكنابمعنى أن أفراد العینة یتفقون على أن المؤسسة تواكب العینة فیھا محایدة، 
عبر حوسبة المعلومات والبیانات، وتستخدم وسائل التكنولوجیا الحدیثة في مكاتبھا، 
ًوتسعى بشكل مستمر لتطویر أداء العاملین، وتقوم المؤسسة بتدریب الموظفین فقھیا 
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لعاملین في جبایة الزكاة، ویوجد في ، وتقدم المؤسسة حوافز لً واقتصادیاًوإداریا
المؤسسة مكان مھیأ ومجھز للعاملین في الزكاة، وتشعر بالرضا عن أداء مؤسستك، 

  .وفق معاییرعلى وتختار المؤسسة الموظفین في الزكاة 
 ٣.٧وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات ھذا المجال یساوي 

مستوى عند ، و%"٦٠" من الوزن المحاید برأك وھو ،%٧٥.٥ھو والوزن النسبي 
 یدل على قبول الفرضیة أي ھناك اھتمام من وذلك ٠.٠٥ من أقل وھو ٠.٠المعنویة 

  .الجمعیات بعملیات اإلعداد والتدریب والتطویر لالدارات العاملة في مجال الزكاة
  

  ١٢جدول ال
  )اإلعداد والتدریب والتطویر(تحلیل فقرات المجال الخامس 
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١  
تواك            ب المؤس            سة 
للتكنولوجی  ا عب  ر حوس  بة 

  المعلومات والبیانات
٤٦  ٤٦.٤.

٠  ٤.٣  ٢.٩  ٤.
٨٧ ٤.٣٥  ٠.

٠ 
١٥.٠
٥ 

٠.٠٠
٠  

٢  
ت        ستخدم المؤس        سة 

نولوجی       ا وس       ائل التك
  الحدیثة في مكاتبھا

٤٧  ٤٧.١.
٠  ٢.٩  ٢.٩  ١.

٨٧ ٤.٣٩  ٠.
٧ 

١٦.٨
٧ 

٠.٠٠
٠  

٣  
ت  سعى المؤس  سة ب  شكل 
م     ستمر لتط     ویر أداء 

  العاملین
٤٤  ٣٨.٦.

٣  
١٠.
٠  ٧.١  ٠.

٨٢ ٤.١٤  ٠.
٩ 

١٠.٩
٥ 

٠.٠٠
٠  

تقوم المؤس سة بت دریب   ٤
.٣٢  ١٨.٦  ًالموظفین فقھیا

٩  
٢٧.
١  

٢٠.
٠  

١.
٦٩ ٣.٤٧  ٤.

٠.٠٠ ٣.٧٢ ٤
٠  

المؤس سة بت دریب تقوم   ٥
.٤٧  ٢٠.٠  ًالموظفین  إداریا

١  
٢٤.
٠  ٨.٦  ٣.

٧٥ ٣.٧٩  ٠.
٠.٠٠ ٧.٥٩ ٧

٠  

تقوم المؤس سة بت دریب   ٦
.٣٤  ٥.٧  ًالموظفین اقتصادیا

٣  
٣٥.
٧  

٢٢.
٩  

١.
٦٤ ٣.٢٠  ٤.

٠.٠٧ ١.٨٤ ٠
٠ 

٧  
تق   دم المؤس   سة ح   وافز 
للع     املین ف     ي جبای     ة 

  الزكاة
٥٣  ٨.٧.

٦  
١٧.
٤  

١٨.
٨  

١.
٦٩ ٣.٤٩  ٤.

٠.٠٠ ٤.٣١ ٩
٠  

٨  
یوج    د ف     ي المؤس     سة 
مك    ان مھی     أ ومجھ     ز 

  للعاملین في الزكاة
٣٩  ٢٠.٣.

١  
١٨.
٨  

١٥.
٩  

٥.
٧٠ ٣.٥٢  ٨.

٠.٠٠ ٣.٧٤ ٤
٠  

تشعر بالرضا ع ن أداء   ٩
.٥١  ٢١.٤  مؤسستك

٤  
١٨.
٠  ٨.٦  ٦.

٧٧ ٣.٨٦  ٠.
٠.٠٠ ٨.٣٨ ١

٠  

١٠  
تخت          ار المؤس          سة 
الم   وظفین ف   ي الزك   اة 

  وفق معاییر
٥٥  ١٠.١.

١  
٢٠.
٣  

١٠.
١  

٤.
٧١ ٣.٥٧  ٣.

٠.٠٠ ٤.٨٨ ٣
٠  

٣.٧  جمیع فقرات المجال
  

٧٥.
٦ 

١١.٠
٩ 

٠.٠٠
٠  

 "٠.٠٥"ومستوى معنویة " ٨٥" عند درجة حریة ١.٩٩ الجدولیة تساوي  tقیمة 
 



  ]٨٣ [الرفاتيدكتور 
 

تعمل المؤسسات الخیریة على جلب الموارد وتحسین األنشطة : الفرضیة الرابعة
  .بصورة مستمرة ومنظمة

انت آراء أفراد العینة ك) ١٥، ١٤، ١٠( أن جمیع الفقرات ١٣جدول الیبین 
%" ٦٠" من أقلوالوزن النسبي % ٠.٠٥ من أقلن مستوى المعنویة إ ذإ ،سلبیة

، وال تقوم المؤسسة بجبایة زكاة عبمعنى المؤسسة ال تقوم بجبایة زكاة الزرو
) ١٣، ٥(أما الفقرات قوم المؤسسة بجبایة زكاة األسھم، العقارات، وال ت" المستغالت

العینة فیھا محایدة، أما باقي فقرات ھذا المجال فكانت آراء أفراد فكانت آراء أفراد 
 من أكبروالوزن النسبي  ٠.٠٥ من أقلن مستوى المعنویة إ اذ ة،العینة فیھا ایجابی

غلب الزكاة في أبمعنى أن أفراد العینة یتفقون على أن المؤسسة تجني %" ٦٠"
لب زكاتھا في رمضان، رمضان، وتوزع أغلب زكاتھا في شھر رمضان، وتجبي أغ

 الزكاة على مدار العام، وتعتمد المؤسسة على التمویل الخارجي ةوتوزع المؤسس
للزكاة، وتعتمد المؤسسة على التمویل الداخلي للزكاة، وتنشر فقھ الزكاة في المجتمع 
بشتى الوسائل، وتقوم المؤسسة بجبایة زكاة المال، وبجبایة زكاة الفطر، وتقوم 

  .یة زكاة اإلبل والماشیة واألغنام، وتعد المؤسسة حمالت لجبایة الزكاةالمؤسسة بجبا
وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات ھذا المجال یساوي 

، %"٦٠" من الوزن المحاید أكبر وھو ،%٦٦.٤ والوزن النسبي یساوي ٣.٣٢
 أي ،لفرضیة یدل على قبول اوذلك ٠.٠٥ من أقل وھو ٠.٠مستوى المعنویة عند و

تعمل المؤسسات الخیریة على جلب الموارد وتحسین األنشطة بصورة مستمرة 
  .ومنظمة

 
  ١٣جدول ال

  )الموارد واألنشطة(تحلیل فقرات المجال السادس 
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تجني المؤس سة اغل ب   ١
  الزكاة في رمضان

٤٢.
٩  

٤٧.
٨٥ ٤.٢٧  ٠.٠  ٥.٧  ٤.٣  ١.

٤ 
١٣.٣
٤ 

٠.٠٠
٠  

٢  
توزع المؤسسة أغل ب 
زكاتھ      ا ف      ي ش      ھر 

  رمضان

٢٤.
٣  

٥١.
١٥  ٧.١  ٤.

٧٦ ٣.٨١  ١.٤  ٧.
٠.٠٠ ٦.٦٤ ٣

٠  

تجبي المؤسسة الزكاة   ٣
  على مدار العام

١٦.
٢  

٣٩.
٧  

١٦.
٢  

٢٣.
٦٧ ٣.٤٠  ٤.٤  ٥.

٠.٠٠ ٢.٨٥ ٩
٦ 

توزع المؤسس الزكاة   ٤
  على مدار العام

٢٣.
٢  

٣٧.
٧  

١٣.
٠  

١٨.
٧٠ ٣.٥١  ٧.٢  ٨.

٠.٠٠ ٣.٣٩ ١
١ 

٥  

ت دعم المؤس سة جھ ود 
العلم          اء لدراس          ة 
الق          ضایا الفقھی          ة 

  یة للزكاةاإلقتصاد

١٤.
٣  

٢٥.
٧  

٢٧.
١  

٢٥.
٦٢  ٣.١٤  ٧.١  ٧.

٠.٣١ ١.٠٢ ٩
١ 

تعتم  د المؤس  سة عل  ى   ٦
التموی      ل الخ      ارجي 

٢٨.
٦  

٤٧.
١  

١٠.
٠  

١١.
٧٧ ٣.٨٧  ٢.٩  ٤.

٠.٠٠ ٦.٩٥ ٤
٠  



  ]٨٤          [                                      ...                   مجاالت مساهمة إدارة وتنظيم أموال الزكاة
 

رة
لفق

م ا
رق

  

رة
لفق

ا
  

دة 
بش

ق 
واف

م
(%

)
  

ق 
واف

م
(%

)
  

ید 
حا

م
(%

)
  

ض 
عار

م
(%

)
دة   

بش
ض 

عار
م

(%
)

ط   
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

بي  
نس

 ال
زن

الو
  

ة 
قیم

t 

اللة
الد

ى 
تو

مس
  

  للزكاة

٧  
تعتم  د المؤس  سة عل  ى 
التموی         ل ال         داخلي 

  للزكاة

١٧.
١  

٥٧.
١  

١٨.
٧٦ ٣.٨٣  ١.٤  ٥.٧  ٦.

٠.٠٠ ٨.٣٢ ٦
٠  

٨  
تن   شر المؤس   سة فق    ھ 
الزك   اة ف   ي المجتم    ع 

  بشتى الوسائل
٣٧  ٨.٧.

٧  
٣٦.
٢  

١٣.
٦٦ ٣.٣٣  ٤.٣  ٠.

٠.٠٠ ٢.٨٧ ٧
٥ 

تق وم المؤس سة بجبای  ة   ٩
  زكاة المال

٢٤.
٣  

٤٥.
٧  

١٢.
٩  

١٠.
٧٤ ٣.٧٠  ٧.١  ٠.

٠.٠٠ ٥.٠٥ ٠
٠  

تق وم المؤس سة بجبای  ة   ١٠
.٢٠  ٤.٣  عزكاة الزر و

٣  
٢٣.
٢  

٣٠.
٤  

٢١.
٥١ ٢.٥٥  ٧.

٠.٠٠ ٣.١٩- ٠
٢ 

تق وم المؤس سة بجبای  ة   ١١
  زكاة الفطر

٣٠.
٠  

٥٠.
٧٩ ٣.٩٦  ٢.٩  ٨.٦  ٨.٦  ٠.

٠.٠٠ ٨.٠٢ ١
٠  

١٢  
تق وم المؤس سة بجبای  ة 
زك  اة اإلب  ل والماش  یة 

  واألغنام
١٨  ٤.٣.

٨  
٢٠.
٣  

٢٧.
٥  

٢٩.
٤٨ ٢.٤٢  ٠.

٠.٠٠ ٣.٩٥- ٤
٠  

تق وم المؤس سة بجبای  ة   ١٣
  عروض التجارة

١٤.
٥  

٢٣.
٢  

١٧.
٤  

٢٤.
٦  

٢٠.
٥٧ ٢.٨٧  ٣.

٠.٤٣ ٠.٧٩- ٤
٢ 

١٤  
تق وم المؤس سة بجبای  ة 
" زك      اة الم      ستغالت

  "العقارات
٢١  ٥.٨.

٧  
٢٠.
٣  

٢٧.
٥  

٢٤.
٥١ ٢.٥٧  ٦.

٠.٠٠ ٢.٩١- ٣
٥ 

تق وم المؤس سة بجبای  ة   ١٥
.١٥  ١.٤  األسھمزكاة 

٩  
٢٦.
١  

٣٣.
٣  

٢٣.
٤٧ ٢.٣٩  ٢.

٠.٠٠ ٤.٧٧- ٨
٠ 

تعد المؤس سة حم الت   ١٦
  لجبایة الزكاة

١٤.
٥  

٤٦.
٤  

١١.
٦  

١٥.
٩  

١١.
٦٧ ٣.٣٦  ٦.

٠.٠١ ٢.٤١ ٢
٩ 

٣.٣٢  جمیع فقرات المجال
  ٠.٠٠٠ ٤.٣٤ ٦٦.٤  

 "٠.٠٥"ومستوى معنویة " ٨٥" عند درجة حریة ١.٩٩ الجدولیة تساوي  tقیمة 
  

   .تسھم أموال الزكاة في الحد من ظاھرة الفقر بصورة واضحة: لخامسةالفرضیة ا
 أقلن مستوى المعنویة إ ذإ ،إیجابیة أن جمیع فقرات المجال ١٤جدول الیبین 

، ٨، ٦، ٤، ٣(باستثناء الفقرات رقم  %" ٦٠"ر من بوالوزن النسبي أك% ٠.٠٥من 
نى أن أفراد العینة یتفقون فكانت آراء أفراد العینة فیھا محایدة، بمع) ١١، ١٠، ٩

على أن المؤسسة تقدم األدوات والمعدات للفقراء، وتوزع الزكاة حسب األولویات، 
وتقدم التأھیل العلمي للفقراء، وتوظف المؤسسة أصحاب الكفاءة من الفقراء، وتقدم 

واإلرشاد النفسي، واإلرشاد االجتماعي،  المؤسسة اإلرشاد الدیني، والرعایة الصحیة،
  .لمساعدات النقدیة، والمساعدات العینیة  للفقراءوا

عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات ھذا المجال یساوي وبصفة 
، ومستوى %"٦٠" من الوزن المحاید أكبرھو و ،%٦٩ ھووالوزن النسبي  ٣.٤٤



  ]٨٥ [الرفاتيدكتور 
 

 یدل على قبول الفرضیة أي تسھم أموال وذلك ٠.٠٥ من أقل وھو ٠.٠ھو المعنویة 
  .ة في الحد من ظاھرة الفقر بصورة واضحةالزكا

 
  

  ١٤ لجدوال
  )دور الزكاة للحد من الفقر(تحلیل فقرات المجال السابع 
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تق          دم المؤس          سة   ١
والمع        دات األدوات 
  للفقراء

١٣.
٢  

٤٤.
١  

٢٢.
١  

١٤.
٦٨  ٣.٤٤  ٥.٩  ٧.

٠.٠٠ ٣.٣٦ ٨
١ 

ت        وزع المؤس        سة   ٢
الزك           اة ح           سب 

  األولویات

٣٢.
٤  

٦٣.
٨٥ ٤.٢٨  ٠.٠  ٠.٠  ٤.٤  ٢.

٠.٠٠ ١٩.٤٦ ٦
٠ 

ت  ضع المؤس  سة آلی  ة   ٣
ل    تمكن الفق    راء م    ن 
إعال  ة أنف  سھم ط  وال 

  حیاتھم

٢٣  ٨.٧.
٢  

٣٤.
٨  

٢٦.
٦٠ ٣.٠٠  ٧.٢  ١.

١.٠٠ ٠.٠٠٠ ٠
٠ 

ل المؤس        سة تؤھ          ٤
األس  ر المحتاج  ة م  ن 

  خالل تعلیمھم حرفة
٢٠  ٧.٢.

٣  
٣٩.
١  

٢٩.
٥٩ ٢.٩٧  ٤.٣  ٠.

٠.٨٠ ٠.٢٤- ٤
٨ 

تق          دم المؤس          سة   ٥
التأھی         ل العلم         ي 

  للفقراء
٤٠  ٧.٢.

٦  
٣٠.
٤  

١٧.
٦٥ ٣.٢٩  ٤.٣  ٤.

٠.٠١ ٢.٤٤ ٨
٧ 

تق          دم المؤس          سة   ٦
التأھی         ل العمل         ي 

  للفقراء
٣٥  ٣.٠.

٨  
٣١.
٣  

٢٢.
٦٠ ٣.٠٤  ٧.٥  ٤.

٠.٧١ ٠.٣٦٠ ٩
٧ 

توظ       ف المؤس       سة   ٧
أص  حاب الكف  اءة م  ن 

  الفقراء
٤٨  ٧.٤.

٥  
٢٠.
٥  

١٩.
٦٧ ٣.٣٥  ٤.٤  ١.

٠.٠٠ ٢.٨٦ ١
٦ 

ل          دى المؤس          سة   ٨
م          شاریع بطال          ة 

  لتشغیل الفقراء
٢٧  ٧.٤.

٩  
٣٢.
٤  

٢٥.
٦٠ ٣.٠٣  ٧.٤  ٠.

٠.٨٢ ٠.٢٣ ٦
٠ 

ت    ستوعب المؤس    سة   ٩
الفقراء في م شاریعھا 

  التنمویة
٤٤  ٧.٥.

٨  
١٦.
٤  

١٦.
٤  

١٤.
٦٢ ٣.١٣  ٩.

٠.٣٧ ٠.٨٩ ٧
٤ 

ت    ستوعب المؤس    سة   ١٠
الفقراء في م شاریعھا 

  اإلنتاجیة
٣٣  ٥.٩.

٨  
٣٠.
٩  

١٦.
٢  

١٣.
٦٠ ٣.٠٣  ٢.

٠.٨٣ ٠.٢١ ٦
١ 

تخ    صص المؤس    سة   ١١
 م     ن الزك     اة ًاج     زء

للتنمی         ة وت         شغیل 
  الفقراء

٢٤  ٧.٢.
٦  

٢٤.
٦  

٢٧.
٥  

١٥.
٥٥ ٢.٨٠  ٩.

٠.١٦ ١.٤١- ٩
٣ 

تق          دم المؤس          سة   ١٢
اإلرش         اد ال         دیني 

  للفقراء

١٠.
٣  

٥٨.
٨  

٢٠.
٧٢ ٣.٦٥  ٤.٤  ٥.٩  ٦.

٠.٠٠ ٥.٨٦ ٩
٠ 



  ]٨٦          [                                      ...                   مجاالت مساهمة إدارة وتنظيم أموال الزكاة
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تق          دم المؤس          سة    ١٣
الرعای       ة ال       صحیة 

 للفقراء

١٠.
٣  

٦٠.
٣  

١٣.
٢  

١٣.
٧٢ ٣.٦٢  ٢.٩  ٢.

٠.٠٠ ٥.٣٨ ٤
٠ 

تق          دم المؤس          سة   ١٤
اإلرش        اد النف        سي 

 للفقراء

١١.
٨  

٤٨.
٥  

١٩.
١  

١٦.
٦٩ ٣.٤٧  ٤.٤  ٢.

٠.٠٠ ٣.٧٢ ٤
٠ 

تق          دم المؤس          سة   ١٥
اإلرش   اد االجتم   اعي 

 للفقراء

١٤.
٧  

٦٠.
٣  

١٣.
٢  

١٠.
٧٥ ٣.٦٧  ١.٥  ٣.

٠.٠٠ ٧.١٤ ٣
٠ 

تق          دم المؤس          سة   ١٦
الم     ساعدات النقدی     ة 

 للفقراء

٣٩.
١  

٥٣.
٨٥ ٤.٢٩  ٠.٠  ٢.٩  ٤.٣  ٦.

٠.٠٠ ١٥,٥٧ ٨
٠ 
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 ٠.٠٠٠ ٦.٧١ ٦٩.٠  ٣.٤٤  جمیع فقرات المجال

 "٠.٠٥"ومستوى معنویة " ٨٥" عند درجة حریة ١.٩٩ الجدولیة تساوي  tة قیم
 

  النتائج والتوصیات 
   النتائج- ًأوال
الجمعی ات الخیری ة العامل  ة ف ي مج  ال الزك اة بقط اع غ  زة عل ى م  ستوى جی د م  ن  .١

 .الكفاءة اإلداریة والتنظیمیة وتتمتع بھیكل إداري سلیم
زكاة بقط اع غ زة تخط ط ح سب م ا تتوقع ھ الجمعیات الخیریة العاملة في مجال ال .٢

 عل  ى ًم  ن إی  رادات خ  الل الع  ام، وتع  د الم  شروعات المناس  بة الحتیاجاتھ  ا بن  اء
 .توقعاتھا

ًتمثل الظروف السیاسیة عائق ا أساس یا أم ام الجمعی ات الخیری ة العامل ة ف ي مج ال  .٣ ً
 .الزكاة بقطاع غزة

غزة بتطویر أداء موظفیھا تقوم الجمعیات الخیریة العاملة في مجال الزكاة بقطاع  .٤
 .من خالل عقد الدورات اإلداریة والفقھیة المتعلقة بالزكاة

لحد من ظاھرة لى اإتسعى الجمعیات الخیریة العاملة في مجال الزكاة بقطاع غزة  .٥
 تق وم بإع داد دراس ات ذإ أھم األھداف التي تسعى إلى تحقیقھ ا،  منھاوصفالفقر ب

 .قین ووضع معاییر لتوزیعھا علیھمالمستحمیدانیة علمیة الحتیاجات 
تقوم الجمعیات الخیریة العاملة ف ي مج ال الزك اة بقط اع غ زة بإن شاء م شروعات  .٦

ً للمساھمة في الحد م ن ظ اھرة الفق ر بقط اع غ زة ودعم ا ل سیاسة وإنتاجیةتنمویة 
 .االكتفاء الذاتي

 إلقب ال تتم عملیة جبایة الزكاة على مدار العام وتزید في شھر رم ضان المب ارك، .٧
 .المسلمین على إخراج زكاة أموالھم في ھذا الشھر
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تسعى الجمعیات الخیریة العاملة في مجال الزكاة بقطاع غ زة إل ى زی ادة ح صیلة  .٨
الزكاة من خالل تنظیم حم الت موس میة لح ث الن اس عل ى إخ راج الزك اة، ودع م 

 . یة للزكاةاإلقتصادجھود العلماء الخاصة بدراسة القضایا الفقھیة و
ال یقت  صر دور الجمعی  ات الخیری  ة العامل  ة ف  ي مج  ال الزك  اة بقط  اع غ  زة عل  ى  .٩

توزیع المساعدات العینیة والنقدیة للحد من ظاھرة الفقر، بل یتعدى ذلك إلى تقدیم 
 .  الدیني والنفسي واالجتماعي للفقراءواإلرشادالتأھیل العلمي والعملي 

  
  التوصیات ً-ثانیا

ة من الجمعیات الخیریة العامل ة ف ي مج ال الزك اة ضرورة إنشاء سلطة علیا مكون .١
بقطاع غ زة تت شكل م ن ع دة لج ان متخص صة توك ل إلیھ ا مھم ة وض ع المع اییر 
والسیاسات وتطویر المشروعات باالستعانة بذوي الخبرة في المجاالت التي تخدم 

  .تطویر العمل في مجال الزكاة
ن الجمعی  ات الخیری  ة ض  رورة تعزی  ز التن  سیق ف  ي مج  ال الزك  اة بقط  اع غ  زة ب  ی .٢

 .ووزارة الشؤون االجتماعیة
ضرورة إقامة شبكة معلوم ات محوس بة ت ربط ب ین جمی ع الجمعی ات الخیری ة ف ي  .٣

ًمج ال الزك اة بقط  اع غ زة، وت  صمیم قاع دة بیان  ات موح دة للم  ستفیدین منھ ا منع  ا 
 .لالزدواجیة وتوسیع دائرة المستفیدین

العاملة في مجال الزكاة بقطاع غزة یجب توحید الجھود بین الجمعیات الخیریة  .٤
 .وإقامة المشروعات المشتركة ذات الطابع العام

یجب تخصیص جزء من حصیلة الزكاة القامة مشروعات تنمویة واستثماریة  .٥
 .لتوفیر فرص عمل للفقراء القادرین على العمل، وزیادة المساعدات المقدمة لھم

عاملة في مجال الزكاة بقطاع ضرورة زیادة التنسیق بین الجمعیات الخیریة ال .٦
 . من المستفیدینأكبرغزة لتجنب االزدواجیة في توزیع الزكاة لیغطي عدد 

یجب زیادة جھد الجمعیات الخیریة العاملة في مجال الزكاة بقطاع غزة في نشر  .٧
زارعین وتجار ومربي الماشیة بجمیع أنواعھا، ورجال مفقھ الزكاة لدى ال

ًا العاملین في مجال األسھم والعقارات، وحثھم األعمال والمستثمرین وخصوص
 .على إخراج الزكاة لما لھ من أثر في زیادة حصیلة الزكاة

 الدورات السیمایجب تكثیف الدورات اإلداریة والفقھیة وزیادة عددھا وتنویعھا و .٨
یة للموظفین في الجمعیات الخیریة العاملة في مجال الزكاة بقطاع غزة، اإلقتصاد

أثر على دور ھذه الجمعیات في إدارة وتنظیم أموال الزكاة والذي لما لھ من 
 . الحد من ظاھرة الفقرفيینعكس 

یجب على الجمعیات الخیریة في مجال الزكاة بقطاع غزة التركیز على اختیار  .٩
المشروعات التنمویة التي تساعد الفقراء على االعتماد على ذاتھم من خالل تقدیم 

 .ھزة التي تناسبھماألدوات والمعدات واألج
ضرورة تعزیز توجھ الجمعیات الخیریة العاملة في مجال الزكاة بقطاع غزة نحو  .١٠

كفاءة إدارة وتنظیم أموال الزكاة ویتیح من التخصص في مجال محدد، مما یزید 
 .الفرصة لإلبداع واالبتكار
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عداد قوائم المحتاجین من إیجب على الجمعیات الخیریة بذل جھدھا في تجھیز و .١١
الفقراء، ووضعھا في قاعدة البیانات التي أشرنا إلیھا وتحدیثھا قبل شھر رمضان 

بقاء جزء من زكاة المال لتوزیعھا إالمبارك، وتوزیع زكاة الفطر بالكامل علیھم و
 .على مدار العام
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