
 عمادة الدراسات العميا

 جامعة الػقػدس
 
 

 
 

 عمى حجـأثرىا ك  قدرات تجنيد التمكيؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية
 تمكيميا

 
 
 
 

 نضاؿ محمد حسيف جباريف
 
 
 

 رسالة ماجستير
 
 
 

 فمسطيف -القدس
 
 
 

ـ2017/ق1438



 حجـعمى كأثرىا  قدرات تجنيد التمكيؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية
 تمكيميا

 
 
 
 

 اعداد:
 نضاؿ محمد حسيف جباريف

 
 

 بكالكريكس ىندسة معمارية مف جامعة بيرزيت/فمسطيف
 
 
 

 الكىاب الصباغالمشرؼ: د. عبد 
 
 
 
 

 -جامعة القدس درجة الماجستير في لتعميماتقدمت ىذه الدراسة استكماالن 
 مسار بناء مؤسسات كتنمية المكارد البشرية  -التنمية المستدامةمعيد 

 جامعة القدس

 
 

ـ2017ق/1348



 جػامعػة الػقػدس
 عمادة الدراسات العميا

   ية المستدامةالتنمبرنامج 
 
 

 
 اجازة الرسالة

 تمكيميامية الفمسطينية ك أثرىا عمى حجـ قدرات تجنيد التمكيؿ في المؤسسات األى
 
 
 

 ضاؿ محمد حسيف جباريفناسـ الطالب: 
 21112410الرقـ الجامعي: 

 المشرؼ: الدكتور عبد الوىاب الصباغ 
 

مف أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ   31/5/2017نوقشت ىذه الرسالة وأجيزت بتاريخ  
 وتواقيعيـ:

 
 

           عبد الوىاب الصباغ د. رئيس لجنة المناقشة:
 عزمي األطرش                      د. ممتحنا داخميا:
                التميميعبد الرحمف  د. ممتحنا خارجيا:

  
 
 

 فمسطيف -القدس
 2017/ ق1438



 
 اإلىػداء
 

 فمسطيف إلى أرض السالـ والمحبة،إلى 
 والدي ووالدتي إلى
 أخواتيإخوتي و  إلى
 جاد و كـربنائي زوجتي وأ إلى

 األىمية الفمسطينيةو إلى زمالئي في المؤسسات 
 

 أىدي ىذا الجيد المتواضع.
                                                                               

 
 الباحث                                                               
 نضاؿ جباريف                                                                           

 



 أ
 

 
 
 
 
 
 
 
قرارإ  
 

ر، وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة، أقر أنا معد الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستي
ف ىذه الدراسة، او أي جزء منيا، لـ يقدـ لنيؿ درجة عميا ألي لو حيثما ورد، وأء ما تـ االشارة ستثنابا

 جامعة أو معيد آخر. 
 
 
 

 الطالب: نضاؿ محمد حسيف جباريف اسـ
 

 ___________________التوقيع:
 

 31/5/2017 التاريخ:
 
  



 ب
 

 شكػر كتقػديػر
 

لمزميؿ حسف و  لما قدمو مف دعـ متواصؿ، شرؼ الدكتور عبد الوىاب الصباغلمم كؿ الشكر والتقدير
 كز تطوير المؤسسات األىمية. كافة الزمالء في مر و  حمارشة

 
ـ كما أشكر الزمالء في شبكة المنظمات األىمية، الييئة الوطنية لممؤسسات األىمية، اإلتحاد العا

 في غزة. اإلتحاد الفمسطيني العاـ لممنظمات غير الحكوميةالفمسطيني لمجمعيات الخيرية، و 
 

  راسة، والمحكميف لإلستبانةوالشكر موصوؿ إلى كافة المؤسسات األىمية التي شاركت في ىذه الد
لى كؿ الزمالء الذيف قاموا بالمساعدة في كافة مراحؿ الدراسة.و   ا 
 

 نضاؿ جباريف
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 مصطمحات:التعريفات كال
 

 ،بيف عدد ال يقؿ عف سبعة أشخاصتفاؽ شخصية معنوية مستقمة تنشأ بموجب إ المؤسسة األىمية:
ف قتسامو بياستيداؼ جني الربح المالي بيدؼ إ دوف ،ؽ أىداؼ مشروعة تيـ الصالح العاـيلتحق

 .األعضاء أو لتحقيؽ منفعة شخصية
 

وعمى مختمؼ  ،مميات اإلداريةالالـز لإلنفاؽ عمى جميع الع جاد الدعـ الماليإي تجنيد التمكيؿ:
 والبرامج التي تقوـ بيا المؤسسة. الخدمات

 
وخدماتيا  القياـ ببرامجيايمكنيا مف دخؿ  محصوؿ عمىل المؤسسة ما تقوـ بوعممية تجنيد التمكيؿ: 

ستراتيجيات قابمة لمتنفيذ.تنفذ باستخداـ ا عممية متكاممةوىي  لتحقيؽ رسالتيا،

 
أو  النشاطات لتحقيؽ ىدؼتحتوي عمى مجموعة مف التدخالت و  ىي خطة طويمة األمدستراتيجية: اال

 .أىداؼ محددة
 
النشاطات تحتوي عمى مجموعة مف التدخالت و  ىي خطة طويمة األمد: تمكيؿستراتيجية تجنيد الا

 .تمويؿلتحقيؽ أىداؼ تجنيد ال
 

 متطمباتيا. و  تمويؿكيفية تنفيذ نشاطات تجنيد الىي خطة تفصيمية توضح : تمكيؿخطة تجنيد ال
 

 :التعريفات اإلجرائية
 

عمى تجنيد  التي تساىـ في نجاح المؤسسة األىمية مجموعة المتغيرات: ىي تمكيؿتجنيد القدرات 
قدرات بناء العالقات و  قدرات البحث و التواصؿ ،تتمثؿ في قدرات اإلدارة والتطوير المؤسسيو التمويؿ، 

 مع المانحيف.
 

 تـ تجنيدىا مف المصادر المختمفة في فترة زمنية محددة.ي: جميع األمواؿ التي التمكيؿ حجـ
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 صالممخ
     
 عمى حجـالمؤسسات األىمية الفمسطينية تجنيد التمويؿ في قدرات أثر  التعرؼ إلى إلىالدراسة  ىدفت
الجيات التمويمية التي ومعرفة المصادر األساسية وأىـ  تالى مستوى ىذه القدر كذلؾ التعرؼ إ ،ياتمويم

نيا مساعدة ىذه إلى توفير توصيات مف شأالدراسة كما ىدفت  تعتمد عمييا ىذه المؤسسسات.
 .تجنيد التمويؿ المؤسسات عمى تطوير قدراتيا في

 
( 307مجموعة قصدية مف )تكوف مجتمع الدراسة مف و  ،تحميميالاستخدـ الباحث المنيج الوصفي 

عينة منيا  حيث تـ اختيار ،شممت كؿ مف الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة فمسطينيةمؤسسة أىمية 
( بندا" 113شممت ) كأداة لمدراسة حيث الدراسة عمى اإلستبانة إقتصرتكما  .مؤسسة (85)شممت 

البحث والتواصؿ وبناء  ،رات تجنيد التمويؿ )اإلدارة والتطوير المؤسسيدمف بنود مجاالت متغيرات ق
 التي أخذت قدرات تجنيد التمويؿ بشكؿ شمولي.و  ،العالقات(

 
 ،لمؤسسات األىمية عمى حجـ تمويميافي اىناؾ أثر واضح لقدرات تجنيد التمويؿ أظيرت الدراسة أف  

في المؤسسات أعمى حجـ التمويؿ  بينت الدراسة أنو كمما إرتفع مستوى قدرات تجنيد التمويؿ كافحيث 
اإلدارة كما أظيرت الدراسة أف ىناؾ أثر واضح لكؿ متغير مف متغيرات الدراسة )قدرات . األىمية
ر المؤسسي، قدرات البحث والتواصؿ وقدرات بناء العالقات( عمى حجـ تمويؿ المؤسسات والتطوي

 األىمية، حيث بينت الدراسة أف عمى المؤسسات األىمية بناء قدراتيا في تجنيد التمويؿ وتطويرىا بشكؿ
 شمولي بحيث يشمؿ متغيرات الدراسة الثالثة.

 
بدرجة عالية  كاف قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية أف مستوى وبينت الدراسة 

، حيث جاءت قدرات بناء العالقات ىي األعمى يمييا قدرات في جميع متغيرات قدرات تجنيد التمويؿ
كما جاء  لتطوير المؤسسي والتي جاءت في المرتبة األخيرة.اإلدارة وا البحث والتواصؿ ثـ قدرات

مستوى ىذه القدرات بدرجة عالية أيضا" في جميع مجاالت ىذه المتغيرات ما عدا مجاؿ تجنيد التمويؿ 
والذي جاء بدرجة متوسطة. أما في بنود مجاالت ىذه المتغيرات فاف المستوى تنوع في الدرجة بيف 

 عالي ومتوسط ومنخفض.
 

أف ىناؾ تفاوت في قدرات تجنيد التمويؿ بيف المؤسسات األىمية الفمسطينية. كما بينت وأشارت النتائج 
مف بنود مجاالت قدرات تجنيد  المؤسسات التي لدييا ضعؼ في الكثيرالنتائج أف ىناؾ العديد مف 



 ج
 

 وتوفير، حيث كاف مف أبرزىا التقييـ المؤسسي والبرامجي التمويؿ والتي تحتاج إلى تطوير
 خطط، موارد بشرية، برامج لرفع الكفاءة وموازنة( خاصة لتجنيد التمويؿ. )إستراتيجيات، سياسات،

 
ما زالت تعتمد عمى التمويؿ الدولي )الخارجي( لمؤسسات األىمية الفمسطينية أف ا النتائج كما بينت

شكؿ يميو التمويؿ الذاتي الذي  ،يا%( مف مصادر تمويم2.97شكؿ )كمصدر رئيسي لمتمويؿ والذي 
قد جاء و  ،%(.99شكؿ )ثـ التمويؿ اإلقميمي الذي  ،%(896شكؿ ) %( والتمويؿ المحمي الذي698)

ضعؼ المؤسسات  أشارت النتائج إلىكما  %(.698شكؿ )يؿ الحكومي في المرتبة األخيرة و التمو 
الح التمويؿ الذاتي، وضعفيا في في السعي نحو تقميؿ اإلعتماد عمى التمويؿ الخارجي لصاألىمية 
 والتمويؿ المؤسسي. ويؿ طويؿ األجؿتوفير التم

 
أف تيتـ المؤسسات كاف أبرزىا  ،لدراسة إلى مجموعة مف التوصياتوفي ضوء نتائج الدراسة خمصت ا

بشكؿ دوري، تقييـ قدراتيا  ،دراتيا بشكؿ شمولي بحسب متغيرات قدرات تجنيد التمويؿاألىمية بتطوير ق
اإلطالع الدوري عمى في بناء قدراتيا لإلستجابة لمتغيرات والتحديات في بيئتيا التمويمية و اإلستمرار 

  الدراسات والتقارير التي تيتـ بموضوع تجنيد التمويؿ.
 

اإلعتماد عمى التمويؿ  تقميؿنحو كما أوصت الدراسة أف تسعى المؤسسات األىمية الفمسطينية 
عدد مف التوصيات التي ركزت عمى تطوير  . كما قدمت الدراسةالتمويؿ الذاتي زيادة حجـو الخارجي 

حيث كاف مف أبرزىا  ،المؤسسات األىمية الفمسطينيةالتمويؿ في  قدرات تجنيدعدد مف بنود ضعؼ 
ضماف جودة  ،بناء القدرات في المتابعة والتقييـ ،تعزيز مبادئ الحوكمة والقيادة الديمقراطية التشاركية

 .التشبيؾ مع الجيات ذوي العالقةط لمتنسيؽ و تطبيؽ خط ،شاريع والبرامج والخدماتالم
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Abstract: 

 
This study aimed to know the impact of fundraising’s capacities for Palestinian Non-

Governmental Organizations (NGOs) on its funding, NGOs fundraising capacities’ level, 

the major sources of funding and major donors. Also, the study aimed to provide 

recommondations that can help NGOs in development of its fundraising’s capacities. 

 

The researcher used the descriptive analytical methodology, and the  population of the 

study was consisted of a purposeful group of (307) Palestinian NGOs located in West 

Bank, Jerusalem and Gaza Strip, where the sample was consisted of (85) NGOs. The study 

used a questionnaire which consisted of (113) paragraphs which covered the fundraising’s 

capacities in a holistic approach and included three variables, are: management and 

institutional development, searching and prospecting and relations’ building  

 

The study showed that there was a clear impact of  fundraising’s capacities on NGOs’ 

funding, as results showed that funding of NGOs was more when NGOs’ fundraising 

capacities were higer. Also, the study showed that there was a clear impact for each 

variable of the study (management and institutional development, searching and 

prospecting and relations’ building) on NGOs’ funding. The study recommended that 

Palestinian NGOs should build and develop its fundraising’s capacities in a holistic 

approach, and regard the three variables of the study. 

 

The study also revealed that the level of fundraising’s capacities in the Palestinian NGOs 

was high in all variables, and that the capacities of relations’ building were the highest, 

then capacities of searching and prospecting and lastly capacities of management and 

institutional development which came in the third level. Also, the level of capacities was 

high in all field of these variables, except in fundraising’s field which was medium. 

However, the level of fundrasing’s capacities of each field’s items was vary between high, 

medium and low. 

 

Moreover, the study’s results showed that there was a variation between NGOs’ capacities, 

as there were many NGOs which have defecencies in many items of fundraising 

capacities’ fields that need development, notably are institutional assessment and 

programmatic evaluation, providing (strategies, policies, plans, human resources, capacity 

building programs and budget) for fundraising. 

 

The results also revealed that Palestinian NGOs still dependent on the external funding as 

the major source which represent (79.2%) of its funding, then self-financing which 

represents (8.6%), then local funding which represents (6.5%), then regional funding 

which represents (4.9%), and finally the governomental funding represents only (0.6%). 

Also, the results showed that these NGOs still have deficiency toward decreasing its 



 خ
 

dependency on external funding in favor of self-finanacing, and toward having long term 

and core funding. 

 

In light of the results the study concluded a series of recommendations, notably are 

Palestinian NGOs should develop its capacities in a holistic approach accoarding to study’s 

variables, periodic assessment of capacities, contious capacity building according to its 

funding environment changes and challenges and periodic review of studies and researches 

that related to fundraising. 

 

The study also recommended that Palestinian NGOs should look forward to decrease its 

dependency on external funding and increase self-financing. Also, the study included a set 

of recommendations that focused on development of many items of fundraising capacities, 

notably are: good governance and democratic leadershiop, monitoring and evaluation, 

quality of services and programs and coordination and networking with different 

stakeholders. 
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 ؿ االكؿالفص
______________________________________________________________ 

  مقدمة كأساسيات الدراسة
                      

 المقدمة 1.1
 

ورت تاريخيا" في ظؿ غياب تط قدية منذ أوائؿ القرف الماضي، و نشأت المؤسسات األىمية الفمسطين
جتماعية      ؤسسات بالبيئة االعممية نمو ىذه المالدولة وغياب السيادة عمى االرض. كما ارتبطت 

الصمود في ظؿ تميزت بمستوى عالي مف التكيؼ و و السياسية المتغيرة في فمسطيف، االقتصادية و و 
 ظروؼ معقدة. 

 
ىمية" في الييئات األ" قانوف الجمعيات الخيرية و صدار، وا  1994مطة الفمسطينية عاـ ـ السلكف بعد قيا

عمى المجاؿ و تمثمت في التنافس عمى الدور و ، برزت تحديات جديدة ليذه المؤسسات، 2000عاـ 
نيا وبيف السمطة وبي ،فيما بينيا الى الصراع عمى التمويؿ سبب ىذا التنافس ويعود تقديـ الخدمات.

لى طبيعة عالقاتيا معكما يعود الى الدور السياس ،الفمسطينية  ي لألحزاب السياسية الفمسطينية وا 
 المانحيف.

  
 يؿ لممؤسسات األىمية الفمسطينية، حيثأىـ مصادر التمو  يمثؿ التمويؿ الخارجي مف الدوؿ المانحة

% مف ىذه المؤسسات عمى الدعـ الخارجي 78.3( إلى إعتماد 2009ترتير،تشير دراسة )ديفور و 
النوع بتغير الظروؼ السياسية، التمويؿ يتغير مف ناحية الحجـ و أف ىذا  كما لمتمويؿ.أساسي كمصدر 

تفاقية إمنذ ى استدامتيا. و عمتقديـ الخدمات في ىذه المؤسسات و عمى استمرارية يؤثر  األمر الذي
 ،ظروؼ السياسيةلم بشكؿ مستمر تبعا" ستراتيجيتيا وخطط عممياإتغير المانحة والدوؿ و اوسم

  (2007 ،)سابيال سياسية غيراتت بشكؿ عاـ مفالعربية ما تشيده المنطقة بحسب ا" وخصوص
 

بسبب  ،لمؤسسات األىمية الفمسطينيةيعتبر الحصوؿ عمى التمويؿ مف أىـ التحديات التي تواجييا ا
وبسبب التنافس عمى مصادر التمويؿ بينيا وبيف المؤسسات  ،التمويؿ المقدـ لياوتذبذب حجـ نقص 
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ستدامة  ،األىمية الدولية سسات ، كما أف غالبية ىذه المؤ ياعمماألمر الذي يؤثر عمى استمرارية وا 
بسبب األحداث السياسية  ،لييفالتمويؿ مف المانحيف الدو نقص أصبحت تواجو حقيقة إنكماش و 

واالقتصادية التي تتعرض ليا المنطقة العربية بشكؿ عاـ وبسبب النغير في توجيات واالجتماعية 
  (.2011)كوستانيني وآخروف،وأجندة المانحيف 

 
تباع طرؽ راتيا في تجنيد التمويؿ مف خالؿ المؤسسات رفع قدىذه ا أف عمى ويرى الباحث

مف إعتمادىا عمى التمويؿ تقمؿ تمويؿ حتى تزيد مف إستقالليتيا و ستراتيجيات لتنويع مصادر الاو 
  السياسية.جتماعية و التغييرات االمرتبطة بالمعقدة و الخارجية البيئة وذلؾ بشكؿ يتماشى مع ال، الخارجي

وفقا" لمعطيات البيئة الداخمية والخارجية تختمؼ بيف المؤسسات األىمية د التمويؿ تجنيأف عممية  كما
نما ترتبط بعدد كبير مف العوامؿ و عممية ة تجنيد التمويؿ ليست منيا، فعممي لكؿ المؤشرات التي ثابتة وا 

 التمويؿ.قدرات تجنيد مجموع تتعمؽ ب
 

 ،ىناؾ العديد مف الدراسات التي تطرقت إلى عممية تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية
درات الفنية قوبال غير حكوميةمويؿ الخارجي مف منظمات حكومية و التي ركزت في معظميا عمى التو 

قدرات تجنيد التمويؿ عمى المستوى المؤسساتي،  مجموعلـ تتطرؽ إلى  إال أنيا ،لطواقـ ىذه المؤسسات
نما ركزت و   القدرات الفنية لكتابة مقترحات المشاريع. أكبر عمى بشكؿا 
 
مستوى قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية دؼ ىذه الدراسة إلى تحميؿ واقع و تي

 القدرات البشرية،وذلؾ مف خالؿ التعرؼ إلى مجموع  ،عمى المستوى المؤسساتي بشكؿ شمولي
الدراسة مجموعة لذلؾ. حيث ستقدـ ىذه  توفر الموارد الالزمةظيمية، والمؤسساتية، و نولوجية، التنالتك

 عممية تجنيد التمويؿ. التي تيتـ بتطوير قدرات ىذه المؤسسات في التوصياتمف اإلستنتاجات و 
 

 مشكمة الدراسة كأسئمتيا 2.1
 

 المشكالت التي تعاني منيا، تعتبر عممية تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية مف أىـ
تتأثر ىذه العممية بالمتغيرات في البيئة و  ،في تحديد اتجاىات عمميا حيث تؤثر اليبات والمنح المالية

التي تدعـ القدرات فرص الحصوؿ عمى التمويؿ بمجموع ترتبط و الداخمية والخارجية ليذه االمؤسسات، 
واإلرتباط بأولويات وتوجيات  كما ترتبط بالتنافس عمى مصادر التمويؿ ،نجاح عممية تجنيدىا لمتمويؿ

 الجيات المانحة.
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الفمسطينية االستمرار في لمؤسسات األىمية اإف التغيرات االجتماعية واإلقتصادية والسياسية تتطمب مف 
أف عمييا أف تجد طرؽ جديدة ؿ بشكؿ دوري وممنيج. كما تيا في تجنيد التموير قدرايتطو و  بناء

وذلؾ حتى تستطيع أف تستمر في تقديـ برامجيا وخدماتيا التي تسير نحو  ،لمواكبة ىذه التغيرات
 وحتى تحقؽ استدامتيا.  ،رسالتيا

 
األمر الذي يعتبر   ،تذبذب التمويؿ لممؤسسات األىمية الفمسطينيةتكمف مشكمة الدراسة في ضعؼ و 

في تقديـ  ة والتطورعمى اإلستمراريقدرتيا ، والذي مف شأنو إضعاؼ أكبر عائؽ أماـ ىذه المؤسسات
الفمسطينية يساعدىا في  . إف تطوير قدرات تجنيد التمويؿ لدى المؤسسات األىميةالخدمات والبرامج

 يـ في استدامة عمميا.بالتالي يس، و استقرار حجـ تمويميازيادة أو 

 
 السؤاؿ الرئيس التالي:وتقـو الدراسة الحالية لإلجابة عمى 

 
  تمكيميا؟ حجـكيؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية عمى ىك أثر قدرات تجنيد التمما  
 

 وينتج عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
 

قدرات ) تعزى لممتغيراتالتمويؿ  حجـمتوسطات  المؤسسات بيفإجابات  يف ىؿ يوجد فروؽ .1
 قدرات بناء العالقات(.و  قدرات البحث والتواصؿ، اإلدارة والتطوير المؤسسي

 مستوى قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية؟ما ىو  .2
 ما ىي مصادر التمويؿ األساسية لممؤسسات األىمية الفمسطينية؟ .3

 

 أىداؼ الدراسة 3.1
 

 حجـاليدؼ الرئيسي مف الدراسة ىو التعرؼ إلى أثر قدرات المؤسسات األىمية الفمسطينية عمى 
 .تمويميا

 
 : تاليةالالفرعية  األىداؼ يتفرع عف اليدؼ الرئيسيو 
 

 قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية. مستوى معرفة .1
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 المصادر األساسية لتمويؿ المؤسسات األىمية الفمسطينية.معرفة  .2
 ىـ الجيات التمويمية لممؤسسات األىمية الفمسطينية.معرفة أ .3
 توصيات مف شأنيا مساعدة ىذه المؤسسات في تطوير قدراتيا في تجنيد التمويؿ. تقديـ .4

 
 أىمية الدراسة 4.1

 
 تنبع أىمية الدراسة مف:

 
 خدمات لمفئات المستفيدة.لما تقدمو مف برامج و  األىمية الفمسطينية المؤسسات أىمية .1
تأثره بالتغيرات في البيئة لممؤسسات األىمية الفمسطينية، ومدى أىمية موضوع تجنيد التمويؿ  .2

  الداخمية والخارجية ليذه المؤسسات.
عممية تجنيد تساعد ىذه المؤسسات عمى رفع قدراتيا في المساىمة في تقديـ أسس منيجية  .3

 التمويؿ.
مصادره األساسية، تجنيد التمويؿ و معرفة واقع  المؤسسات األىمية الفمسطينية فيمساعدة  .4

 كفاءة عممية تجنيد التمويؿ لدييا.تخاذ قرارات تعمؿ عمى رفع إفي عممية  وذلؾ  لمساعدتيا
واقعنا بما يتالئـ مع لتمويؿ بشكؿ شمولي و قدرات تجنيد ا قيس مستوىت أداةالتوصؿ إلى  .5

 الفمسطيني.
 

 فرضيات الدراسة  5.1
 

قدراتيا في ويؿ المؤسسات األىمية الفمسطينية يزداد كمما زادت تم حجـىي أف لمدراسة فرضية رئيسية و 
 تجنيد التمويؿ.

 
 وينبثؽ عف الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

 
 حجـدرجة في  (α ≤ 0.05ال يوجد ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

 التطوير المؤسسي.ويؿ تعزى لمتغير قدرات اإلدارة و التم
 حجـفي درجة  (α ≤ 0.05مستوى الداللة )ال يوجد ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند  .2

 التواصؿ مع المانحيف.ويؿ تعزى لمتغير قدرات البحث و التم
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 حجـفي درجة  (α ≤ 0.05ال يوجد ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3
 تعزى لمتغير قدرات بناء العالقات مع المانحيف.التمويؿ 

 
 الدراسة متغيرات 6.1

 
 متغير تابع كما يمي:متغيرات مستقمة و لمدراسة 

 
 تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية. حجـ: المتغير التابع

 
 كما يمي: ،عبارة عف ثالثة متغيرات أساسية: قدرات تجنيد التمويؿ وىي المتغيرات المستقمة

 
 مجاالتستة يندرج ضمنيا التطوير المؤسسي، و قدرات اإلدارة و  وىو المتغير المستقؿ األوؿ .1

 ىي:
 

 .الحوكمة والقيادة -
 .اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي -
 .تقديـ الخدماتالبرامج و  -
  العالقات الخارجية. -
 اإلدارة المالية. -
 .تجنيد التمويؿ -

 
 و مجاليف ىما:، ويندرج ضمنبحث والتواصؿ مع المانحيفقدرات ال وىو المتغير المستقؿ الثاني .2

  
 المانحيف.البحث عف  -
 .التواصؿ مع المانحيف -

 
 قدرات بناء العالقات مع المانحيف. وىو المتغير المستقؿ الثالث .3

 
 الشكؿ التالي يوضح متغيرات الدراسة.و 
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 اإلدارة 
كالتطكير 
 المؤسسي

الحككمة 
 كالقيادة

 اإلدارة 
كالتخطيط 
 االستراتيجي

 االبرامج
كتقديـ  

 الخدمات 
العالقات 
 الخارجية

اإلدارة 
 المالية

تجنيد 
 التمكيؿ

حجـ 
 التمكيؿ

 

البحث 
 كالتكاصؿ

البحث عف 
 المانحيف

التكاصؿ مع 
 المانحيف

بناء 
العالقات مع 

 المانحيف

 المتغير التابع.(: متغيرات الدراسة المستقمة و 1.1الشكؿ)
 

 المتغير التابع                                                                  المتغيرات المستقمة             
 

                                               
•        

الماليةاإلدارة  

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 البحث كالتكا •
 
 

                         
 
 
 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث
 

 ىيكمية الدراسة  7.1
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 ىيكمية الدراسة مقسمة عمى خمسة فصوؿ كالتالي :جاءت 

 أىميتيا ،أىدافيا ،مشكمتيا وأسئمتيا ،عاـ وتمييد ليذه الدراسةعرض  :الفصؿ األوؿ، 
 .متغيراتيا وىيكميتيا فرضياتيا

 
 :الفصؿ الثاني: يتضمف اإلطار النظري والدراسات السابقة ويحتوي عمى المباحث اآلتية 

 المؤسسات األىمية الفمسطينية.  :المبحث األوؿ 
 .المبحث الثاني: واقع تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية 
  :تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية.المبحث الثالث 
 قدرات  تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية.  :المبحث الرابع 

 
 مجتمع األدوات،  ،اإلعداد يتناوؿ عرضًا شاماًل ألساسيات الدراسة كالمنيجية،  :الفصؿ الثالث

 .والمعالجة اإلحصائية ،صدؽ وثبات أداة الدراسة ،وعينة الدراسة
 
  الفصؿ الرابع : يحتوي عمى عرض النتائج ومناقشتيا. 

 
 ستنتاجات والتوصياتيتضمف اإل :الفصؿ الخامس. 

 
ثـ المالحؽ ذات الصمة بالدراسة التي رأى  ،قائمة أىـ المصادر والمراجعوأخيرًا تـ إلحاؽ الفصوؿ ب
 .بيذه الدراسة  الباحث أنيا جديرة بإلحاقيا
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة

 
 تمييد  1.2

 
في مسيرة النضاؿ  ميـبدور منذ بدايات القرف الماضي  المؤسسات األىمية الفمسطينيةقامت 

 كما ارتبطت ،المتغيرة جتماعية والسياسيةبالبيئة اال ؤسساتعممية نمو ىذه المارتبطت الفمسطيني، و 
بجانب  بدور إغاثي فعاؿ ؤسسات األىميةالم قامت حيث يـ المجتمع المدني الفمسطيني.بتطور مفاى

السمطة الوطنية الفمسطينية، كما  قتصادية حتى بعد قدـواالجتماعية و األساسي في التنمية االدورىا 
يكمف التحدي الحقيقي ليذه ديـ الخدمات في ظؿ بيئة معقدة. و أثبتت قدرتيا عمى التكيؼ في تق

 ستمرار في اإلسياـ الفاعؿ في تشكيؿ المجتمع الفمسطيني.في قدرتيا عمى االؤسسات الم
  

تعاني مف إنعداـ األمف الوظيفي و ستدامة المالية، المؤسسات األىمية الفمسطينية لال تفتقر معظـ
قصير األجؿ القائـ عمى المشاريع. الجيات المانحة آليات التمويؿ  لموظفييا المينييف، بسبب اعتماد
لمالية تجاه المؤسسات بإلتزاماتو ا منيا القطاع العاـ إلى عدـ وفائو نياكما تؤثر األزمة المالية التي يع

جراءات لمحوف متطمبات يمارس الماناألىمية، و  مشروط مما يجعؿ عممية التمويؿ مرتبطة بالتمويؿ، وا 
غير تقميدية يتطمب منيا البحث عف سبؿ جديدة و تجنيد التمويؿ ليذه المؤسسات أكثر صعوبة، وىذا 

جة القضايا الييكمية تقميؿ اإلعتماد عمى التمويؿ الخارجي قدر اإلمكاف، كما يتطمب منيا معالو  لمتمويؿ
 .(2013تطوير،)مجاالت عمميامية وفي في بيئتيا الداخ

 
 ،انوني، فئاتياإطارىا الق ،تعريفيامية الفمسطينية، المؤسسات األى نشأةسيتطرؽ ىذا الفصؿ إلى 

وقدرات تجنيد التمويؿ واقع تجنيد التمويؿ عمى مؿ تكما سيش عمميا. مجاالتعددىا، توزيعيا و 
 لممؤسسات األىمية.
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 الفمسطينيةات األىمية المؤسس 2.2
 

 نشأة المؤسسات األىمية الفمسطينية 1.2.2
 

نشأت المؤسسات األىمية الفمسطينية في بدايات القرف العشريف، و أخذت طابع الجمعيات الخيرية في 
، 1967قطاع غزة عاـ زايد بعد احتالؿ الضفة الغربية و أخذ بالتلؾ الوقت، وبقي عددىا محدودا" و ذ

يا تشكيؿ المؤسسات مف ضمنالفمسطيني تشكيؿ آليات لمدفاع وتعزيز الصمود و  حيث بدأ المجتمع
اـ السمطة بعد قيو  نية في ظؿ غياب مفيوـ الدولة.رتبط تأسيسيا بتوفير اإلحتياجات اآلاألىمية التي ا

كما أصبحت ىذه المؤسسات تمارس زداد عدد ىذه المؤسسات بشكؿ كبير، إ 1994الفمسطينية عاـ 
  .(2013،تطوير) ة لتبمور واقع سياسي جديدجديد أدوار

 
حقبات زمنية بحسب تغير الظروؼ ات األىمية الفمسطينية إلى ثالث ويمكف تقسيـ تاريخ المؤسس

 :(2006،)أبو رمضاف السياسية، وىي
  
الحكـ العثماني  ىذه المؤسسات حيث عايشت: 1967منذ بداية القرف العشريف وحتى عاـ  .1

واإلستعمار البريطاني واإلحتالؿ اإلسرائيمي، ثـ الحكـ األردني لمضفة الغربية والمصري لقطاع 
محو  ؿغزة. واتسمت ىذه المؤسسات بالطابع الخيري واإلغاثي وركزت عمى مجاالت محددة مث

 األمية وشؤوف المرأة والطفؿ. 
عمؿ ىذه المؤسسات وتعددت أدوارىا، حيث : وتنوع مجاؿ 1994وحتى العاـ  1967منذ عاـ  .2

، باإلضافة إلى دورىا في الحفاظ قامت بسد الفجوات الخدماتية التي أىمميا اإلحتالؿ اإلسرائيمي
 عمى اليوية الفمسطينية وتعزيز صمود الشعب الفمسطيني.

لعمؿ وقياـ السمطة الوطنية الفمسطينية أخذ ا 1994فمنذ عاـ ولغاية اآلف:  1994منذ العاـ  .3
األىمي الطابع الميني والتخصصي، وبناء النظـ اإلدارية والييكمية بما تطمبو الواقع الجديد، حيث 

 ؾ يعود لما يمي:تميزت ىذه الفترة بنشاط متزايد لممؤسسات األىمية، وذل
 
 زواؿ العراقيؿ و الضغوطات التي كاف يمارسيا االحتالؿ اإلسرائيمي. -
القياـ باألنشطة اإلغاثية والتنموية والتي تقوـ بيا المؤسسات ضعؼ السمطة الفمسطينية عف  -

 األىمية.
 إستحواذ المؤسسات األىمية عمى نسبة عالية مف الدعـ المقدـ مف الدوؿ والجيات المانحة. -

 



10 
 

كما يمكف اإلشارة إلى تأثير اإلنقساـ السياسي الداخمي بيف الضفة الغربية وقطاع غزة عمى المؤسسات 
 ،عمى التأثير عمى التماسؾ االجتماعي الفمسطينيحيث تسببت حالة اإلنقساـ  ،سطينيةاألىمية الفم

حيث كاف ىناؾ  أيضا" أعماال" إنتقامية مف جانب أطراؼ اإلنقساـ عمى المؤسسات التي ينظر إلييا 
مما وضع ذلؾ ضغوطا" إضافية عمى المؤسسات  ،بأنيا ذات عالقة وصمة بالحزب السياسي المنافس

 .  (2014،تطوير) األىمية الفمسطينية
 

 تعريؼ المؤسسات األىمية الفمسطينية 2.2.2
 

منظمات أو ىيئات ، يطمؽ عمى تسمية المؤسسات األىمية عدة مصطمحات مثؿ منظمات غير حكومية
وتعود كؿ ىذه المسميات الى  ، وغيرىا.جمعيات خيريةربحية، منظمات أو مؤسسات غير  ،أىمية

( أف ىذه المؤسسات ىي تجسيد معاصر 2000كما يعتبر )بشارة،مفيوـ المجتمع المدني الفمسطيني. 
عتبارات السيطرة، كما أنيا تنشأ  لمفيوـ المجتمع المدني، وذلؾ لوجودىا خارج اإلعتبارات الربحية وا 

خاذ القرارات فييا مف خالؿ الحوار المباشرة عمى أساس المصمحة المشتركة، باإلضافة إلى عقالنية إت
 وألنيا تجسد الديمقراطية المباشرة.

 
: الوقائع 2000( لعاـ 1رقـ ) )قانوف المنظمات األىميةالخيرية و  بحسب قانوف الجمعياتأما 

 يمكف تعريؼ المؤسسات األىمية عمى أنيا:  العدد الثاني والثالثوف( ،الفمسطينية
 
الجمعية أو الييئة األىمية ىي شخصية معنوية مستقمة تنشأ بموجب اتفاؽ بيف عدد ال يقؿ عف سبعة )

أشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشروعة تيـ الصالح العاـ دوف استيداؼ جني الربح المالي بيدؼ اقتسامو 
يف نو يحؽ لممواطنيف الفمسطيني. وبحسب ىذا القانوف فإ(أو لتحقيؽ منفعة شخصيةبيف األعضاء 

كافة الحرية، مع الحؽ في إنشاء وتسيير تشغيؿ ممارسة أي نشاط اجتماعي، ثقافي، ميني أو عممي ب
 الييئات األىمية. الجمعيات واإلتحادات و 

 
و أأف القانوف ال يستخدـ مصطمح )مؤسسة( في وصؼ المؤسسات األىمية ومف الجدير بالذكر 

  .يات الخيرية و الييئات األىمية()الجمعمنظمات المجتمع المدني، ويستعيض عف ذلؾ بمصطمح 
 
تنشأ بشكؿ طوعي غير ربحية  نيا مؤسساتيمكف وصؼ المؤسسات األىمية عمى أيرى الباحث أنو  و

تيدؼ إلى إقامة مجتمع مدني لحماية الحقوؽ السياسية  ،وال صمة ليا بمؤسسات الدولة الرسمية
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أو تسعى لخدمة المجتمع بصفة عامة  ،أو لخدمة أىداؼ محددة ،قتصادية لممجتمعواالجتماعية واال
 مثؿ العمؿ في المجاالت الصحية والثقافية والبيئية ومحاربة الفقر وغيرىا مف المجاالت.

 
 القانكني الناظـ لعمميا اإلطار  3.2.2

 
ني الذي ينظـ ساس القانو ىو األ 2000( لعاـ 1الييئات األىمية رقـ )ية و يعتبر قانوف الجمعيات الخير 

 مف القانوف األساسي الفمسطيني.  26قا" لنص المادة عمؿ المؤسسات األىمية الفمسطينية تطبي
 
أف عالقتيا حرية الكاممة في تحديد برامجيا وأنشطتيا، و الا القانوف فإف لممؤسسات األىمية بحسب ىذو 

مصمحة ى أساس التنسيؽ والتعاوف لخدمة مع الوزارات المختصة في السمطة الفمسطينية تقوـ عم
مف أية جيات داخمية أو خارجية  المجتمع. كما يحؽ ليذه المؤسسات تمقي الدعـ )غير المشروط(

مي مع إبالغ جمع التبرعات، باإلضافة إلى حقيا في اإلنتساب إلى أي منظمة أو إتحاد عربي أو إقميو 
 (.2013)أماف، الجيات المختصة بذلؾ

 
 انيف االخرل ذات الصمةالقك  4.2.2

 
مة، كتمؾ المتعمقة بالتعاونيات قطاع غزة عدد مف القوانيف ذات الصيسري أيضا" في الضفة الغربية و 

لنوادي الرياضية وفقا" لممجمس األعمى اءات الييئة العامة لمتعاونيات، و التي يتـ تسجيميا وفقا" إلجراو 
 وفقا" لدائرة شؤوف الالجئيف التابعة لمنظمة التحرير.المجاف الشعبية لممخيمات لمشباب و الرياضة، و 

 
القانوف اإلسرائيمي وفقا" لمواقع المفروض عمى القدس الشرقية ىو اإلطار الناظـ لعمؿ كما يعتبر 

لدى وزارة القضاء اإلسرائيمية.  (مسجؿ الجمعيات) بحسبالمؤسسات األىمية الفمسطينية في القدس 
 (:2011حيث توجد ثالثة قوانيف ناظمة لحرية تشكيؿ الجمعيات )كوستانيني وآخروف،

 
( الذي ينظـ تشكيؿ وعمؿ المنظمات غير الحكومية والشركات 1980جمعيات )قانوف ال -

 الجمعيات التعاونية.و 
ذ اإلتفاقية اإلنتقالية في الضفة قانوف تنفي(، و 1948) قانوف منع اإلرىاب -القانوني الجنائي -

 (.2005) قانوف حظر تمويؿ اإلرىاب(، و 1994بية وقطاع غزة )الغر 
 القيود عمى ممارسة الميف التي تتطمب الحصوؿ عمى عضوية اإلتحادات المينية. -
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 المؤسسات األىمية الفمسطينيةميمة دكر ك   5.2.2
 

جزءا" حيويا" مف المجتمع الفمسطيني، وذلؾ لدورىا في تقديـ  الفمسطينية المؤسسات األىميةتشكؿ 
الخدمات وفي عممية التنمية االقتصادية االجتماعية. كما أنيا تسيـ في تمثيؿ وحماية مصالح 

بيا بيف  ىذه المؤسسات مجاؿ خاص المواطنيف وتزويدىـ بوسائؿ التعبير عف الرأي. وقد أوجدت
والمؤسسات التقميدية الفمسطينية واألسرة الدولية.  مجموعات المدنيةالمجتمع، الحكومة، المانحيف، ال

وبغض النظر عف فئات ىذه المؤسسات، وعمى الرغـ مف تعرضيا لمنقد الشديد إال أنيا تسيـ في 
الحفاظ عمى تماسؾ النسيج اإلجتماعي، وتعزيز صمود الشعب والتعبير عف تطمعاتو في إنشاء الدولة 

 :(2011،مركز تطوير)المؤسسات األىمية الفمسطينية األدوار التالية. كما تمعب المستقمة
 

 متابعة تقديـ الخدمات الطارئة والتنموية لمشعب الفمسطيني. -
 التأثير عمى التشريعات والسياسات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية. -
والتشبيؾ والتشاور بيف مختمؼ مؤسسات ومنظمات المجتمع  التعاوف، والتنسيؽ،تعزيز  -

، والقطاع الخاص، والمانحيف والمؤسسات الدولية مف أجؿ ضماف وجود عممية تنموية المدني
  حقيقية.

 
مكممة  الفمسطيني، المجتمع داخؿ التنموية العممية ميـ وريادي فياألىمية بدور  قوـ المؤسساتكما ت
دورىا إلى   باإلضافة الخدمات، تقديـ إطار في الخاص الفمسطينية والقطاع السمطة مؤسسات دور

 سف مجاؿ في والتأثير الحشد بالقيام خالؿ مف وذلؾ والمجتمع، الفمسطينية السمطة بيف الوسيط
 مبادئ ترسيخ في دورىا يعزز مما المجتمع، في وتطبيقيا العامة الحريات تكفؿ التي التشريعات

 (.2009،)معيد السياسات العامةاإلنساف الديمقراطية وحقوؽ 
 
 المؤسسات األىمية الفمسطينيةفييا  نواع مف المجاالت التي تعمؿأشارة إلى ثالثة اإل يمكفو 

 :(2013،)أماف
 

سيما في  الوصوؿ إلى الفئات األكثر حاجة ال في اقدرتيخصوصا" لتوفير الخدمات، و  .1
  .رياؼ والمناطؽ النائيةاأل

كالتخطيط  المحمية، مف خالؿ تقوية وتمكيف المجتمعات مية التنمويةفي العم مساىمةال .2
 .المشاركة الشعبية فييا التنموية وتنفيذىا وتوسيع ستراتيجي وصياغة البرامجاال
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 والخطط العامة عمى المستوييف الوطني والمحمي، مف خالؿ المساىمة في رسـ السياسات  .3
 .القانونية أُلطرتطوير او  الرصد والمراقبة

 
 الفمسطينية المؤسسات األىمية فئات  6.2.2

 
يعتمد ذلؾ عمى عدة عوامؿ مثؿ مجاؿ عمميا، ، و مسطينية بتنوع في فئاتياىمية الفاأل تمتاز المؤسسات

)كوستانتيني وآخروف،  بحسبرامجيا وخدماتيا، سنة تأسيسيا، وحجـ تمويميا. و طبيعة المستفيديف مف ب
 كما يمي:فئات، إلى أربعة  المؤسسات األىمية الفمسطينيةفإنو يمكف تقسيـ ( 2011

 
الشبابية  مجموعاتالالمؤسسات القاعدية مثؿ: تشمؿ المجاف والمجموعات الشعبية و : و ةاألول الفئة -

مور، مجموعات تحادات مجالس الطمبة، لجاف المخيمات، مجموعات أولياء االإ، والنسوية الناشئة
 الثقافية، وغيرىا مف المجموعات المحمية.اضية و الشباب الري

منظمات يات الخيرية، مراكز غير ربحية، و : وتشمؿ المنظمات غير الحكومية، الجمعالفئة الثانية -
منظمات تقدـ خدمات صحية  تحادات، النقابات،اإل داعمة أخرى، مثؿ: المراكز البحثية،وسيطة و 

منظمات تعنى بحقوؽ شرائح و  حقوؽ اإلنساف،ية و رىا، منظمات تعزيز الديمقراطتعميمية وغيو 
 اإلجتماعية، ... الخ.الطفؿ، الحقوؽ اإلقتصادية و  معينة أو قضايا معينة مثؿ: المرأة،

تحالفات عمى مستوى إقميمي أو وطني، أو عدة منظمات أىمية ذات ائتالفات و تشمؿ : و الفئة الثالثة -
اإلئتالفات التنسيقية التي و الحقوقية(، و أالصحية : اإلئتالفات القطاعية )تيتـ بقطاع محدد، مثؿ
 تيتـ بمواضيع مشتركة.

نيا تضـ عدد كبير مف أبمعنى  )عمى مستوى الوطف،الشبكات المظالتية تشمؿ : و الفئة الرابعة -
 اإلتحاد العاـ لمجمعيات الخيرية.(، مثؿ: شبكة المنظمات األىمية و المؤسسات األىمية

 
 ةالتحميؿ الرباعي لواقع المؤسسات األىمية الفمسطينيو يبيف الجدوؿ التالي 
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 (: تحميؿ واقع المؤسسات األىمية الفمسطينية. 1.2جدوؿ )
 

 نقاط الضعؼ نقاط القكة
 
 كفاءة المؤسسات األىمية واستقالليتيا 
 الدور الميـ لممؤسسات األىمية 
 المؤسسات األىمية بالحكومة   عالقة

 وأصحاب العالقة اآلخريف 


 
 ستدامةقضايا الحوكمة واال 
 نقص في وحدة القطاع األىمي 
  تأثيرىا الضعيؼ عمى السياسة وعمى التنمية

 اإلقتصادية
 تيميش المؤسسات األىمية في القدس 


 المعيقات المزايا/ الفكائد
 

  تذبذب الوضع االقتصادي والتغيرات
 الديمغرافية

  تحسف في العالقة والتعاوف مع القطاعات
 األخرى

 ستفادة مف التطورات في العالـ العربي اال
 وفي الساحة الدولية

 الموارد المتاحة لممؤسسات األىمية 


 
 تالؿ االسرائيمي حالتػأثير المتزايد لإل 
 الداخمي وغياب نظاـ  نقساـ السياسياإل

 سياسي فعاؿ
  ات في األنماط االجتماعيةتغير 
   تأثير متطمبات المانحيف 
 األىمية الدوليةمف المؤسسات  ةنافسالم 
 تراجع إىتماـ المجتمع بالعمؿ التطوعي 



 (2014،المصدر: )مركز تطوير
 
 

 المؤسسات األىمية الفمسطينية  عدد 7.2.2
 

سة مؤس 1500وصؿ عددىا إلى حوالي قد و  ،1994قياـ السمطة عاـ  مؤسسة فقط قبؿ 558تأسست 
عددىا وفقا" لبيانات وزارة الداخمية  فتزايد 2012في العاـ أما (. 2013تطوير،) 2007عاـ 

( مؤسسة 2973تزايد عددىا ليصؿ ) 2014في العاـ و ( مؤسسة، 2245) إلى الفمسطينية
 (.2015)كوستانتيني وآخروف،
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 2014وحتى  1994 ؤسسات األىمية الفمسطينية منذ عاـ( يوضح تزايد عدد الم1.2)الشكؿ و 
 

 2014لغاية  1994 الفمسطينية منذ عاـؤسسات األىمية عدد المتزايد (: 1.2الشكؿ)
 

 
 المصدر: جرد بواسطة الباحث

 
المؤسسات النشطة ات المسجمة ىو أعمى بكثير مف عدد فإف عدد المؤسس (2013تطوير،)بحسب و 

 عمى تسجيميا بالرغـ مف يوجد عدد كبير مف المؤسسات األىمية الفمسطينية التي حافظتمنيا، حيث 
% مف ىذه المؤسسات 60( فيشير إلى أف 2015)كوستانتيني وآخروف،أما  عدـ تنفيذىا لمنشاطات.

 ىي مؤسسات قاعدية يعمؿ كؿ منيا في منطقة جغرافية محصورة ضمف نشاطات محدودة.
 

 تكزيعيا الجغرافي 8.2.2
 

حوالي محافظة راـ اهلل  استحوذتحيث ي لممؤسسات األىمية الفمسطينية، يمكف مالحظة التركيز اإلقميم
 يمييا القدس وغزة ثـ بيت لحـ وجنيف.  ،مف ىذه المؤسسات 40%
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ىذه المؤسسات أف تكوف مقراتيا قريبة لمكاتب ومقرات المانحيف  رغبةو الباحث سبب ذلؾ إلى يعز و 
الشكؿ التالي يوضح . و في معظميا في محافظة راـ اهلل توالتي تمركز  السمطة الوطنية الفمسطينيةو 

 ت األىمية الفمسطينية.التوزيع الجغرافي لممؤسسا
 

 (: التوزيع الجغرافي لممؤسسات األىمية الفمسطينية.2.2الشكؿ )
 

 
 .(2015)كوستانتيني وآخروف، المصدر:

 

 المؤسسات األىمية الفمسطينيةالتي تكاجو عمؿ  تحدياتأىـ ال  9.2.2
 

 ،إال أف العديد منيا ما زاؿ يعاني مف نقاط ضعؼ ،بالرغـ مف تطور المؤسسات األىمية الفمسطينية
 (:2014،تطوير)يمكف تمخيص أىميا كما يمي 

 
: فما زاؿ ىناؾ ضعؼ في ممارسات الحكـ وفي اإلجراءات لدى قضايا الحوكمة واالستدامة .1

ىذه المؤسسات. باإلضافة إلى ضعؼ المراقبة وضبط جودة العمؿ. أما أكبر نقطة ضعؼ 
 في االستدامة المالية و االعتماد عمى التمويؿ األجنبي.فتتمثؿ في النقص 
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االزدواجية في العمؿ وتشتت الجيود طاع: فما زالت مشكالت المنافسة و نقص في وحدة الق .2
ي العالقة مع المجتمع وتراجع نسبي ف ،موجودة داخؿ قطاع المؤسسات األىمية الفمسطينية

ض المؤسسات الصبغة السياسية لبع إلىتوجو استراتيجي مشترؾ. باإلضافة وعدـ وجود 
 مس بموضوعيتيا ويجعميا أدوات لألحزاب السياسية.ت ياألىمية الفمسطينية والت

: حيث ركزت ىذه المؤسسات بشكؿ أكثر مف تأثير ضعيؼ عمى السياسة والتنمية االقتصادية .3
وصياغتيا بينما كاف ليا تأثير محدود عمى تشريع السياسات  ،الالـز عمى الخدمات األساسية

الالت االجتماعية ال تممؾ القدرة عمى معالجة اإلختوعمى سياسات التمويؿ. كما أنيا 
 واالقتصادية الناجمة عف تشوىات السوؽ.

تيميش المؤسسات األىمية في القدس: حيث كاف ىناؾ عالقة ضعيفة بيف المؤسسات األىمية  .4
 نحو ىذه المؤسسات. وال توجد رؤية موحدة ،في القدس والقطاع العاـ الفمسطيني

 
 ،( إلى مجموعة مف التيديدات التي تواجييا المؤسسات األىمية الفمسطينية2014،تطويركما يشير )
 كما يمي:

 
جراءات تؤدي إلى إضعاؼ ىيكميات الحكـ اإلاالحتالؿ: حيث تفرض سياسات  .1 حتالؿ قيود وا 

لدى المؤسسات األىمية وتيديد وجودىا في القدس وخمؼ جدار الفصؿ وفي واد األردف 
 التي تزيد مف المعوقات االجتماعية واالقتصادية . إلى القيودوالمنطقة)ج(. إضافة 

يوؿ متزايدة لدى الحكومتيف في وغياب نظاـ سياسي فعاؿ: فيناؾ م االنقساـ السياسي الداخمي .2
الضفة الغربية وقطاع غزة لتطويع عمؿ المؤسسات األىمية بما يخدـ مصمحتيا ومحاولة الحد 

كما أف ىناؾ إختالؼ في النظـ القانونية التي تحكـ عمؿ ىذه  ،مف دورىا في المجتمع
 المؤسسات ما بيف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

جتماعية: فيناؾ اتساع في الفجوة االجتماعية ناجمة عف التوتر تغيرات في األنماط اال .3
السياسي وعدـ االستقرار السياسي. كما أف إنتشار الفقر في المناطؽ الريفية أدى إلى زيادة 

 مما أدى إلى ظيور مجموعة متنوعة مف المشكالت الحضرية. ،ىجرة السكاف إلى المدف
عتماد عمى التمويؿ الخارجي االقتصاد ييدد إزدياد اإل ة والعالمية: حيثاألزمة المالية المحمي .4

كما يمكف أف تؤثر األزمة االقتصادية العالمية عمى مستقبؿ التمويؿ  ،المحمي واستدامتو
 لفمسطيف وعمى عمؿ المؤسسات األىمية.

متطمبات  ؤسسات األىمية الدولية: حيث تزيدتأثير متطمبات المانحيف والمنافسة مف الم .5
واإلجراءات والتمويؿ المشروط مف الصعوبات التي تواججيا المؤسسات األىمية  المانحيف
كما تزيد مف المنافسة بيف الجيات المانحة لتقديـ الدعـ وفقا" ألولوياتيا  ،الفمسطينية
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وسياساتيا. حيث إف زيادة اشتراؾ المؤسسات الدولية في تحديد األولويات وتنفيذ البرامج ييدد 
 سات الفمسطينية ويربؾ أولوياتيا.بتيميش دور المؤس

ومة القيمية بيف تراجع في اىتماـ المجتمع بالعمؿ التطوعي: حيث أدى التراجع في المنظ .6
 إلى تقميؿ ثقافة التطوع. الفمسطينيف

 
  كاقع تجنيد التمكيؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية.   3.2

 
 الخارجي عمى مصادر التمكيؿ سطينيةاألىمية الفماعتماد المؤسسات   1.3.2

 
( بأف الدعـ الخارجي المقدـ لقطاع المؤسسات األىمية الفمسطينية 2009ترتير،تشير دراسة )ديفور و 

 257إلى فيما وصؿ  ،2006مميوف دوالر عاـ  136الى  1999مميوف دوالر عاـ  48تزايد مف 
ىذه المنظمات تعتمد عمى الدعـ % مف 78. كما تشير الدراسة إلى أف 2008مميوف دوالر في العاـ 

دعـ، % مف قيمة ىذا ال70يشكؿ الداعموف األوروبيوف حوالي  فيمالمتمويؿ، أساسي الخارجي كمصدر 
% في العاـ 5إلى  1999% مف قيمة ىذا الدعـ عاـ 12الذي كاف يشكؿ بينما تراجع الدعـ العربي و 

2008. 
 
حوؿ الدعـ المقدـ لممؤسسات األىمية  كافية أو دقيقية فمـ تتوفر معمومات 2008أما بعد العاـ  

والتي تـ  ،خطيط والتعاوف الدولي الفمسطينيةكانت تقوـ برصده وزارة الت حيث ،ومصادره الفمسطينية
ولـ تتولى أي جية أخرى مسؤولية توفير ىذه المعمومات  حميا مف قبؿ السمطة الوطنية الفمسطينية.

 والبيانات.
 
)مف التمويؿ، ويعتبر التمويؿ الخارجي  تذبذبسات األىمية الفمسطينية مف ضعؼ و تعاني المؤسو

% 78.3يشكؿ حيث  أىـ مصادر تمويؿ ىذه المؤسسات المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية(
 .(2009ترتير،)ديفور و ر تمويميا مف مصاد

 
ف ىذا يعني أف إنقطاع أو فإ ،وبسبب اعتماد ىذه المؤسسات عمى التمويؿ الخارجي بشكؿ كبير

خمصت  تخفيض ىذا التمويؿ سيؤدي الى وقؼ عمؿ ىذه المؤسسات أو تقميص برامجيا وخدماتيا, كما
 ( بأف مشاكؿ التمويؿ الدولي تتمثؿ في:2011،دراسة )أبو حماد
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 ألنو يسعى لتحقيؽ غايات سياسية ،أف التمويؿ الدولي ال يحقؽ أولويات التنمية في فمسطيف -
 والتي تقدـ مساعداتيا وفؽ خطة تتناسب مع أىدافيا السياسية. ،بحسب الجيات المانحة

وىي  ،أف المؤسسات األىمية الفمسطينية ليس لدييا أجندة وطنية واضحة تجاه أولويات التمويؿ -
 تستجيب بشكؿ مباشر لبرامج وسياسات المانحيف.

ألف أىداؼ المانحيف كانت لدوافع  ،ةفشؿ سياسات المانحيف في إحداث تنمية إقتصادية حقيقي -
 سياساية إلنعاش العممية السممية و ليس لبناء إقتصاد قوي ومستقؿ.

     

 يؿالفمبسطينية عمى مصادر التمو  ةالمؤسسات األىميو يوضح الجدوؿ التالي نسب اعتماد 
 

 .2008، و1999،2006(: مصادر تمويؿ المؤسسات األىمية الفمسطينية في األعواـ 2.2جدوؿ )
 

 2008 2006 1999 المصدر/ العاـ
 %78.28 %60.9 %46.8 دعـ خارجي

 %12.37 %21.5 %28.8 أنشطة مدرة لمدخؿ
 %0.83 %0.7 %4.9 دعـ مف الحككمة

 %5.31 %9.3 %10.8 تبرعات محمية
 %0.09 %3.7 %1.4 تبرعات فمسطينيك الداخؿ

 %2.32 %3.2 %5.5 تبرعات مف الشتات
 %0.80 %0.7 %1.8 غيرىا

 %100 %100 %100 المجموع

 .(2009ترتير،المصدر: )ديفور و 
 

 لممؤسسات األىمية الفمسطينية ممكليفأىـ المكيؿ  ك أىـ مصادر الت  2.3.2
 

مؤسسات األىمية الفمسطينية بحسب منبع التمويؿ بالنسبة ليذه يمكف تقسيـ مصادر التمويؿ لم
 (:2011)كوستانيني وآخروف،المؤسسات إلى ثالثة مصادر أساسية، كما يمي 

 
المانحة اإلقميمية والدولية،   يتمثؿ في الدعـ الخارجي المقدـ مف الجيات،  و التمكيؿ الخارجياوال".  

 مف أىـ مصادر التمويؿ الخارجي المؤسسات األىمية:و 
 
 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، مثؿ: -
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 وروبي االتحاد األ(The European Commission). 
  يمثموف الدوؿ التالية: النمسا، بمجيكيا، و  ،يتمثموف في وكاالت التعاوفوروبيوف، و المانحوف األ

ندا، سويسرا،النرويج، اسبانيا، بريطانيا، الدنمارؾ، فنمندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، ايرلندا، ىول
 السويد.و 

 .الدعـ الالمركزي لمسمطات المحمية و اإلقميمية األوروبية 
 لدولي البنؾ اWorld Bank. 
 مريكية لمتنمية الدولية الوكالة األUSAID. 
 مـ المتحدة وكاالت األUN-Agencies  :مثؿUNDP، UNICEF، WHO. 
  الدعـ العربية.صناديؽ التمويؿ و 

 .تمويؿ مف أشخاص يعيشوف في الخارج -
 .الخارج فيخاص القطاع مف التمويؿ  -

 
 مف أىـ مصادر التمويؿ المحمي:مف جيات محمية، و  التمويؿيتمثؿ في ، و التمكيؿ المحميثانيا". 

 
مركز تطوير المؤسسات ، و Welfare Associationمنظمات أىمية وسيطة مثؿ: مؤسسة التعاوف  -

NGO Development Centre-NDC. 
السمطات والسمطة الوطنية الفمسطينية و ، السمطات المحمية، و منيا: مكتب الرئيس السمطات العامة و  -

 المحمية.
 اإلتصاالت الخموية.شركات الكبرى كشركات اإلتصاالت و القطاع الخاص، و منيا ال -
 مؤسسات إسالمية.، و Pontifical Missionمثاليا: البعثة البابوية مؤسسات دينية، و  -
 برامج التبرع المعتادة.لجميور العاـ، مثؿ: المتبرعيف، و تجنيد تمويؿ مف ا -
 ممنظمة.اليبات مف المسانديف المحمييف لنح و الم -

 
توفير الدعـ مف خالؿ جيود الذاتي عمى نشاطات مدرة لمدخؿ و  يرتكز التمويؿ، و التمكيؿ الذاتيثالثا". 

 المؤسسة نفسيا، و يمكف أف يشمؿ:


 رسـو اإلشتراؾ.ية و رسـو العضو  -
 أجور تقديـ خدمات، مثؿ: خدمات تدريبية أو استشارية. -
 و بيع سمع.بعمؿ المنظمة، مثؿ بيع منشورات أ نشاطات مدرة لمدخؿ متصمة -
 مباني.ممنظمة، مثؿ تأجير قاعات و غير ممموسة لأو إستثمار ألصوؿ ممموسة  -
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 تجنيد التمكيؿ في المؤسسات األىمية   4.2
 

 مفيـك تجنيد التمكيؿ  1.4.2
 

مختمفة لو عدة معاني في المؤسسات األىمية  تمويؿتجنيد ال فإف مفيوـ (TACSO,2011)بحسب 
أما المفيوـ األوسع لتجنيد التمويؿ فيو عبارة عف جمع األمواؿ  ،وذلؾ بحسب طبيعة عمؿ كؿ مؤسسة
ستدامتيا  ىو أيضا" عبارة عف جميع و  ،مف مصادر التمويؿ المختمفةالالزمة لعمؿ المؤسسة وا 

 النشاطات التي تقوـ بيا المؤسسة في جمع األمواؿ وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ رسالتيا.
 

 تمكيؿتجنيد التعريؼ   2.4.2
   

 International Development Research Centerكندا  -مركز أبحاث التنمية الدوليةيعرؼ 

(IDRC,2010 ) مف خالليا مجموعة النشاطات التي تطمح المؤسسة عمى أنوتجنيد التمويؿ 
 وخدماتيا لتحقيؽ رسالتيا. القياـ ببرامجيايمكنيا مف دخؿ  الحصوؿ عمى

 
يمكف تعريفو عمى أنو العممية التي يتـ مف خالليا الحصوؿ عمى االمواؿ الالزمة لضماف تدفؽ كما 

 .(TACSO,2011)تغطية النفقات التي تضمف استدامة المؤسسة في تنفيذ ميمتيا 
 

 الالزمة مواؿالحصوؿ عمى األ لمؤسسات األىمية بأنو عمميةفيما يمكف تعريؼ تجنيد التمويؿ في ا
أف مى لتزاـ بقيـ المؤسسة ورسالتيا، وعة تتطمب اإلىي عممياإلحتياجات المطموبة لممؤسسة، و غطية لت

 .(Radbourne,2000)متطمبات المانح تتوافؽ مع إحتياجات المؤسسة و 
 

 أنكاع التمكيؿ لممؤسسات األىمية  3.4.2
 

ؾ تمويؿ مقيد التمويؿ ىنايمكف تقسيـ أنواع التمويؿ بحسب طبيعتو، فمف ناحية المرونة في استخداـ 
تمويؿ قصير األجؿ، حسب مرارية فيناؾ تمويؿ طويؿ األجؿ و مف ناحية اإلستوتمويؿ غير مقيد، و 

 الشكؿ التالي:
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 (: منظومة أنواع التمويؿ لممؤسسات االىمية بحسب طبيعتو.3.2الشكؿ )

 

 
 قيدغير م
 

 

 
 
 طويؿ
 األجؿ

        مؤسسيتمويؿ       
    (Core Funding )    

 
 يد عاـ لمتمويؿنتج

General 

Fundraising 

 

 
 
 قصير
  األجؿ

 برنامجتمويؿ 
Programme Funding 

 

 مشروعتمويؿ 
Project Funding 

 

 قيدم
 

 (IDRC,2010المصدر: ) 
 
 :(IDRC,2010)يمكف تعريؼ ىذه االنواع، كما يميو 
 

مشروط  يعتبر دخؿ غيرجؿ و ألقصير ا :(General Fundraising) يد عاـ لمتمويؿنتج -
، فمثال"  (Gap Funding)ىو مفيد في تغطية فجوات التمويؿ نسبيا"، كجمع التبرعات. و 

 %.100و برنامج مموؿ بنسبة أقؿ مف كف استخدامو لتكممة تغطية مشروع أيم
تي غالبا" مف : قصير االجؿ و يعتبر مشروط نسبيا"، يأ(Project Funding)تمويؿ مشروع  -

 سنوات. 3 – 1ممولة، يقتصر عمى مشروع معيف، تكوف مدتو غالبا" مف  منظمات
با" ما يأتي مف جية مشروط، غالجؿ و : طويؿ األ(Programme Funding)تمويؿ برنامج  -

 (Themes)يأتي بشكؿ منح مبنية عمى أساس أنماط شريكة بناءا" عمى عالقة شراكة قوية، و 
 مشروع.

غالبا" ا النوع يعتمد عميو بشكؿ منتظـ وبمرونة، و و ىذ :(Core Funding)تمويؿ ذاتي  -
ستدامة المالية لممنظمة يخدـ ىذا النوع االية التكمفة التشغيمية لممنظمة. و يستخدـ لتغط

 خصوصا" عند عدـ توافر مصادر خارجية لمتمويؿ.
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 ستراتيجيات تجنيد التمكيؿا  4.4.2
 

النشاطات تحتوي عمى مجموعة مف التدخالت و  خطة طويمة األمد عمى أنيا ستراتيجيةاالتعرؼ 
 كما تعمؿ عمى تخطيط اإلجراءات العممية والموارد المطموبة لذلؾ. ،التمويمية المؤسسة ؼاىدألتحقيؽ 

تحتوي عمى مجموعة مف التدخالت  ىي خطة طويمة األمد تمويؿستراتيجية تجنيد الا بالتالي فإفو 
 (.Kanbur,2003) تمويؿالنشاطات لتحقيؽ أىداؼ تجنيد الو 
 

االحتياجات  تحديد في تساعد خطة أنياعمى  تمويؿال تجنيد استراتيجية( 2012)الجرجاوي، عرؼكما ي
 أىدافيا، وتنفيذ المؤسسة أعماؿتحقيؽ مف األىداؼ التي تعمؿ عمى  ىي مجموعة أو لممنظمة المالية

سيتـ  التي والجداوؿ الزمنية الموارد وتحديد ميةاإلجراءات العم تعني تخطيط أف ستراتيجيةلالوينبغي 
 .ىاإنجاز  ينبغي التي لألنشطة تمويؿ االحتياجات عمى تنفيذىا لمتأكد مف القدرة

 
فإف ىناؾ  ، FHI Development 360 Botswana- USA (FHI360,2011) وحسب مؤسسة

 ستراتيجية تجنيد التمويؿ، كما يمي:ستة خطوات أساسية في عمؿ إ
 

ة )نقاط القوة، الضعؼ، تحميؿ الفجوات التمويمية، مف خالؿ تحميؿ واقع المؤسسولى: الخطوة األ -
مية استنادا" إلى تحديد األىداؼ التمويعممية تجنيد التمويؿ لممؤسسة، و  المخاطر( فيالفرص ، و 

 خطتيا اإلستراتيجية.واقع المؤسسة و 
يد حدالعمؿ عمى تالتمويؿ المتوفرة، و تحميؿ مصادر الخطوة الثانية: تحميؿ بيئة التمويؿ، مف خالؿ  -

 ستراتيجيات المطموبة لكؿ توجو.توجيات المؤسسة التمويمية واال
ولويات وذلؾ مف خالؿ فيـ توجياتيـ وأ ،بناء عالقة معيـالثالثة: التعرؼ عمى المموليف و  الخطوة -

معرفة لتقديـ المنح، و يؿ المتوفر، الشروط والمعايير التمويؿ لدييـ، المناطؽ المستيدفة، حجـ التمو 
 صانعي القرار في اتخاذ القرارات التمويمية.

التواصؿ مع مف خالؿ تحضير الوثائؽ الالزمة و  وذلؾ ،الخطوة الرابعة: التقدـ لطمب التمويؿ -
 المموليف المحتمميف لتقديميا.

تثبت أف  يتقديـ التقارير الت، و مف خالؿ تقديـ الشكر لممموليف وذلؾ ،الخطوة الخامسة: الرعاية -
المخرجات الناجمة عف المؤسسة تقوـ بإدارة وتنفيذ التمويؿ عمى أكمؿ وجو وتبيف ليـ النتائج و 

 التمويؿ.
مدى ستراتيجية تجنيد التمويؿ و وذلؾ مف خالؿ تقييـ ا ،التغذية الراجعةادسة: التقييـ و الخطوة الس -

  النجاح في تنفيذىا.
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يد التمويؿ في المؤسسات ستراتيجيات تجنرئيسيف مف ا( يوجد ىناؾ نوعيف IDRC,2010و بحسب )
 ىمية، ىما:األ
 

  ستراتيجيات االستحواذ )االستقطاب(:اأوال". 
 

حيث تسعى المؤسسات إلى استقطاب أكبر عدد ممكف ، مؤسسةتيدؼ إلى جمب مانحيف جدد لمحيث 
بعمؿ  رفع مستوى الوعي نياع أىداؼ مف شأستراتيجية ىذه المؤسسات في وض. وتتمثؿ االمانحيف مف

تجنيد أماـ المانحيف بيدؼ إستقطابيـ ل يزة لممؤسسةممال العالمة، وتأكيد رؤيتياوضوح  زيادة ،المؤسسة
 التمويؿ منيـ.الدعـ و 

 
 :الرعايةستراتيجيات اثانيا". 

  
مانحيف مرة واحدة إلى تيدؼ إلى رعاية المانحيف الحالييف لممؤسسة بيدؼ تحويميـ مف مانحيف لحيث 

 تنقؿأف ستراتيجيات رئيسيف لممؤسسة. كما تسعى ىذه االمف ثـ رعايتيـ ليصبحوا مانحيف متكرريف، و 
 ،معيـ اليدؼ ىو تطوير الشراكات فحيث أ إلى مستويات أعمى مف العطاء، يفالحالي المانحيف

 .التمويؿ المؤسساتي الطويؿ األجؿ عمى الحفاظو 
 

 المؤسسات األىميةكسائؿ تجنيد التمكيؿ في   5.4.2
 

 :(IDRC,2010) تستخدـ المؤسسات األىمية الوسائؿ التالية في عممية تجنيد التمويؿ
 

 التبرع المباشر مف األفرادالوسيمة األولى:  
 

ستثمار في عمؿ عمى أنيا إتبرعاتيـ حيث يقدـ األفراد  ،برعات مف األفرادويتـ ذلؾ مف خالؿ جمع الت
ذا أف تقوـ ويتوقعوف  ،معيف فإف والء  اإلنجازىذا ستطاعت المؤسسة تحقيؽ االمؤسسة بإنجازه، وا 

.ياعمؿ المؤسسة ويؤمنوف ب األفراد إذا كانوا يقدروفتبرعات  كما تزداد .دادالمتبرعيف لممؤسسة يز 


 لممنح شراكات ورعاية بناءالوسيمة الثانية:  
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لمنظمات التمويمية طمب تمويؿ مف اؾ مف خالؿ تقديـ مقترحات مشاريع أو طمب منحة أو و يتـ ذل
عتمد عمى ت " مااغالب المانحة مؤسساتالالخطوات التي تتخذ لمنح تمويؿ مف قبؿ المختمفة، حيث أف 
 ،المقدـ Proposalوعمى محتوى وكفاءة طمب التمويؿ  logical frameworkاإلطار المنطقي 

 يلي:، كما من حيث الحجم والنوع المانحة هذه المنظماتتتمايز و

 

مؤسسات التمويؿ العامة ليا طابع خاص في حيث أف  :التمويمية العامة المحمية والدولية نظماتالم -1
ولكنيا تميؿ  ،ىتمامات متعددةإ اتيا مبالغ كبيرة لممنح، وتكوف ليتكوف بحوز  ا"غالبو منح التمويؿ، 

 عادة لتمويؿ المشاريع المبتكرة.
 ا"التي تعطي منح منظماتوىي ال: التمويمية ذات األىداؼ الخاصة المحمية والدولية  نظماتالم -2

 والبيئة، والصحة، والشيخوخة... إلخ. لمشاريع ذات طابع خاص مثؿ التعميـ، والبنية التحتية،
ف العائمة المتبرعة ىذه المؤسسات ليا إدارة مكونة مف أعضاء م: ؤسسات التمويؿ العائميةم -3

أولويات العائمة مف الممكف أف تتغير حيث أف ىتمامات العائمة الخاصة، إيرتبط ب ا"مطويتبعوف ن
 .مع الوقت، والعالقة مع أعضاء العائمة تشكؿ ميزة لمحصوؿ عمى التمويؿ

تكوف ناتجة عف مواطنيف ميتميف بالحاجات المحمية، ومؤسسات و : مجتمعية أو عامة منظمات -4
 تقوـ بدعوة قادة المجتمع، األغنياء، حيث ،المجتمع المحميالمجتمع المدني التي تممس حاجات 
ئ تنشا" ما غالبعامة و عادة المجتمعية تكوف  المنظماتإف . ورجاؿ األعماؿ لمناقشة عمؿ خيري

كما  ،الستيعاب التبرعات، وىـ يعمموف لخدمة مجتمعيـ المحمي مف خالؿ عطاياىـ "اجمعت
 تسييؿ عمؿ المتبرعيف.في  يسيموف

ىناؾ عدة مستويات عند المؤسسات  :المؤسسات العامة العالمية، والمحمية، والوطنية، واإلقميمية -5
تحاد األوروبي إلى الحكومات المحمية، مف مؤسسات اإل المؤسسات األىميةالعامة في دعـ 

تنسجـ مع سياسات الحكومات تعمؿ عمى مشاريع  نظماتوالوطنية، واإلقميمية، وىـ يدعموف م
 .العامة

 
قد تتضمف  لمتمويؿ ليذه المؤسسات المتطمبات المرجعيةفإف  دائرة التطوير في البنؾ الدوليبحسب و 

 :المجموعة التالية مف المحددات
 

 في خدمة المجتمع.  ة المؤسسةتسيـ رسال عمى أف، و يا وبميمتيابرؤيتالمؤسسة لتزاـ إ وضوح -
 .المرجوة نتائجالؤدي إلى تحقيؽ ت ةمج واعدابر أف يكوف لدى المؤسسة  -
 الماضي.في أدلة عمى إنجازات تـ تحقيقيا أف يتوفر لدى المؤسسة  -
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في  وطواقـ العمؿإدارة فاعمة وقيادة بحيث يكوف مجمس اإلدارة أف يتوفر لدى المؤسسة  -
 المؤسسة محافظيف عمى فعاليتيـ وعمى شفافية المؤسسة.

 .التقارير الماليةنضباط في اة ومحددة و سياسة مالية واضحأف توفر المؤسسة  -
 .مف المجتمعة ومصداقية وصورة إيجابية معة جيدسأف يكوف لممؤسسة   -
مسؤولية مشتركة ومشاطرة لممعرفة بيف المؤسسة والمجتمع وكؿ المستفيديف أف يكوف ىناؾ  -

 الذيف ليـ عالقة بالمؤسسة بشكؿ إيجابي.
والمحافظة عمى مصادر جديدة لمتمويؿ خاصة مف مجتمع  ،المؤسسة عمى تجنيد التمويؿ قدرة -

 المؤسسة المحمي.
 

 مف القطاع الخاص تمويؿالوسيمة الثالثة: تجنيد ال
 

الحصوؿ و  الترويج والشيرة مف أجؿ وذلؾ ،المؤسسات األىميةدعـ ب القطاع الخاص شركاتحيث تقوـ 
 لمجتمعات ومناطؽ تقع في دائرةالشركات تميؿ لمنح عطاياىا حيث أف  .عمى احتراـ المجتمع

، وبالرغـ مف وجية النظر السائدة بأف المشروع التجاري ىدفو األساسي ىو الربح وزيادة رأس ياىتمامإ
شركات الحيث أصبحت الكثير مف الماؿ، ولكف حافز بعض الشركات بالحقيقة أكثر تعقيًدا مف ذلؾ، 

وعي باع الشخصي، والثقافي، والتعميمي، والبتحقيؽ اإلش فقط بؿ قتصاديليست ميتمة بالنجاح اإل
 جتماعية.البيئي والقيـ اإل

 
صطمح جديد يرتكز عمى ىو مو  (التسويؽ المرتبط بقضيةمف التوجيات الحديثة في ىذه الوسيمة فكرة )و 

في تسويؽ  "احيث يشكموف تحالف ،في عممية التسويؽ ؤسسات األىميةالممع الشركات الربحية  ترتبطأف 
صورة أو منتج أو خدمة مف أجؿ خدمتيـ المشتركة، بمعنى أف التسويؽ المرتبط بقضية يربط الشركة 

جتماعي أو خيري بحيث إف المنفعة المشتركة تكوف إات التسويؽ والبيع لدييا مع ىدؼ الربحية وعممي
 في صالح الطرفيف.

 
 )التمويؿ الذاتي( الوسيمة الرابعة: الدخؿ المكتسب

  
منتجات أو  بيعنشاط معيف مثؿ مف خالؿ  دخؿ تحصؿ عميو المؤسسةالدخؿ المكتسب ىو عبارة عف 

 .المشاريع الممولة التي تقوـ بيا ستثمارات أوالدخؿ القادـ مف بعض أنواع اإل أوتقديـ خدمات معينة، 
 :التالية مف المصادر واحد أو اكثروقد يكوف مف خالؿ 
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 رسوـ عضوية المؤسسة. -
 .منتجة سمعبيع  أو خدمات مف تقديـ عائدات -
لوضعو  المؤسسة سـإستخداـ إمثؿ ، ستخداـ األصوؿ الممموسة وغير الممموسةعائدات مف إ -

 .ياأدواتممتمكات و  ،مرافؽ المؤسسةأو مف خالؿ تأجير  ،عمى منتج أو خدمة معينة
 في البنوؾ. المؤسسة وضع أصوؿ فائدة مقابؿ مف خالؿ الحصوؿ عمىالفائدة البنكية  -
تساىـ و أالمؤسسة ستثمار معيف تقوـ بو إوذلؾ بالحصوؿ عمى عائد مف ، ستثمارأرباح اإل -

 فيو.
ستثمارىا بشكؿ محدد، إ، مف نقد أو ممتمكات يتـ المنظمةوىي رأس ماؿ ، أمواؿ االحتياط  -

 ممنظمة.مثاؿ: رأس ماؿ مالي أو عيني أو مبنى يكوف موجوًدا مف أجؿ تحصيؿ دخؿ دائـ ل
 

 أخالقيات تجنيد التمكيؿ  6.4.2
 

 خالقية لتجنيد التمويؿ تتمثؿ في:أف ىناؾ معايير أ (WANGO,2004) يرى
 

 و قيميا.أعف رؤيتيا، رسالتيا، أىدافيا،  ؤسسةأف ال تنحرؼ بوصمة الم -
 الحفاظ عمى مصداقية المؤسسة أماـ جميع أصحاب المصمحة. -
 األطراؼ.ضماف حرية الوصوؿ لممعمومات لجميع  -
ستخداـ التمويؿ ووضع إجراءات واضحة، مثؿ: سياسة محاربة الفساد، اضماف عدـ سوء  -

 سياسة منع تضارب المصالح، النزاىة و الشفافية.
 .ؤسسةو أىداؼ المأو أىدافيا مع رؤية أعدـ قبوؿ أي تمويؿ مف جيات تتعارض رؤيتيا  -
 نزيو.شفاؼ و الوصوؿ لمتمويؿ بالطرؽ السميمة و بشكؿ  -
 مثؿ لمتمويؿ بشكؿ كفؤ و بفعالية.ضماف اإلستخداـ اال -
في  ضماف مشاركتيـ )ضمف أصحاب العالقة(مة وخصوصية الفئات المستيدفة، و ضماف كرا -

 تحديد اإلحتياجات.التخطيط اإلستراتيجي و 
 .ةشفافيالو  المالية بما يضمف مبادىء النزاىةو  تزاـ في نشر التقارير اإلداريةاإلل -

 
تجنيد (  فإف عمى المؤسسات األىمية اإللتزاـ بثالثة قواعد أخالقية في IDRC,2010بحسب )أما 

 التمويؿ و ىي:
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اف تكوف أوجو الصرؼ حسب و  ،الشرعية: بمعنى أف تكوف اإلحتياجات التمويمية مبررة ومنطقية -
 اإلجراءات المتعارؼ عمييا.األصوؿ و 

 .إلييا جميع الجيات ذات العالقةولة وصوؿ سيو  ،الكافية المعموماتوتعني توفير الشفافية:  -
واإللتزاـ بتوضيح أية قضايا تطمبيا  ،المسائمة: بمعنى المسؤولية عف جميع القضايا المتعمقة بالتمويؿ -

 الجيات ذات العالقة.
 

 ،ة(مدونة السموؾ لممؤسسات األىمية الفمسطينيفمف األمثمة عمى أخالقيات تجنيد التمويؿ ) ،أما محميا"
مدونة سموؾ تطور ليصبح  مف ثـو  مؤسسات األىمية بتطوير ميثاؽ شرؼقاـ مركز تطوير الحيث 

ومف ثـ تـ تطوير نظاـ لمتحقؽ مف اإللتزاـ بيذه  ،2008عاـ اللممؤسسات األىمية الفمسطينية في 
كما يشكؿ النظاـ عدد كبير مف مجاالت لمتحقؽ  6والذي يحتوى عمى  2014المبادئ في العاـ 

ؤسسي الداخمي لممؤسسات األىمية حيث تيدؼ المدونة إلى تعزيز البناء الم ؤشرات ووسائؿ التحقؽ.الم
  مف خالؿ تبني إثنا عشر مبدأ.

 
 ات األىمية الفمسطينية.لبناء قدرات المؤسس أىـ التدخالت المطموبة جدوؿو فيما يمي يوضح ال

 
 لبناء قدرات المؤسسات األىمية الفمسطينية لإللتزاـ بمدونة السموؾ التدخالت المطموبة(: 3.2جدوؿ )

 
 الرقـ التدخؿ أىـ البنكد المطمكب تطكيرىا

سمـ  دليؿ موارد بشرية بما يشمؿ: نماذج التقييـ لمموظفيف، تطوير
 الحوافز، ....الخ لتظمـ، نظاـ التوظيؼ، الترقيات و آلية ا الرواتب،

 1 دليؿ المكارد البشرية

تطوير دليؿ اداري بما يشمؿ تطوير قيـ وسياسات المؤسسة )منع الفساد 
، منع تضارب المصالح، ....الخ( والمخالفات،نظاـ اإلفصاح، آلية التظمـ

 اجراءات لمراقبة االلتزاـ بيا.وتطوير سياسات و 

 اإلدارمالدليؿ 

تطوير دليؿ مجمس اإلدارة بما يشمؿ وضع السياسات مثؿ سياسة منع 
الدعوات، دورية و تضارب المصالح، نظاـ تقييـ أداء لممجمس، الجمسات ال

خطة الترويج لممؤسسة، المجاف و أدوارىا، نماذج تصريح العالقات، نظاـ 
 االفصاح عف الممتمكات،....الخ.

 دليؿ مجمس االدارة

تطوير لدليؿ خاص بالمتطوعيف )تحديد االحتياج، وصؼ التطوع، 
 حساب التكمفة الفعمية، تقييـ المردود......( التقييـ،االدارة،  التخطيط،

 دليؿ المتطكعيف

 دليؿ سياسات جكدة العمؿ تطوير دليؿ سياسات جودة العمؿ
 دليؿ مشاريع كتابة المشاريعتطوير دليؿ إدارة و 

 الدليؿ المالي تطوير دليؿ مالي كامؿ ينظـ االجراءات و السياسات المالية في المؤسسة
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 المشتريات.بما يشمؿ دليؿ 
تطوير نظاـ مراقبة وتقييـ لممؤسسة )تحديد االحتياج، الجيات 

 المشاركة....(
 2 نظاـ مراقبة كتقييـ

 نظاـ أرشفة تطوير نظاـ أرشفة الكتروني و ورقي و تدريب العامميف عميو.
 نظاـ محاسبة توفير محاسبة محوسب و تدريب العامميف عميو

الييئة وع في تشكيمة الييئة العامة و مكتوبة لضماف التنتطوير سياسة 
 اإلدارية

 3 سياسات

تطوير سياسات تشجع الشباب و النساء و ذوي االعاقة عمى تولي 
 مناصب في الييئة االدارية )مع تحديد كوتا أو نسبة معينة(.

 تطوير سياسات صارمة لمنع الفساد والرشوة والمخالفات.
لحؿ الشكاوي والخالفات )لمموظفيف والمورديف( و آلية تطوير سياسة  

 لمتظمـ.
 تطوير سياسة لمتعامؿ مع شكاوي المستفيديف

 تطوير سياسة معمنة لصياغة قيـ المؤسسة ونظاـ مسائمة عند مخالفتيا.
 تطوير سياسة لمتنسيؽ و التشبيؾ مع الشبكات / االتحادات

 المصالح.تطوير سياسة منع تضارب 
 4 استراتيجيات تطوير استراتيجية خاصة بالمناصرة

 تطوير استراتيجية تجنيد الموارد/األمواؿ
  تطوير خطة إدارة مخاطر لممؤسسة

 خطط
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 خطة استراتيجية لممؤسسة طويرت
تطوير خطة اعالمية خاصة بالمؤسسة بما يشمؿ )المشاركة مع ذوي 

 االدارية و المالية و المنشورات(.العالقة، و نشر التقارير 
 تطوير خطة بناء قدرات لمطاقـ

المتطوعيف بوثيقة االستقالؿ، القوانيف و المواثيؽ و توعية الموظفيف و 
 العيود الدولية، و االىداؼ االنمائية مف خالؿ ورشة عمؿ.

 7 كرشات عمؿ

تزويدىـ بنسخة عنو توعية أعضاء الييئة العامة الجدد بالنظاـ الداخمي و 
 بشكؿ موثؽ.

االطالع عمى الخطط التنموية الوطنية و القطاعية و أىمية ربطيا مع 
 اىداؼ و برامج المؤسسة.

 8 صفحة الكتركنية تطوير صفحة الكترونية لممؤسسة
مدونة  المصدر: مركز تطوير المؤسسات األىمية الفمسطينية، تقرير تقييـ نتائج نظاـ اإللتزاـ  بمبادىء

 .2016سموؾ المؤسسات االىمية الفمسطينية،
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 تقييـ تجنيد التمكيؿمتابعة ك  7.4.2
 

 قياس النجاح بالمقارنة باألىداؼ تقييـ عممية تجنيد التمويؿ ىوفي متابعة و  العبرة األساسيةإف 
ة ضمف ىداؼ التمويميلألالمؤشرات  وضع يتـ ذلؾ مف خالؿ، و التي وضعت بالبدايةالتمويمية 

 تجنيد التمويؿوسائؿ  ىذه المؤشرات مف خالؿ مقارنةتحميؿ و و  ستراتيجية تجنيد التمويؿ لممؤسسة، إ
 .التي يتـ تحديدىا

  
:في تجنيد التمويؿ إلى مؤشرات األداء الرئيسية التالية  (IDRC,2010)يشيرو 
 
مقارنتيا بحجـ التمويؿ حتساب تكمفة تنفيذ إستراتيجية تجنيد التمويؿ و ا ستثمار : . العائد عمى اإل1

 الذي تـ الحصوؿ عميو.
مقارنتيا ستراتيجية تجنيد التمويؿ، و اإقتناء الموارد الالزمة لتنفيذ  إحتساب تكمفة قتناء: مفة اإل. تك2

 بتكمفة البدائؿ المتوفرة األخرى.
الذيف تـ ؿ عدد المموليف حتساب عدد المموليف الذيف تـ تجنيدىـ مقارنة بكامإستجابة: معدؿ اإل. 3

 لييـ.التوجو إ
 . متوسط التبرع: يوفر ىذا الرقـ المتوسط الذي يمكف أف يعطيو المانحيف لدعـ المؤسسة.4
لمتعويض  "اإلى كسبيا سنوي ستنزاؼ: عدد الجيات المانحة الجديدة التي تحتاج المؤسسةمعدؿ اإل. 5

 .عف تمؾ التي تفقدىا
 

 األىميةقدرات تجنيد التمكيؿ في المؤسسات   5.2
 

عمى  الحصوؿ رفع كفائتيا فيعمى تتطمب عممية تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية قدرات تعمؿ 
مويؿ المتوفر لممؤسسات االىمية وتنوع مصادره فإف عمى المؤسسات بحسب بيئة وطبيعة التالتمويؿ، و 

 و ثبات تمويميا.األىمية بناء قدراتيا مف أجؿ زيادة أ
  

 ( القدرات الفنية الالزمة التالية:2012درات تجنيد التمويؿ، فيحدد )الجرجاوي،أما بالنسبة إلى ق
  

 المؤىالت العممية لطاقـ تجنيد التمويؿ. -
 تدريب الطاقـ عمى ميارات تجنيد التمويؿ. -
 وجود وحدة مختصة لتجنيد التمويؿ. -
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 طبيعة عمؿ المؤسسة. -
 وجود خطط واضحة ومحددة لتجنيد التمويؿ. -
 عالقات تخدـ تجنيد التمويؿ.وجود شبكة  -
 آليات لتجنيد التمويؿ.وجود نظـ و  -

 
ولـ تأخذ موضوع تجنيد  ،تجنيد التمويؿ فقط ميارات الفنية فيإال أف ىذه القدرات ركزت عمى ال

ركزت عمى مصدر واحد فقط مف  لي. كما أف ىذه المحددات لقدرات تجنيد التمويؿالتمويؿ بشكؿ شمو 
 التمويؿ وىو التمويؿ الخارجي مف خالؿ تقديـ "طمب منحة".

 
فينظر إلى قدرات تجنيد التمويؿ لممؤسسات االىمية بشكؿ شمولي أكبر  Mehta,2010))أما  

 ويوضح ىذه القدرات كما يمي:
 

 وضوح ميمة المؤسسة. -
 .لممؤسسة حوكمة قويةقيادة و  -
 لممؤسسة لدى الجميور.الصورة الذىنية  -
 .المتبعة في المؤسسة الممارساتفعالية اإلدارة واإلجراءات و  -
 .في المؤسسة الممارسات الفضمىثقافة اإلبتكار و  -
ندماج أصحاب المصمحةمشاركة و  -  .في عمؿ المؤسسة ا 
 .المؤسسة برامجأثر واضح لخدمات و  -
 اإلستجابة إلحتياجات الفئات المستيدفة. -
 وتقييـ فاعؿ.نظاـ متابعة وجود  -

 
 قدرات تجنيد التمويؿ لممؤسسات األىمية ضمف القدرات التالية:  (TASCO,2011)كما يوضح 

  
 :قدرات تنفيذ البرامج و تقديـ الخدمات ، و تشمؿ 

 
 رسالة المؤسسة.والخدمات بجودة عالية وانسجاميا مع ميمة و القدرة عمى تنفيذ البرامج  -
 الجودة.وجود معايير و مقاييس لضماف  -
 المناصرة.القدرة عمى اإليصاؿ، التعميـ، البحث و  -
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 :قدرات إدارية عامة ، و تشمؿ 
 

 ستراتيجية.القدرة عمى تنفيذ الخطة اإل -
 مدى اإللتزاـ بالممارسات اإلدارية.  -
 وجود ىيكؿ تنظيمي واضح. -
 إنخراط مجمس اإلدارة بعمؿ المؤسسة. -
ويشمؿ: نظاـ إدارة المعمومات، وميارات اإلتصاؿ والتواصؿ واإلعالـ  نظاـ إداري فاعؿ، -

 الترويج لممؤسسة.و 
 
  تجنيد التمويؿ و تشمؿ: قدرات اإلدارة المالية 

 
 منضبطة بما يشمؿ نظاـ مالي.إدارة مالية قوية و  -
 القدرة عمى التخطيط المالي، بما يشمؿ الخطة المالية التنفيذية السنوية )الموازنة(. -
 منفذة بشكؿ فاعؿ.خطة تجنيد تمويؿ معدة و  -
 القدرة عمى جذب تمويؿ مف مصادر متنوعة. -
 

  تبريرىا بوضوح.ني المسؤولية تجاه عمؿ المؤسسة والقدرة عمى شرحيا و تعالمصداقية ، و 
  

 صادقا" لمكؿ.عمؿ المنظمة مفيوما"، واضحا"، و  النزاىة و الشفافية ، و تعني أف يكوف 
 

كجزء مف تجنيد الموارد، قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية  فينظر إلى (IDRC,2010)أما 
 ه القدرات كما يمي:ىذحصر و ي
 
  اإلدارة و التطوير المؤسساتيقدرات 

 
التعريؼ برؤية المؤسسة وميمتيا وأىدافيا ووضع األنظمة الداخمية واآلليات التي تتضمف ىذه القدرات و 

مف خالؿ تحديد ذلؾ يتـ و  النظر عف حجميا أو القطاع الذي تعمؿ فيو.تمكف تجنيد األمواؿ بغض 
دارة المصادر البشرية والمالية والموا د بطريقة فعالة، ر األدوار لكؿ مف اإلدارة والطاقـ في ىذه العممية وا 

ويعالج اإلشراؼ المناسب واستخداـ األمواؿ الموجودة مف ناحية، ويحدد ويسعى إلى الوصوؿ إلى 
 تتضمف ىذه القدرات ما يمي:و  متنوعة لمتمويؿ في المستقبؿ مف ناحية أخرى.مصادر 
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وضوح ىوية المؤسسة مف خالؿ اليدؼ أو الرسالة التي تتميز بيا المؤسسة، اإلحتياجات  -
 األساسية التي تمبييا المؤسسة في مجاالت عمميا، والفئات المستيدفة مف قبؿ المؤسسة.

تقييـ الستراتيجية ، خطة تنفيذية لتجنيد التمويؿ، وخطة متابعة و وجود استراتيجية تجنيد التمويؿ -
 تجنيد التمويؿ.

إمتالؾ المؤسسة لموثائؽ الداعمة لتجنيد التمويؿ، وتشمؿ: الوضع القانوني لممؤسسة )شيادة  -
التسجيؿ(، تقرير التدقيؽ المالي مف جية خارجية مختصة، تقرير الوضع المالي مف محاسب 

األنظمة  ىيكمية المؤسسة،دارة، الطاقـ األساسي لممؤسسة، و جمس اإلالمؤسسة، أعضاء م
ة اإلستراتيجية، تقارير إنجاز، ورسائؿ توصية مف مموليف حالييف أو ، الخطةالمالياإلدارية و 
 .سابقيف

 

 البحثلتواصؿ و ا قدرات 
 
فيـ لغتيـ  إضافة إلى ضرورة ،المانحيف المحتمميف معو  يـالتواصؿ معني البحث عف المانحيف و تعو 
البحث عف مانحيف جدد. و تتضمف اماتيـ و ىتمعف العوامؿ المشتركة مع قيميـ وا   مفاىيميـ، البحثو 

 ىذه القدرات ما يمي:
 

خالؿ محاولة الحصوؿ عمى مانحيف جدد  ستمرارية عمى المدى الطويؿ مفالتأكد مف اال -
 .فمانحيالىـر وتوسيع قاعدة 

 ذا يعنيوى ،مف خالليا التواصؿ مع المانحيف المحتمميفالمؤسسة ستطيع تإدراؾ الطريقة التي  -
 .وكاالت وشركات خاصة وأبالمفيـو الشامؿ لممانحيف كأشخاص أو مؤسسات 

كنتيجة  منيـمالي الدعـ تجنيد ال، و الشفافية مع المموليفتتسـ بالمصداقية و  صداقة بناء -
 وليس كيدؼ بحد ذاتو. معيـ لمعالقة

ة تعتمد عمى مقاسمتيـ في قيميـ البحث عف عوامؿ مشتركمفاىيميـ، و و فيـ لغة المانحيف  -
 .ىتماماتيـا  و 

 لييـ.إلمتوجو  المثمى مواؿلية تجنيد األآلمانحيف المحتمميف و تحديد ا -

 

 قدرات بناء العالقات 
 

ويميـ مف مانح تتسـ بالثقة، بيدؼ تح معيـ تشكيؿ عالقة صداقةوتعني التعرؼ عمى المانحيف و 
 تتضمف ما يمي:ف مانح متكرر إلى مانح رئيسي.  و ممانح، ومف مانح إلى مانح متكرر، و  محتمؿ إلى
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نتقاؿ واإل معيـ  تشكيؿ الصداقاتو ، بعد تحديدىـ والتعرؼ عمييـ أكثر مف المانحيف التقرب -
 مف معرفة عابرة إلى عالقة صداقة تتصؼ بالثقة.معيـ 

 .لتزاميـ تجاه المؤسسةإ، وزيادة مبالغ أكبر سةؤسملم لزيادة منحيـتقوية العالقة مع المانحيف  -

مف خالؿ كسب  مع المانحيفعالقة زيادة ال بالتالي، و إنجازات المؤسسة التركيز عمى زيادة -
 .ثقتيـ 

مف اإلدارة واألعضاء والطواقـ  جيودا"نحيف ىي عالقة متطورة وتتطمب بالمانظمة عالقة الم -
 .والمانحيفؤسسة وحتى المتطوعيف مف أجؿ خمؽ عالقة فعالة بيف الم

 

باإلضافة إلى مراجعة دراسة، الدراسات السابقة حوؿ موضوع المف خالؿ مراجعة اإلطار النظري و و 
االىمية الفمسطينية عتمد الباحث قدرات تجنيد التمويؿ لممؤسسات إأدوات تقييـ األداء المؤسسي. فقد 

 وفقا" لما يمي:
 

 تشمؿ ىذه القدرات المجاالت التالية:، و التطوير المؤسسياإلدارة و قدرات  أوال":
 

 الحوكمة والقيادة. -

 التخطيط.اإلدارة و  -

 تقديـ الخدمات.البرامج و  -

 العالقات الخارجية. -

 .اإلدارة المالية -

 تجنيد التمويؿ.  -

 

 و تشمؿ ىذه القدرات المجاالت التالية: التواصؿ،قدرات البحث و  ثانيا":
 

 البحث عف المانحيف. -

 التواصؿ مع المانحيف. -

 
 بناء العالقات مع المانحيف.ثالثا": 
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الدراسات السابقة 6.2  
 

 مقدمة 1.6.2
 

متغيرات االجتماعية ولطبيعة بيئتيا التمويمية المتأثرة بال نظرا" لخصوصية المؤسسات األىمية الفمسطينية
ثمانية دراسات سابقة محمية، حيث كانت ىذه قتصادية والسياسية، قاـ الباحث بدراسة وتحميؿ واال

الدراسات متنوعة وتتناوؿ مواضيع تجنيد التمويؿ وتحميؿ المؤسسات األىمية الفمسطينية مف جوانب 
 تخدـ غرض الدراسة.

 
 الدراسات السابقة ممخص  2.6.2

 
تناولت العديد مف الدراسات السابقة نظرا ألىمية موضوع تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية، فقد 

وقد رجع  ،الدعـ المقدـ لممؤسسات األىميةتقييـ تجنيد التمويؿ والقدرات الفنية المرتبطة بو، و موضوع 
النتائج، وىي مرتبة  مف  المقارنة بيف وفيتـ االستفادة منيا في الدراسة حيث ، الباحث إلى عدد منيا

 :األحدث إلى األقدـ عمى النحو  اآلتي
 

بعنواف: دراسة مسحية تحميمية لمنظمات المجتمع المدني  (2015آخركف،)ككستانتيني ك دراسة جاءت 
دراسة تحميمية  بتمويؿاألونروا حيث قاـ مكتب ممثمية اإلتحاد األوروبي و  ،تحديث -في فمسطيف

حيث . 2015العاـ تحديثيا في  بتمويؿو  ،2011العاـ في فمسطيف في  لمنظمات المجتمع المدني
الفمسطيني، وتحميؿ  تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى الالعبيف األساسييف في تطوير المجتمع المدني

ؾ فييا منظمات المجتمع المدني، وتحديد إحتياجات بناء القدرات العمميات التي تشار الديناميات و 
 التطوير المؤسساتي ليا. و 
 
رئيسية، ىي: المنظمات  فئاتعتمدت الدراسة عمى تحميؿ منظمات المجتمع المدني إلى أربعة إ

منظمات أخرى المجتمعية القاعدية )الفئة األولى(، المنظمات غير الحكومية و  الشعبية والمنظمات
 ،(الفئة الثالثة) والتخصصية القطاعيةو  الفئة الثانية(، والمنابر )اإلتحادات والشبكات( المحميةوسيطة )

 .والشبكات المظالتية الوطنية )الفئة الرابعة(
 

منظمة مجتمع مدني موزعة عمى  2793، أىميا: أف ىناؾ ت الدراسة بمجموعة مف النتائجو قد خرج
يمكف ى نطاؽ منطقة محصورة جغرافيا"، و % منيا عم57يعمؿ  2014فمسطيف في نياية العاـ 
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أف التمويؿ ليذه المنظمات منظمات مجتمعية قاعدية". كما بينت الدراسة منيا بأنيا " %60تصنيؼ 
 عمى الجيات المانحةتعتمد  ، وأف ىذه المنظماتمشاريع قصيرة أو متوسطة األجؿ مف خالؿ يأتي

منظمات لساسية األضعؼ النقطة أف الدراسة  واوضحت. الخارجية كمصدر أساسي ليا في التمويؿ
ميؿ ىذه المنظمات لمبقاء في  إضافة إلى، لياالمشتركة ىي إنعداـ الرؤية اإلستراتيجية  لمدنيالمجتمع ا
 مجتمعيا المحمي.ورىا و عالقاتيا مع جميقديـ الخدمات، وضعؼ روابطيا و خانة ت

 
التي تواجو لمنظمات غير الحكومية الدولية، و كما أوصت الدراسة عمى ضرورة اإلىتماـ الخاص بدور ا

رة اإلىتماـ بنيج بناء القدرات ضرو نظمات المجتمع المدني الوطنية، و خوؿ في المنافسة مع مخطر الد
بما في ذلؾ التمويؿ  أىمية المساعدة الفنية في البناء المؤسساتيـ عممية بناء التماسؾ المؤسسي، و دعو 

 المؤسساتي غير المقيد.
 

بعنواف: أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية  (2012)الجرجاكم،دراسة  كانت فيما
إلى التعرؼ عمى أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية  ، تيدؼعمى تجنيد األمواؿ

وحدة  ختصاصاتا  اؿ، وذلؾ مف خالؿ تحميؿ ميارات و والتي تساعد العامميف في وحدة تجنيد األمو 
المؤىالت توفر  مواؿ والمتمثمة فيالعوامؿ المؤثرة في تجنيد األ إلىلتعرؼ ، كذلؾ اتجنيد األمواؿ

، شبكة عالقات، نظـ وآليات ،مواؿ، خطط واضحة ومحددة، وحدة مختصة بتجنيد األالعممية، التدريب
 طبيعة عمؿ المنظمة ومدى قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا.وفي 

  
اإلستبانة كأداة لمدراسة مف خالؿ استخداـ التحميمي  اإلحصائيستخدـ الباحث المنيج احيث 

راء القائميف عمى وحدة تجنيد التمويؿ وكتابة مقترحات المشاريع في المنظمات غير آالستطالع 
 .الحكومية

 
وحدة تجنيد األمواؿ لدييا المقدرة عمى كتابة مقترحات أف مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة 

بتجنيد  تقوـ اإلدارة العميا أفمعمؿ، و األمواؿ لديو المؤىالت المينية لطاقـ تجنيد أف ، و المشاريع
الموظفيف بحاجة إلى باإلضافة إلى أف  ستراتيجية مكتوبة.إلدى المنظمات خطط ، كما تتوفر االمواؿ

وحدة تجنيد األمواؿ لدييا شبكة عالقات محمية تساعد في عممية تجنيد أف ، و برنامج تدريبي متكامؿ
 عامؿ أساسي يساعد في عممية تجنيد األمواؿ.المنظمة ثقة المموليف ب أفو  ،األمواؿ

 
العامميف المؤىميف في وحدة أىميا ضرورة إستقطاب ولقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات 

اعتماد برنامج تدريبي متكامؿ لرفع كفاءة العامميف في وحدة تجنيد بشكؿ أكبر، و  تجنيد األمواؿ
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مع وسائؿ اإلعالـ  منظمةدارة الا  ضرورة تعاوف وحدة تجنيد األمواؿ و كما أوصت الدراسة ب األمواؿ.
صياغة دليؿ سياسات لوحدة ، و نجازات الجمعيةا  مع المموليف وتعريفيـ بمشاريع و  المختمفة لربطيا

تمويؿ حث عف مصادر ضرورة الب، و تجنيد االمواؿ كي يساعد ويرشد العامميف في وحدة تجنيد االمواؿ
ستقرار في حجـ إمنظمات جؿ أف يكوف لدى الأخالؿ مشاريع تدر عوائد ذاتية مف مف  متنوعة وثابتة

 التمويؿ.
 
 في العاممةىمية األ لممنظمات الخارجي التمويؿ واقع :بعنواف (2012بك البيا،ا)جرار ك دراسة  أما

، والتي ثراألو  الممّوليف تحفيز سبؿ المعّوقات، الدوافع،  :الضفة الغربية في والبيرة هللا راـ محافظة
ىمية الفمسطينية وسبؿ تحفيزىـ لتمويؿ المنظمات التعرؼ عمى دوافع المموليف لممنظمات األإلى  ىدفت
داء أثر التمويؿ الخارجي عمى أقياس  إلىدؼ تيكما ، يامعوقات تمويم إلىوالتعرؼ ، ىميةاأل

 .ىداؼىمية لتحقيؽ ىذه األالمنظمات األ
 

( كأداة ستبانة، كما استخدـ )اإلسموب المسح الميدانيأالمنيج الوصفي التحميمي و الباحث استخدـ حيث 
ىمية في محافظة راـ اهلل والبيرة في الضفة الغربية وزعت عمى مجتمع المنظمات األ لمدراسة، حيث
 ( منظمة .132وكاف عددىـ )

 
نسانية إىمية كانت تمويؿ المنظمات األف دوافع و خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا أ

ىمية ىميا المنافسة غير البناءة بيف المنظمات األأ مفوجود معوقات كبيرة لمتمويؿ و  ، ولىبالدرجة األ
 دائيا.أضعؼ  إلىباإلضافة 

 
وروبي ذو سالمي واألف التمويؿ العربي واإلإمريكي فستثناء التمويؿ األإنو بأ إلىتوصمت الدراسة كما 

ىمي عادة تنظيـ العمؿ األإالدراسة بضرورة  أوصتو ، ىمية الفمسطينيةيجابي عمى المنظمات األإثر أ
التركيز عمى و  ،ندماجات فيما بينيااعمؿ تحالفات استراتيجية و ، قامة مشاريع مدرة لمدخؿإ ،في فمسطيف

 .وليفوسائؿ لتحفيز المم الدراسة قترحتكما ا تخفيؼ مف اعتمادىا عمى التمويؿ الخارجي.ال
 

بعنواف: التمويؿ األىمي لممؤسسات األىمية الفمسطينية و أثره عمى  (2011)أبك حماد،دراسة أما 
دور التمويؿ  عمىتعرؼ ال إلى فيدفت )دراسة ميدانية( 2010-2000التنمية السياسية في قطاع غزة 

 كما قامت قطاع غزة. ، ومعرفة تأثيره عمى التنمية السياسية فيالفمسطينية الدولي لممؤسسات األىمية
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الدراسة عمى توصيؼ وتحميؿ برامج التنمية السياسية التي نفذتيا المؤسسات األىمية الفمسطينية المتمقية 
ستبياف عمى مجتمع المؤسسات الدولية داة اإللمدعـ ومدى مالئمتيا لبرامجيا التنموية، مستخدمة أ
 مج تنموية سياسية.وشركاؤىـ مف المؤسسات األىمية المحمية التي تبنت برا

 
تـ  اإلستبانة كأداة لمدراسة ، حيثالتحميمي مف خالؿ استخداـ  اإلحصائياستخدـ الباحث المنيج 

، و قد استجاب في قطاع غزة ىميةموظفا" مف العامميف في المؤسسات الدولية و األ 170عمى  توزيعيا
 عامال". 157منيـ 

 
أف التمويؿ الدولي ال يحقؽ أولويات التنمية في  وقد خمص الباحث إلى عدد مف النتائج أبرزىا:

وأف المؤسسات األىمية الفمسطينية  بسبب سعيو إلى تحقيؽ غايات سياسية لمدوؿ المانحة، ،فمسطيف
وىي تستجيب بشكؿ مباشر لبرامج وسياسات  ،ليس لدييا أجندة وطنية واضحة تجاه أولويات التمويؿ

 .المانحيف
  

ع أولويات التمويؿ التي تنسجـ م  ورة تبني المؤسسات األىمية لبرامجىذا وقد أوصى الباحث بضر 
يجية واضحة ليـ مبنية عمى دراسة المؤسسات األىمية بوضع خطة إسترات الخطة الوطنية، وقياـ

حتياجات المجتمع الفمسطيني بشكؿ منطقي، وتوعية المؤسسات حوؿ آليات التخطيط المالي السميـ إ
ـ ومتفؽ عمييا، بيف ة، وضرورة بمورة وتطوير خطة طوارئ واضحة المعالحسب الخطة اإلستراتيجي

 )الجيات المانحة، السمطة الوطنية الفمسطينية والمنظمات األىمية(. المعنية، جميع األطراؼ
 

تتبع الدعـ الخارجي لممنظمات الفمسطينية غير بعنواف:  (2009ير كترتير،ديفك ) دراسة كما أف
تحميؿ و ىدفت إلى تتبع  (2008 – 1999الغربية و قطاع غزة خالؿ الفترة )الحكومية في الضفة 

قد تـ ذلؾ مف و قطاع غزة، غير الحكومية في الضفة الغربية و الدعـ الخارجي لممنظمات الفمسطينية 
منظمة غير حكومية، ومف خالؿ مسح لألدبيات  41اإلستبانة التي قامت بتعبأتيا خالؿ أداة 

     ،2008و 1999 عاميإزدياد الدعـ بيف إلى حيث تشير الدراسة المستمزمات المتعمقة بالموضوع. و 
أشارت الدراسة أف أوروبا )كمجموعة وضاع السياسية. و جـ مبالغ ىذه المساعدات وفقا" لألختالؼ حإوب
، وتشكؿ لمدنيالمجتمع القطاع منظمات أكبر الداعميف لمسمطة الوطنية و  دوؿ فردية( تعتبر ىيكأو 

  المدني الفمسطينية. ع% مف الدعـ الخارجي المقدـ لمنظمات المجتم70ما نسبتو 
 
غير المقدمة لمنظمات المجتمع المدني الفمسطينية مف مصادر مساعدات الفقا" لنتائج الدراسة، فإف و و 

يوية لكؿ مف ه المساعدات و المنح حذقد أصبحت ىتمؾ المقدمة مف مصادر حكومية، و  حكومية تفوؽ
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عتمادية عمى المساعدات ف اإلأر الحكومية، كما أشارت الدراسة بلممنظمات غيالسمطة الفمسطينية و 
أف ، و قطاع غزة  الخارجية قد ازدادت مع تناقص التمويؿ المحمي لممنظمات غير الحكومية في الضفة

 % مف مصادر التمويؿ ليذه المنظمات.78ىذه المساعدات تشكؿ 
 

نظمات تصنيؼ التمويؿ لممال يوجد معمومات دقيقة عف حجـ و  الدراسة بنتيجة أنوو قد خرجت 
التفاصيؿ حوؿ ومات و قد أوصت بإنشاء قاعدة بيانات يتـ تسجيؿ كؿ المعمالفمسطينية غير الحكومية و 

لفمسطينية لما في ذلؾ مف أىمية التمويؿ الخارجي ليذه المنظمات عمى أف تديرىا وزارة التخطيط ا
 ح ىذا القطاع ككؿ.لع لصامنافو 
  

منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة  دوربعنواف:  (2008)شيخ عمي،دراسة  جاءتوقد 
ع المدني وبيف المشاركة العالقة بيف منظمات المجتم عمىإلى التعرؼ  ، وىدفتالسياسية في فمسطيف

مكانية تحسيف ظروؼ ىذه العالقة مف خالؿ تحويميا السياسية، و  لخدمة عممية التنمية السياسية في ا 
 سس التنمية.مادا" عمى فرضية أف المشاركة ىي أحد أفمسطيف اعت

 

المشاركة  تأثيره عمىسرد تاريخ عمؿ المجتمع المدني و  إتبع الباحث في دراستو المنيج التاريخي في
، ليقدـ صورة 2006اـ العو  1993نية الممتدة ما بيف العاـ قد ركز الباحث عمى الفترة الزمالسياسية، و 

نتقؿ الباحث إلى ي ىذه الفترة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ثـ إأوضح لمنظمات المجتمع المدني ف
ني لتعزيز المشاركة المنيج الوصفي التحميمي في دراستو لتحديد توجيات المجتمع المدني الفمسطي

ني في مجاؿ مات المجتمع المدنتقؿ الباحث ليذا المنيج لتفسير سموكيات منظالسياسية ، وقد إ
 نعكاساتيا عمى التنمية السياسية في فمسطيف.المشاركة السياسية و ا

 
يمثؿ  و قد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا أف نشوء المجتمع المدني الفمسطيني

تركيبة المجتمع ذاتية، تعبيرا" واضحا" عف بنية و اليعية لحاجات المجتمع الموضوعية و ستجابة طبا
كما أنو بالرغـ مف التغيير اإلستراتيجي لمفيـو  جتماعية.الفمسطيني في مراحمو التاريخية والسياسية واإل

 أنيا أصرت أساليب عمؿ القوى السياسية الفمسطينية في موضوع دور منظمات المجتمع المدني، إالو 
منظمات أحادية الجانب التي ترى ىذا أنتج عمى إعادة الييمنة والوصاية عمى ىذه المنظمات، و 

 مصمحة المجتمع عبر عيف سياسية ضيقة.
 

ضعؼ البنية الداخمية  كما لخص الباحث العقبات التي يواجييا المجتمع المدني الفمسطيني مف
بشكؿ  عجزىا عف العمؿنظاـ المأسسة عف ىذه المنظمات و  سيادة نمط النخبوية، غيابلممنظمات و 
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منظمات عف تحديد سمـ أولويات إستراتيجي ألىدافيا  ضعؼ التعاوف ال ديمقراطي شفاؼ، عجز
 بيف مثيالتيا في الوطف العربي.بيؾ بيف منظمات المجتمع المدني وبينيا و التشو 
 

اإلعتماد عمى الذات في مناطؽ الصراع: دراسة : فعالية التمويؿ و بعنواف (2008)سابيال،دراسة أما 
إلى فيدفت  ،تنمية اإلقتصادية الفمسطينية في مرحمة ما بعد أوسموحوؿ تدابير المموليف وعالقتيا بال

عالقتيا مع التنمية فمسطيف في مرحمة ما بعد أوسمو و  تدابير المموليف فيالتعرؼ عمى فعالية التمويؿ و 
عتمدت عمى جمع معمومات أولية مف سبعة مقابالت ممنيجة مع صادية، وىي دراسة نوعية إاإلقت

 محمييف و دولييف.خبراء تنموييف 
 
الدعـ الخارجي منذ إتفاقية أوسمو كاف ا أف التمويؿ و وقد خرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج أىمي  

لـ يكف فعاال" في مجاؿ التنمية اإلقتصادية. كما أف اؿ تنمية المساعدات اإلنسانية، و فعاال" في مج
مبا" عمى أداء المموليف. إضافة إلى أف اإلقميمي أثر سلمموليف لمواقع السياسي المحمي و عدـ فيـ ا

ذلؾ مف ا" في أثروا سمب أف المموليفأوسمو ىي مسألة في موقع الشؾ، و  مشاكؿ الفساد بعد مرحمة
 خالؿ تقديـ الدعـ السخي وغير المقيد.

 
و توصي الدراسة بضرورة و أىمية عمؿ دراسات أكاديمية حوؿ المموليف الخارجييف و تدابيرىـ في 

 تمويؿ و مدى تأثير ذلؾ عمى التنمية اإلقتصادية.عممية ال
 

 في األىمية لممؤسسات التمويؿ استمرار عمى المالية الرقابة أثربعنواف:  (2005)شرؼ،و جاءت دراسة 

 المالية الرقابة بيف عالقة وجود مدى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمىغزة "دراسة ميدانية"، حيث  قطاع
 الرقابية المقومات مف كؿ تأثير درجة وتحديد ، غزة قطاع في األىمية لممنظماتالتمويؿ  ستمراريةوا

 خالؿ مف لمجمعيات المالي الوضع عمى الرقابية واألدوات المحاسبية الداخمي واألنظمة وأنظمة الضبط
 الضعؼ جوانب وبياف غزة، قطاع في األىمية لمجمعيات والرقابية المالية وتقييـ األوضاع تحميؿ

الجمعيات  لتزاـإ مدى بياف إلى إضافة األىمية، الجمعيات في المطبقة الرقابية والقصور في الجوانب
 الجوانب المالية.  عمى ذلؾ ثرأ العممية، وبياف األصوؿ حسب الرقابية اإلجراءات األىمية بتطبيؽ

 
 مسئوؿ 115 عدد عمىحيث تـ توزيعيا  ، الميدانية الدراسة إلتماـ ستبانةإستخدمت الدراسة أداة اإل

 الموظفيف عدد معيار عمى ا"عتمادإ ، غزة في قطاع األىمية الجمعيات في المالية المياـ شاغمي مف
 . فأكثر موظفيف خمس بيا يعمؿ التي العينة الجمعيات شممت حيث ،الجمعيات تمؾ في
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 فوأ غزة، قطاع في األىمية لمجمعيات المالي الوضع في محدود زديادإ وجود إلىتوصمت الدراسة  وقد
 المصدر أف كما تبيف ،األىمية بالجمعيات الخاصة األصوؿ قتناءإ مجاؿ دعـ في ينحصر زدياداإل ىذا

 العربية، المؤسسات في الدعـ تمييا األجنبية الدوؿ مف ىي األىمية الجمعيات دعـ مصادر مف األكبر
 المالية الموارد مف "بسيطا تشكؿ جزء الفمسطينية الوطنية السمطة مف والتبرعات المحمي الدعـ بينما

 الجمعيات تمويؿ وبيف المالية الرقابة بيف عالقة وجود إلى حثاالب توصؿ كما .األىمية لمجمعيات
 في فعاؿ بشكؿ تساىـ ومؤسساتيا وأنظمتيا وأدواتيا بمقوماتيا أف الرقابة حيث غزة، قطاع في األىمية
 . غزة قطاع في األىمية التمويؿ لممنظمات استمرار

 
 الجمعيات المالية عمى الرقابة وتدعيـ تقوية بضرورة التوصيات مف مجموعةإلى   كما خمصت الدراسة

 مف يمكنيا بما والمتبرعيف لدى المموليف ومصداقيتيا موثوقيتيا درجة مف ذلؾ يزيد بحيث األىمية،
 .تقديـ خدماتيا في الستمرارىا الالـز التمويؿ تمقي في االستمرار

  
 عمى الدراسات السابقة التعقيب  3.6.2

 
ة الفمسطينية التمويؿ لممؤسسات االىميستعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع إمف خالؿ 

 :بما يمي التعقيب  يمكف المموليف ليا،و 
 

المتعمقة الجوانب قع المؤسات األىمية الفمسطينية وواقع التمويؿ ليا و تحميؿ وا الدراسات السابقةتناولت 
السياسية في فمسطيف. كما تناولت أىـ مصادر التمويؿ وفعاليتو وعالقتو بالتنمية اإلقتصادية و  بو،

نعكاس اآلثار السمبية لمتمويؿ المقدالمطموبة لعممية تجنيد التمويؿ و إضافة إلى القدرات  ـ لممؤسسات ا 
 استدامتيا.األىمية عمى تطورىا و 

 
أوضحت إعتمادىا سات األىمية في تجنيد التمويؿ، و عؼ المؤسكما حممت ىذه الدراسات جوانب ض

اإلعتماد عمى التمويؿ  عمى التمويؿ الخارجي كأكبر مصدر لمتمويؿ، وبينت اآلثار السمبية الناتجة عف
بة عمى تمويؿ المؤسسات االىمية أشارت ىذه الدراسات إلى ضعؼ الرقاالخارجي وعف المانحييف. و 

إضافة إلى عدـ وجود رؤية إستراتيجية مشتركة بيف ىذه المؤسسسات، األمر تقديـ تمويؿ غير مقيد، و 
 ضعؼ التخصص في مجاالت العمؿ.السمبي مف أجؿ التمويؿ و  الذي أدى بيا إلى التنافس

 
 قدمت ىذه الدراسات توصيات حوؿ تجنيد التمويؿ لممؤسسات األىمية الفمسطينية، مف أىميا ضرورة

حو زيادة نسبة التمويؿ السعي نوجود رؤية إستراتيجية مشتركة، وضرورة تنويع مصادر التمويؿ و 
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المشاريع التي تنفذىا ىذه عمى عممية تجنيد التمويؿ وعمى تنفيذ البرامج و أىمية وجود رقابة الذاتي، و 
سات األىمية، المؤسسات. إضافة إلى التوصية بوجود خطة عمى المستوى الوطني لتنظيـ قطاع المؤس

 و اإللتزاـ بالخطة التنموية الوطنية.
 

إال أف ىذه الدراسات لـ تتطرؽ إلى موضوع أبعاد تجنيد التمويؿ لممؤسسات األىمية الفمسطينية بمفيـو 
شامؿ، حيث ركزت في معظميا عمى القدرات الفنية في تجنيد التمويؿ مف خالؿ تقديـ طمبات منح 

ويؿ الذاتي السعي نحو التمإلى أىمية تنويع مصادر التمويؿ و )مقترح مشروع(. فيما أشارت بعضيا 
اآلليات التي مف شأنيا مساعدة ىذه المنظمات عند ألىمية دوف التطرؽ إلى الوسائؿ و لممؤسسات ا

 التخطيط لعممية تجنيد التمويؿ. 
 

 ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة  4.6.2
 
لتمويؿ لممؤسسات األىمية تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة، بأنيا تتناوؿ موضوع تجنيد ا 

تحميؿ واقع تجنيد التمويؿ ليا، والرجوع إلى مجموع العوامؿ الفمسطينية بمفيوـ شامؿ، وذلؾ مف خالؿ 
ات األىمية، التي مف شأنيا أف تدعـ نجاح عممية تجنيد التمويؿ في المؤسسوالمؤشرات المختمفة و 

 وسائؿ تجنيده.و و باإلرتكاز عمى فيـ وتحميؿ مصادر التمويؿ واستراتيجيات
 

لمؤسسػػاتية، البشػػرية، البرامجيػػة والفنيػػة كمػػا أف ىػػذه الدراسػػة تتميػػز بأنيػػا تتطػػرؽ إلػػى مجمػػوع القػػدرات ا
ات الفنيػػػة لطػػػاقـ تجنيػػػد فػػػي أداة الدراسػػػة )اإلسػػػتبانة(، وال تقتصػػػر فقػػػط عمػػػى القػػػدر  يظيػػػر ذلػػػؾ جميػػػا"و 

تحميػػؿ واقػػع المؤسسػػات األىميػػة الفمسػػطينية التمويػػؿ. إضػػافة إلػػى أف ىػػذه الدراسػػة تأخػػذ بعػػيف اإلعتبػػار 
بشكؿ عاـ وواقع تجنيد التمويؿ ليا بشكؿ خاص، مف خالؿ تحميؿ بيئة التمويػؿ المتػوفر ليػا والمػؤثرات 

الػدوافع التمويؿ المقدـ ليذه المؤسسات و  عمى فرص الحصوؿ عميو، كما أنيا تأخذ بعيف اإلعتبار أنواع
 .لدى المانحيف مف تقديمو

 
بحسب ما جاء في أداة الدراسة  المجاالت التابعة لياالمستقمة الثالث و بمتغيراتيا ت الدراسة وقد جاء

وبنودىا التفصيمية لتأخد بعيف اإلعتبار جميع العوامؿ والمؤثرات التي تساىـ في رفع قدرات المؤسسات 
ات وما ىو مطموب بعيف اإلعتبار البناء المؤسسي ليذه المؤسس فيي تأخذ، األىمية في تجنيد التمويؿ

متطمبات المانحيف التي  مالئمةمف أجؿ عمى المستويات المؤسسي وتطوير ىذه المجاالت  مأسسةل
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مف المانحيف  في الحصوؿ عمى التمويؿ ذلؾ لزيادة فرص المؤسساتو  ،تتغير وتزداد بشكؿ مستمر
 .وجذبيـ

 
رتباطيا باألبعاد السياسية بيئة التمويؿالتغيرات في أما بخصوص   بعػيف اإلعتبػار الدراسة فقد أخذت ،وا 

وأولويػػػػاتيـ، معرفػػػػة القواسػػػػـ المشػػػػتركة بػػػػيف المؤسسػػػػات والمػػػػانحيف فػػػػي القػػػػيـ ضػػػػرورة فيػػػػـ المػػػػانحيف 
تحديػد إسػتراتيجية لمتواصػؿ وبنػاء والتوجيات، وتحديد الفرص مف تجنيد التمويػؿ مػنيـ وذلػؾ مػف خػالؿ 

 ممية تجنيد التمويؿ.األمر الذي مف شأنو زيادة كفاءة ع معيـ، العالقات
 

وبػػالرغـ أف لػػدى بعػػض المؤسسػػات عالقػػات ذات طػػابع سياسػػي مػػع جيػػات محميػػة ودوليػػة يمكنيػػا مػػف 
استمراية الحصوؿ عمى التمويػؿ، إال أنػو عمييػا أيػة مواكبػة التطػور فػي مجػاؿ عمػؿ المؤسسػات االىميػة 
وخصوصػػا" فػػي مجػػاؿ تجنيػػد التمويػػؿ، وذلػػؾ ألف األبعػػاد السياسػػية أصػػبح ليػػا تػػأثيرات عمػػى توجيػػات 
الجيات المانحة محميا" أو دوليا" سواء عمى مستوى تغير ىذه التوجيات وأولوياتيػا أو سػواء عمػى حجػـ 

 التمويؿ المتوفر.  
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 الفصؿ الثالث
 منيجية الدراسة )الطريقة كاالجراءات (

 
مقدمة  1.3  

 
اإلجراءات التي قاـ بيا الباحث لتنفيذ الدراسة ، حيث تـ عرض المنيج الطريقة و  يتضمف ىذا الفصؿ

حجميا الدراسة، تحديد مجتمع الدراسة، وطريقة إختيار عينة الدراسة و المستخدـ إلتماـ إجراءات 
وتوزيعيا. كذلؾ تضمف ىذا الفصؿ توضيح أداة الدراسة المستخدمة لجمع البيانات وكيفية التحقؽ مف 

 وأخيرًا تعرض لممعالجة اإلحصائية لمبيانات. ،صدقيا وثباتيا
 

 منيج الدراسة   2.3
 

، وذلؾ وأىدافيا ة الدراسةاستنادًا إلى طبيع التحميمي المنيج الوصفي في ىذه الدراسة الباحثستخدـ إ
لمالئمتو ألغراض الدراسة مف حيث رصد وتحميؿ واقع المشكمة في الوقت الحاضر وكما ىي في 

مف خالؿ الرجوع إلى الدراسات السابقة حوؿ الموضوع و  ،وصفيا وتفسيرىا والتنبؤ بياخالؿ الواقع مف 
لمثؿ ىذه  –مف وجية نظر الباحث  –واألفضؿ  ، فيو األنسبالمنيجو التي استخدـ معظميا ىذا 

  الدراسات.
 

 ةالدراس مجتمع  3.3
  

عتمدت الدراسة مجتمع المؤسسات األىمية الفمسطينية المسجمة في موقع البوابة اإللكترونية لممؤسسات إ
( 1781األىمية )مصادر( التابعة لمركز تطوير المؤسسات األىمية الفمسطينية، حيث بمغ عددىا )

 أنو وبحسب  ، إالمؤسسة أىمية (7.22)وبالرغـ مف الدراسات السابقة تشير أنو ىناؾ يوجد مؤسسة. 
ات المسجمة ىو أعمى بكثير مف عدد فإف عدد المؤسسمركز تطوير المؤسسات األىمية الفمسطينية 

عدـ تنفيذىا ات الحفاظ عمى تسجيميا بالرغـ مف المؤسسات النشطة منيا، حيث يمكف ليذه المؤسس
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ىي ( مؤسسة 2973% مف )60( أف 2015كما تشير دراسة )كوستانتيني وآخروف، لمنشاطات.
 مؤسسات قاعدية تعمؿ في مناطؽ جغرافية محدودة.

 
ة تـ إختيار مجموعميزانياتيا السنوية، و  حجـىذه المؤسسات بحسب عدد موظفييا و قد تـ تصنيؼ و 

 التي إنطبؽ عمييا المحددات التالية:و  ،( مؤسسة262التي بمغ عددىا )قصدية منيا و 
 

 فأعمى. 16أف يكوف عدد الموظفيف  -

دوالر  166666( 7618-7619سنوات )قيمة ميزانياتيا السنوية في ال أف يكوف متوسط  -
 مريكي فأعمى.أ

 سنوات. 2أف ال يقؿ عمر المؤسسة عف  -

 

قد اعتمد الباحث ىذه المجموعة القصدية مف المؤسسات عمى أنيا مجتمع الدراسة، وذلؾ لمالئمتيا و 
خاصة بيا مف حيث ا مواصفات ألىداؼ الدراسة وأغراضيا. حيث أف ىذه المجموعة القصدية لديي

خصوصا" مف حيث تمويميا، األمر الذي ال ينطبؽ عمى بقية المؤسسات األىمية  حجـحجـ المؤسسة و 
 البناء المؤسسي.

 
 الدراسة  عينة  4.3

 
مؤسسة(، تـ اختيار عينة عشوائية طبقية  262بعد إختيار المجموعة القصدية مف المؤسسات األىمية )

قد تـ اختيار موعة القصدية )مجتمع الدراسة(، و % مف المج72شكمت ما نسبتو مؤسسة( حيث  66)
مقر العمؿ كما ىو موضح في الطبقية بناءا" عمى قطاع العمؿ و عدد المؤسسات في العينة العشوائية 

 (.7.2)( و1.2الجدوليف )
 

روني يوضح عنواف تتـ التواصؿ مع المؤسسات  في العينة العشوائية الطبقية مف خالؿ إرساؿ بريد إلك
األولى. بعد ستبانة(، وذلؾ في المرة إلكتروني ألداة جمع البيانات )االىدؼ الدراسة، كما يوضح رابط و 

لمتأخريف مف المؤسسات مف ي واإلتصاؿ ىاتفيا" با، تـ إرساؿ بريد إلكتروني ثاناإلنتظار لمدة إسبوع
 مؤسسات المشاركة .أجؿ تذكيرىـ وحثيـ عمى تعبأة األداة بيدؼ زيادة عدد ال

 

سة، حيث ( مؤس86)ستبانة إلى التي قامت بتعبئة االفي نياية الفترة المحددة وصؿ عدد المؤسسات  
حصائيًا لتمثيؿ مجتمع وىي نسبة صالحة إ ،مف العدد الكمي لمعينة% 66كانت نسبة اإلستجابة 
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( مؤسسة، حيث تبيف وجود 87)قد بمغ عدد االستبانات الصالحة لمتحميؿ اإلحصائي منيا الدراسة. و 
ئة جميع ( مؤسسات لـ تستكمؿ تعب2( مؤسسة ال تنطبؽ عمييا محددات المجموعة القصدية، )1)

 ستبانة بالشكؿ الصحيح.( مؤسسة لـ تمتـز بتعبأة اإل7بانة، و)ستالبيانات المطموبة في اإل
مقارنتيا مع طبقية العشوائية و تيار العينة العتمادىا إلخالجدوليف أدناه الطريقة التي تـ إو يوضح 

 ستبانات المستردة الصالحة لمتحميؿ اإلحصائي.اال
 

ستبانات بحسب قطاع العمؿ ومقارنتيا مع اال(: طريقة توزيع العينة العشوائية الطبقية 1.3جدوؿ )
 المستردة الصالحة لمتحميؿ.

 

 قطاع العمؿ

عدد 
المؤسسات في 

المجمكعة 
 القصدية

النسبة 
 المئكية

المؤسسات عدد 
في العينة 
العشكائية 

 الطبقية

عدد 
االستبانات 
الصالحة 
 لمتحميؿ

النسبة 
 المئكية

%13.7 42 التعميـ  12 7 11.3%  
%12.4 38 الصحة  11 8 12.9%  

%6.8 21 المياه كالزراعةالبيئة ك   6 5 8.1%  
الديمقراطية كالحكـ ك  حقكؽ االنساف

%16.9 52 الصالح  14 11 17.7%  
%7.2 22 التطكيراالتصاالت كاالبحاث ك االعالـ ك   6 6 9.7%  

%31.6 97 اإلغاثة اإلجتماعيةالرعاية ك   26 18 29.0%  
%11.4 35 الثقافة كالرياضة كالفنكف  10 7 11.3%  

%100 307 المجمكع  85 62 100%  
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ستبانات بحسب مقر العمؿ ومقارنتيا مع اال (: طريقة توزيع العينة العشوائية الطبقية2.3جدوؿ )
 المستردة الصالحة لمتحميؿ.

 

 مقر العمؿ

عدد 
المؤسسات في 

المجمكعة 
 القصدية

النسبة 
 المئكية

عدد المؤسسات 
في العينة 
العشكائية 

 الطبقية

عدد 
االستبانات 
الصالحة 
 لمتحميؿ

النسبة 
 المئكية

%15.6 48 القدس  13 11 17.7%  
%59.6 183 الضفة الغربية  51 35 56.5%  

%24.8 76 قطاع غزة  21 16 25.8%  
%100 307 المجمكع  85 62 100%  

 
يوضح الجدوؿ التالي خصائص العينة الديموغرافية مف حيث قطاع العمؿ، مقر العمؿ، متوسط و 

 عدد الموظفيف.ظفيف، عدد طاقـ تجنيد التمويؿ، و الميزانيات، عدد المو 
 

 (: خصائص العينة الديموغرافية 3.3جدوؿ )
 

 المئكيةالنسبة العدد المتغيرمستكيات  المتغير

 العمؿ مقر

 %17.7 11 القدس

 %56.5 35 الضفة الغربية

 %25.8 16 قطاع غزة

 %100 62 المجمكع

 عمر المؤسسة

 %14.5 9 سنوات 10إلى  3مف 

 %40.3 25 سنة 20إلى  11مف 

 %45.2 28 سنة 20أكثر مف 

 %100 62 المجمكع

 %11.3 7 التعميـ قطاع العمؿ
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 المئكيةالنسبة العدد المتغيرمستكيات  المتغير
 %12.9 8 الصحة

 %8.1 5 والزراعة والمياه البيئة

 %17.7 11 والديموقراطية اإلنساف حقوؽ

 %9.7 6 والتطوير واألبحاث واالتصاالت اإلعالـ

 %29.0 18 واإلغاثة االجتماعية الرعاية

 %11.3 7 والفنوف والرياضة الثقافة

 %100 62 المجمكع

المناطؽ الجغرافية 
عمؿ التي يغطييا 
 المؤسسة

 %25.8 16 القدس وقطاع غزةالضفة الغربية و 

 %11.3 7 القدسالضفة الغربية و 

 %3.2 2 قطاع غزةالضفة الغربية و 

 %29.0 18 الضفة الغربية فقط

 %6.5 4 القدس فقط

 %24.2 15 قطاع غزة فقط

 %100 62 المجمكع

 عدد المكظفيف

 %51.6 32 موظؼ 15 مف أقؿ

 %33.9 21 موظؼ 30إلى  15مف 

 %14.5 9 موظؼ 30 مف أكثر

 %100 62 المجمكع

تجنيد طاقـ عدد 
 التمكيؿ

 %77.4 48 شخصاف مف أقؿ

 %17.7 11 أشخاص 5إلى  3مف 

 %4.8 3 أشخاص 5 مف أكثر

 %100 62 المجمكع
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 المئكيةالنسبة العدد المتغيرمستكيات  المتغير

 عدد المتطكعيف

 %51.6 32 متطوع 20 مف أقؿ

 %16.1 10 متطوع 40إلى  21مف 

 %32.3 20 متطوع فأكثر 41

 %100 62 المجمكع

قيمة متكسط 
 الميزانيات
لمسنكات 

(4102،4102 ،
 (4102ك

 %41.9 26 ألؼ دوالر 200مف  أقؿ

 %25.8 16 ألؼ دوالر 500ألؼ إلى  200مف 

 %32.3 20 ألؼ دوالر500 مف أكثر

 %100 62 المجمكع

 

 أداة الدراسة  5.3
 

خصوصا" أدوات تقييـ األداء تيا و فقرافي تحديد مجاالت أداة الدراسة و  النظرياستعاف الباحث باإلطار 
ستبانة، اإلاألىمية الفمسطينية، كما استعاف الباحث بالدراسات السابقة في تطوير المؤسسي لممؤسسات 

أداة استخدـ جزء منيا االستبانة ك كماحيث تناولت الدراسات السابقة موضوع الدراسة بجوانبو المختمفة، 
 لمدراسة.

 
مستوى قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات أداة لجمع البيانات لقياس كستبانة االىذه  ستخدمتوا  

 : , كما يميةـ رئيسياقسأربعة أمف االستبانة تكونت االىمية الفمسطينية، حيث 
 

 :القسـ األوؿ -
سنة التسجيؿ، ، سنة التأسيس، مقر العمؿ، اإلسـ) وىي المؤسسات األىميةعامة عف  بيانات 

، عدد 2017قطاع العمؿ، المناطؽ الجغرافية التي يغطييا عمؿ المؤسسة، قيمة موازنة العاـ 
 .(عدد المتطوعيفأفراد طاقـ تجنيد التمويؿ، و عدد الموظفيف، 

 
  القسـ الثاني:  -

 (.2016-2014المؤسسة في االعواـ ) تمويؿ حجـمصادر و  بيانات عف



50 
 

 
  :القسـ الثالث  -

 (.2016-2014لممؤسسة في األعواـ )أىـ الجيات التمويمية 
 
 :سـ الرابعالق -

تقيس واقع مستوى قدرات تجنيد التمويؿ لدى المؤسسات األىمية  ( فقرة113فإشتمؿ عمى ) 
بناءا" عمى مقياس ليكرت الخماسي بدرجة )أبدا"، نادرا"، أحيانا"، غالبا"، دائما"(، وتـ تقسيميا 

التطوير المؤسسي، البحث والتواصؿ، وبناء ة و )اإلدار رئيسية ىي: إلى ثالثة مجاالت 
 (.1العالقات( كما ىو موضح في الممحؽ رقـ )

 
 و قد جاءت فقرات اإلستبانة حسب توزيع المتغيرات المستقمة في الجدوؿ التالي:

 
 

 (: عدد فقرات اإلستبانة حسب المتغيرات المستقمة.4.3جدوؿ رقـ)
 

 مجمكع عدد الفقرات عدد الفقرات المحكر المستقؿالمتغير  الرقـ
 
 

1 
 
 

 
 

اإلدارة كالتطكير 
 المؤسسي

  11 الحوكمة و القيادة
 

80 
 15 اإلدارة و التخطيط اإلستراتيجي
 12 البرامج و تقديـ الخدمات
 13 العالقات الخارجية
 8 اإلدارة المالية
 21 تجنيد التمويؿ

 
 
2 

 
 التكاصؿالبحث ك 

  10 البحث
19 
 

 9 التواصؿ

  بناء العالقات 3
- 

14 14 

 113 المجمكع
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 دراسة:صدؽ أداة ال  6.3

مػػػف ثػػػـ قػػػاـ بمشػػػاركتيا مػػػع عػػػدد مػػػف يػػػة ألداة الدراسػػػة )اإلسػػػتبانة(، و قػػػاـ الباحػػػث بإعػػػداد نسػػػخة مبدئ
بعػػد أف فقراتيػا، و مجاالتيػا و  تيـ حػوؿظػاالػذيف أبػدوا مالحي المؤسسػات االىميػة الفمسػطينية المػوظفيف فػ

قاـ الباحث بتعديؿ األداة بناءا" عمى مالحظاتيـ قاـ بتحكيميػا مػف قبػؿ المحكمػيف كمػا ىػو فػي الممحػؽ 
رسػػاليا إلػػى ثالثػػة ( وبعػػد تعػػديميا لممػػرة الثانيػػة بنػػاءا" عمػػى مالحظػػات المحكمػػيف قػػاـ الباحػػث بإ7رقػػـ )

بعػػد تقيػػيـ النسػػخة التجريبيػػة قػػاـ الباحػػث تجريبيػػة، و  بتعبئػػة األداة كنسػػخة التػػي قامػػتمؤسسػػات أىميػػة و 
 بتعديؿ األداة لممرة األخيرة وأصبحت بصورتيا النيائية.

 
تحديػد الصػالح منيػا لمتحميػؿ، تػـ عمػى العينػة العشػوائية الطبقيػة و  أما بعد استرجاع اإلستبيانات الموزعة

( لفقػرات كػؿ مجػاؿ Person correlationالتحقؽ مف صدؽ األداة بحساب معامؿ االرتباط بيرسػوف )
(  892(، )692واضػح فػػي الجػػداوؿ )مػف مجػػاالت الدراسػة مػػع الدرجػة الكميػػة لكػػؿ مجػاؿ، وذلػػؾ كمػا ىػػو 

 (.292)و
 

لمصفوفة ارتباط كؿ فقرة  (Person correlationاالرتباط بيرسوف )(: نتائج معامؿ 5.3جدوؿ رقـ )
 .الدرجة الكمية لممحورمف فقرات محاور اإلدارة والتطوير المؤسسي مع 

 

معامؿ ارتباط  الفقرات الرقـ
 )ر( بيرسكف

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 اإلدارة كالتطكير المؤسسي

 أكالن: الحككمة كالقيادة

1.  
(  زز ا1  هٌئزز ت ليلٌززب  ززا مؤسسززبانزز اوج  ام ٌزز ت  وٌ ٌززبوتلتزز ا  

7666
.603** 0.000 

 0.000 **553.  دو ٌب  و صباما لعمله تتااى  مؤسسب  مو ثٌق  .2

 0.000 **725.توضح  مؤسسبمهمته  لس سٌبفًما لعمله  لاه ت  موتلفب  .3

 0.000 **660.تلت ا  مؤسسباأيد فه فًامٌعما التعمله   .4

 0.000 **701.تطاق  مؤسسبآ ٌ ت ضم جامط  مش  كبفً ٌ دة  مؤسسب  .5
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معامؿ ارتباط  الفقرات الرقـ
 )ر( بيرسكف

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **787.  مؤسسبمش  كب  اه تذوي   ال بفًما لعمله ت     .6

 0.000 **748.ٌاو طأعض ءمالس إلد  ةفًعمل  مؤسسب  .7

8.  
الت تمززد  مؤسسززبعلززى شززو /ماموعبأشززو  ( ززدٌززؤدي ٌزز اها  ززى

 ض  ف  مؤسسب
.747** 0.000 

 0.000 **401.ت     مؤسسبمش  كب  هٌئب    مبفًأاشطته   .9

 0.000 **832.تلت ا  مؤسسباإا  ء تموثنب ضم جا  يته   .10

 0.000 **775.ٌاظ   ماتمعاإٌا اٌب  مل  مؤسسب  .11

 ثانيان: اإلدارة كالتخطيط االستراتيجي

 0.000 **760.توف   مؤسسب ا  ء ت د  ٌبموصصب ما لعمله   .12

 0.000 **716.  صالحٌ ت مستوٌ ته  إلد  ٌبتوف   مؤسسبيٌكلتاظٌمًٌحدد  .13

 0.000 **777.ت     مؤسسباهجاا ء  ند  تفًما لعمله   .14

 0.000 **553.ت مل  مؤسسبعلىضم جمش  كب  موظفٌجفًتطوٌ عمله   .15

 0.000 **611.توف   مؤسسبوطب تطوٌ  د  ت  موظفٌج  .16

 0.000 **690.تلت ا  مؤسسباتنٌٌاأد ءموظفٌه   .17

 0.000 **879.تطاق  مؤسسباظ ا لمت ا بو  تنٌٌافًعمله   .18

 0.000 **761.توف   مؤسسبوطب ست  تٌاٌب  مله   .19

 0.000 **794.اتنٌٌا  وطب الست  تٌاٌب  مؤسسبلت ات  .20

 0.000 **525.  وطط  تاموٌب لسلطب  فلسطٌاٌبتتو فق  وطب إلست  تٌاٌب لمؤسسبمع  .21

 0.000 **607.ٌواد دى  مؤسسباظ اموثق أل شفب  .22

 0.000 **819.ٌواد دى  مؤسسباظ اإلد  ةمص د   م لوم ت  .23

 0.000 **809.توف   مؤسسبوطبإلد  ة  مو ط   .24
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معامؿ ارتباط  الفقرات الرقـ
 )ر( بيرسكف

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **783.و  اٌبتنوا  مؤسسباتنٌٌا د  ته   مؤسسٌبمجواللاهب  .25

 0.000 **641.تمتلك  مؤسسبم وابفًأاظمته تتالئامع ٌ دة/تنلٌ حااتموٌله   .26

 ثالثان: البرامج كتقديـ الخدمات

 0.000 **790.ودم ته  ٌ دةتوصصه فًما لا  ماه وت     مؤسسب  .27

28.  
  مؤسسزز تت زز    مؤسسززبمٌ تهزز   تا فسززٌبفززًمازز لعملهزز ا  من  اززبمززع

  شاٌهب
.692** 0.000 

 0.000 **860.توف   مؤسسبد ٌل د  ة  مش  ٌع ا  ماه /ودم ته   .29

 0.000 **844.تلت ا  مؤسسبااظ اموحد تنٌٌاا  ماه /ودم ته   .30

 0.000 **858.تطاق  مؤسسب ا  ء تموثنب ضم جاودةتافٌذا  ماه /ودم ته   .31

 0.000 **609.تستاٌبا  مج/ودم ت  مؤسسبإلحتٌ ا ت  فئ ت  مستهدفب  .32

 0.000 **875.تلت ا  مؤسسبا  حصولعلىتغذٌب  ا بمجمستفٌدٌه   .33

 0.000 **910.عمله  ال  ادءاتافٌذ(Baseline Survey)توف   مؤسسبمسوح تأو ٌب  .34

 0.000 **897.تنوا  مؤسسباتنٌٌاأث عمله   .35

 0.000 **756.ٌمتلكط  ا  مؤسسب  كف ء ت  فاٌب  ال مب ما لعمله   .36

 0.000 **847.ٌمتلكط  ا  مؤسسب  ند ةعلىتطوٌ ما لعمله   .37

 0.000 **807.ٌمتلكط  ا  مؤسسبمه   تك فٌب كت اب  تن  ٌ حسبمتطلا ت  م احٌج  .38

 رابعان: العالقات الخارجية

 0.000 **762.  مؤسسبصفحب  كت واٌبتوضحما لعمله توف   .39

 0.000 **599.تمتلك  مؤسسبشاكبعال  تتس عدي فً  ت وٌج  مله   .40

 0.000 **669.  د عمٌج ه ؤسسبعلىتوسٌع  عدة  مؤٌدٌجوت مل  م  .41

 0.000 **776.تلت ا  مؤسسبااش م لوم تتضمجشف فٌته   .42
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معامؿ ارتباط  الفقرات الرقـ
 )ر( بيرسكف

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **823.  مؤسسبااش مو ددع ئٌبعجعمله ضمج لط   متاوعبتنوا  .43

 0.000 **708.تستفٌد  مؤسسبمجوس ئل إلعالافً  ت وٌج  مله   .44

 0.000 **801.تشت ك  مؤسسبفًعضوٌب  شاك ت/  تح  ف ت  محلٌب  .45

 0.000 **783.تشت ك  مؤسسبفًعضوٌب  شاك ت/  تح  ف ت إل لٌمٌب  .46

 0.000 **749.تشت ك  مؤسسبفًعضوٌب  شاك ت/  تح  ف ت  دو ٌب  .47

 0.000 **786.تطاق  مؤسسبوطب لتاسٌق/  تشاٌكمع  اه تذوي   ال ب  .48

 0.000 **796.تشت ك  مؤسسبفًحمالت  ما ص ةذ ت  صلباما لعمله   .49

 0.000 **722. لتأثٌ على  سٌ س ت    مبعلىتنوٌبعال ته اأصح ب  ن   ت مل  .50

 0.000 **452.ت مل  مؤسسبعلىتنوٌبعال ته مع  اه ت  حكومٌب  فلسطٌاٌب  .51

 خامسان: اإلدارة المالية

 0.000 **720.توف   مؤسسب ا  ء تم  ٌبموصصب  مله   .52

 0.000 **831.توف   مؤسسباظ امح ساب  كت واًإلا  ء ته   م  ٌب  .53

 0.000 **820.توف   مؤسسبمو  ابساوٌباشكلدو ي  .54

 0.000 **760.تنوا  مؤسسبامن  اب  تن  ٌ   م  ٌب  ف لٌبمع  مو  اباشكلدو ي  .55

56.  
ٌتااش   تن  ٌ   م  ٌب  مد نبضمجعدةوس ئلتضمجوصو ه لكاز عزدد

ممكج
.713** 0.000 

 0.000 **854. ل   اب  م  ٌبتطاق  مؤسسب ا  ء ت  .57

 0.000 **823.توف   مؤسسبوططم  ٌبادٌلب لح الت  ط  ئب  .58

59.  
تح    مؤسسبعلىأجتكوجكلفته   تشغٌلٌبما فسبأمز ا  مز احٌجمن  ازب

ا  مؤسس ت  شاٌهب
.524** 0.000 

 سادسان: تجنيد التمكيؿ

 0.000 **744.توف   مؤسسبسٌ س ت تااٌد  تموٌل  .60
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معامؿ ارتباط  الفقرات الرقـ
 )ر( بيرسكف

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **788.توف   مؤسسب ست  تٌاٌب تااٌد  تموٌلاشكلمكتوب  .61

 0.000 **422.ت تاط ليد ف  تموٌلٌب تااٌد  تموٌلاأيد ف  وطب إلست  تٌاٌب  .62

 0.000 **685.تحتوي ست  تٌاٌبتااٌد  تموٌلعلىوططتافٌذٌبساوٌب  .63

64.  
تااٌززد  تموٌززل انزز ط  نززوة   ضزز ف   فزز  تحلززل  مؤسسززبو   هزز فززً

و  مو ط (
.838** 0.000 

 0.000 **438.تس ى  مؤسسب تنلٌل إلعتم دعلى  دعا  و  اًضمج ست  تٌاٌته   .65

 0.000 **788.تطاق  مؤسسبوطبمت ا بوتنٌٌاإلست  تٌاٌبتااٌد  تموٌل  .66

 0.000 **700. احٌج الستا اب لتغٌ  تفًاٌئب  م د ته علىاتنٌٌا  مؤسسبواتن  .67

 0.000 **651.ٌتااا ء د ة  مؤسسبعلى ستٌف ءمتطلا ت  م احٌج  .68

 0.000 **710.توص   مؤسسبمو  ابو صب اش ط تتااٌد  تموٌل  .69

 0.000 **427.تس عدأيد ف  مؤسسبعلىتااٌد  تموٌل  .70

 0.000 **540.علىتااٌد  تموٌلٌس عدما لعمل  مؤسسب  .71

 0.000 **706.ساو ت(2ٌتوف  دى  مؤسسبتموٌلطوٌل الال الٌنلعج  .72

 400** 0.000. (Core funding)ٌتوف  دى  مؤسسبتموٌلمؤسسً  .73

 0.000 **749.ٌواد دى  مؤسسبف ٌق تااٌد  تموٌل  .74

 0.000 **763.  تموٌلاشكلمكتوبٌوادموظفٌجتنعتحتمه مهامسؤو ٌ تتااٌد  .75

 0.000 **716.تستنطب  مؤسسبموظفٌجذووا  تفًتااٌد  تموٌل  .76

 0.000 **502.تست ٌج  مؤسس تاوا  تفاٌبمجو  ج  مؤسسبفًعملٌبتااٌد  تموٌل  .77

 0.000 **863.تااٌد  تموٌلفًموظفٌجٌواد دى  مؤسسبا  مج  فعكف ءة    .78

 0.000 **669.ف ٌقتااٌد  تموٌل دٌه  مند ةعلىكت ابمنت ح ت  مش  ٌع  .79

80.  
ف ٌزززقتااٌزززد  تموٌزززل دٌزززه  منزززد ةعلزززىكت ازززبمنت حززز ت  مشززز  ٌعا  لغزززب

 إلاالٌ ٌب
.599** 0.000 
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 (α=0.05(، * دالة إحصائيان عند )α=0.05) ** دالة إحصائيان عند
السػػابؽ إلػػى أف جميػػع قػػيـ مصػػفوفة ارتبػػاط فقػػرات كػػؿ محػػور مػػع  تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ

تساؽ الداخمي لفقػرات كػؿ محػور مػف محػاور ة إحصائيًا، مما يشير إلى قوة اإلالدرجة الكمية لممحور دال
مجاؿ اإلدارة والتطوير المؤسسي، وىذا بالتالي يعبر عف صدؽ فقرات كؿ محور فػي قيػاس مػا صػيغت 

 مف أجؿ قياسو.
 

لمصفوفة ارتباط كؿ فقرة  (Person correlationاالرتباط بيرسوف )(: نتائج معامؿ 6.3ـ )جدوؿ رق
 مف فقرات محاور مجاؿ البحث والتواصؿ مع الدرجة الكمية لممحور.

 

 الفقرات الرقـ
معامؿ 
ارتباط 

 بيرسكف )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 
 

 البحث كالتكاصؿ

 أكالن: البحث عف المانحيف

 0.000 **731. المؤسسة اعالنات المموليف بشكؿ دوري تتابع  .1

2.  
يوجػػػػد لػػػػدى المؤسسػػػػة نظػػػػاـ لجمػػػػع المعمومػػػػات عػػػػف المػػػػانحيف )مثػػػػاؿ: قاعػػػػدة 

 بيانات(
.797** 0.000 

 0.000 **820. تقـو المؤسسة بدراسة أولويات المانحيف  .3

 0.000 **867. تقـو المؤسسة بمقارنة برامجيا و خدماتيا مع أولويات المانحيف  .4

 0.000 **799. تقـو المؤسسة بدراسة متطمبات المانحيف  .5

 0.000 **838. تقـو المؤسسة بدراسة معايير اإلختيار لدى المانحيف  .6

 0.000 **827. تقـو المؤسسة بمعرفة مف يصنع القرار لدى المانحيف  .7

 0.000 **865. تحدد المؤسسة  الجيات المانحة المحتممة لكؿ ىدؼ/ إحتياج تمويمي  .8

 0.000 **658. تقـو المؤسسة بالبحث عف مصادر متنوعة لمتمويؿ  .9
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 الفقرات الرقـ
معامؿ 
ارتباط 

 بيرسكف )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **791. تستخدـ المؤسسة الوسائؿ التكنولوجية في البحث عف المانحيف  .10

 ثانيان: التكاصؿ مع المانحيف

11.  
تػػػوفر المؤسسػػػة الوثػػػائؽ الداعمػػػة لمتطمبػػػات تجنيػػػد التمويػػػؿ عنػػػد التواصػػػؿ مػػػع 

 المانحيف
.532** 0.000 

 0.000 **740. تقـو المؤسسة بالترويج لبرامجيا و خدماتيا لدى المانحيف  .12

 0.000 **686. تستخدـ المؤسسة الوسيمة المناسبة لمتواصؿ بحسب كؿ مانح  .13

 0.000 **808. ترسؿ المؤسسة نشرات دورية عف عمؿ المؤسسة إلى المانحيف  .14

15.  
التمويميػػػة مػػػف  تشػػػارؾ المؤسسػػػة فػػػي األنشػػػطة الخاصػػػة بػػػاإلعالف عػػػف الفػػػرص

 المانحيف
.789** 0.000 

 0.000 **820. تشارؾ المؤسسة في ورش العمؿ لمتعرؼ عمى سياسات المانحيف  .16

17.  
تسػػػتفيد المؤسسػػػة مػػػف عضػػػويتيا فػػػػي الشػػػبكات/ التحالفػػػات فػػػي التواصػػػؿ مػػػػع 

 المانحيف
.702** 0.000 

 0.000 **803. تستفيد المؤسسة مف شبكة عالقاتيا  في التواصؿ مع المانحيف  .18

 0.000 **617. تركز المؤسسة عمى إبراز أىـ ما يميزىا عند التواصؿ مع المانحيف  .19

 (α=0.05، * دالة إحصائيان عند )(α=0.05** دالة إحصائيان عند ) 
 

تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى أف جميػػع قػػيـ مصػػفوفة ارتبػػاط فقػػرات كػػؿ محػػور مػػع 
إحصائيًا، مما يشير إلى قوة االتساؽ الداخمي لفقػرات كػؿ محػور مػف محػاور  الدرجة الكمية لممحور دالة

مجاؿ البحث والتواصؿ، وىذا بالتالي يعبر عف صدؽ فقرات كؿ محور في قيػاس مػا صػيغت مػف أجػؿ 
 قياسو.
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لمصفوفة ارتباط كؿ فقرة  (Person correlationاالرتباط بيرسوف )(: نتائج معامؿ 7.3جدوؿ رقـ )
 مجاؿ بناء العالقات مع الدرجة الكمية لممجاؿ.مف فقرات 

 

 الفقرات الرقـ
معامؿ 
ارتباط 

 بيرسكف )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 بناء العالقات 

 0.000 **425. تعقد المؤسسة اجتماعات دورية مع مانحييا  .1

 0.000 **338. تيتـ المؤسسة ببناء ثقة المانحيف بمصداقيتيا  .2

 0.000 **608. بصورتيا المينية أماـ المانحيفتيتـ المؤسسة   .3

 0.000 **744. تدعو المؤسسة مانحييا لممشاركة في إعداد خطتيا اإلستراتيجية  .4

 0.000 **719. تشارؾ المؤسسة التقارير الدورية لكافة البرامج/الخدمات مع كافة مانحييا  .5

 0.000 **659. تمتـز المؤسسة بنظاـ شكر و تقدير لمانحييا  .6

 0.000 **718. تدعو المؤسسة مانحييا إلى حضور أنشطتيا الرئيسية  .7

 0.000 **801. تدعو المؤسسة المانحيف لزيارة المستفيديف مف برامجيا/ خدماتيا  .8

 0.000 **765. تظير المؤسسة نجاحاتيا لممانحيف  .9

 0.000 **708. تمتـز المؤسسة بالمشاركة في األنشطة التي ينظميا مانحييا  .10

 0.000 **843. تيتـ المؤسسة بالتركيز عمى األىداؼ المشتركة بينيا و بيف مانحييا  .11

 0.000 **758. تركز المؤسسة عمى تقديـ طمبات لمتمويؿ طويؿ األجؿ لمانحييا  .12

13.  
تركػػز المؤسسػػة عمػػى تقػػديـ طمبػػات لمتمويػػؿ غيػػر المقيػػد بنشػػاطات محػػددة إلػػى 

 مانحييا
.721** 0.000 

 0.000 **695. اإلىتماـ بمانحييا بيدؼ تكرار/زيادة  تمويمياتركز المؤسسة عمى   .14

 (α=0.05(، * دالة إحصائيان عند )α=0.05** دالة إحصائيان عند )
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تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى أف جميع قيـ مصفوفة ارتباط فقرات المجاؿ مع الدرجػة 

يعبر عف صدؽ فقرات المجاؿ في قياس ما صيغت مف أجؿ الكمية لممجاؿ دالة إحصائيًا، وىذا بالتالي 
 قياسو.

 
 الصدؽ البنائي:

 
 و إليياتصب التي داؼألىا ؽتحق دىم سيقي وفي القياس،أداة  دؽص مقاييس أحد البنائي الصدؽ ريعتب

لكػػؿ  الكميػػة الدرجػػة فيػػػب طاػػػتبرالا ػػػدىم البنػػائيدؽ الصػػ يقػػيسو   القيػػاس.أداة  داـتخػػػسا ػػػرعب الدراسػػة
بيرسػػوف بػػيف  طاػػػتبار ػػػؿمعام بساػػػبح ػػػثحلبػػاا ـاػػػق لػػػؾذ ػػػفممجػػاؿ مػػع الدرجػػة الكميػػة لػػألداة. ولمتحقػػؽ 

 ( يوضح ذلؾ.692الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ ولممجاالت األخرى مع الدرجة الكمية لألداة والجدوؿ رقـ )
 

لمصفوفة ارتباط درجة  (Person correlationاالرتباط بيرسوف )(: نتائج معامؿ 8.3جدوؿ رقـ )
 كؿ مجاؿ مف مجاالت األداة مع الدرجة الكمية لألداة.

 

 المجاالت الرقـ
معامؿ ارتباط 
 بيرسكف )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 000. **992. اإلدارة والتطوير المؤسسي  .1

 000. **935. البحث والتواصؿ  .2

 000. **846. بناء العالقات  .3

 (α=0.05(، * دالة إحصائيان عند )α=0.05** دالة إحصائيان عند )
 

تشػير المعطيػػات الػواردة فػػي الجػدوؿ السػػابؽ إلػػى أف جميػع قػػيـ مصػفوفة ارتبػػاط فقػرات أداة الدراسػػة مػػع 
الدرجة الكمية لألداة دالة إحصائيًا، مما يشير إلػى قػوة االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات األداة وأنيػا تشػترؾ معػا 

، عمى ضػوء حجـ تمويميا وأثرىا عمىقدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية في قياس 
 المقياس الذي تـ اعتماده.

 



60 
 

 دراسةأداة الثبات   7.3
 

وذلؾ كما  ،لفاأحساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ قاـ الباحث ب
 .(92.ىو موضح في الجدوؿ )

 
 دراسةال أداةخ ألفا لثبات كرو نبا(: نتائج معامؿ 9.3رقـ )جدوؿ 

 
 ة ألفامقي عدد الفقرات عدد الحاالت المجاؿ

 69.67 66 87 اإلدارة والتطوير المؤسسي

 69.96 .1 87 البحث والتواصؿ

 69.66 19 87 بناء العالقات

 69.62 112 87 الدرجة الكمية لألداة )جميع فقرات االستبانة(

 
جميع قيـ معامالت ثبات ألفا كرونباخ لجميع مجاالت  المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ أفتشير 

 مف الثباتعالية جدًا بدرجة  نة تتمتعاالستبا الدراسة وكذلؾ لمدرجة الكمية مرتفعة، مما يشير إلى أف
 .وقابمة العتمادىا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

 
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 

تعمؿ ىذه الطريقة عمى حساب معامؿ االرتباط بيف درجات نصفي المقياس، حيث يتـ تجزئة حيث 
المقياس إلى نصفيف متكافئيف، حيث يتـ إيجاد مجموع درجات المبحوثيف لكؿ نصؼ مف المقياس، ثـ 

 .تصحيح، ومعادلة جتمافحساب معامؿ االرتباط بينيما، وتـ استخداـ معادلة سبيرماف براوف لم
 

 ( يوضح طريقة التجزئة النصفية10.3دوؿ )والج
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 ( طريقة التجزئة النصفية10.3جدوؿ )

 

 المجاؿ
عدد 
 الفقرات

 معامؿ االرتباط
معامؿ االرتباط 

المصحح لسبيرماف 
 براكف

 رتباطمعامؿ اال 
 المصحح لجتماف

 0.939 0.939(**) 0.884 66 اإلدارة والتطوير المؤسسي

 0.796(*) 0.832 0.713 .1 البحث والتواصؿ

 0.880(*) 0.890 0.802 19 بناء العالقات

 0.927(*) 0.931 0.871 112 الدرجة الكمية لألداة 

 يتـ اعتماد معامؿ جتماف في حاؿ عدـ تساكم نصفي المقياس )*(
 يتـ اعتماد معامؿ سبيرماف براكف في حاؿ تساكم نصفي المقياس)**( 

 

ت الثبات لكؿ مجاالت الدراسة وكذلؾ لجميع معامالمعامالت االرتباط وكذلؾ يتضح مف الجدوؿ أف 
فقرات األداة عالية، مما يشير إلى أف المقياس عمى درجة عالية مف الثبات، وىو يعطى درجة مف 
الثقة عند استخداـ المقياس كأداة لمقياس في البحث الحالي، وىو يعد مؤشرًا عمى أف المقياس يمكف أف 

 النتائج نفسيا إذا ما أعيد تطبيقو عمى العينة وفى ظروؼ التطبيؽ نفسيا.يعطي 
 

 األساليب اإلحصائية 8.3
 

( وتـ استخداـ االختبارات SPSSلقد قاـ الباحث بتفريغ وتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج )
 اإلحصائية التالية:

 
 التكرارات والنسب المئوية. -1
 المعيارية.المتوسطات الحسابية، االنحرافات  -2
 اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -3
 معامؿ ارتباط سبيرماف براوف ومعامؿ ارتباط جتماف لمعرفة ثبات فقرات األداة. -4
 ( لمعرفة صدؽ فقرات االستبانة.Person correlationمعامؿ االرتباط بيرسوف ) -5
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 (.One sample t testاختبار )ت( لمعينة الواحدة ) -6
 (.One Way Anovaر تحميؿ التبايف األحادي )اختبا -7
 ( لممقارنات المتعددة.Tukeyاختبار توكي ) -8

 
 أداة الدراسة سفئات مقيا  9.3

 
تـ حساب فئات مقاييس أداة الدراسة لتحديد مستوى الحكـ عمى متغيرات الدراسة، ىؿ ىي مرتفعة أـ 

 منخفضة، أـ متوسطة؟
حقوؿ، وبالتالي يتـ حساب فئات المقياس الخماسي كما استخدمت الدراسة مقياس متدرج مف خمسة 

 يمي:
 

 4( = 5-1الحد األدنى لممقياس = )-مدى المقياس = الحد األعمى لممقياس
 0.80=5\4قسمة المدى عمى الحد األعمى = 

 
 مقياس ليكرت الخماسي

 
أبػدًا( فإنػو عػادة مػا تػدخؿ ػؿ )دائمًا، غالبػًا، أحيانػًا، نػادرًا، مثاختيارات ىي خمسة ت الستجاباإذا كانت ا

 (.11.3) القيـ )األوزاف( كما في الجدوؿ رقـ
 

 (: مقياس ليكرت الخماسي11.3جدوؿ )
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  التكافر

 1 7 2 9 6 الدرجة

 
%(، بينمػا )دائمػًا( 76%(، بمعنػى أف )أبػدًا( يكػوف وزنيػا النسػبي )76يكوف الػوزف النسػبي لكػؿ درجػة )

%(، ليصار بعد ذلؾ إلػى حسػاب المتوسػط الحسػابي )المتوسػط المػرجح(، وحيػث أف طػوؿ الفتػرة 166)
 (.1792( فإنو يتـ تحديد االتجاه حسب قيـ المتوسط المرجح كما في الجدوؿ )6966يساوي )
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 (: يوضح مقياس أداة الدراسة متدرج مف خمسة حقوؿ12.3جدوؿ )
 

 المستكل المتكسط المرجح

 أبداً  1.79 – 1.00

 نادراً  2.59 – 1.80

 أحياناً  3.39 – 2.60

 غالباً  4.19 – 3.40

 دائماً  5.00 – 4.20

 

 مفتاح التصحيح
 

 (: مفاتيح التصحيح13.3)جدوؿ 
 

 قدرات تجنيد التمكيؿ المتكسط الحسابي

 ضعيفة 1966-7922

 متوسطة 7929-2982

 عالية 2986-6966
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 الفصؿ الرابع
 

 تحميؿ نتائج الدراسة
 

 مقدمة 1.4
 

ة جؿ اإلجابة عمى أسئمأوذلؾ مف  دراسة،ال الناتجة عف مبياناتل إحصائياً  يتضمف ىذا الفصؿ تحميالً 
 فرضياتيا.الدراسة و 

 
 اإلجابة عف أسئمة الدراسة 2.4

 
 التساؤؿ الرئيسي: اإلجابة عف  1.2.4

 
 تمكيميا؟ حجـىك أثر قدرات تجنيد التمكيؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية عمى ما 

 
 و لإلجابة عف ىذه السؤاؿ فيجب اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي االوؿ:

 
متكسطات  المؤسسات بيفإجابات  يف السؤاؿ الفرعي األكؿ: ىؿ يكجد فركؽاإلجابة عف  2.2.4

قدرات البحث كالتكاصؿ، ك قدرات ، اإلدارة كالتطكير المؤسسيقدرات تعزل لممتغيرات )التمكيؿ  حجـ
 بناء العالقات(؟

 
 حيث يتمثؿ في اإلجابة عف فرضيات الدراسة:
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 ≥ αال يكجد ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية األكلى:  1.2.2.4
 التمكيؿ تعزل لمتغير قدرات اإلدارة كالتطكير المؤسسي. حجـل (0.05

 
 (One Way Anova) اختبار تحميؿ التبايف األحادي خداـلمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ تـ است

كما ىو  وذلؾ، قيمة التمويؿ تعزى لمتغير قدرات اإلدارة والتطوير المؤسسيفي متوسطات لمفروؽ 
 (.199موضح في الجدوؿ رقـ )

في متوسطات قيمة التمويؿ تعزى لمتغير نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ ( 1.4جدوؿ )
 قدرات اإلدارة والتطوير المؤسسي

 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل الداللة 
 اإلحصائية

 الحككمة
 كالقيادة

 3.219 2 6.438 بيف المجموعات

13.414 
.000
0 

دالة 
 إحصائياً 

 2400. 59 14.159 داخؿ المجموعات

 ----- 61 20.597 المجموع

 اإلدارة
 كالتخطيط

 االستراتيجي

 8.194 2 16.388 بيف المجموعات

22.677 
.000
0 

دالة 
 إحصائياً 

 3610. 59 21.319 داخؿ المجموعات

 ----- 61 37.707 المجموع

 البرامج
 كتقديـ

 الخدمات

 9.035 2 18.070 بيف المجموعات

17.767 
.000
0 

دالة 
 إحصائياً 

 5090. 59 30.002 داخؿ المجموعات

 ----- 61 48.072 المجموع

 العالقات
 الخارجية

 5.632 2 11.265 بيف المجموعات

12.153 
.000
0 

دالة 
 إحصائياً 

 4630. 59 27.345 داخؿ المجموعات

 ----- 61 38.610 المجموع

دالة 000. 18.434 7.355 2 14.709 بيف المجموعات اإلدارة
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 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل الداللة 
 اإلحصائية

 إحصائياً  0 3990. 59 23.540 داخؿ المجموعات المالية

 ----- 61 38.249 المجموع

 تجنيد
 التمكيؿ

 3.309 2 6.617 بيف المجموعات

5.683 
.006
0 

دالة 
 إحصائياً 

 5820. 59 34.349 داخؿ المجموعات

 ----- 61 40.966 المجموع

الدرجة 
الكمية 
 لإلدارة

 كالتطكير
 المؤسسي

 5.876 2 11.751 بيف المجموعات

18.344 
.000
0 

دالة 
 إحصائياً 

 3200. 59 18.898 داخؿ المجموعات

 ----- 61 30.650 المجموع

 ( فأقؿ0.05دالة عند مستكل )
 

فػي  (α ≤ 0.05)الداللػة  النتائج أعاله وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوىيتضح مف خالؿ 
، حيػػػػػث كانػػػػػت الداللػػػػػة التمويػػػػػؿ تعػػػػػزى لمتغيػػػػػر قػػػػػدرات اإلدارة والتطػػػػػوير المؤسسػػػػػيحجػػػػػـ متوسػػػػػطات 
دالػة  وىػي، تفي كافة أبعاد اإلدارة والتطوير المؤسسي وفي الدرجة الكميػة لممجػاال 0.05>اإلحصائية 
وبيػػذه النتيجػػة يػػتـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية وقبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة التػػي تػػنص عمػػى وجػػود  إحصػػائيا.

لقيمػػػػة التمويػػػػؿ تعػػػػزى لمتغيػػػػر قػػػػدرات اإلدارة  (α ≤ 0.05)فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى 
وىػػػي غيػػػر دالػػػة  0.05< أمػػػا الداللػػػة اإلحصػػػائية لمجػػػاؿ تجنيػػػد التمويػػػؿ فكانػػػت والتطػػػوير المؤسسػػػي.

 وستبيف توضيح ذلؾ في اإلختبارات اإلحصائية الالحقة. ،إحصائيا"
 

وحجػـ التمويػػؿ  قػدرات اإلدارة والتطػػوير المؤسسػيوىػذا يشػير إلػػى أنػو يوجػد عالقػػة وأثػر واضػح مػػا بػيف 
أف ىناؾ فروؽ في مستوى قدرات تجنيد التمويؿ ذلؾ بيف يحيث  ،الذي يتـ الحصوؿ عميو مف المانحيف

 الفمسطينية. في المؤسسات األىمية
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( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في Tukey testـ اختبار توكي )ااستخدتـ وإليجاد مصدر الفروؽ 
، وذلؾ كما ىو واضح مف التمويؿ تعزى لمتغير قدرات اإلدارة والتطوير المؤسسي حجـمتوسطات 

 (.2.4خالؿ الجدوؿ )
 

لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في متوسطات ( Tukey test(: نتائج اختبار توكي )2.4جدوؿ )
 قيمة التمويؿ تعزى لمتغير قدرات اإلدارة والتطوير المؤسسي.

 

 المقارنات المجاؿ
المتكسط 
 الحسابي

 200أقؿ مف 
 ألؼ

 -ألؼ 200
 ألؼ 500

 500أكثر مف 
 ألؼ

 الحككمة كالقيادة

 *-75455.- 34091.-  3.82 ألؼ 200أقؿ مف 

 *-41364.-   4.16 ألؼ 500 -ألؼ 200

    4.57 ألؼ 500أكثر مف 

اإلدارة كالتخطيط 
 االستراتيجي

 *-63878.-  3.18 ألؼ 200أقؿ مف 
-1.19795-

* 

 *-55917.-   3.82 ألؼ 500 -ألؼ 200

    4.38 ألؼ 500أكثر مف 

البرامج كتقديـ 
 الخدمات

 *-68910.-  3.23 ألؼ 200أقؿ مف 
-1.25577-

* 

 56667.-   3.92 ألؼ 500 -ألؼ 200

    4.48 ألؼ 500أكثر مف 

 العالقات الخارجية

 *-98402.- *-59172.-  3.49 ألؼ 200أقؿ مف 

 39231.-   4.08 ألؼ 500 -ألؼ 200

    4.47 ألؼ 500أكثر مف 
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 المقارنات المجاؿ
المتكسط 
 الحسابي

 200أقؿ مف 
 ألؼ

 -ألؼ 200
 ألؼ 500

 500أكثر مف 
 ألؼ

 اإلدارة المالية

 *-71214.-  3.58 ألؼ 200أقؿ مف 
-1.11683-

* 

 40469.-   4.29 ألؼ 500 -ألؼ 200

    4.69 ألؼ 500أكثر مف 

 تجنيد التمكيؿ

 *-75635.- 44135.-  3.20 ألؼ 200أقؿ مف 

 31500.-   3.64 ألؼ 500 -ألؼ 200

    3.95 ألؼ 500أكثر مف 

الدرجة الكمية 
لإلدارة كالتطكير 

 المؤسسي

 *-56900.-  3.41 ألؼ 200أقؿ مف 
-1.01091-

* 

 44191.-   3.98 ألؼ 500 -ألؼ 200

    4.43 ألؼ 500أكثر مف 

 

التمويػػػؿ تعػػػزى لمتغيػػػر قػػػدرات  حجػػػـمتوسػػػطات تشػػػير المقارنػػػات الثنائيػػػة البعديػػػة عمػػػى أف الفػػػروؽ فػػػي 
 كانت كالتالي: اإلدارة والتطوير المؤسسي

 
  حجػـألػؼ( وبػيف الػذيف  200تمػويميـ أقػؿ مػف ) حجػـفي مجاؿ الحوكمة والقيادة كانت بيف الػذيف 

 كػاف مجػاؿ حيػث ،ألؼ( فػأكثر 500تمويميـ ) حجـألؼ( ولصالح الذيف  500تمويميـ أكثر مف )
ألؼ إلػى  200يـ ما بيف )تمويم لؾ كانت الفروؽ بيف الذيف حجـيـ أعمى. كذالقيادة لديالحوكمة و 

يـ الحوكمة والقيادة لدي مجاؿ كاف ألؼ( فأكثر، حيث 500يميـ )تمو  ألؼ( وبيف الذيف حجـ 500
 عمى.أ
   
 200)تمػويميـ أقػؿ مػف  حجـستراتيجي كانت الفروؽ بيف الذيف في مجاؿ اإلدارة والتخطيط اإل 

 حجػػػـولصػػػالح الػػػذيف  ألػػػؼ( 500ؼ إلػػػى ألػػػ 200تمػػػويميـ مػػػا بػػػيف ) حجػػػـألػػػؼ( وبػػػيف الػػػذيف 
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 سػتراتيجياإلدارة والتخطػيط اإل مجػاؿ كػاف حيػث ،ألػؼ( 500ألػؼ إلػى  200يـ ما بػيف )تمويم
( ألػػؼ وبػػيف الػػذيف 200أقػػؿ مػف )تمػػويميـ  حجػـروؽ بػػيف الػػذيف كػػذلؾ كانػت الفػػ .عنػدىـ أعمػػى

 حيػث كػاف ،ألػؼ( فػأكثر 500ويميـ )تمػ ألؼ( فأكثر ولصالح الذيف حجػـ 500تمويميـ ) حجـ
يـ مػا . وظيرت الفػروؽ بػيف الػذيف حجػـ تمػويميـ أعمىلدي اإلدارة والتخطيط االستراتيجي مجاؿ
ألػؼ( فػأكثر ولصػالح الػذيف  500تمػويميـ ) وبػيف الػذيف حجػـألؼ(  500ألؼ إلى  200بيف )

 أعمى.  اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي لدييـ مجاؿ ألؼ( فأكثر، حيث كاف 500حجـ تمويميـ )

 

  ألػؼ( وبػيف  200أقػؿ مػف )تمػويميـ  حجػـكانت الفروؽ بيف الذيف  البرامج وتقديـ الخدماتفي
مػػة ولصػػالح الػػذيف ألػػؼ( ولصػػالح الػػذيف قي 500ألػػؼ إلػػى  200تمػػويميـ مػػا بػػيف ) الػػذيف حجػػـ
 البػرامج وتقػديـ الخػدمات مجػاؿ ، حيػث كػاف ألؼ( 500ألؼ إلى  200بيف ) يـ ماحجـ تمويم

( وبػػيف الػػذيف ألػػؼ 200أقػػؿ مػػف ) لؾ كانػػت الفػػروؽ بػػيف الػػذيف حجػػـ تمػػويميـ. كػػذيـ أعمػػىلػػدي
 ، حيػث كػافألػؼ( فػأكثر 500تمػويميـ ) حجػـألؼ( فأكثر ولصالح الذيف  500تمويميـ ) حجـ
 .يـ أعمىلدي البرامج وتقديـ الخدمات مجاؿ

  

  ألػؼ( وبػيف الػذيف  200أقؿ مف )تمويميـ كانت الفروؽ بيف الذيف حجـ في العالقات الخارجية
 200يـ مػا بػيف )ولصػالح الػذيف حجػـ تمػويم ألؼ( 500ألؼ إلى  200تمويميـ ما بيف ) حجـ

كػذلؾ كانػت الفػروؽ  .يـ أعمػىلػدي العالقػات الخارجيػة مجػاؿ حيػث كػاف ،ألػؼ( 500ألػؼ إلػى 
ألػػؼ( فػػأكثر  500تمػػويميـ ) ألػػؼ( وبػػيف الػػذيف حجػػـ 200أقػػؿ مػػف ) بػػيف الػػذيف حجػػـ تمػػويميـ

لػػدييـ  ت الخارجيػػةالعالقػػا مجػػاؿ ، حيػػث كػػافألػػؼ( فػػأكثر 500تمػػويميـ ) ولصػػالح الػػذيف حجػػـ
 .أعمى

 

  ألؼ( وبيف الذيف حجػـ 200أقؿ مف )تمويميـ  كانت الفروؽ بيف الذيف حجـفي اإلدارة المالية 
ألػؼ  200يـ مػا بػيف )ألػؼ( ولصػالح الػذيف حجػـ تمػويم 500ؼ إلػى أل 200تمويميـ ما بيف )

كػذلؾ كانػت الفػروؽ بػيف الػذيف  .أفضػؿ لػدييـ اإلدارة الماليػة مجاؿ ، حيث كافألؼ( 500إلى 
ولصالح الذيف  ألؼ( فأكثر 500تمويميـ ) ألؼ( وبيف الذيف حجـ 200أقؿ مف ) حجـ تمويميـ

 . يـ أفضؿلدي اإلدارة المالية مجاؿ ، حيث كافألؼ( فأكثر 500تمويميـ )حجـ 

 

  وبػػيف ألػػؼ(  200أقػػؿ مػػف )تمػػويميـ  ذيف حجػػـكانػػت الفػػروؽ بػػيف الػػفػػي مجػػاؿ تجنيػػد التمويػػؿ
، حيػث ألؼ( فأكثر 500تمويميـ ) ألؼ( فأكثر ولصالح الذيف حجـ 500تمويميـ ) الذيف حجـ

 .عندىـ أفضؿ تجنيد التمويؿمجاؿ كاف 
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  ألؼ( وبيف الػذيف حجػـ 200أقؿ مف )تمويميـ  كانت الفروؽ بيف الذيف حجـفي الدرجة الكمية 
ألػؼ  200يـ مػا بػيف )جػـ تمػويمألػؼ( ولصػالح الػذيف ح 500إلػى  ألؼ 200تمويميـ ما بيف )

. كػػػذلؾ أفضػػػؿ لػػػدييـ اإلدارة والتطػػػوير المؤسسػػػي فػػػاكثر، حيػػػث كانػػػت قػػػدرات ألػػػؼ( 500إلػػػى 
 500)يـ حجػـ تمػويمألػؼ( وبػيف الػذيف  200أقػؿ مػف )يـ حجػـ تمػويمكانت الفروؽ بػيف الػذيف 

اإلدارة  قػػػػدرات كانػػػػت، حيػػػػث ألػػػػؼ( فػػػػأكثر 500ألػػػػؼ( فػػػػأكثر ولصػػػػالح الػػػػذيف قيمػػػػة تمػػػػويميـ )
 . يـ أفضؿلدي والتطوير المؤسسي

 
 يفيتب ،قدرات اإلدارة والتطوير المؤسسي بالرجوع إلى ىذه النتائج ومقارنة الفروؽ فياحث أف يرى البو 

تمويؿ حجـ كانت لصالح تمؾ المؤسسات التي لدييا  الفمسطينية بيف المؤسسات األىميةأف الفروؽ 
. كما تبيف أف قدرات المؤسسات التمويؿ، وىذا يشير إلى أنو كمما ازدادت ىذه القدرات ازداد حجـ أعمى

حيث تبيف أف أقؿ مستوى ليذه  األقؿ، كانت ( دوالرألؼ 200التي كاف حجـ تمويميا أقؿ مف )
القدرات تمثؿ في مجاؿ اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي، يميو مجاؿ تجنيد التمويؿ ثـ مجاؿ البرامج 

 وتقديـ الخدمات.
 

ويفسر الباحث ىذه الفروؽ عمى أف المؤسسات األىمية التي إىتمت ببناء وتطوير قدرات اإلدارة 
مويؿ أعمى، األمر الذي مكنيا مف اإلستمرار في بناء قد حصمت عمى حجـ توالتطوير المؤسسي 

قدراتيا. كما أف المتطمبات المتزايدة التي يفرضيا المانحيف لمتمويؿ بحجـ عالي ساىمت في أف تقـو 
 ىذه المؤسسات ببناء وتطوير قدراتيا بحسب ىذه المتطمبات.

 
 ≥ αة عند مستكل الداللة )يكجد ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائيال الفرضية الثانية:  2.2.2.4

 التمكيؿ تعزل لمتغير البحث كالتكاصؿ. حجـ في درجة( 0.05

 (One Way Anova) اختبار تحميؿ التبايف األحادي خداـلمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ تـ است
كما ىو موضح في الجدوؿ  وذلؾ، قيمة التمويؿ تعزى لمتغير البحث والتوصؿفي متوسطات لمفروؽ 
 (.299رقـ )

 
  



71 
 

التمويؿ تعزى لمتغير  في متوسطات حجـنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ ( 3.4جدوؿ )
 البحث والتواصؿ.

 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل الداللة 
 اإلحصائية

 عف البحث
 المانحيف

 4.797 2 9.594 بيف المجموعات

7.868 .0010 
دالة 
إحصائ
 ياً 

 6100. 59 35.974 داخؿ المجموعات

 ----- 61 45.568 المجموع

 التكاصؿ
 مع

 المانحيف

 2.751 2 5.502 بيف المجموعات

7.984 .0010 
دالة 
إحصائ
 ياً 

 3450. 59 20.330 داخؿ المجموعات

 ----- 61 25.832 المجموع

الدرجة 
الكمية 
 لمبحث

 كالتكاصؿ

 3.645 2 7.290 بيف المجموعات

9.440 .0000 
دالة 
إحصائ
 ياً 

 3860. 59 22.782 داخؿ المجموعات

 ----- 61 30.073 المجموع

 ( فأقؿ0.05دالة عند مستكل )

في  (α ≤ 0.05)الداللة  يتضح مف خالؿ النتائج أعاله وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
في  0.05>، حيث كانت الداللة اإلحصائية التمويؿ تعزى لمتغير البحث والتواصؿ حجـمتوسطات 

وبيذه النتيجة يتـ رفض  دالة إحصائيا. وىيكافة أبعاد البحث والتواصؿ وفي الدرجة الكمية لممجاؿ، 
ند مستوى الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ع

(α ≤ 0.05) التمويؿ تعزى لمتغير البحث والتواصؿ. لحجـ 
 

وىذا يشػير إلػى أنػو يوجػد عالقػة وأثػر واضػح مػا بػيف قػدرات البحػث والتواصػؿ وحجػـ التمويػؿ الػذي يػتـ 
حيػػث يبػػيف ذلػػؾ أف ىنػػاؾ فػػروؽ فػػي مسػػتوى قػػدرات تجنيػػد التمويػػؿ فػػي  ،الحصػػوؿ عميػػو مػػف المػػانحيف
 المؤسسات األىمية الفمسطينية.
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( لممقارنػػات الثنائيػػة البعديػػة لمفػػروؽ فػػي Tukey testوإليجػػاد مصػػدر الفػػروؽ اسػػتخدـ اختبػػار تػػوكي )
ؿ ، وذلػػػؾ كمػػػا ىػػػو واضػػػح مػػػف خػػػالؿ الجػػػدو التمويػػػؿ تعػػػزى لمتغيػػػر البحػػػث والتواصػػػؿ حجػػػـمتوسػػػطات 

(4.4.) 
 

ة البعدية لمفروؽ في متوسطات ( لممقارنات الثنائيTukey test(: نتائج اختبار توكي )4.4جدوؿ )
 التمويؿ تعزى لمتغير البحث والتواصؿ. حجـ

 

 المقارنات المجاؿ
المتكسط 
 الحسابي

 200أقؿ مف 
 ألؼ

 -ألؼ 200
 ألؼ 500

 500أكثر مف 
 ألؼ

 عف البحث
 المانحيف

 *-91962.- 0.45337-  3.42 ألؼ 200أقؿ مف 

 0.46625-   3.87 ألؼ 500 -ألؼ 200

    4.34 ألؼ 500أكثر مف 

 مع التكاصؿ
 المانحيف

 *-66368.- *-49840.-  3.68 ألؼ 200أقؿ مف 

 0.16528-   4.17 ألؼ 500 -ألؼ 200

    4.34 ألؼ 500أكثر مف 

الدرجة الكمية 
 كالتكاصؿ لمبحث

 *-79165.- *-47588.-  3.55 ألؼ 200أقؿ مف 

 0.31576-   4.02 ألؼ 500 -ألؼ 200

    4.34 ألؼ 500أكثر مف 

 

قيمػػػة التمويػػػؿ تعػػػزى لمتغيػػػر البحػػػث متوسػػػطات تشػػػير المقارنػػػات الثنائيػػػة البعديػػػة عمػػػى أف الفػػػروؽ فػػػي 
 كانت كالتالي: والتواصؿ

 ألػؼ( وبػيف الػػذيف  200مػف ) أقػؿتمػويميـ  عػف المػانحيف كانػت بػيف الػػذيف حجػـ فػي مجػاؿ البحػث
كػاف  حيػث، ألػؼ( فػأكثر 500تمػويميـ ) ألؼ( ولصػالح الػذيف حجػـ 500ر مف )تمويميـ أكث حجـ

 يـ أعمى. مجاؿ البحث والتواصؿ لدي
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 ألػؼ( وبػيف الػذيف  200أقػؿ مػف )تمػويميـ  كانت بػيف الػذيف حجػـ في مجاؿ التواصؿ مع المانحيف
 500 –ألػػؼ  200تمػػويميـ ) ولصػػالح الػػذيف حجػػـألػػؼ(  500 –ألػػؼ 200تمػػويميـ بػػيف ) حجػػـ
كذلؾ كانت الفروؽ بػيف الػذيف حجػـ  يـ أعمى.مجاؿ التواصؿ مع المانحيف لديكاف  حيث ،  ألؼ(

ألػؼ( فػأكثر، ولصػالح الػذيف  500تمػويميـ ) ألؼ( وبػيف الػذيف حجػـ 200التمويؿ لدييـ أقؿ مف )
  يـ أعمى. التواصؿ مع المانحيف لديمجاؿ كاف  حيث ، ( فأكثرألؼ 500تمويميـ ) حجـ

 200قػػؿ مػػف )تمػػويميـ أ مػػع المػػانحيف كانػػت بػػيف الػػذيف حجػػـ فػػي الدرجػػة الكميػػة لمبحػػث والتواصػػؿ 
 200تمويميـ ) ح الذيف حجـألؼ( ولصال 500 –ألؼ  200تمويميـ بيف )ألؼ( وبيف الذيف حجـ 

كػذلؾ كانػت  أعمػى. لػدييـ البحػث والتواصػؿ مػع المػانحيف ت قػدراتكانػحيػث ، ألػؼ( 500 –ألؼ 
ألػػػؼ(  500تمػػػويميـ ) ألػػػؼ( وبػػػيف الػػػذيف حجػػػـ 200أقػػػؿ مػػػف )يـ الفػػػروؽ بػػػيف الػػػذيف حجػػػـ تمػػػويم

واصػؿ مػع البحػث والت ت قػدراتكانػ حيػث، فػأكثر (ألؼ 500تمويميـ ) فأكثر، ولصالح الذيف حجـ
 يـ أعمى.المانحيف لدي

 
بيف المؤسسات أف الفروؽ  تبيفي ،لبحث والتواصؿقدرات ا وبالرجوع إلى ىذه النتائج ومقارنة الفروؽ في

، وىذا يشير إلى أنو كمما كانت لصالح تمؾ المؤسسات التي لدييا حجـ تمويؿ أعمى الفمسطينية األىمية
ازدادت ىذه القدرات ازداد حجـ تمويميا. كما تبيف أف قدرات المؤسسات التي كاف حجـ تمويميا أقؿ مف 

 .ألؼ( دوالر كانت األقؿ 200)
 

البحث ويفسر الباحث ىذه الفروؽ عمى أف المؤسسات األىمية التي إىتمت ببناء وتطوير قدرات 
نيا مف اإلستمرار في بحثيا عف مانحيف قد حصمت عمى حجـ تمويؿ أعمى، األمر الذي مك والتواصؿ

ب مف تتطم المانحيف في بيئة التمويؿ والتغيرات السياسية التغيرات. كما أف جدد والتواصؿ معيـ
مف ثـ تحديد و  ،اولوياتيـ ومتطمباتيـ ،وفيـ توجياتيـ المؤسسات األىمية االىتماـ بالبحث عف المانحيف

وىذا يتطمب مف المؤسسات األىمية بناء ىذه القدرات ومأسستيا  تواصؿ معيـ.اإلستراتيجية األنسب لم
عمى اعتبار أف ىذه القدرات ليا أثر ميـ وعالي عمى زيادة الفرص في  ،وتطويرىا بشكؿ مستمر

 الحصوؿ عمى التمويؿ وتنويع مصادره مف عدة جيات مانحة.
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 ≥ αيكجد ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال الفرضية الثالثة:  3.2.2.4

 مع المانحيف.لمتغير بناء العالقات التمكيؿ تعزل  حجـ في درجة( 0.05

 (One Way Anova) اختبار تحميؿ التبايف األحادي خداـلمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ تـ است
كما ىو موضح  وذلؾ، التمويؿ تعزى لمتغير بناء العالقات مع المانحيف حجـفي متوسطات لمفروؽ 

 (.699في الجدوؿ رقـ )
 

التمويؿ تعزى لمتغير  في متوسطات حجـنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ ( 5.4جدوؿ )
 بناء العالقات مع المانحيف.

 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل الداللة 
 اإلحصائية

بناء 
مع  العالقات

 المانحيف

 1.899 2 3.798 بيف المجموعات

5.288 
0.00

8 

دالة 
إحصائ
 ياً 

 3590. 59 21.189 داخؿ المجموعات

 ----- 61 24.987 المجموع

 ( فأقؿ1012دالة عند مستكل )
 

فػي  (α ≤ 0.05)الداللػة  يتضح مف خالؿ النتائج أعاله وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى
، حيػػث كانػػت الداللػػة اإلحصػػػائية العالقػػػات مػػع المػػانحيفقيمػػة التمويػػؿ تعػػزى لمتغيػػر بنػػاء متوسػػطات 

وبيػذه النتيجػة يػتـ رفػض الفرضػية الصػفرية وقبػوؿ الفرضػية البديمػة التػي  دالة إحصائيا. وىي، 0.05>
لقيمػػة التمويػػؿ تعػػزى لمتغيػػر  (α ≤ 0.05) تػػنص عمػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى

 بناء العالقات مع المانحيف.
 

يشير إلى أنو يوجد عالقة وأثػر واضػح مػا بنػاء العالقػات وحجػـ التمويػؿ الػذي يػتـ الحصػوؿ عميػو وىذا 
حيث يبيف ذلؾ أف ىناؾ فروؽ في مستوى قػدرات تجنيػد التمويػؿ فػي المؤسسػات األىميػة  ،مف المانحيف
 الفمسطينية.
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البعدية لمفروؽ في  ( لممقارنات الثنائيةTukey testوإليجاد مصدر الفروؽ استخدـ اختبار توكي )
، وذلؾ كما ىو واضح مف خالؿ التمويؿ تعزى لمتغير بناء العالقات مع المانحيف حجـمتوسطات 
 (.6.4الجدوؿ )

 
ة البعدية لمفروؽ في متوسطات ( لممقارنات الثنائيTukey test(: نتائج اختبار توكي )6.4جدوؿ )

 التمويؿ تعزى لمتغير بناء العالقات مع المانحيف. حجـ
 

 المقارنات المجاؿ
المتكسط 
 الحسابي

 200أقؿ مف 
 ألؼ

 -ألؼ 200
 ألؼ 500

 500أكثر مف 
 ألؼ

بناء العالقات مع 
 المانحيف

 *-52198.- *-47287.-  3.76 ألؼ 200أقؿ مف 

 0.04911-   4.24 ألؼ 500 -ألؼ 200

    4.29 ألؼ 500أكثر مف 

 
التمويؿ تعزى لمتغير بناء  حجـمتوسطات تشير المقارنات الثنائية البعدية عمى أف الفروؽ في 

تمويميـ  ألؼ( وبيف الذيف حجـ 200تمويميـ أقؿ مف ) كانت بيف الذيف حجـ العالقات مع المانحيف
 تكانحيث  ، ألؼ( 500 –ألؼ  200تمويميـ ) ألؼ( ولصالح الذيف حجـ 500 –ألؼ  200بيف )

أقؿ مف يـ كذلؾ كانت الفروؽ بيف الذيف حجـ تمويم أعمى. قدرات بناء العالقات مع المانحيف لدييمو
( ألؼ 500تمويميـ ) صالح الذيف حجـألؼ( فأكثر، ول 500تمويميـ ) ألؼ( وبيف الذيف حجـ 200)

 يـ أعمى.ت قدرات بناء العالقات مع المانحيف لديكان حيث ،فأكثر
 

بيف المؤسسات أف الفروؽ  يتبيف ،قدرات بناء العالقات النتائج ومقارنة الفروؽ فيوبالرجوع إلى ىذه 
، وىذا يشير إلى أنو كمما كانت لصالح تمؾ المؤسسات التي لدييا حجـ تمويؿ أعمى الفمسطينية األىمية

قؿ ازدادت ىذه القدرات ازداد حجـ التمويؿ. كما تبيف أف قدرات المؤسسات التي كاف حجـ تمويميا أ
 ألؼ( دوالر كانت األقؿ. 200مف )

 
 بناء العالقاتويفسر الباحث ىذه الفروؽ عمى أف المؤسسات األىمية التي إىتمت ببناء وتطوير قدرات 

كما أف قدرات . تقوية عالقاتيا مع المانحيفقد حصمت عمى حجـ تمويؿ أعمى، األمر الذي مكنيا مف 
بناء العالقات تأتي في الدرجة األولى مف األىمية لقدرات تجنيد التمويؿ، وذلؾ ألىميتيا في استدامة 
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واستمرارية الحصوؿ عمى التمويؿ مف المانحيف، وألىميتيا في تحويؿ المانحيف الجدد إلى مانحيف 
رتباطات سياسية وحزبية بيف متكرريف ومف ثـ إلى مانحيف رئيسيف. ومف المعروؼ أف ىناؾ عالقات  وا 

العديد مف المؤسسات األىمية والعديد مف المانحيف، إضافة إلى إرتباطات أخرى مثؿ مجاؿ العمؿ 
 والرؤية والرسالة المشتركة ما بيف العديد مف المؤسسات والمانحيف.

 
ؤسسات ما ىك مستكل قدرات تجنيد التمكيؿ في المالسؤاؿ الفرعي الثاني: اإلجابة عف  40402

 ؟األىمية الفمسطينية
 

لإلجابة عف السؤاؿ السابؽ استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار 
(One Sample T-Test:ومستوى الداللة لكؿ قدرات تجنيد التمويؿ حسب الجدوؿ التالي ،) 
 

( One Sample T-Testاختبار )(: المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة 7.4جدوؿ )
 لمستوى قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية

 

 المجاؿ
المتكسط 
 الحسابي

الكزف 
 % النسبي

 tقيمة 
مستكل 
 الداللة

 المستكل الترتيب

 عالي 3 0.000 9.856 78 3.89 اإلدارة والتطوير المؤسسي

 عالي 2 0.000 10.356 78 3.92 البحث والتواصؿ

 عالي 1 0.000 12.969 81 4.05 بناء العالقات

 عالي  0.000 9.853 77 3.84 الدرجة الكمية 

 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أثر قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسػات األىميػة الفمسػطينية كػاف عاليػا"، 
( t( ).9662)%(، وبمغػػػت قيمػػػة 22حيػػػث بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي لتجنيػػػد التمويػػػؿ حسػػػب الدرجػػػة الكميػػػة )

(، أمػػا بالنسػػبة لمجػػاالت الدراسػػة فقػػد احتػػؿ المرتبػػة األولػػى فػػي قػػدرات 69666وبداللػػة إحصػػائية بمغػػت )
( وبػػػوزف نسػػػبي 9966تجنيػػػد التمويػػػؿ فػػػي المؤسسػػػات األىميػػػة مجػػػاؿ بنػػػاء العالقػػػات بمتوسػػػط حسػػػابي )

( وبػػوزف نسػػبي 7..2%(، ثػػـ جػػاء فػػي المرتبػػة الثانيػػة مجػػاؿ البحػػث والتواصػػؿ بمتوسػػط حسػػابي )61)
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( وبػػوزف .296%(، وحػػؿ فػػي المرتبػػة الثالثػػة مجػػاؿ اإلدارة والتطػػوير المؤسسػػي بمتوسػػط حسػػابي )26)
 (.26نسبي )

 
وذلػػػؾ  ،ويفسػػر الباحػػث ذلػػػؾ عمػػى أف المؤسسػػػات األىميػػة تيػػػتـ بالدرجػػة األولػػػى بقػػدرات بنػػػاء العالقػػات

بحسب بيئة التمويؿ التي تتأثر فييا فرص الحصوؿ عمى التمويؿ مف المانحيف بالعالقػات واإلرتباطػات 
باإلضػػػػافة إلػػػػى طبيعػػػػة ومجػػػػاؿ عمػػػػؿ المؤسسػػػػات األىميػػػػة وتناسػػػػبيا مػػػػع أجنػػػػدات  ،السياسػػػػية والحزبيػػػػة
 ضمف إستراتيجية اإلستحواذ في تجنيد التمويؿ. يندرجوىذا  ،وتوجيات المانحيف

 
وذلػؾ لمػا  ،بالبحث عف المػانحييف الجػدد والتواصػؿ معيػـتيتـ المؤسسات األىمية يرى الباحث أف كما  

باإلضػػافة الػػى التغيػػرات فػػي  ،تفرضػػو التغيػػرات االجتماعيػػة واإلقتصػػادية والسياسػػية فػػي بيئػػة المػػانحيف
والتواصػػػؿ ممػػػا يفػػػرض عمػػػى ىػػػذه المؤسسػػػات البحػػػث المسػػػتمر عػػػف مػػػانحييف جػػػدد  توجيػػػاتيـ وأوليػػػاتيـ

 وىذا يندرج ضمف إستراتيجية اإلستقطاب في تجنيد التمويؿ. ،معيـ
 

ىتمػػػاـ تػػدفعيـ لإل متطمبػػػات المػػانحيف المتزايػػدة عمػػػى المؤسسػػات األىميػػػةيفسػػر الباحػػػث أف مػػا  ،وأخيػػرا"
باإلضافة الى زيادة التخصص في مجاؿ العمؿ. األمر الػذي يػؤدي  ،بقدرات اإلدارة والتطوير المؤسسي

وبالتػػالي زيػػادة فرصػػيا فػػي الحصػػوؿ عمػػى تمويػػؿ جػػدد أو زيػػادة  ،حسػػيف صػػورة المؤسسػػة المينيػػةالػػى ت
 تمويؿ قائـ.

 
 و مػػف أجػػؿ تحديػػد مسػػتوى قػػدرات تجنيػػد التمويػػؿ بحسػػب كػػؿ متغيػػر مػػف المتغيػػرات وبحسػػب مجاالتيػػا

(، One Sample T-Testاسػتخدـ الباحػث المتوسػطات الحسػابية، واألوزاف النسػبية، وقيمػة اختبػار )
 كما يمي: ،الت قدرات تجنيد التمويؿ عمى حدةومستوى الداللة لكؿ مجاؿ مف مجا

 
 أكالن: اإلدارة كالتطكير المؤسسي

 
 ذلؾ حسب الجدوؿ التالي:و الحككمة كالقيادة،  - أ
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( One Sample T-Test(: المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار )8.4جدوؿ )
 حسب فقرات الحوكمة والقيادة. تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لمستوى قدرات

 

رقـ 
 الفقرة

 العبارة
المتكسط 
 الحسابي

الكزف 
النسبي 

% 
 tقيمة 

مستكل 
 الداللة

 الترتيب
 قدرةدرجة 

 التجنيد

1 
مؤسسػػػػػػة بقػػػػػػانوف الجمعيػػػػػػات تمتػػػػػػـز ال

( 1الييئػػػػػات األىميػػػػػة رقػػػػػـ )الخيريػػػػػة و 
 2000لعاـ 

 عالية 1 0.000 25.341 95 4.74

3 
توضػػػػح المؤسسػػػػة ميمتيػػػػا األساسػػػػية 

 في مجاؿ عمميا لمجيات المختمفة
 عالية 2 0.000 17.899 92 4.61

2 
تتبنػػػػػػػى المؤسسػػػػػػػة المواثيػػػػػػػؽ الدوليػػػػػػػة 

 الخاصة  بمجاؿ عمميا
 عالية 3 0.000 20.353 91 4.53

4 
تمتػػػػـز المؤسسػػػػة بأىػػػػدافيا فػػػػي جميػػػػع 

 مجاالت عمميا
 عالية 3 0.000 17.368 91 4.53

11 
ينظػػػػػػػػػر المجتمػػػػػػػػػع بإيجابيػػػػػػػػػة لعمػػػػػػػػػؿ 

 المؤسسة
 عالية 4 0.000 12.052 86 4.32

10 
تمتػػػػػػػـز المؤسسػػػػػػػة بػػػػػػػإجراءات موثقػػػػػػػة 

 لضماف نزاىتيا
 عالية 5 0.000 9.427 84 4.21

9 
تعزز المؤسسة مشاركة الييئػة العامػة 

 في أنشطتيا 
 عالية 6 0.000 7.573 77 3.84

5 
لضػػماف نمػػط  تطبػػؽ المؤسسػػة آليػػات

 المشاركة في قيادة المؤسسة
 عالية 7 0.000 7.183 76 3.81

6 
تعزز المؤسسة مشاركة الجيػات ذوي 

 العالقة في مجاؿ عمميا
 عالية 8 0.000 6.315 75 3.77



79 
 

7 
ينخػػػػػرط أعضػػػػػاء مجمػػػػػس اإلدارة فػػػػػي 

 عمؿ المؤسسة
 عالية 9 0.000 6.595 75 3.74

8 
ال تعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

أشػػػػػػػػػخاص( قػػػػػػػػػد )شػػػػػػػػػخص/مجموعة 
 يؤدي غيابيـ إلى إضعاؼ المؤسسة

 متوسطة 10 0.001 3.627 71 3.53

 عالية  0.000 15.577 83 4.15 الحككمة كالقيادة

 
حسػب  التمويػؿ فػي المؤسسػات األىميػة الفمسػطينية يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مسػتوى قػدرات تجنيػد 

)الحوكمػة والقيػادة( كانػت بدرجػة  ىذا المجاؿ ية، حيث أف معظـ فقراتكاف بدرجة عال الحوكمة والقيادة
(، وتبػيف 6.% - 21تػراوح الػوزف النسػبي مػا بػيف )%جػة متوسػط، و عالية، وكانت فقػرة واحػدة فقػط بدر 

 النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي كانت كالتالي:
 

ي أقػػؿ مػػف ( وىػػ0.000%(، والقيمػػة االحتماليػػة )95( حيػػث بمػػغ الػػوزف النسػػبي )1الفقػػرة رقػػـ ) -1
( 1المؤسسة تمتـز بقانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقػـ )( مما يدؿ عمى أف )0.05)

 (.2000لعاـ 
( وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%(، والقيمػػة االحتماليػػة )92( حيػػث بمػػغ الػػوزف النسػػبي )3الفقػػرة رقػػـ ) -2

 (.أعضاء مجمس اإلدارة ينخرطوف في عمؿ المؤسسة( مما يدؿ عمى أف )0.05)
 

 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي كانت كما يمي:
 

( وىػي أقػؿ مػف 0.001%(، والقيمػة االحتماليػة )71( حيث بمغ الوزف النسػبي )10الفقرة رقـ ) -1
المؤسسػػة ال تعتمػػػد عمػػػى )شػػخص/مجموعة أشػػػخاص( قػػػد يػػػؤدي ( ممػػا يػػػدؿ عمػػػى أف )0.05)

 ى قدرة ىذه الفقرة بدرجة متوسطة.، و قد جاء مستو (غيابيـ إلى إضعاؼ المؤسسة
( وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%(، والقيمػػة االحتماليػػة )75( حيػػث بمػػغ الػػوزف النسػػبي )7الفقػػرة رقػػـ ) -2

توضػػػح المؤسسػػػة ميمتيػػػا األساسػػػية فػػػي مجػػػاؿ عمميػػػا لمجيػػػات ( ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف )0.05)
 (.المختمفة
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 ذلؾ حسب الجدوؿ التالي:و  ستراتيجي،اإلدارة كالتخطيط اإل - ب

 

( One Sample T-Test(: المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار )9.4جدوؿ )
 ستراتيجي.حسب اإلدارة والتخطيط اإل تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لمستوى قدرات

 

رقـ 
 الفقرة

 العبارة
المتكسط 
 الحسابي

الكزف 
النسبي 

% 
 tقيمة 

مستكل 
 الداللة

 الترتيب
درجة 
قدرة 
 التجنيد

15 
تعمػػػػػؿ المؤسسػػػػػة عمػػػػػى ضػػػػػماف 
مشػػػػاركة المػػػػوظفيف فػػػػي تطػػػػوير 

 عمميا
 عالية 1 0.000 17.424 88 4.42

21 
تتوافػػػػػػػػػؽ الخطػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتراتيجية 
لممؤسسػػػػة مػػػػع الخطػػػػط التنمويػػػػة 

 لمسمطة الفمسطينية
 عالية 2 0.000 13.636 85 4.24

19 
توفر المؤسسة خطػة اسػتراتيجية 

 لعمميا 
 عالية 3 0.000 9.917 84 4.21

13 
تػػػػوفر المؤسسػػػػة ىيكػػػػؿ تنظيمػػػػي 
يحػػػػػدد الصػػػػػالحيات لمسػػػػػتوياتيا 

 اإلدارية
 عالية 4 0.000 10.418 83 4.15

17 
تمتػػػػػػػػػػـز المؤسسػػػػػػػػػػة بتقيػػػػػػػػػػيـ أداء 

 موظفييا 
 عالية 5 0.000 6.556 80 4.00

12 
تػػوفر المؤسسػػة إجػػراءات إداريػػة 

 مخصصة لمجاؿ عمميا
 عالية 6 0.000 6.606 78 3.89

26 
تمتمػػػػػػػؾ المؤسسػػػػػػػة مرونػػػػػػػة فػػػػػػػي 
أنظمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالءـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 زيادة/تقميص حجـ تمويميا
 عالية 7 0.000 7.654 77 3.87
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22 
يوجد لدى المؤسسػة نظػاـ موثػؽ 

 لألرشفة 
 عالية 8 0.000 5.173 76 3.79

16 
تػػػػػوفر المؤسسػػػػػة خطػػػػػة لتطػػػػػوير 

 قدرات الموظفيف 
 عالية 9 0.000 7.110 75 3.77

14 
المؤسسػػػػػػػػػة نيػػػػػػػػػج بنػػػػػػػػػاء تعػػػػػػػػػزز 

 القدرات في مجاؿ عمميا
 عالية 10 0.000 5.069 74 3.68

20 
تمتػػػػػـز المؤسسػػػػػة بتقيػػػػػيـ الخطػػػػػة 

 االستراتيجية 
 متوسطة 11 0.001 3.474 70 3.52

18 
تطبػػػؽ المؤسسػػػة نظػػػاـ لممتابعػػػة 

 والتقييـ في عمميا
 متوسطة 12 0.009 2.702 70 3.50

23 
يوجد لدى المؤسسػة نظػاـ إلدارة 

 مصادر المعمومات
 متوسطة 13 0.011 2.611 69 3.44

25 
تقػػػػػػـو المؤسسػػػػػػة بتقيػػػػػػيـ قػػػػػػدراتيا 
المؤسسػػػػػػػػية مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ جيػػػػػػػػة 

 خارجية
 متوسطة 14 0.511 0.661- 58 2.89

24 
تػػػػػػػػوفر المؤسسػػػػػػػػة خطػػػػػػػػة إلدارة 

 المخاطر
 متوسطة 15 0.044 2.060- 53 2.65

 عالية  0.000 7.344 75 3.73 اإلدارة كالتخطيط االستراتيجي

   
حسػػب  التمويػػؿ فػػي المؤسسػات األىميػػة الفمسػػطينية يتضػح مػػف الجػػدوؿ السػابؽ أف مسػػتوى قػػدرات تجنيػد

اإلدارة والتخطيط كاف بدرجة عالية، حيث أف معظـ فقرات ىذا المحور ) ستراتيجياإلدارة والتخطيط الإل
كانػػت الفقػػرات فػػي تجنيػػد ( كانػػت بدرجػػة عاليػػة، فيمػػا كػػاف بعضػػيا بدرجػػة متوسػػطة، فيمػػا االسػػتراتيجي

(، وتبػيف 66% - 62التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية، حيث تراوح الوزف النسبي مػا بػيف )%
 النتائج أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي كانت كالتالي:
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( وىي أقؿ مف 0.000%(، والقيمة االحتمالية )88( حيث بمغ الوزف النسبي )15الفقرة رقـ ) -1
المؤسسػػػة تعمػػػؿ عمػػػى ضػػػماف مشػػػاركة المػػػوظفيف فػػػي تطػػػوير مػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف )( م0.05)

 (.عمميا
( وىي أقؿ مف 0.000%(، والقيمة االحتمالية )85( حيث بمغ الوزف النسبي )21الفقرة رقـ ) -2

الخطة االستراتيجية لممؤسسة تتوافؽ مع الخطط التنمويػة لمسػمطة ( مما يدؿ عمى أف )0.05)
 (.الفمسطينية

 
كانػت  و التي جاء مستوى قدراتيا بدرجة متوسػطة حسب الوزف النسبي اتفقر الكما تبيف النتائج أف أقؿ 

 كما يمي:
 

( وىػي أقػؿ مػف 0.044%(، والقيمػة االحتماليػة )53( حيث بمغ الوزف النسػبي )24الفقرة رقـ ) -1
 (.المؤسسة توفر خطة إلدارة المخاطر( مما يدؿ عمى أف )0.05)

( وىي أكبر مػف 0.511%(، والقيمة االحتمالية )58حيث بمغ الوزف النسبي ) (25الفقرة رقـ ) -2
المؤسسػػػػة ال تقػػػػـو بتقيػػػػيـ قػػػػدراتيا المؤسسػػػػية مػػػػف خػػػػالؿ جيػػػػة ( ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف )0.05)

 (.خارجية
 

 و ذلؾ حسب الجدوؿ التالي: البرامج كتقديـ الخدمات، - ج

 

( One Sample T-Testيمة اختبار )(: المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وق10.4جدوؿ )
 حسب البرامج وتقديـ الخدمات. تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لمستوى قدرات

 

رقـ 
 الفقرة

 العبارة
المتكسط 
 الحسابي

الكزف 
النسبي 

% 
 tقيمة 

مستكل 
 الداللة

 الترتيب
درجة 
قدرة 
 التجنيد

32 
تستجيب برامج/خدمات 
الفئات المؤسسة الحتياجات 

 المستيدفة
 عالية 1 0.000 26.855 93 4.65

36 
يمتمؾ طاقـ المؤسسة الكفاءات 

 الفنية الالزمة لمجاؿ عمميا
 عالية 2 0.000 10.861 84 4.19
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28 
تعزز المؤسسة ميزتيا التنافسية 
في مجاؿ عمميا بالمقارنة مع 

 المؤسسات الشبيية
 عالية 3 0.000 9.406 82 4.10

37 
المؤسسة القدرة يمتمؾ طاقـ 

 عمى تطوير مجاؿ عمميا
 عالية 4 0.000 9.101 81 4.06

27 
تعزز المؤسسة زيادة تخصصيا 

 في مجاؿ برامجيا و خدماتيا
 عالية 5 0.000 9.041 81 4.05

33 
تمتـز المؤسسة بالحصوؿ عمى 

 تغذية راجعة مف مستفيدييا
 عالية 6 0.000 5.043 75 3.74

31 
موثقة تطبؽ المؤسسة إجراءات 

لضماف جودة تنفيذ 
 برامجيا/خدماتيا

 متوسطة 7 0.000 4.324 73 3.65

38 
يمتمؾ طاقـ المؤسسة ميارات 
كافية لكتابة التقارير حسب 

 متطمبات المانحيف
 متوسطة 7 0.000 4.376 73 3.65

 متوسطة 8 0.001 3.595 71 3.56 تقـو المؤسسة بتقييـ أثر عمميا 35

34 
توفر المؤسسة مسوحات أولية 

(Baseline Survey)  قبؿ
 عممياالبدء بتنفيذ 

 متوسطة 9 0.014 2.540 68 3.42

30 
تمتـز المؤسسة بنظاـ موحد 

 لتقييـ برامجيا/خدماتيا
 متوسطة 10 0.053 1.969 67 3.34

29 
توفر المؤسسة دليؿ إدارة 

 المشاريع  لبرامجيا/خدماتيا
 متوسطة 11 0.067 1.862 66 3.32

 عالية  0.000 7.189 76 3.81 البرامج كتقديـ الخدمات
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حسب  التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى قدرات تجنيد
البرامج وتقديـ % مف فقرات ىذا المحور )66كاف بدرجة عالية، حيث أف  البرامج وتقديـ الخدمات

% مف فقرات ىذا المحور كانت بدرجة متوسطة في تجنيد التمويؿ 66عالية و( كانت بدرجة الخدمات
(، وتبيف النتائج 2.% - 88في المؤسسات األىمية الفمسطينية، حيث تراوح الوزف النسبي ما بيف )%

 أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي كانت كالتالي:
 

( وىي أقؿ مف 0.000االحتمالية )%(، والقيمة 93( حيث بمغ الوزف النسبي )32الفقرة رقـ ) -1
 (.برامج/خدمات المؤسسة تستجيب الحتياجات الفئات المستيدفة( مما يدؿ عمى أف )0.05)

( وىي أقؿ مف 0.000%(، والقيمة االحتمالية )84( حيث بمغ الوزف النسبي )36الفقرة رقـ ) -2
 (.لمجاؿ عمميا طاقـ المؤسسة يمتمؾ الكفاءات الفنية الالزمة( مما يدؿ عمى أف )0.05)

 
 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي كانت كما يمي:

 
مف  أكبر( وىي 0.067%(، والقيمة االحتمالية )66( حيث بمغ الوزف النسبي )29الفقرة رقـ ) -1

 (./خدماتياالمشاريع لبرامجياتوفر دليؿ إدارة  ال المؤسسة( مما يدؿ عمى أف )0.05)
( وىي أكبر مف 0.053%(، والقيمة االحتمالية )67حيث بمغ الوزف النسبي )( 30الفقرة رقـ ) -2

 (.تمتـز بنظاـ موحد لتقييـ برامجيا/خدماتيا ال المؤسسة( مما يدؿ عمى أف )0.05)
 

 حسب الجدوؿ التالي: و ذلؾ العالقات الخارجية، - د

 

( One Sample T-Test)(: المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار 11.4جدوؿ )
 حسب العالقات الخارجية. تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لمستوى قدرات

 

رقـ 
 الفقرة

 العبارة
المتكسط 
 الحسابي

الكزف 
النسبي 

% 
 tقيمة 

مستكل 
 الداللة

 الترتيب
درجة 
قدرة 
 التجنيد

39 
توفر المؤسسة صفحة الكترونيػة 

 توضح مجاؿ عمميا
 عالية 1 0.000 13.558 89 4.45

 عالية 2 0.000 15.173 88 4.42تعمػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػة عمػػػػػػى توسػػػػػػيع  41
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 قاعدة المؤيديف و الداعميف ليا 

42 
تمتػػػـز المؤسسػػػة بنشػػػر معمومػػػات 

 تضمف شفافيتيا
 عالية 3 0.000 8.551 85 4.26

51 
تعمػػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػػة عمػػػػػػػى تقويػػػػػػػة 
عالقتيػػػا مػػػع الجيػػػات الحكوميػػػة 

 الفمسطينية
 عالية 4 0.000 10.861 84 4.19

40 
تمتمػػؾ المؤسسػػة شػػبكة عالقػػػات 

 تساعدىا في الترويج لعمميا
 عالية 5 0.000 9.942 84 4.18

45 
تشػػػػترؾ المؤسسػػػػة فػػػػي عضػػػػوية 

 الشبكات/ التحالفات المحمية
 عالية 6 0.000 8.168 82 4.11

44 
تسػػػػػػتفيد المؤسسػػػػػػة مػػػػػػف وسػػػػػػائؿ 

 اإلعالـ  في الترويج لعمميا
 عالية 7 0.000 7.818 81 4.03

50 
تعمػػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػػة عمػػػػػػػى تقويػػػػػػػة 
عالقتيا بأصحاب القػرار لمتػأثير 

 عمى السياسات العامة
 عالية 8 0.000 8.596 79 3.97

43 
تقػػػػػػػػـو المؤسسػػػػػػػػة بنشػػػػػػػػر مػػػػػػػػواد 
دعائية عف عمميا ضمف األطر 

 المتنوعة
 عالية 9 0.000 5.486 77 3.84

49 
تشػػػػترؾ المؤسسػػػػة فػػػػي حمػػػػالت 

بمجػػػػػػاؿ المناصػػػػػرة ذات الصػػػػػمة 
 عمميا

 عالية 10 0.000 4.564 75 3.77

48 
تطبػػػػػػػػػػػػػػػػؽ المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػة خطػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمتنسيؽ/التشػػػػػػبيؾ مػػػػػػع الجيػػػػػػات 

 ذوي العالقة
 متوسطة 11 0.000 4.312 73 3.63

 متوسطة 12 0.053 1.969 67 3.34تشػػػػترؾ المؤسسػػػػة فػػػػي عضػػػػوية  46
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 الشبكات/ التحالفات اإلقميمية

47 
تشػػػػترؾ المؤسسػػػػة فػػػػي عضػػػػوية 

 التحالفات الدوليةالشبكات/ 
 متوسطة 13 0.233 1.205 65 3.23

 عالية  0.000 9.455 79 3.96 العالقات الخارجية

   
حسػػب  التمويػػؿ فػػي المؤسسػات األىميػػة الفمسػػطينية يتضػح مػػف الجػػدوؿ السػابؽ أف مسػػتوى قػػدرات تجنيػد

( كانػػت العالقػات الخارجيػةكػاف بدرجػة عاليػػة، حيػث أف معظػـ فقػرات ىػػذا المحػور ) العالقػات الخارجيػة
بدرجة عالية، فيما كاف بعضيا بدرجة متوسطة  في تجنيد التمويػؿ فػي المؤسسػات األىميػة الفمسػطينية، 

(، وتبػػػيف النتػػػائج أف أعمػػػى فقػػػرتيف حسػػػب الػػػوزف .6% - 86حيػػػث تػػػراوح الػػػوزف النسػػػبي مػػػا بػػػيف )%
 النسبي كانت كالتالي:

 
( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )89)( حيث بمغ الوزف النسػبي 39الفقرة رقـ ) -1

 (.المؤسسة توفر صفحة الكترونية توضح مجاؿ عمميا( مما يدؿ عمى أف )0.05)
( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )88( حيث بمغ الػوزف النسػبي )41الفقرة رقـ ) -2

 (.والداعميف ليا المؤسسة تعمؿ عمى توسيع قاعدة المؤيديف( مما يدؿ عمى أف )0.05)
 

 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي كانت كما يمي:
 

( وىي أكبر مػف 0.233%(، والقيمة االحتمالية )65( حيث بمغ الوزف النسبي )47الفقرة رقـ ) -1
 (.المؤسسة ال تشترؾ في عضوية الشبكات/ التحالفات الدولية( مما يدؿ عمى أف )0.05)

( وىي أكبر مػف 0.053%(، والقيمة االحتمالية )67( حيث بمغ الوزف النسبي )46الفقرة رقـ ) -2
 (.المؤسسة ال تشترؾ في عضوية الشبكات/ التحالفات اإلقميمية( مما يدؿ عمى أف )0.05)

 
 و ذلؾ حسب الجدوؿ التالي: اإلدارة المالية،  - ق

 

( One Sample T-Test) اختبار(: المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة 12.4جدوؿ )
 حسب اإلدارة المالية. تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لمستوى قدرات
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رقـ 
 الفقرة

 العبارة
المتكسط 
 الحسابي

الكزف 
النسبي 

% 
 tقيمة 

مستكل 
 الداللة

 الترتيب
درجة 
قدرة 
 التجنيد

52 
تػػػوفر المؤسسػػػة إجػػػراءات ماليػػػة 

 مخصصة لعمميا
 عالية 1 0.000 12.844 89 4.44

53 
تػػػػوفر المؤسسػػػػة نظػػػػاـ محاسػػػػبة 

 إلكتروني إلجراءاتيا المالية
 عالية 2 0.000 8.742 85 4.27

59 

تحرص المؤسسة عمى أف تكوف 
كمفتيػػػػػا التشػػػػػغيمية منافسػػػػػة أمػػػػػاـ 
المػػػػػػانحيف مقارنػػػػػػة بالمؤسسػػػػػػات 

 الشبيية

 عالية 3 0.000 17.368 85 4.23

57 
لمرقابػة تطبؽ المؤسسة إجراءات 

 المالية
 عالية 4 0.000 8.280 83 4.16

54 
تػػػػػوفر المؤسسػػػػػة موازنػػػػػة سػػػػػنوية 

 بشكؿ دوري
 عالية 5 0.000 7.698 83 4.15

56 
يتـ نشر التقارير الماليػة المدققػة 
ضػػػػػػػمف عػػػػػػػدة وسػػػػػػػائؿ تضػػػػػػػمف 

 وصوليا ألكبر عدد ممكف
 عالية 6 0.000 8.242 83 4.13

55 
تقػػػـو المؤسسػػػة بمقارنػػػة التقػػػارير 
الماليػػػػػػػة الفعميػػػػػػػة مػػػػػػػع الموازنػػػػػػػة 

 بشكؿ دوري
 عالية 7 0.000 8.339 82 4.10

58 
تػػػػػػوفر المؤسسػػػػػػة خطػػػػػػط ماليػػػػػػة 

 بديمة لمحاالت الطارئة
 متوسطة 8 0.002 3.250 70 3.50

 كبيرة  0.000 11.147 82 4.12 اإلدارة المالية
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حسػػب  التمويػػؿ فػػي المؤسسػات األىميػػة الفمسػػطينية يتضػح مػػف الجػػدوؿ السػابؽ أف مسػػتوى قػػدرات تجنيػد
( كانػت بدرجػة عاليػة فػي اإلدارة الماليػةكػاف بدرجػة عاليػة، حيػث أف فقػرات ىػذا المحػور )اإلدارة المالية 

تجنيػػد التمويػػؿ فػػي المؤسسػػات األىميػػة الفمسػػطينية، فيمػػا كانػػت فقػػرة واحػػدة فقػػط بدرجػػة متوسػػطة، حيػػث 
(، وتبػػيف النتػػائج أف أعمػػى فقػػرتيف حسػػب الػػوزف النسػػبي .6% - 26تػػراوح الػػوزف النسػػبي مػػا بػػيف )%

 كانت كالتالي:
 

( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )89( حيث بمغ الوزف النسػبي )52الفقرة رقـ ) -1
 (.المؤسسة توفر إجراءات مالية مخصصة لعمميا( مما يدؿ عمى أف )0.05)

( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )82)( حيث بمغ الػوزف النسػبي 53الفقرة رقـ ) -2
 (.المؤسسة توفر نظاـ محاسبة إلكتروني إلجراءاتيا المالية( مما يدؿ عمى أف )0.05)

3-  
 حسب الوزف النسبي كانت كما يمي: كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف

 
( وىػي أقػؿ مػف 0.002%(، والقيمػة االحتماليػة )70( حيث بمغ الوزف النسػبي )58الفقرة رقـ ) -1

 (.المؤسسة توفر خطط مالية بديمة لمحاالت الطارئة( مما يدؿ عمى أف )0.05)
( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )82( حيث بمغ الوزف النسػبي )55الفقرة رقـ ) -2

المؤسسػػة تقػػـو بمقارنػػة التقػػارير الماليػػة الفعميػػة مػػع الموازنػػة بشػػكؿ ( ممػػا يػػدؿ عمػػى أف )0.05)
 .(دوري

 
 و ذلؾ حسب الجدوؿ التالي: تجنيد التمكيؿ، - ك

 
  



89 
 

 (One Sample T-Test)(: المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار 13.4جدوؿ )
 . تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لمستوى قدرات

 

رقـ 
 الفقرة

 العبارة
المتكسط 
 الحسابي

الكزف 
النسبي 

% 
 tقيمة 

مستكل 
 الداللة

 الترتيب
درجة قدرة 

 التجنيد

62 
تػرتبط األىػػداؼ التمويميػة لتجنيػػد 
التمويػػػػػػػػػػػػػؿ بأىػػػػػػػػػػػػػداؼ الخطػػػػػػػػػػػػػة 

 االستراتيجية
 عالية 1 0.000 15.393 88 4.39

70 
تسػػػػاعد أىػػػػداؼ المؤسسػػػػة عمػػػػى 

 تجنيد التمويؿ
 عالية 2 0.000 10.956 85 4.26

71 
يسػػػػػاعد مجػػػػػاؿ عمػػػػػؿ المؤسسػػػػػة 

 عمى تجنيد التمويؿ
 عالية 3 0.000 12.886 82 4.08

79 
فريؽ تجنيد التمويؿ لديػو المقػدرة 
 عمى كتابة مقترحات المشاريع

 عالية 4 0.000 6.889 79 3.94

68 
يػػػػتـ بنػػػػاء قػػػػدرة المؤسسػػػػة عمػػػػى 

 استيفاء متطمبات المانحيف
 متوسطة 5 0.000 6.486 77 3.85

80 
فريؽ تجنيد التمويؿ لديػو المقػدرة 

المشػػػاريع عمػػػى كتابػػػة مقترحػػػات 
 بالمغة اإلنجميزية

 متوسطة 5 0.000 4.805 77 3.85

64 
تحمػػػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػػػة واقعيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي  
تجنيػػػػػػػد التمويػػػػػػػؿ )نقػػػػػػػاط القػػػػػػػوة، 

 الضعؼ، الفرص والمخاطر(
 متوسطة 6 0.000 5.856 75 3.76

74 
يوجد لدى المؤسسة فريؽ لتجنيد 

 التمويؿ
 متوسطة 7 0.001 3.649 73 3.65
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63 
تجنيد التمويؿ تحتوي استراتيجية 

 عمى خطط تنفيذية سنوية
 متوسطة 8 0.005 2.914 69 3.47

67 
تقػػػػػػـو المؤسسػػػػػػة بتقيػػػػػػيـ قػػػػػػدرتيا 
عمػػػػػى االسػػػػػتجابة لمتغيػػػػػرات فػػػػػي 

 بيئة المانحيف
 متوسطة 9 0.008 2.732 68 3.42

65 
تسػػػػػػػػػػػػػعى المؤسسػػػػػػػػػػػػػة  لتقميػػػػػػػػػػػػػؿ 
االعتمػػػاد عمػػػى الػػػدعـ الخػػػارجي 

 ضمف استراتيجيتيا
 متوسطة 10 0.008 2.724 67 3.35

60 
تػػوفر المؤسسػػة سياسػػات لتجنيػػد 

 التمويؿ 
 متوسطة 11 0.035 2.153 66 3.29

76 
تسػػتقطب المؤسسػػػة مػػػوظفيف ذو 

 خبرات  في تجنيد التمويؿ
 متوسطة 11 0.046 2.038 66 3.29

61 
تػػػػػػػػػػوفر المؤسسػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتراتيجية 

 لتجنيد التمويؿ بشكؿ مكتوب
 متوسطة 12 0.706 0.379 61 3.06

66 
المؤسسػػػػة خطػػػػة متابعػػػػػة تطبػػػػؽ 

وتقيػػػػػػػػػػػػيـ السػػػػػػػػػػػػتراتيجية تجنيػػػػػػػػػػػػد 
 التمويؿ

 متوسطة 12 0.701 0.386 61 3.06

75 
يوجد موظفيف تقع تحت ميػاميـ 
مسػؤوليات تجنيػػد التمويػػؿ بشػػكؿ 

 مكتوب
 متوسطة 13 0.870 0.164 61 3.03

78 
يوجد لػدى المؤسسػة بػرامج لرفػع 
كفػػػػػػػاءة المػػػػػػػوظفيف فػػػػػػػي تجنيػػػػػػػد 

 التمويؿ
 متوسطة 14 0.772 0.291- 59 2.95

تستعيف المؤسسات بخبرات فنيػة  77
مػػف خػػػارج المؤسسػػة فػػػي عمميػػػة 

 متوسطة 15 0.238 1.192- 56 2.81
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 تجنيد التمويؿ

72 
يتػػػػػػوفر لػػػػػػدى المؤسسػػػػػػة تمويػػػػػػؿ 
 3طويػػػػػؿ االجػػػػػؿ )ال يقػػػػػؿ عػػػػػف 

 سنوات(
 متوسطة 16 0.064 1.887- 53 2.66

73 
يتػػػػػػوفر لػػػػػػدى المؤسسػػػػػػة تمويػػػػػػؿ 

 (Core funding)مؤسسي 
 متوسطة 17 0.040 2.104- 52 2.60

69 
تخصػػػػػػػػػص المؤسسػػػػػػػػػػة موازنػػػػػػػػػػة 
 خاصة لنشاطات تجنيد التمويؿ

 منخفضة 18 0.000 4.734- 46 2.31

 متكسطة  0.000 5.323 71 3.55 تجنيد التمكيؿ

   
كػػاف  التمويػػؿ فػػي المؤسسػػات األىميػػة الفمسػػطينية يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف مسػػتوى قػػدرات تجنيػػد

( كانػت بدرجػة متوسػطة فػي تجنيػد تجنيػد التمويػؿمتوسطة، حيث أف معظػـ فقػرات ىػذا المحػور )بدرجة 
واحدة فقط بدرجة منخفضة، ة، فيما كاف بعضيا بدرجة عالية و التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطيني
(، وتبػػػيف النتػػػائج أف أعمػػػى فقػػػرتيف حسػػػب الػػػوزف 66% - 98حيػػػث تػػػراوح الػػػوزف النسػػػبي مػػػا بػػػيف )%

 نسبي كانت كالتالي:ال
 

( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )88( حيث بمغ الوزف النسػبي )62الفقرة رقـ ) -1
األىػػػداؼ التمويميػػػة تػػػرتبط بأىػػػداؼ الخطػػػة االسػػػتراتيجية لتجنيػػػد ( ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف )0.05)

 (.التمويؿ
( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )85( حيث بمغ الػوزف النسػبي )70الفقرة رقـ ) -2

 (.أىداؼ المؤسسة تساعد عمى تجنيد التمويؿ( مما يدؿ عمى أف )0.05)
 

 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي كانت كما يمي:
 

( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )46( حيث بمغ الوزف النسػبي )69الفقرة رقـ ) -1
المؤسسة تخصص بشكؿ منخفض موازنة خاصػة لنشػاطات تجنيػد ( مما يدؿ عمى أف )0.05)

 (.التمويؿ
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( وىػي أقػؿ مػف 0.046%(، والقيمػة االحتماليػة )52( حيث بمغ الوزف النسػبي )73الفقرة رقـ ) -2
 (.متوسط (Core funding)يتوفر لدى المؤسسة تمويؿ مؤسسي ( مما يدؿ عمى أنو )0.05)
 

 ثانيان: البحث كالتكاصؿ
 
 و ذلؾ حسب الجدوؿ التالي: المانحيفالبحث عف  - أ

 

( One Sample T-Test)(: المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار 14.4جدوؿ )

 حسب البحث عف المانحيف. تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لمستوى قدرات
 

رقـ 
 الفقرة

 العبارة
المتكسط 
 الحسابي

الكزف 
النسبي 

% 
 tقيمة 

مستكل 
 الداللة

 الترتيب
درجة 
قدرة 
 التجنيد

81 
تتػػػػػػػػػػػػابع المؤسسػػػػػػػػػػػػة اعالنػػػػػػػػػػػػػات 

 المموليف بشكؿ دوري
 عالية 1 0.000 12.934 86 4.32

89 
تقػػػػػػـو المؤسسػػػػػػػة بالبحػػػػػػػث عػػػػػػػف 

 مصادر متنوعة لمتمويؿ
 عالية 2 0.000 12.172 85 4.24

85 
تقػػـو المؤسسػػة بدراسػػة متطمبػػات 

 المانحيف
 عالية 3 0.000 8.470 82 4.10

86 
تقػػػػـو المؤسسػػػػة بدراسػػػػة معػػػػايير 

 االختيار لدى المانحيف
 عالية 4 0.000 5.109 75 3.77

90 
تسػػػػػػػػػػتخدـ المؤسسػػػػػػػػػػة الوسػػػػػػػػػػائؿ 
التكنولوجيػػػػػػة فػػػػػػي البحػػػػػػث عػػػػػػف 

 المانحيف
 عالية 5 0.000 5.370 75 3.76

84 
تقػػػـو المؤسسػػػة بمقارنػػػة برامجيػػػا 
و خػػػػػػػػػػػػػػدماتيا مػػػػػػػػػػػػػػع أولويػػػػػػػػػػػػػػات 

 المانحيف
 عالية 6 0.000 4.749 75 3.73
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83 
تقػػػـو المؤسسػػػة بدراسػػػة أولويػػػات 

 المانحيف
 عالية 7 0.000 4.855 74 3.69

88 
تحػػػػػػػػػػػػدد المؤسسػػػػػػػػػػػػة  الجيػػػػػػػػػػػػات 
المانحػػػػة المحتممػػػػة لكػػػػؿ ىػػػػدؼ/ 

 احتياج تمويمي
 متوسطة 8 0.000 4.376 73 3.65

87 
تقػػػػػػػػـو المؤسسػػػػػػػػة بمعرفػػػػػػػػة مػػػػػػػػف 

 يصنع القرار لدى المانحيف
 متوسطة 9 0.000 3.900 71 3.56

82 
يوجد لدى المؤسسػة نظػاـ لجمػع 
المعمومػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػانحيف 

 )مثاؿ: قاعدة بيانات(
 متوسطة 10 0.002 3.188 69 3.47

 كبيرة  0.000 7.553 77 3.83 البحث عف المانحيف

   
بالنسػبة  التمويػؿ فػي المؤسسػات األىميػة الفمسػطينية يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مسػتوى قػدرات تجنيػد

كػػاف بدرجػػة كبيػػرة، حيػػث أف معظػػـ فقػػرات ىػػذا المحػػور كانػػت بدرجػػة عاليػػة فػػي لمبحػػث عػػف المػػانحيف 
تجنيد التمويػؿ فػي المؤسسػات األىميػة الفمسػطينية، فيمػا كانػت ثالثػة منيػا بدرجػة متوسػطة، حيػث تػراوح 

النسػػبي كانػػت (، وتبػػيف النتػػائج أف أعمػػى فقػػرتيف حسػػب الػػوزف 68% - .8الػػوزف النسػػبي مػػا بػػيف )%
 كالتالي:

 
( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )86( حيث بمغ الوزف النسػبي )81الفقرة رقـ ) -1

 (.المؤسسة تتابع اعالنات المموليف بشكؿ دوري( مما يدؿ عمى أف )0.05)
( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )85( حيث بمغ الػوزف النسػبي )89الفقرة رقـ ) -2

 (.المؤسسة تقـو بالبحث عف مصادر متنوعة لمتمويؿ( مما يدؿ عمى أف )0.05)
 

 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي كانت كما يمي:
 

( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )69( حيث بمغ الوزف النسػبي )82الفقرة رقـ ) -1
نظاـ لجمػع المعمومػات عػف المػانحيف )مثػاؿ:  لديياالمؤسسة يوجد ( مما يدؿ عمى أف )0.05)

 (.قاعدة بيانات(
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( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )71( حيث بمغ الوزف النسػبي )87الفقرة رقـ ) -2
 .(المؤسسة تقـو بمعرفة مف يصنع القرار لدى المانحيف( مما يدؿ عمى أف )0.05)

 

 و ذلؾ حسب الجدوؿ التالي: التكاصؿ مع المانحيف، - ب

 

( One Sample T-Test(: المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار )15.4جدوؿ )

 حسب التواصؿ مع المانحيف. تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لواقع
 

رقـ 
 الفقرة

 العبارة
المتكسط 
 الحسابي

الكزف 
النسبي 

% 
 tقيمة 

مستكل 
 الداللة

 الترتيب
درجة 
قدرة 
 التجنيد

91 
توفر المؤسسة الوثائؽ الداعمة 
لمتطمبات تجنيد التمويؿ عند 

 التواصؿ مع المانحيف
 عالية 1 0.000 19.150 91 4.56

99 
تركز المؤسسة عمى إبراز أىـ 
ما يميزىا عند التواصؿ مع 

 المانحيف
 عالية 2 0.000 16.689 86 4.31

92 
بالترويج لبرامجيا تقـو المؤسسة 

 و خدماتيا لدى المانحيف
 عالية 3 0.000 11.026 82 4.10

96 
تشارؾ المؤسسة في ورش 
العمؿ لمتعرؼ عمى سياسات 

 المانحيف
 عالية 4 0.000 8.265 81 4.05

98 
تستفيد المؤسسة مف شبكة 
عالقاتيا  في التواصؿ مع 

 المانحيف
 عالية 5 0.000 9.067 80 4.00

تستخدـ المؤسسة الوسيمة  93
المناسبة لمتواصؿ بحسب كؿ 

 عالية 6 0.000 7.748 80 3.98
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 مانح

95 
تشارؾ المؤسسة في األنشطة 
الخاصة باإلعالف عف الفرص 

 التمويمية مف المانحيف
 عالية 7 0.000 7.031 78 3.89

97 
تستفيد المؤسسة مف عضويتيا 
في الشبكات/ التحالفات في 

 المانحيفالتواصؿ مع 
 عالية 8 0.000 6.330 77 3.84

94 
ترسؿ المؤسسة نشرات دورية 
عف عمؿ المؤسسة إلى 

 المانحيف
 متوسطة 9 0.002 3.316 69 3.44

 كبيرة  0.000 12.317 80 4.02 التكاصؿ مع المانحيف

   
بالنسػبة  التمويػؿ فػي المؤسسػات األىميػة الفمسػطينية يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مسػتوى قػدرات تجنيػد

كػػاف بدرجػػة عاليػػة، حيػػث أف جميػػع فقػػرات ىػػذا المحػػور كانػػت بدرجػػة عاليػػة فػػي لمتواصػػؿ مػػع المػػانحيف 
تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىميػة الفمسػطينية مػا عػدا فقػرة واحػدة فقػط كانػت بدرجػة متوسػطة، حيػث 

(، وتبػػيف النتػػائج أف أعمػػى فقػػرتيف حسػػب الػػوزف النسػػبي 1.% - .8تػػراوح الػػوزف النسػػبي مػػا بػػيف )%
 كانت كالتالي:

 
( وىػػي أقػػؿ مػػف 0.000%(، والقيمػػة االحتماليػػة )91( حيػػث بمػػغ الػػوزف النسػػبي )1الفقػػرة رقػػـ ) -1

المؤسسػػػة تػػػوفر الوثػػػائؽ الداعمػػػة لمتطمبػػػات تجنيػػػد التمويػػػؿ عنػػػد ( ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف )0.05)
 (.التواصؿ مع المانحيف

( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )86( حيث بمغ الػوزف النسػبي )99رقـ ) الفقرة -2
المؤسسػػػة تركػػػز عمػػػى إبػػػػراز أىػػػـ مػػػا يميزىػػػا عنػػػد التواصػػػؿ مػػػػع ( ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف )0.05)

 (.المانحيف
 

 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي كانت كما يمي:
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( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )69النسػبي )( حيث بمغ الوزف 94الفقرة رقـ ) -1
 (.المؤسسة ترسؿ نشرات دورية عف عمؿ المؤسسة إلى المانحيف( مما يدؿ عمى أف )0.05)

( وىػي أقػؿ مػف 0.000%(، والقيمػة االحتماليػة )77( حيث بمغ الوزف النسػبي )97الفقرة رقـ ) -2
يتيا فػػػي الشػػػبكات/ التحالفػػػات فػػػػي المؤسسػػػة تسػػػتفيد مػػػػف عضػػػو ( ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف )0.05)

 .(التواصؿ مع المانحيف
 

 ثالثان: بناء العالقات
 

 و ذلؾ حسب الجدوؿ التالي: بناء العالقات مع المانحيف،
 

( One Sample T-Test(: المتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار )16.4جدوؿ )

 حسب بناء العالقات مع المانحيف. تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لمستوى قدرات
 

رقـ 
 الفقرة

 العبارة
المتكسط 
 الحسابي

الكزف 
النسبي 

% 
 tقيمة 

مستكل 
 الداللة

 الترتيب
درجة 
 قدرة

 التجنيد

101 
تيتـ المؤسسة ببناء ثقة 
 المانحيف بمصداقيتيا

 عالية 1 0.000 34.349 96 4.79

102 
تيتـ المؤسسة بصورتيا المينية 

 أماـ المانحيف
 عالية 2 0.000 24.157 93 4.66

109 
تمتـز المؤسسة بالمشاركة في 
 األنشطة التي ينظميا مانحييا

 عالية 3 0.000 15.163 89 4.47

113 
تركز المؤسسة عمى االىتماـ 
بمانحييا بيدؼ تكرار/زيادة  

 تمويميا
 عالية 4 0.000 14.734 88 4.42

تيتـ المؤسسة بالتركيز عمى  110
األىداؼ المشتركة بينيا و بيف 

 عالية 5 0.000 12.521 86 4.31
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 مانحييا

108 
تظير المؤسسة نجاحاتيا 

 لممانحيف
 عالية 6 0.000 8.249 84 4.18

106 
تدعو المؤسسة مانحييا إلى 
 حضور أنشطتيا الرئيسية

 عالية 7 0.000 9.726 83 4.13

111 
المؤسسة عمى تقديـ تركز 

طمبات لمتمويؿ طويؿ األجؿ 
 لمانحييا

 عالية 8 0.000 7.285 80 3.98

107 
تدعو المؤسسة المانحيف لزيارة 
المستفيديف مف برامجيا/ 

 خدماتيا
 عالية 9 0.000 6.764 79 3.95

112 
تركز المؤسسة عمى تقديـ 
طمبات لمتمويؿ غير المقيد 
 بنشاطات محددة إلى مانحييا

 عالية 10 0.000 6.550 75 3.77

105 
تمتـز المؤسسة بنظاـ شكر 

 تقدير لمانحيياو 
 عالية 11 0.000 4.825 75 3.76

104 
تشارؾ المؤسسة التقارير 

الدورية لكافة البرامج/الخدمات 
 مع كافة مانحييا

 عالية 12 0.000 5.897 75 3.74

100 
تعقد المؤسسة اجتماعات دورية 

 مع مانحييا
 متوسطة 13 0.000 4.305 71 3.55

103 
تدعو المؤسسة مانحييا 
لممشاركة في إعداد خطتيا 

 االستراتيجية
 متوسطة 14 0.753 0.316 61 3.05

 عالية  0.000 12.969 81 4.05 بناء العالقات مع المانحيف
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بالنسبة  التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى قدرات تجنيد
 يةلكاف بدرجة عالية، حيث أف جميع فقرات ىذا المحور كانت بدرجة عالبناء العالقات مع المانحيف 

في تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية ما عدا فقرتيف فقط كانت بدرجة متوسطة، حيث 
حسب الوزف النسبي (، وتبيف النتائج أف أعمى فقرتيف 8.% - 81تراوح الوزف النسبي ما بيف )%

 كانت كالتالي:
( وىي أقؿ مف 0.000%(، والقيمة االحتمالية )96( حيث بمغ الوزف النسبي )101الفقرة رقـ ) -1
 (.المؤسسة تيتـ ببناء ثقة المانحيف بمصداقيتيا( مما يدؿ عمى أف )0.05)
وىي أقؿ مف ( 0.000%(، والقيمة االحتمالية )93( حيث بمغ الوزف النسبي )102الفقرة رقـ ) -2
 (.المؤسسة تيتـ بصورتيا المينية أماـ المانحيف( مما يدؿ عمى أف )0.05)
 

 كما تبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي كانت كما يمي:
مف  أكبر( وىي 0.753%(، والقيمة االحتمالية )61( حيث بمغ الوزف النسبي )103الفقرة رقـ ) -1
 (.االستراتيجيةتدعو مانحييا لممشاركة في إعداد خطتيا ال المؤسسة ( مما يدؿ عمى أف )0.05)
( وىي أقؿ مف 0.000%(، والقيمة االحتمالية )71( حيث بمغ الوزف النسبي )100الفقرة رقـ ) -2
 .(المؤسسة تعقد اجتماعات دورية مع مانحييا( مما يدؿ عمى أف )0.05)

قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية ما ىو مستوى إجابة السؤاؿ الثاني )الباحث  ويمخص
 كما يمي: ،(1899حتى  299تحميؿ نتائج الجدواؿ ) مف خالؿ ؟(الفمسطينية

جاء مستوى قدرات قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية بدرجة عالية في جميع  .1
لتواصؿ وبناء العالقات(، كما جاء متغيرات قدرات تجنيد التمويؿ )اإلدارة والتطوير المؤسسي، البحث وا

مستوى ىذه القدرات بدرجة عالية أيضا" في جميع مجاالت ىذه المتغيرات ما عدا مجاؿ تجنيد التمويؿ 
أما في مجاؿ بنود ىذه المتغيرات فاف المستوى تنوع في الدرجة بيف عالي  والذي جاء بدرجة متوسطة.

 ومتوسط ومنخفض.

في المرتبة األولى وىذا يدؿ عمى أف المؤسسات األىمية ات قدرات بناء العالقجاء مستوى  .7
الفمسطينية تيتـ بقدرات بناء العالقات بالدرجة األولى، تمييا قدرات البحث والتواصؿ وفي التي جاءت 
فير المرتبة الثانية، وجاءت في المرتبة الثالثة قدرات اإلدارة والتطوير المؤسسي، حيث أف المؤسسات 

 مناطؽ ضعؼ في ىذه القدرات. األىمية لدييا 
ىناؾ الكثير مف بنود مجاالت قدرات تجنيد التمويؿ التي جاء مستواىا ما بيف منخفض ومتوسط،  .2

 كما يمي: ،بحسب مجاالت كؿ متغير مف المتغيرات الثالثة التي يمكف تفصيمياو 
 أوال: قدرات اإلدارة والتطوير المؤسسي
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 لممجاؿ  وزف نسبي إجماليوب مستوى ىذه القدرات بدرجة عاليةجاء حيث  ،مجاؿ الحوكمة والقيادة
 جاء بدرجة متوسطة: ي، ما عدا البند التالي والذ%(62)

 

 ال تعتمد المؤسسة عمى )شخص/مجموعة أشخاص( قد يؤدي غيابيـ إلى إضعاؼ المؤسسة. -

 

  وزف نسبي وب جاء مستوى ىذه القدرات بدرجة عاليةحيث  ،اإلستراتيجي اإلدارة والتخطيطمجاؿ
 بدرجة متوسطة: تجاء ية والتالتالي ما عدا البنود ،%(26لممجاؿ ) إجمالي

 

  .بتقييـ الخطة االستراتيجية المؤسسة متـزت -
 تطبؽ المؤسسة نظاـ لممتابعة والتقييـ في عمميا. -
 يوجد لدى المؤسسة نظاـ إلدارة مصادر المعمومات. -
 توفر المؤسسة خطة إلدارة المخاطر. -
تقـو المؤسسة بتقييـ قدراتيا المؤسسية مف خالؿ جية خارجية. وقد جاء ىذا البند غير داؿ  -

 سات.المؤس إختالؼ كبير في قدرات ىذا البند لدىإحصائيا"، مما يشير إلى 
 

  وبوزف نسبي إجمالي  جاء مستوى ىذه القدرات بدرجة عاليةحيث  ،البرامج وتقديـ الخدماتمجاؿ
  بدرجة متوسطة: تجاء ة والتيالتالي ما عدا البنود ،%(28لممجاؿ )

 

 .تطبؽ المؤسسة إجراءات موثقة لضماف جودة تنفيذ برامجيا/خدماتيا -

 .يمتمؾ طاقـ المؤسسة ميارات كافية لكتابة التقارير حسب متطمبات المانحيف -

 .تقـو المؤسسة بتقييـ أثر عمميا -

 .قبؿ البدء بتنفيذ عمميا (Baseline Survey)توفر المؤسسة مسوحات أولية  -

وقد جاء ىذا البند غير داؿ إحصائيا"،  .تمتـز المؤسسة بنظاـ موحد لتقييـ برامجيا/خدماتيا -
 .ساتالمؤس إختالؼ كبير في قدرات ىذا البند لدىمما يشير إلى 

وقد جاء ىذا البند غير داؿ إحصائيا"،  .توفر المؤسسة دليؿ إدارة المشاريع  لبرامجيا/خدماتيا -
 سات.المؤس إختالؼ كبير في قدرات ىذا البند لدىمما يشير إلى 

 

  وبوزف نسبي إجمالي  جاء مستوى ىذه القدرات بدرجة عاليةحيث  ،العالقات الخارجيةمجاؿ
  بدرجة متوسطة: تجاء ة والتيالتالي ما عدا البنود ،%(.2لممجاؿ )

 

 العالقة.تطبؽ المؤسسة خطة لمتنسيؽ/التشبيؾ مع الجيات ذوي  -
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تشترؾ المؤسسة في عضوية الشبكات/ التحالفات اإلقميمية. وقد جاء ىذا البند غير داؿ  -
 سات.المؤس إختالؼ كبير في قدرات ىذا البند لدىمما يشير إلى إحصائيا"، 

وقد جاء ىذا البند غير داؿ  .تشترؾ المؤسسة في عضوية الشبكات/ التحالفات الدولية -
 سات.المؤس إختالؼ كبير في قدرات ىذا البند لدىمما يشير إلى إحصائيا"، 

 
 وبوزف نسبي إجمالي لممجاؿ  جاء مستوى ىذه القدرات بدرجة عاليةحيث  اإلدارة المالية، مجاؿ

 بدرجة متوسطة: جاء والذي التالي ما عدا البند ،%(67)

   

 .توفر المؤسسة خطط مالية بديمة لمحاالت الطارئة -
 
  وبوزف نسبي إجمالي لممجاؿ  جاء مستوى ىذه القدرات بدرجة عاليةحيث  ،تجنيد التمويؿمجاؿ

 بدرجة متوسطة:ت جاء ة والتيالتالي ما عدا البنود ،%(67)

 

 .يتـ بناء قدرة المؤسسة عمى استيفاء متطمبات المانحيف -
 فريؽ تجنيد التمويؿ لديو المقدرة عمى كتابة مقترحات المشاريع بالمغة اإلنجميزية. -
 واقعيا في  تجنيد التمويؿ )نقاط القوة، الضعؼ، الفرص والمخاطر(. تحمؿ المؤسسة -
 يوجد لدى المؤسسة فريؽ لتجنيد التمويؿ. -
 تحتوي استراتيجية تجنيد التمويؿ عمى خطط تنفيذية سنوية. -
 انحيف.قدرتيا عمى االستجابة لمتغيرات في بيئة المبتقييـ المؤسسة  وـتق -
 الدعـ الخارجي ضمف استراتيجيتيا. تسعى المؤسسة  لتقميؿ االعتماد عمى -
 توفر المؤسسة سياسات لتجنيد التمويؿ. -
 تستقطب المؤسسة موظفيف ذو خبرات  في تجنيد التمويؿ. -
وقد جاء ىذا البند غير داؿ  توفر المؤسسة استراتيجية لتجنيد التمويؿ بشكؿ مكتوب. -

 سات.المؤس إختالؼ كبير في قدرات ىذا البند لدىمما يشير إلى إحصائيا"، 
وقد جاء ىذا البند غير داؿ  تطبؽ المؤسسة خطة متابعة وتقييـ الستراتيجية تجنيد التمويؿ. -

 سات.المؤس إختالؼ كبير في قدرات ىذا البند لدىمما يشير إلى إحصائيا"، 
وقد جاء ىذا البند  يوجد موظفيف تقع تحت مياميـ مسؤوليات تجنيد التمويؿ بشكؿ مكتوب. -

 سات.المؤس إختالؼ كبير في قدرات ىذا البند لدىمما يشير إلى يا"، غير داؿ إحصائ
وقد جاء ىذا البند غير  تجنيد التمويؿ.في  موظفيفيوجد لدى المؤسسة برامج لرفع كفاءة ال -

 سات.المؤس إختالؼ كبير في قدرات ىذا البند لدىمما يشير إلى داؿ إحصائيا"، 
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وقد جاء ىذا  مؤسسة في عممية تجنيد التمويؿ.تستعيف المؤسسات بخبرات فنية مف خارج ال -
 سات.المؤس إختالؼ كبير في قدرات ىذا البند لدىمما يشير إلى البند غير داؿ إحصائيا"، 

وقد جاء ىذا البند غير داؿ  سنوات(. 3يتوفر لدى المؤسسة تمويؿ طويؿ االجؿ )ال يقؿ عف  -
 سات.المؤس بند لدىإختالؼ كبير في قدرات ىذا المما يشير إلى إحصائيا"، 

 .(Core funding)يتوفر لدى المؤسسة تمويؿ مؤسسي  -
وقد جاء مستوى ىذا البند بدرجة . تخصص المؤسسة موازنة خاصة لنشاطات تجنيد التمويؿ -

 منخفضة.
 
 : البحث والتواصؿثانيا"

 
 وبوزف نسبي إجمالي  جاء مستوى ىذه القدرات بدرجة عاليةحيث  ،مجاؿ البحث عف المانحيف

 جاء بدرجة متوسطة: ي، ما عدا البند التالي والذ%(22لممجاؿ )

 

 .تمويمي احتياجتحدد المؤسسة  الجيات المانحة المحتممة لكؿ ىدؼ/  -
 .تقـو المؤسسة بمعرفة مف يصنع القرار لدى المانحيف -
 .ت(يوجد لدى المؤسسة نظاـ لجمع المعمومات عف المانحيف )مثاؿ: قاعدة بيانا -

 

  وبوزف نسبي إجمالي  جاء مستوى ىذه القدرات بدرجة عاليةحيث  ،التواصؿ مع المانحيفمجاؿ
 جاء بدرجة متوسطة: يذوال التالي دما عدا البن ،%(66لممجاؿ )

 

 .ترسؿ المؤسسة نشرات دورية عف عمؿ المؤسسة إلى المانحيف -
 

 ثالثا": بناء العالقات مع المانحيف
  د و ، ما عدا البن%(61وبوزف نسبي إجمالي لممجاؿ ) القدرات بدرجة عاليةجاء مستوى ىذه حيث

 بدرجة متوسطة: تجاء ة والتيالتالي

 

 .تعقد المؤسسة اجتماعات دورية مع مانحييا -
وقد جاء ىذا البند غير داؿ  .االستراتيجيةتدعو المؤسسة مانحييا لممشاركة في إعداد خطتيا  -

 سات.المؤس كبير في قدرات ىذا البند لدىإختالؼ مما يشير إلى إحصائيا"، 
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السؤاؿ الفرعي الثالث: ما ىي مصادر التمكيؿ األساسية لممؤسسات األىمية اإلجابة عف  4.2.4
 الفمسطينية؟

 
و لإلجابػػػػة عػػػػف ىػػػػذا السػػػػؤاؿ قػػػػاـ الباحػػػػث بإسػػػػتخراج المتوسػػػػطات الحسػػػػابية لنسػػػػب التمويػػػػؿ لمسػػػػنوات 

، أداة الدراسػػة ضػػمفبحسػػب إجابػػات المؤسسػػات األىميػػة  وذلػػؾ بالنسػػبة لكػػؿ مصػػدر 2016) -7619)
 وؿ التالية توضح ىذه النسب.والجدا

 
 (.2016-2014(: النسب المئوية لمتمويؿ لكؿ مصدر حسب كافة العينة لمسنوات)17.4جدوؿ رقـ )

 
 العاـ

 
قيمة التمكيؿ 

 الكمية 
)مميكف 
 دكالر(

 المجمكع تمكيؿ دكلي تمكيؿ إقميمي تمكيؿ حككمي تمكيؿ محمي تمكيؿ ذاتي

2014 50.27 8.2% 4.9% 0.5% 4.7% 81.8% 100% 

2015 51.59 7.8% 5.3% 0.6% 4.6% 81.3% 100% 

2016 44.19 9.8% 9.5% 0.6% 5.5% 74.6% 100% 

 المتكسط
 

48.68 
 

8.6% 6.5% 0.6% 4.9% 79.2% 100% 

 

%( 12بحػػوالي ) 7618تشػػير البيانػػات فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى تراجػػع قيمػػة التمويػػؿ الكميػػة فػػي العػػاـ 
، كمػػا تشػػير البيانػػات إلػػى أف التمويػػؿ الػػدولي يشػػكؿ 7616و 7619مقارنػػة بمتوسػػط قيمتػػو فػػي العػػاميف 

يشػػكؿ  مصػػادر تمويػػؿ المؤسسػػات األىميػػة الفمسػػطينية، يميػػو التمويػػؿ الػػذاتي الػػذيحجػػـ %( مػػف 2.97)
%(، و يػػأتي .99%(، ثػػـ التمويػػؿ اإلقميمػػي الػػذي يشػػكؿ )896%( والتمويػػؿ المحمػػي الػػذي يشػػكؿ )698)

 %(.698التمويؿ الحكومي في المرتبة األخيرة ويشكؿ )
 

ويػػػؿ الخػػػارجي مػػػا زاؿ المصػػػدر األوؿ مػػػف مصػػػادر تمويػػػؿ المؤسسػػػات األىميػػػة مويػػػرى الباحػػػث أف الت
كمػا أف الػدعـ المحمػي واإلقميمػي ىػو ضػعيؼ فػي تمويػؿ ىػذه  ،كبيػر الفمسطينية التي تعتمد عميو بشػكؿ
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ف غيػػػر ممموسػػػة. كمػػػا يػػػرى الباحػػػث بػػػأف التمويػػػؿ الحكػػػومي فيػػػي تكػػػاد أف تكػػػو  أمػػػا نسػػػبة ،المؤسسػػػات
المؤسسػػات األىميػػة الفمسػػطينية ال تػػزاؿ رىػػف التمويػػؿ الخػػارجي مػػف الػػدوؿ المانحػػة والػػذي يتغيػػر حجمػػو 

األمػر الػذي يفػرض عمػى ىػذه المؤسسػات التوافػؽ  ،لعالميػة واإلقميميػة والمحميػةوفقا" لمتغيرات السياسػية ا
 مع ىذه التغيرات ومع تغيرات أولويات وتوجيات المانحيف.

 
قاـ الباحث بتحميؿ ذلؾ  ،ولمعرفة نسب مصادر تمويؿ المؤسسات األىمية بحسب حجـ تمويؿ كؿ منيا

 .(18.4رقـ )وفقا" لمجدوؿ 
 

-2014(:النسب المئوية لمتمويؿ لكؿ مصدر حسب فئة حجـ التمويؿ لمسنوات )18.4)جدوؿ رقـ 
2016.) 

 
مستكل 
 التمكيؿ

قيمة التمكيؿ  العاـ
 الكمية

)مميكف 
 دكالر(

تمكيؿ 
 ذاتي

تمكيؿ 
 محمي

تمكيؿ 
 حككمي

تمكيؿ 
 إقميمي

 المجمكع تمكيؿ دكلي

 
أقؿ مف 
200 
 ألؼ

2014 3.90 19.7% 13.5% 0.9% 0.6% 65.3% 100% 
2015 3.74 13.5% 9.3% 1.0% 3.6% 57.9% 100% 
2016 3.12 12.9% 7.5% 0.5% 5.5% 73.5% 100% 
 %100 %65.6 %3.3 %0.8 %10.1 %15.4 3.59 المتكسط

200 
 -ألؼ

500 
 ألؼ

2014 5.02 10.9% 20.0% 4.3% 20.7% 44.1% 100% 
2015 4.54 11.3% 22.6% 6.1% 19.0% 41.0% 100% 
2016 4.57 16.4% 16.5% 5.4% 16.4% 45.3% 100% 
18.7 %4.3 %19.7 %12.9 4.70 المتكسط

% 
43.5% 100% 

 
أكثر 
مف 
500 
 ألؼ

2014 42.12 7.6% 3.1% 0.1% 3.2% 86.0% 100% 
2015 43.31 7.3% 3.7% 0.1% 3.4% 85.5% 100% 
2016 35.72 9.1% 4.6% 0.1% 4.4% 81.8% 100% 
 %100 %84.4 %3.7 %0.1 %5.2 %7.6 40.38 المتكسط

 
تشػػير البيانػػات فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى تراجػػع قيمػػة التمويػػؿ بشػػكؿ واضػػح  لممؤسسػػات التػػي تزيػػد قيمػػة 

ألػؼ( بحػوالي  766المؤسسات التي تقؿ قيمة تمويميػا عػف )%( و 18ألؼ( بحوالي ) 666ميا عف )تموي
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، أمػػػػػا بخصػػػػػوص 7616و  7619بالنسػػػػػبة لمتوسػػػػػط قيمتػػػػػو فػػػػػي العػػػػػاميف  7618%( فػػػػػي العػػػػػاـ 16)
 %(. 6ألؼ( فإف قيمة التمويؿ قمت بحوالي ) 666 -ألؼ 766المؤسسات التي قيمة تمويميا ما بيف )

 
زيػد ( مػف مصػادر تمويػؿ المؤسسػات التػي ي%6999كما تشير البيانػات إلػى أف التمويػؿ الػدولي يشػكؿ )

ألػؼ( حيػث يشػكؿ  766تمويميػا عػف ) حجػـقػؿ ألػؼ( يمييػا المؤسسػات التػي ي 666) مويميا عػفت حجـ
ألؼ( بشػكؿ أقػؿ عمػى التمويػؿ  666 – 766تمويميا ما بيف ) حجـ%( وتعتمد المؤسسات التي 8696)

 %( مف مصادر تمويميا. 9296الخارجي حيث يشكؿ )
 

%( .179ألػؼ(، ) 766تمويميػا عػف )حجػـ %( لممؤسسػات التػي يقػؿ 1699أما التمويؿ الػذاتي فشػكؿ )
تمويميػػا حجػػـ %( لممؤسسػػات التػػي 298)ألػػؼ( و 666 – 766تمويميػػا مػػا بػػيف )حجػػـ لممؤسسػػات التػػي 

 ألؼ(. 666أعمى مف )
  

التمويؿ لممؤسسات  الحكومي فقد شكمت نسبة أكبر مف مصادروبخصوص التمويؿ اإلقميمي والمحمي و 
 766تمويميػػا عػػف )حجػػـ قػػؿ مؤسسػػات التػػي يألػػؼ( يمييػػا ال 666 – 766تمويميػػا مػػا بػػيف )حجػػـ التػػي 

 ألؼ(. 666تمويميا أعمى مف )حجـ ألؼ(، ثـ المؤسسات التي 
 

 كما يمي: ،ممؤسسات األىمية بحسب حجـ تمويمياويمخص الباحث نسب مصادر التمويؿ ل
 
 ألؼ( دوالر. 500جـ تمويميا أكثر مف )المؤسسات األىمية التي ح 

مف % 84.4والذي يشكؿ  ىذه المؤسسات ىي األكثر إعتمادا" عمى التمويؿ الخارجي الدولي -
والمحمي ويشكؿ  ،%298واألقؿ إعتمادا" عمى التمويؿ الذاتي الذي يشكؿ  ،حجـ تمويميا

أما بالنسبة لمتمويؿ الحكومي ليذه المؤسسات فيكاد ال  ،%292% واإلقميمي الذي يشكؿ 697
 %.691يذكر ويشكؿ 

 
 ( دوالر. 500 -200المؤسسات األىمية التي حجـ تمويميا ما بيف )ألؼ 

ىذه المؤسسات ىي األقؿ إعتمادا" عمى التمويؿ الخارجي الدولي والذي يشكؿ حوالي  -
التمويؿ الذاتي الذي  وىي تعتمد بنسبة أكبر مف سابقتيا عمى ،مف حجـ تمويميا 43.5%
أما بالنسبة  ،%1692 يشكؿ% واإلقميمي الذي 1.92 ويشكؿوالمحمي  ،%.179 يشكؿ

% مف حجـ 992ومي ليذه المؤسسات فيو األعمى بالنسبة لغيرىا ويشكؿ لمتمويؿ الحك
 تمويميا.
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 ( دوالر. 200المؤسسات األىمية التي حجـ تمويميا يقؿ عف )ألؼ 

% مف 65.6ىذه المؤسسات أيضا" تعتمد عمى التمويؿ الخارجي الدولي والذي يشكؿ حوالي  -
 ،%1699 يا عمى التمويؿ الذاتي الذي يشكؿيوىي تعتمد بنسبة أكبر مف سابقت ،حجـ تمويميا

أما بالنسبة لمتمويؿ الحكومي ليذه  ،%292يشكؿ  % واإلقميمي1691 يشكؿفالمحمي أما 
 مف حجـ تمويميا.فقط % 696ويشكؿ  ضعيؼ جدا" يو أيضا"ات فالمؤسس

 
قػاـ الباحػث بتحميػؿ ذلػؾ  ،ولمعرفة نسب مصادر تمويؿ المؤسسات األىمية بحسػب مقػر عمػؿ كػؿ منيػا

 .(19.4رقـ )وفقا" لمجدوؿ 
 

-2014(:النسب المئوية لمتمويؿ لكؿ مصدر حسب فئة مقر العمؿ  لمسنوات )19.4جدوؿ رقـ )
2016.) 

 
مقر 
 العمؿ

قيمة التمكيؿ  العاـ
 الكمية

 )مميكف دكالر(

تمكيؿ 
 ذاتي

تمكيؿ 
 محمي

تمكيؿ 
 حككمي

تمكيؿ 
 إقميمي

تمكيؿ 
 دكلي

 المجمكع

 
الضفة 
 الغربية

2014 37.23 6.4% 7.1% 0.7% 3.6% 82.2% 100% 
2015 38.39 5.2% 7.1% 0.9% 3.6% 83.2% 100% 
2016 30.59 6.3% 8.4% 0.9% 4.3% 80.1% 100% 
 %100 %81.9 %3.8 %0.9 %7.5 %6.0 35.40 المتكسط

 %100 %92.3 %0.0 %0.1 %1.9 %5.7 8.05 2014 القدس
2015 8.30 5.0% 3.0% 0.2% 0.0% 91.7% 100% 
2016 7.13 7.1% 1.9% 0.1% 2.9% 87.9% 100% 
 %100 %90.6 %1.0 %0.1 %2.3 %6.0 7.83 المتكسط

 
قطاع 
 غزة

2014 4.99 13.5% 0.7% 0.0% 9.3% 76.5% 100% 
2015 4.89 16.5% 1.6% 0.0% 9.8% 70.4% 100% 
2016 6.47 17.9% 1.8% 0.1% 9.0% 71.2% 100% 
 %100 %72.7 %9.4 %0.0 %1.4 %16.0 5.45 المتكسط

 

%( .1بحػػوالي ) 7618التمويػػؿ الكميػػة فػػي العػػاـ  فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى تراجػػع حجػػـ تشػػير البيانػػات
%( فػي 12بحػوالي )لممؤسسات في الضفة الغربيػة و  7616و 7619مقارنة بمتوسط قيمتو في العاميف 

 %( لممؤسسات في غزة. 26زيادة بحوالي )القدس، و 
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فػي جميػع سسات األىمية الفمسػطينية مؤ التمويؿ لممصادر  أعمىأف التمويؿ الدولي يشكؿ ويرى الباحث 
المناطؽ الجغرافية مع تفاوتو بينيا فيو األعمى بالنسبة لممؤسسات في القدس تمييا الضفة الغربيػة ومػف 

فػػي كػػؿ مػػػف الضػػفة الغربيػػة والقػػػدس %( لممؤسسػػػات 8. أمػػا التمويػػؿ الػػػذاتي فقػػد شػػكؿ )ثػػـ قطػػاع غػػػزة
 %( لممؤسسات في غزة. 18)و
 

%( لممؤسسػػات 2.6)تمويػػؿ المؤسسػػات فػػي غػػزة وف مصػػادر %(  مػػ99.فيمػػا شػػكؿ التمويػػؿ اإلقميمػػي )
%( مػف مصػادر 296%( لممؤسسات في القدس. كمػا شػكؿ التمويػؿ المحمػي )691)في الضفة الغربية و

%( لممؤسسات في غزة، 199%( لممؤسسات في القدس و)792بية، )التمويؿ لممؤسسات في الضفة الغر 
% لممؤسسػػات فػػي الضػػفة الغربيػػة 1أقػػؿ مػػف  ألخيػػرة حيػػث يشػػكؿيػػأتي التمويػػؿ الحكػػومي فػػي المرتبػػة او 

 والقدس ولـ يتوفر في قطاع غزة.
 
 ؟أىـ الجيات التمويمية التي قدمت التمويؿ لممؤسسات األىمية الفمسطينيةما ىي ولمعرفة  
 
ومف ثـ  ،قاـ الباحث بجرد قائمة أىـ المموليف بحسب ما جاء في إجابات كؿ مؤسسة في أداة الدراسة 

جيات محمية وجيات  ،جيات إقميمية ،قاـ الباحث بفرزىا حسب مصادرىا وتصنيفيا إلى )جيات دولية
 الجدوؿ التالي يعرض أىـ الجيات المانحة لممؤسسات األىمية الفمسطينية في األعواـ حكومية(. و 

(2014-2016.) 
 

-2014ينية في األعواـ )(: أىـ الجيات المانحة لممؤسسات األىمية الفمسط20.4جدوؿ رقـ )
2016.) 

 
 الجيات الدولية

 
  (Mercy Corp)ميرسي كور

 Save The)مؤسسة انقاذ الطفؿ
Children)  

 االتحاد الدولي لتنظيـ االسرة
 (UNRWA)وكالة غوث الالجئيف 

  (SIDA)سيدا
 مجمس التعاوف االلماني
-UN)ىيئة األمـ المتحدة لممرأة

Women)  

 
  (OXFAM)مؤسسة اوكسفاـ

 الندوة العالمية لمشباب االسالمي
 مؤسسة امرأة ألمرأة السويدية

 مؤسسة جيد الياباف  
 السفارة الصينية لدى دولة فمسطيف
The Catholic Agency for 

Overseas Development 

(CAFOD) 

  (Caritas)كاريتاس فرنسا

 
 مكتب الممثمية النرويجية.
  (IR) مؤسسة االغاثة االسالمية
  (CRS) خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

سكرتاريا حقوؽ االنساف والقانوف 
 الدولي.

 صندوؽ االستجابة االنسانية
 ميدكو انترناشوناؿ

البرنامج االنمائي لألمـ المتحدة 
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 لالغاثة الفرديةالمؤسسة السويدية 
 مؤسسة الباز االسبانية

IREX 

 الحكومة الفرنسية
 الوكالة الفرنسية لمتنمية

 التعاوف اإلسباني
 الممثمية اليولندية

 الحكومة الدينماركية
 بمدية ليماي الفرنسية

 االمريكية MEPIمؤسسة 
 الحكومة الماليزية

  (UPA)النداء الفمسطيني الموحد
مؤسسة وافا الدولية لمتنمية وبناء 

 القدرات
 مؤسسة األديوكيد

 مركز جنيؼ

(UNDP) 
  (Irish Aid)مكتب ممثمية إيرلندا
 بية النرويجيةالمساعدات الشع

 أوفيد -صندوؽ األوبؾ لمتنمية الدولية 
 (WB)البنؾ الدولي 

 الوكالة االمريكية لمتنمي الدولية
(USAID)  

 مؤسسة دروسوس السويسرية
  (EU)االتحاد االوروبي

  (ANERA)مؤسسة أنيرا
 االغاثة السويسرية

 
 الجيات اإلقميمية الجيات المحمية الجيات الحكومية

 الثقافة الفمسطينيةوزارة 
 وزارة شؤوف القدس

 

مركز تطوير المؤسسات 
  (NDC)األىمية

 مؤسسو التعاوف
 بنؾ فمسطيف

 مجموعة االتصاالت الفمسطينية
 لجنة اإلنتخابات المركزية

 صندوؽ اإلستثمار الفمسطيني
 جامعة القدس

 
 

 ىيئة اليالؿ االحمر االماراتي.
الصندوؽ العربي لالنماء االقتصادي 

 واالجتماعي
 منظمة العوف االسالمي

المصرؼ العربي لمتنمية االقتصادية في 
 افريقيا

 بنؾ التنمية االسالمي
 جدة –البنؾ االسالمي لمتنمية 
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 الفصؿ الخامس
 مناقشة نتائج الدراسة

 
 مقدمة 1.5

 
ومناقشتيا ومقارنتيا بنتائج الدراسات يتناوؿ ىذا الفصؿ أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية 

 .اإلضافة إلى التوصياتالسابقة، ب
 

 ممخص نتائج الدراسة 2.5
 

وأثرىا عمى  الفمسطينية نتائج الدراسة حوؿ قدرات تجنيد التمويؿ لممؤسسات األىمية مف خالؿ تحميؿ
بأنو يمكف تمخيص يرى الباحث وباإلضافة الى تحميؿ مصادر تجنيد التمويؿ وحجميا.  ،ياحجـ تمويم

 :وفقا" لما يمي ،نتائج الدراسة
 

أثبتت  حيث ،ياتمويملمؤسسات األىمية عمى حجـ في اىناؾ أثر واضح لقدرات تجنيد التمويؿ  ."أوال
. في المؤسسات األىميةأعمى حجـ التمويؿ  الدراسة أنو كمما إرتفع مستوى قدرات تجنيد التمويؿ كاف

 بيف المؤسسات األىمية مقارنة الفروؽ في قدرات تجنيد التمويؿتحميؿ و بينت النتائج مف خالؿ  كما
 . كاف لدييا مستوى قدرات أعمىكانت لصالح تمؾ المؤسسات التي أف الفروؽ  حجـ التمويؿو 
 

ر المؤسسي، قدرات اإلدارة والتطويمتغيرات الدراسة )قدرات ثانيا". ىناؾ أثر واضح لكؿ متغير مف 
بينت الدراسة أف ( عمى حجـ تمويؿ المؤسسات األىمية، حيث وقدرات بناء العالقات البحث والتواصؿ

تغيرات يشمؿ موتطويرىا بشكؿ شمولي بحيث في تجنيد التمويؿ عمى المؤسسات األىمية بناء قدراتيا 
  .الثالثةالدراسة 

 
حتمت المرتبة و اليا"، ف مستوى قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية كاف عثالثا". إ ا 

، وحمت في المرتبة ث والتواصؿ، ثـ جاءت في المرتبة الثانية قدرات البحء العالقاتاألولى قدرات بنا
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أف مستوى ىذه القدرات كاف بدرجة عالية في  حيث تبيف .ير المؤسسيالثالثة قدرات اإلدارة والتطو 
وقدرات  المؤسسي، قدرات البحث والتواصؿر )قدرات اإلدارة والتطويمتغيرات الدراسة مجاالت  معظـ

المؤسسي مويؿ ضمف قدرات اإلدارة والتطوير ما عدا في مجاؿ تجنيد الت ،المانحيف( بناء العالقات مع
 حيث كاف المستوى بدرجة متوسطة. 

 
)الخارجي( كمصدر رئيسي أوؿ لمتمويؿ  التمويؿ الدوليما زالت المؤسسات األىمية تعتمد عمى  ا".رابع
%( مف مصادر تمويؿ المؤسسات األىمية الفمسطينية، يميو التمويؿ الذاتي الذي 2.97يشكؿ ) حيث

%(، .99الذي يشكؿ )%(، ثـ التمويؿ اإلقميمي 896شكؿ )%( والتمويؿ المحمي الذي ي698يشكؿ )
 %(.698يأتي التمويؿ الحكومي في المرتبة األخيرة ويشكؿ )و 
 

%( مقارنة بمتوسط حجمو في 12بحوالي ) 7618في العاـ  ا". تذبذب حجـ التمويؿ وتراجعوخامس
%( في القدس، فيما إزداد بحوالي 12%( في الضفة الغربية و ).1، بواقع )7616و 7619العاميف 

 %( في قطاع غزة.26)
 
لتقميؿ اإلعتماد عمى الدعـ  ". ما زالت العديد مف المؤسسات األىمية الفمسطينية ال تسعىادسسا

 وال يتوفر لدييا التمويؿ طويؿ األجؿ والتمويؿ المؤسسي. ،الخارجي
 

لدييا ضعؼ في ". في مجاؿ تجنيد التمويؿ تبيف أف العديد مف المؤسسات األىمية الفمسطينية سابعا
وموازنة مخصصة  ،خطة متابعة وتقييـ ،خطط تنفيذية ،إستراتيجيات وسياسات لتجنيد التمويؿير توف

تحميؿ بيئتيا  ،تقييـ واقعيا في تجنيد التمويؿ أف لدييا ضعؼ فيلنشاطات تجنيد التمويؿ. كما 
التمويمية وتحميؿ المتغيرات في بيئة التمويؿ. أما في مجاؿ الموارد البشرية فالعديد مف المؤسسات 

برامج لرفع توفير  ،تمويؿموظفيف ذو خبرة في مجاؿ تجنيد ال فيرتو و تعاني مف ضعؼ في استقطاب 
 ىذا المجاؿ.تستعيف بخبرات مف خارج المؤسسة في  الو  ،كفاءة الموظفيف في تجنيد التمويؿ

 
بنود  ىناؾ مناطؽ ضعؼ في قدرات العديد مف المؤسسات األىمية في عدد كبير مفكما أف سابعا". 

نود التي كاف ىناؾ إختالفات وفي عدد مف الب ،والتي جاءت بدرجة متوسطة ،مجاالت متغيرات الدراسة
 :تمثؿ ضعؼ القدرات في البنود التاليةالمؤسسات األىمية فييا. حيث قدرات كبيرة بيف 

 

 اإلعتماد عمى )شخص/مجموعة أشخاص( والذي قد يؤدي غيابو/ىـ إلى إضعاؼ المؤسسة.عدـ  -
 توفير خطة إلدارة المخاطر وخطط مالية بديمة لمحاالت الطارئة. -
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 ليا. دليؿ إدارة المشاريع، وعدـ توفير خدماتوال برامجالإجراءات موثقة لضماف جودة تنفيذ  ؽيتطب -
 وضعؼ الميارات في كتابة التقارير. توفير نظاـ إلدارة مصادر المعمومات -
المؤسسية مف خالؿ  تقييـ القدرات، تطبيؽ نظاـ لممتابعة والتقييـ، تقييـ الخطة االستراتيجيةاإللتزاـ ب -

 عمؿ المؤسسة. يـ أثريتقبوعدـ اإللتزاـ  جية خارجية
اإلشتراؾ في عضوية الشبكات/ عدـ تطبيؽ خطة لمتنسيؽ/التشبيؾ مع الجيات ذوي العالقة و  -

  التحالفات اإلقميمية والدولية.
 مف يصنع القرار لدىومعرفة  تمويمي احتياجد الجيات المانحة المحتممة لكؿ ىدؼ/ يتحد -

 .المانحيف
 .نظاـ لجمع المعمومات عف المانحيف )مثاؿ: قاعدة بيانات( توفير -
يـ ودعوتيـ جتماعات دورية معإعقد ، نشرات دورية عف عمؿ المؤسسة إلى المانحيف إرساؿ -

 اإلستراتيجية.ة خطالفي إعداد  لممشاركة
 

 

 مناقشة نتائج الدراسة 3.5

 
 األىمية الفمسطينية عمى حجـ تمكيميا.أثر قدرات تجنيد التمكيؿ المؤسسات أكال". 

 
تمويؿ المؤسسات األىمية  لي لقدرات تجنيد التمويؿ عمى حجـأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ أثر عا

ىذا و  ،حيث بينت الدراسة أنو كمما إرتفع مستوى ىذه القدرات كاف حجـ التمويؿ أعمى الفمسطينية،
في أف المؤسسات األىمية عمييا أف تبني وتطور قدراتيا لتزيد  (2012)الجرجاوي، يتوافؽ مع دراسة 

 . أو تحافظ عمى حجـ تمويميا
 

التمويؿ تعزى لمتغيرات الدراسة )قدرات اإلدارة  حجـمتوسطات في كما أشارت النتائج الى وجود فروؽ 
ئج  إلى ، حيث أشارت النتاقدرات بناء العالقات(والتطوير المؤسسي، قدرات البحث والتواصؿ، و 

دراسة ) كوستانتيني وافؽ ذلؾ مع ويت تفاوت ىذه القدرات ما بيف المؤسسات األىمية الفمسطينية،
حيث كاف حجـ التمويؿ أعمى  .ىذه المؤسسات حسب فئاتيا( مف حيث تحميؿ واقع 2015آخروف،و 

 .أعمى ياقدراتلدى المؤسسات التي كانت 
 

فالدراسة شممت  ،موضوع تجنيد التمويؿ بشكؿ شمولي كما تميزت الدراسة عف مثيالتيا أنيا تناولت
قدرات اإلدارة والتطوير المؤسسي والذي اىتـ بالبناء المؤسسي وتقوية العوامؿ الذاتية في ىذه 
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كما شممت قدرات البحث والتواصؿ التي اىتمت  ،المؤسسات ضمف ستة مجاالت تشمؿ البناء المؤسسي
وأخيرا" شممت قدرات بناء  ،الرئيسييف وتحديد أنسب الطرؽ لمتواصؿ معيـبتحديد المانحيف المحتمميف و 

 مانحييفالوتحويؿ المانحيف غير المحتمميف الى مانحييف و  (ىـر المانحيفمفيوـ )العالقات التي اىتمت ب
 مانحييف رئيسييف لممؤسسة.مف ثـ إلىمتكرريف و  إلى مانحيف

   
لفمسطينية عمى مدار سنوات عمميا قامت بتطوير قدراتيا أف المؤسسات األىمية ا الباحث ذلؾويفسر 

مف جية وفي بيئة التمويؿ مف جية  واإلقتصادية وذلؾ لمواكبة التغيرات في البيئة السياسية واإلجتماعية
أخرى. كما أف ىذه المؤسسات كاف عمييا تطوير قدراتيا وذلؾ لزيادة فرصيا في الحصوؿ عمى التمويؿ 

 مبات ذلؾ التمويؿ عند التنفيذ.وعمى اإلستيفاء بمتط
  

 .ىمية الفمسطينيةقدرات تجنيد التمكيؿ المؤسسات األ مستكل". ثانيا
 

بدرجة عالية  كاف قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية أظيرت الدراسة أف مستوى
في جميع متغيرات قدرات تجنيد التمويؿ )اإلدارة والتطوير المؤسسي، البحث والتواصؿ وبناء 
العالقات(، كما جاء مستوى ىذه القدرات بدرجة عالية أيضا" في جميع مجاالت ىذه المتغيرات ما عدا 

متغيرات فاف المستوى مجاؿ تجنيد التمويؿ والذي جاء بدرجة متوسطة. أما في بنود مجاالت ىذه ال
 تنوع في الدرجة بيف عالي ومتوسط ومنخفض.

 
 في بناء قدرتيا لإلستجابة ىاإستمرار  يعود إلى اتسسيذه المؤ العالي لقدرات اليرى الباحث بأف مستوى و 

 بة لمتطمبات المانحيف الدولييفإلستجاكما يعود إلى ا ،لمتغيرات والتحديات في البيئة التي تعمؿ بيا
لى ةالذيف يفرضوف متطمبات جديد يتوافؽ مع  التنافس فيما بينيا عمى التمويؿ، وىذا بشكؿ مستمر، وا 

 .الدراسات السابقة جميع
 

مدى إىتماـ المؤسسات يرتبط ب المؤسسات األىميةالتفاوت في مستوى القدرات بيف أف الباحث كما يرى 
رفعت مف  ر قدراتياالتي إىتمت ببناء وتطوي حيث أف المؤسسات ،وتطوير نقاط ضعفيابتقييـ قدراتيا 
مف  حصمت عمى حجـ تمويؿ أعمى ومف ثـ ،وبالتالي زادت مف فرصيا التمويمية مستوى قدراتيا

يتوافؽ مع دراسة  وىذا. وزيادة فرصيا ، األمر الذي مكنيا مف اإلستمرار في بناء قدراتياغيرىا
 (.2005،)شرؼ
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في المرتبة األولى وىذا يدؿ عمى جاءت األعمى و قدرات بناء العالقات مستوى  كما أظيرت الدراسة أف
البحث أف المؤسسات األىمية الفمسطينية تيتـ بقدرات بناء العالقات بالدرجة األولى، تمييا قدرات 

المرتبة الثانية، وجاءت في المرتبة الثالثة قدرات اإلدارة والتطوير  والتواصؿ وفي التي جاءت في
 يث أف المؤسسات األىمية لدييا مناطؽ ضعؼ في ىذه القدرات.المؤسسي، ح

 
ويفسر الباحث ذلؾ عمى أف المؤسسات األىمية تيتـ بالدرجة األولى بقدرات بناء العالقات، وذلؾ 
بحسب بيئة التمويؿ التي تتأثر فييا فرص الحصوؿ عمى التمويؿ مف المانحيف بالعالقات واإلرتباطات 

باإلضافة إلى طبيعة ومجاؿ عمؿ المؤسسات األىمية وتناسبيا مع أجندات السياسية والحزبية، 
 وتوجيات المانحيف، وىذا يندرج ضمف إستراتيجية اإلستحواذ في تجنيد التمويؿ.

 
كما يرى الباحث أف المؤسسات األىمية تيتـ بالبحث عف المانحييف الجدد والتواصؿ معيـ، وذلؾ لما  

اإلقتصادية والسياسية في بيئة المانحيف، باإلضافة الى التغيرات في تفرضو التغيرات االجتماعية و 
توجياتيـ وأولياتيـ مما يفرض عمى ىذه المؤسسات البحث المستمر عف مانحييف جدد والتواصؿ 

 معيـ، وىذا يندرج ضمف إستراتيجية اإلستقطاب في تجنيد التمويؿ.
 

عمى المؤسسات األىمية تدفعيـ لإلىتماـ بقدرات  يفسر الباحث أف ما متطمبات المانحيف المتزايدةكما 
ف كاف بشكؿ محدود ،اإلدارة والتطوير المؤسسي . األمر الذي يؤدي الى تحسيف صورة حتى وا 

 المؤسسة المينية، وبالتالي زيادة فرصيا في الحصوؿ عمى تمويؿ جدد أو زيادة تمويؿ قائـ.
 
 .الفمسطينيةىمية تجنيد التمكيؿ المؤسسات األمصادر ". ثالثا 
 

وبالرغـ مف المدة الزمنية إال %( مف مصادر تمويميا، 2.97أف التمويؿ الدولي شكؿ )أظيرت الدراسة 
 المؤسسات (، و ىذا يدؿ عمى أف2009ديفوير و ترتير،  )دراسة نتيجة متقاربة مع  أف ىذه النتيجة

ىذا ما سي في تمويميا و أسا ما زالت تعتمد عمى التمويؿ الخارجي كمصدرفي جميع المناطؽ  األىمية
 (.2015آخروف،كوستانتيني و أشارت إليو دراسة )



جي بسبب ضعؼ توفر الدعـ يرى الباحث بأنو بالرغـ مف اعتماد ىذه المؤسسات عمى التمويؿ الخار و 
ساىـ بشكؿ كبير في رفع مستوى قدرات قيمة التمويؿ اإلقميمي، إال أنو الحكومي وتراجع المحمي و 

 .(2012بو البيا ،أ )جرار والمؤسسات األىمية، وىذا ينسجـ مع نتائج دراسة 
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التمويؿ و  %(896شكؿ التمويؿ المحمي )وي ،%(698يشكؿ)التمويؿ الذاتي  كما أظيرت الدراسة أف
عظـ المؤسسات األىمية . ويرى الباحث أف م%(698) فيما يشكؿ التمويؿ الحكومي%(.99اإلقميمي )

لى ما زالت غير قادرة عمى تحقيؽ مشاريع أو أنشطة مدرة لمدخؿ ، ويعود ذلؾ إلى القيود عمى عمميا وا 
 األمر الذي يفسر ضعؼ التمويؿ المحمي أيضا".  ،البيئة االقتصادية الصعبة في مناطؽ عمميا

 
التغيرات السياسية في المنطقة العربية يرى الباحث أف ضعؼ وتراجع التمويؿ اإلقميمي يعود الى كما 

لى القيود المفروضة عمى تحويؿ الدعـ المالي مف الدوؿ العربية. أما بخصوص التمويؿ الحكومي  وا 
 فيرى الباحث أنو ما زاؿ ضعيفا" وال يمثؿ إلتزاـ الحكومة تجاه المؤسسات األىمية.

 
بحوالي  7618ىمية الفمسطينية في العاـ تراجع قيمة التمويؿ لممؤسسات األإلى أشارت الدراسة كما 

في كؿ مف الضفة الغربية  ، حيث تراجعت قيمة التمويؿ7616و 7619%( عف السنوات 12)
الى تراجع قيمة التمويؿ الدولي و تحولو الى مناطؽ أخرى يعود السبب حيث يرى الباحث أف  ،والقدس

%(، 26في قطاع غزة بحوالي ) 7618 فيما إزدادت قيمة التمويؿ في العاـ في المنطقة العربية.
يفسر الباحث ىذه الزيادة إلى زيادة إىتماـ المانحيف بقطاع غزة لما يعانيو مف إزدياد في اإلحتياجات و 

 بسبب الحصار.
 

ىي األكثر  ألؼ( دوالر 500يزيد حجـ تمويميا عف )المؤسسات األىمية التي وأظيرت الدراسة أف 
ويرى  .%298واألقؿ إعتمادا" عمى التمويؿ الذاتي الذي يشكؿ  إعتمادا" عمى التمويؿ الخارجي الدولي

الباحث أف حجـ التمويؿ العالي يتوفر بشكؿ رئيسي مف التمويؿ الخارجي وأف ىذه المؤسسات ال 
 يمكنيا تعويض ذلؾ بالتمويؿ الذاتي في مدة زمنية قصيرة. 

 
ىي األقؿ إعتمادا" ألؼ( دوالر فكانت  500 -200ميا ما بيف )األىمية التي حجـ تمويالمؤسسات أما 

المحمي  ،التمويؿ الذاتي مف سابقتيا عمىوىي تعتمد بنسبة أكبر  الخارجي الدوليعمى التمويؿ 
واإلقميمي. ويرى الباحث أف ىذه المؤسسات ترتكز في مجاؿ عمميا عمى تقديـ الخدمات مثؿ 

 حيث أف فرصيا في تجنيد التمويؿ الخارجي أقؿ بحسب أولويات المانحيف.  ،يريةالجمعيات الخ

 
يضا" تعتمد  ،أألؼ( دوالر  200يقؿ حجـ تمويميا عف )المؤسسات األىمية التي كما أشارت الدراسة أف 

يا عمى التمويؿ الذاتي والمحمي. تعتمد بنسبة أكبر مف سابقتي كما أنيا ،عمى التمويؿ الخارجي الدولي
ويرى الباحث أف ىذه المؤسسات تتمثؿ فرصيا في تجنيد التمويؿ مف المؤسسات األىمية الوسيطة في 

 المحمية.دعـ التمويؿ ومف التبرعات 
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 .ىمية الفمسطينيةالمؤسسات األفي تجنيد التمكيؿ مناطؽ ضعؼ قدرات ". رابعا
 

كانت األىمية المؤسسات  مستوى قدرات تجنيد التمويؿ فيأف الدراسة أظيرت نتائج بالرغـ مف أف 
دارة والتخطيط أف أقؿ مستوى ليذه القدرات تمثؿ في مجاؿ اإل درجة عالية، إال أف الدراسة بينتب

 مجاؿ تجنيد التمويؿ ثـ مجاؿ البرامج وتقديـ الخدمات. اإلستراتيجي،
 

لى إختالفات كبيرة  ،بنود مجاالت ىذه القدراتديد مف العمناطؽ ضعؼ في الدراسة أظيرت حيث  وا 
بيف قدرات المؤسسات األىمية لمعديد مف البنود أيضا". حيث اعتبر الباحث أف ىذه البنود تشكؿ 

 ، والتي يمكف تمخيصيا كما يمي:مناطؽ ضعؼ قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية
 

 والتطوير المؤسسيأوال. قدرات اإلدارة 
 
 عدـ إعتماد المؤسسات عمى شخص أو  حيث كاف ىناؾ ضعؼ في :درات الحوكمة والقيادةق

يؤدي غيابيـ الى إضعاؼ المؤسسة. وتتوافؽ ىذه النتيجة مع مجموعة أشخاص والذي قد 
دى المؤسسات التي تنظر الى أف الحوكمة ل( 2008  )شيخ عميالدراسات السابقة مثؿ دراسة 

 أنيا يسودىا إنعداـ القيادة الديمقراطية التشاركية )سيادة نمط النخبوية(.األىمية ضعيفة، و 
 

  حيث ظير ضعؼ المؤسسات األىمية في موضوع التقييـ  :اإلدارة والتخطيط االستراتيجيقدرات
جية(، المؤسسية مف جية خار  ت، تقييـ الخطة اإلستراتيجية وتقييـ القدرا)تطبيؽ نظاـ متابعة وتقييـ
ويرى الباحث أف خطة إلدارة المخاطر. ي توفير نظاـ إلدارة المعمومات و كما ظير ىناؾ ضعؼ ف

لى نظاـ إدارة لممعمومات لما ليما مف عالقة في  عممية تطوير القدرات بحاجة إلى تقييـ دوري وا 
ات في بيئة ، كما أف التغير نيج بناء القدرات والتعمـ الذي مف المفترض أف تنتيجو ىذه المؤسسات

 العمؿ تتطمب وجود خطة إلدارة المخاطر.
  
  بنظاـ موحد : حيث تبيف أف نقاط الضعؼ تمثمت في عدـ اإللتزاـ البرامج وتقديـ الخدماتقدرات

. باإلضافة المؤسسات، عدـ توفير مسوحات أولية وعدـ تقييـ أثر العمؿ خدماتو  برامجفي تقييـ مل
إجراءات موثقة وعدـ تطبيؽ  ميارات كافية لكتابة التقارير المشاريع،إلى عدـ توفير دليؿ إلدارة 

  .تنفيذاللضماف جودة 
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ويرى الباحث أف ىناؾ ضعؼ واضح في موضوع التقييـ في ىذه المؤسسات وفقا" ليذا البند والبند 
، فإف ىذه السابؽ. وبسبب ضعؼ المؤسسات األىمية في موضوع التقييـ وخصوصا" تقييـ األثر

حتياجات المستفيديف. حيث )أبو  دراسةأشارت  المؤسسات ال تظير إستجابتيا لألولويات الوطنية وا 
الوطنية ودراسة  ولويات التنمويةمج ىذه المؤسسات ال تتماشى مع األبرا( أف خدمات و 2011حماد، 

  فيدة.( في أنيا ضعيفة مف ناحية اإلستجابة إلحتياجات الفئات المست2015آخروف،كوستانتيني و )
 
  تطبيؽ خطط لمتنسيؽ/التشبيؾ مع ظير ضعؼ المؤسسات في  : حيثالعالقات الخارجيةقدرات

ىذا و  في عضوية الشبكات/ التحالفات اإلقميمية والدولية. و في اإلشتراؾ الجيات ذوي العالقة
التشبيؾ بيف ىذه ي اشارت أيضا" الى ضعؼ التنسيؽ و ( الت2008)شيخ عمي، يتوافؽ مع دراسة 

 المؤسسات.
 

  توفير خطط مالية بديمة لمحاالت الطارئة وىي جزء حيث تمثؿ الضعؼ في : اإلدارة الماليةقدرات
مف خطة إدارة المخاطر التي ظير ضعؼ المؤسسات في توفيرىا. حيث أف التغيرات في بيئة 

أف وذلؾ ألىيمتيا في موضوع تجنيد التمويؿ. حيث  العمؿ تتطمب وجود خطة إلدارة المخاطر،
المؤسسات  تمويؿ وبيف بيف اإلدارة المالية عالقةال ( أشارت إلى أىمية2005)شرؼ، دراسة 
 األىمية.

 
  يد التمويؿ، خطط )إستراتيجية لتجن حيث تمثؿ الضعؼ في عدـ توفير: تجنيد التمويؿقدرات

ىذه  موازنة خاصة لنشاطات تجنيد التمويؿ(، كما أفتنفيذية سنوية، خطة متابعة وتقييـ و 
ؿ طويؿ يتوفر لدى معظميا تموي والتقميؿ اإلعتماد عمى الدعـ الخارجي، المؤسسات ال تسعى إلى 

كما أشارت النتائج أف أغمب ىذه  (.2012)الجرجاوي، ىذا يتطابؽ مع نتائج دراسة االجؿ. و 
المؤسسات ال يوجد لدييا موظفيف تقع تحت مياميـ مسؤوليات تجنيد التمويؿ، ال تستقطب 

فيف ذو خبرات في ىذا المجاؿ، ال تستعيف بخبرات فنية مف خارج المؤسسة، و أنيا ال توفر موظ
)الجرجاوي، رجت بو توصيات دراسة ىذا ما ختجنيد التمويؿ، و في  موظفيفبرامج لرفع كفاءة ال

2012.) 
 

 ثانيا". قدرات البحث والتواصؿ
 

صنع معرفة مف يو  تمويمي احتياجالجيات المانحة المحتممة لكؿ ىدؼ/ د يتحدحيث تمثؿ الضعؼ في 
نظاـ لجمع المعمومات عف المانحيف )مثاؿ: قاعدة  . إضافة إلى الضعؼ في توفيرالقرار لدى المانح
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رساؿ  بيانات( . ويرى الباحث أىمية ذلؾ في رفع نشرات دورية عف عمؿ المؤسسة إلى المانحيفوا 
 التمويؿ وتحديد المجاالت التي يمكف توفير الدعـ ليا بحسب كؿ مانح.كفاءة عممية تجنيد 

 
 ثالثا". قدرات بناء العالقات

 
ومشاركتيـ في إعداد الخطة اإلستراتيجية.  وتمثؿ الضعؼ في عقد اإلجتماعات الدورية مع المانحيف

األمر الذي مف  ،ويرى الباحث أىمية ذلؾ في ضرورة مشاركة المانحيف في رسـ التوجيات واألولويات
 شانو تعزيز العالقة مع المانحيف.

 
 التكصيات 4.5

 
 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج توصي بما يمي:

 
أف تنظر المؤسسات األىمية الفمسطينية إلى مفيوـ قدرات تجنيد التمويؿ بشكؿ شمولي وفقا" لبنود  .1

البحث والتواصؿ وقدرات بناء  )قدرات اإلدارة والتطوير المؤسسي، قدراتمجاالت المتغيرات 
 وتعزيز فرصيا التمويمية. ياحجـ تمويم ( لما ليا أثر واضح عمىالعالقات

 
 ،اإلعتماد عمى التمويؿ الخارجي )الدولي( وزيادة إىتماميا بالتمويؿ الذاتي تسعى إلى تقميؿأف  .7

بسبب تذبذب التمويؿ  ألثر ذلؾ عمى استدامتيا ،ويؿ طويؿ األجؿ والتمويؿ المؤسسيالتموتوفير 
ولما يفرضو التمويؿ الخارجي مف أجندة ال تتوافؽ مع  الخارجي وارتباطو بالتغيرات السياسية.

 الخطط الوطنية وال تنسجـ مع إحتياجات الفئات المستيدفة.

 
رسالة وميمة المؤسسة  تحقيؽ ىيتجنيد التمويؿ  الغاية مفأف تنظر المؤسسات األىمية إلى أف  .2

وأف تبتعد عف التنافس السمبي بينيا. عمى أف تقوـ بتطوير  ،إلحتياجات فئاتيا المستيدفةوفقا" 
 برامجيا و خدماتيا وفقا" لتقييـ أثر عمميا.

 
، وذلؾ باإلعتماد عمى أف تيتـ المؤسسات األىمية بتطوير قدراتيا في تجنيد التمويؿ بشكؿ دوري .9

 .مصداقيةالتقييـ الذاتي والتقييـ مف جية خارجية ذات 
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 في بناء قدراتيا لإلستجابة لمتغيرات والتحديات في بيئتيا التمويمية المؤسسات األىمية  أف تستمر .6
اإلطالع الدوري عمى الدراسات والتقارير التي تيتـ مف خالؿ دراستيا وتحميميا ومف خالؿ 

 .بموضوع تجنيد التمويؿ

 
تطوير قدراتيا في تجنيد التمويؿ في القضايا كما يوصي الباحث بأف تقوـ المؤسسات األىمية ببناء و 

 التالية:
 
عمى شخص أو واإلبتعاد عف اإلعتماد عمى  ،تعزيز مبادئ الحوكمة والقيادة الديمقراطية التشاركية .1

 .مجموعة أشخاص والذي قد يؤدي غيابيـ الى إضعاؼ المؤسسة

 

لذلؾ عمى مستوى المؤسسة )تقييـ التركيز عمى بناء القدرات في المتابعة والتقييـ وتوفير نظاـ  .7
توفير الخطة اإلستراتيجية وتقييـ أثر عمؿ المؤسسة( وعمى مستوى المشاريع والبرامج والخدمات )

 .(تنفيذالإجراءات موثقة لضماف جودة تطبيؽ دليؿ إلدارة المشاريع و 

 
 ة المعمومات.دار إلنظاـ وتوفير  نيج بناء القدرات والتعمـاعتماد  .2

 
في عضوية الشبكات/  اإلشتراؾو  لمتنسيؽ/التشبيؾ مع الجيات ذوي العالقةتطبيؽ خطط  .9

 التحالفات اإلقميمية والدولية.

 
)إستراتيجية لتجنيد التمويؿ، خطط تنفيذية سنوية،  توفير مف خالؿ تجنيد التمويؿقدرات تطوير  .6

ميـ موظفيف تقع تحت ميا نة خاصة لنشاطات تجنيد التمويؿ(، وتوفيرخطة متابعة وتقييـ ومواز 
بخبرات فنية  ةنفيف ذو خبرات في ىذا المجاؿ، اإلستعاستقطب موظمسؤوليات تجنيد التمويؿ، ا

 تجنيد التمويؿ.في  موظفيفبرامج لرفع كفاءة الر يتوفؤسسة، و مف خارج الم

 
 تمويميإحتياج لجيات المانحة المحتممة لكؿ اد يتحدتطوير قدرات البحث والتواصؿ مف خالؿ  .8

عف نظاـ لجمع المعمومات  ييـ. وتوفيرصنع القرار لدمعرفة مف ي، و ودراسة متطمباتيـ وأولوياتيـ
 .ورية عف عمؿ المؤسسةنشرات دوتزويدىـ ب المانحيف

 
ومشاركتيـ في إعداد الخطة  عقد اإلجتماعات الدورية معيـ تعزيز العالقة مع المانحيف مف خالؿ .2

 يات واألولويات.اإلستراتيجية وفي رسـ التوج
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 المصادر كالمراجع
 
 لعربيةمراجػع اال
 

 ( .2011أبو حماد، ف): أثره عمى التنمية السياسية ي لممؤسسات األىمية الفمسطينية و التمويؿ األىم
 )دراسة ميدانية(، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، فمسطيف. 2010-2000في قطاع غزة 

 المجتمع المدني و التحوؿ الديمقراطي في فمسطيف، المؤسسة الفمسطينية  (:1.66. )أبو عمرو، ز
 فمسطيف. مواطف، راـ اهلل، -يمقراطيةلدراسة الد

 في قطاع غزة بعد  9..1نظرة تحميمية لمعمؿ األىمي منذ عاـ (: 7668ـ. ) ،أبو رمضاف
جامعة  ،دراسات التنمية برنامج ،رسالة ماجستير، اإلنسحاب، دراسة تقييمية لمواقع ورؤية مستقبمية

 فمسطيف. ،راـ اهلل ،بيرزيت

 (: مجموعة دراسات عف دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ توصيات 7662سكوا )األ
المؤتمرات العالمية وفي متابعتيا خالؿ عقد التسعينات مف القرف العشريف: نحو مدونة سموؾ 

ا،  المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي االسكو  -المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 .7662االسكوا، نيويورؾ،األمـ المتحدة،  -آسيا

  (: قياس و تطوير رأس الماؿ اإلجتماعي لدى مؤسسات المجتمع المدني الفمسطينية 7617)أريج
 القدس.، االبحاث التطبيقية العاممة في قطاع الديمقراطية و الحوكمة، معيد

 ( 7612أماف :)المجتمع المدني لألطراؼ الرسمية في تطبيؽ اتفاقية األمـ المتحدة  مشاركة
 ف أجؿ النزاىة و المسائمة.اإلئتالؼ م ،"لمكافحة الفساد، في فمسطيف نموذجا

 ( .7666بشارة، ع:) دراسة نقدية )مع إشارة إلى المجتمع المدني العربي(، -المجتمع المدني 
 .نيةمركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثا

 ( دور المنظمات األىمية في بناء المجتمع المدني7667بيساف :)،  ،مركز بيساف لمبحوث واإلنماء
 فمسطيف. ،راـ اهلل

 ( اإلطار اإلستراتيجي لتطوير قطاع المؤسسات االىمية الفمسطينية 2114تطوير :)2113-
  فمسطيف. ،الراـ ،الثانية، مركز تطوير المؤسسات األىمية الفمسطينية ، الطبعة2112

 ( 2113تطوير:) نية في عمميات التخطيط القطاعي مشاركة المنظمات غير الحكومية الفمسطي
 الوطني، مركز تطوير المؤسسات األىمية الفمسطينية، الراـ، فمسطيف.و 

 سطينية، المؤسسات الفمسطينية غير (: مركز تطوير المؤسسات األىمية الفم2111)طوير ت
فرص التعاوف والشراكة، مركز تطوير المؤسسات األىمية الفمسطينية،  -الحكومية والقطاع الخاص

 الراـ، فمسطيف.
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 واقع التمويؿ الخارجي لممنظمات األىمية العاممة في محافظة راـ  ،سائد ،ذياب و أبو بياء ،جرار
 ،رسالة ماجستير ،الدوافع، المعّوقات، سبؿ تحفيز الممّوليف، االثراهلل والبيرة في الضفة الغربية: 

 .7617،جامعة النجاح

 ( .2012الجرجاوي، ط) : أثر القدرات الفنية لدى إدارة المنظمات غير الحكومية عمى تجنيد
 الجامعة اإلسالمية، فمسطيف. رسالة ماجستير،األمواؿ، 

 الخارجي لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية في تتبع الدعـ (: 2009ترتير، ع. )و  ، ج.ديفوير
ـ(، معيد أبحاث السياسات االقتصادية 2112 – 1111الضفة الغربية و قطاع غزة خالؿ الفترة )

 ركز تطوير المؤسسات األىمية.مو  )ماس(

 سطفاف، س. وماىر، ع. )كوستانتيني (: دراسة مسحية تحميمية لمنظمات المجتمع 2015، ج. وا 
 تحديث، اإلتحاد األوروبي. -مسطيفالمدني في ف

 ( .سطفاف، س. وماىر، ع (:: دراسة مسحية تحميمية لمنظمات المجتمع 2011كوستانتيني، ج. وا 
 المدني في فمسطيف، اإلتحاد األوروبي.

 فعالية التمويؿ و اإلعتماد عمى الذات في مناطؽ الصراع: دراسة حوؿ  (:2008، ز. )سابيال
تدابير المموليف وعالقتيا بالتنمية اإلقتصادية الفمسطينية في مرحمة ما بعد أوسمو، رسالة 

 تير، جامعة جالسكو، بريطانيا.ماجس
 ( .2005شرؼ، ج :)غزة  قطاع يف األىمية لممؤسسات التمويؿ استمرار عمى المالية الرقابة أثر

 الجامعة االسالمية، فمسطيف. "دراسة ميدانية"، رسالة ماجستير،
  دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في  :(2008عمي، ف. )شيخ

 .طيففمس فمسطيف، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،
 2112(: تعداد المنظمات غير الحكومية الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 2112) ماس ،

 .فمسطيف ،راـ اهلل ،ياسات اإلقتصادية الفمسطينيأبحاث السمعيد 

 ( 7661ماس :) عالقات المنظمات غير الحكومية الفمسطينية فيما بينيا ومع السمطة الوطنية
 فمسطيف. ،راـ اهلل السياسات اإلقتصادية الفمسطيني،معيد أبحاث  ،الفمسطينية والمموليف

  واقع الحكـ واإلدارة في الجمعيات أوراؽ تقييـ رصد بعنواف:  (:2111) السياسات العامةمعيد
 فمسطيف. راـ اهلل، ،والييئات األىمية الفمسطينية

 ( 2..1مواطف:) المؤسسة الفمسطينية لدراسة  النظاـ السياسي الفمسطيني بعد أوسمو، مواطف
 لديمقراطية، الطبعة الثانية، راـ اهلل، فمسطيف.ا

 ( 7662وئاـ :)بيت لحـ، فمسطيف.مركز وئاـ الفمسطيني،  ،المجتمع المدني و الديمقراطية 
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 المالحؽ
 

 ( االستبانة.1ممحؽ )
 

 اساهللا   حمج   حٌا

 ا م ب  ندس
 م هد  تامٌب  مستد مب
 ا ا مج  م استٌ فًاا ء  مؤسس تو  تامٌب  اش ٌب

 
 .ٌج محت م  مؤسس ت اليلٌب  فلسطٌاٌب  سٌد ت/  س دة 



ستا اب.  مش  كبفًت ائب ال  موضوع:


   أ اوأجتكوجأمو كااأفضلح ل
 

أثرىا ي المؤسسات األىمية الفمسطينية و يقوـ الباحث بإجراء دراسة بعنواف : " قدرات تجنيد التمويؿ ف
، وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الصباغإشراؼ الدكتور عبد الوىاب تمويميا " وب عمى

ستبانة الماجستير في "بناء المؤسسات والتنمية البشرية "، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد صممت ىذه اإل
 ومصادر التمويؿ األساسية. قدرات تجنيد التمويؿ لممؤسسات األىمية الفمسطينية مستوىلمعرفة 

 
عممًا بأف المعمومات  ،واتجاىاتكـ حوؿ فقراتيا بكؿ دقة يعكس مواقفكـآمميف تعاونكـ واىتمامكـ بما 

.ستكوف ألغراض البحث العممي ولف تستخدـ في اية أغراض أخرىو الواردة سرية 



ٌ اى  تو صلمع  ا حث:، دأٌب ستفس   ت دٌكافًح لواو

اض لاا  ٌج

mail.comnj.icud@g 

0597183003 

0569300897

 

 

mailto:nj.icud@gmail.com
mailto:nj.icud@gmail.com
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-:  مؤسسباٌ ا تعجأوال":

 القياس المتغير الرقم

.................................................... اسـ المؤسسة  .1

.................................................... عنكاف مقر المؤسسة  .7

.................................................... سنة تأسيس المؤسسة  .2

 .................................................... سنة تسجيؿ المؤسسة   .9

.................................................... قطاع/ مجاؿ عمؿ المؤسسة  .6

المناطؽ الجغرافية التي تغطييا برامج/   .8
 المؤسسةخدمات 

 غزة □القدس     □الضفة الغربية        □

منطقة جغرافية معينة ،حدد ذلؾ ......................... □

  2017مكازنة المؤسسة لمعاـ   .2

  عدد المكظفيف في المؤسسة   .6

  عدد أفراد طاقـ تجنيد التمكيؿ  ..

  عدد المتطكعيف  .16



-:  مؤسسبمص د تموٌلاٌ ا تعجث اٌ ":

 القيمة بالدكالر المصدر
2014 2015 2016 

    تمكيؿ ذاتي

    قطاع خاص(تمكيؿ محمي )أفراد ك 

    تمكيؿ محمي حككمي

    تمكيؿ خارجي إقميمي )الدكؿ العربية(

    تمكيؿ خارجي دكلي

    المجمكع
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-: لمؤسسب  اه ت  تموٌلٌباٌ ا تعجث  ث ":

   2016-2014لممؤسسة في االعكاـ  ما ىي أىـ الجيات التمكيمية
 قيمة التمكيؿ اسـ الممكؿ

  

  

  

  

  

 

بفن  ت الستا ا  ا  ":

-:اما سا ًمجواهباظ كواهفً  م اع  ذيت ش  ة ٌ اىوضع

 المقياس الفقرة الرقم

 أكال:  اإلدارة ك التطكير المؤسسي

 دائما" غالبا" أحيانا" نادرا" أبدا" الحوكمة و القيادة . أ

  هٌئزز ت ليلٌززب  ززامؤسسززبانزز اوج  ام ٌزز ت  وٌ ٌززبوتلتزز ا   1

7666(   ا1 

     

     تتااى  مؤسسب  مو ثٌق  دو ٌب  و صباما لعمله  7

توضزززح  مؤسسزززبمهمتهززز  لس سزززٌبفزززًماززز لعملهززز  لاهززز ت2

  موتلفب

     

     ما التعمله تلت ا  مؤسسباأيد فه فًامٌع 9

     تطاق  مؤسسبآ ٌ ت ضم جامط  مش  كبفً ٌ دة  مؤسسب 6

     ت     مؤسسبمش  كب  اه تذوي   ال بفًما لعمله  8

     ٌاو طأعض ءمالس إلد  ةفًعمل  مؤسسب2

الت تمززد  مؤسسززبعلززى شززو /ماموعبأشززو  ( ززدٌززؤدي 6

 ض  ف  مؤسسب ٌ اها  ى

     

     ت     مؤسسبمش  كب  هٌئب    مبفًأاشطته  .

     تلت ا  مؤسسباإا  ء تموثنب ضم جا  يته  16

     ٌاظ   ماتمعاإٌا اٌب  مل  مؤسسب 11
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 المقياس الفقرة الرقم

 دائما" غالبا" أحيانا" نادرا" أبدا"اإلدارة و التخطيط اإلستراتيجي . ب

      ا  ء ت د  ٌبموصصب ما لعمله توف   مؤسسب17

تزززوف   مؤسسزززبيٌكزززلتاظٌمزززًٌحزززدد  صزززالحٌ ت مسزززتوٌ ته  12

 إلد  ٌب

     

     ت     مؤسسباهجاا ء  ند  تفًما لعمله  19

     ت مل  مؤسسبعلىضم جمش  كب  موظفٌجفًتطوٌ عمله  16

     توف   مؤسسبوطب تطوٌ  د  ت  موظفٌج 18

     تلت ا  مؤسسباتنٌٌاأد ءموظفٌه 12

     تطاق  مؤسسباظ ا لمت ا بو  تنٌٌافًعمله  16

     توف   مؤسسبوطب ست  تٌاٌب  مله  .1

     اتنٌٌا  وطب الست  تٌاٌب  مؤسسبلت ات 76

 إلست  تٌاٌب لمؤسسزبمزع  وطزط  تاموٌزب لسزلطبتتو فق  وطب 71

  فلسطٌاٌب

     

     ٌواد دى  مؤسسباظ اموثق أل شفب 77

     ٌواد دى  مؤسسباظ اإلد  ةمص د   م لوم ت72

     توف   مؤسسبوطبإلد  ة  مو ط 79

     و  اٌبتنوا  مؤسسباتنٌٌا د  ته   مؤسسٌبمجواللاهب76

تمتلك  مؤسسبم وازبفزًأاظمتهز تزتالئامزع ٌز دة/تنلٌ حازا78

تموٌله 

     

 دائما" غالبا" أحيانا" نادرا" أبدا"ج. البرامج و تقديم الخدمات

     ودم ته  ٌ دةتوصصه فًما لا  ماه وت     مؤسسب72

عملهزز ا  من  اززبمززعت زز    مؤسسززبمٌ تهزز   تا فسززٌبفززًمازز ل76

  مؤسس ت  شاٌهب

     

     توف   مؤسسبد ٌل د  ة  مش  ٌع ا  ماه /ودم ته .7

     تلت ا  مؤسسبااظ اموحد تنٌٌاا  ماه /ودم ته 26



125 
 

 المقياس الفقرة الرقم

تطاززززززق  مؤسسززززززب ازززززز  ء تموثنززززززب ضززززززم جاززززززودةتافٌززززززذ 21

ا  ماه /ودم ته 

     

     تستاٌبا  مج/ودم ت  مؤسسبإلحتٌ ا ت  فئ ت  مستهدفب 27

     تلت ا  مؤسسبا  حصولعلىتغذٌب  ا بمجمستفٌدٌه  22

 ازل  ازدء(Baseline Survey)تزوف   مؤسسزبمسزوح تأو ٌزب 29

عمله اتافٌذ

     

     تنوا  مؤسسباتنٌٌاأث عمله  26

       مؤسسب  كف ء ت  فاٌب  ال مب ما لعمله ٌمتلكط  ا 28

     ٌمتلكط  ا  مؤسسب  ند ةعلىتطوٌ ما لعمله  22

ٌمتلكط  ا  مؤسسبمه   تك فٌب كت اب  تن  ٌ حسبمتطلا ت26

  م احٌج

     

 دائما" غالبا" أحيانا" نادرا" أبدا" د. العالقات الخارجية 

       مؤسسبصفحب  كت واٌبتوضحما لعمله توف .2

     تمتلك  مؤسسبشاكبعال  تتس عدي فً  ت وٌج  مله 96

     ت مل  مؤسسبعلىتوسٌع  عدة  مؤٌدٌجو  د عمٌج ه  91

     تلت ا  مؤسسبااش م لوم تتضمجشف فٌته  97

     عمله ضمج لط   متاوعبتنوا  مؤسسبااش مو ددع ئٌبعج 92

     تستفٌد  مؤسسبمجوس ئل إلعالافً  ت وٌج  مله 99

     تشت ك  مؤسسبفًعضوٌب  شاك ت/  تح  ف ت  محلٌب 96

     تشت ك  مؤسسبفًعضوٌب  شاك ت/  تح  ف ت إل لٌمٌب 98

       دو ٌبتشت ك  مؤسسبفًعضوٌب  شاك ت/  تح  ف ت 92

     تطاق  مؤسسبوطب لتاسٌق/  تشاٌكمع  اه تذوي   ال ب 96

     تشت ك  مؤسسبفًحمالت  ما ص ةذ ت  صلباما لعمله  .9

ت مل  مؤسسبعلزىتنوٌزبعال تهز اأصزح ب  نز    لتزأثٌ علزى66

  سٌ س ت    مب
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عال تهزززز مززززع  اهزززز ت  حكومٌززززبت مززززل  مؤسسززززبعلززززىتنوٌززززب 61

  فلسطٌاٌب

     

 دائما" غالبا" أحيانا" نادرا" أبدا"  ه. اإلدارة المالية 

     توف   مؤسسب ا  ء تم  ٌبموصصب  مله  67

     توف   مؤسسباظ امح ساب  كت واًإلا  ء ته   م  ٌب 62

     توف   مؤسسبمو  ابساوٌباشكلدو ي 69

تنوا  مؤسسبامن  اب  تنز  ٌ   م  ٌزب  ف لٌزبمزع  مو  ازباشزكل 66

دو ي

     

ٌتااش   تن  ٌ   م  ٌب  مد نبضمجعدةوس ئلتضمجوصزو ه  68

لكا عددممكج

     

     تطاق  مؤسسب ا  ء ت ل   اب  م  ٌب 62

     توف   مؤسسبوططم  ٌبادٌلب لح الت  ط  ئب66

تحزز    مؤسسززبعلززىأجتكززوجكلفتهزز   تشززغٌلٌبما فسززبأمزز ا.6

  م احٌجمن  ابا  مؤسس ت  شاٌهب

     

 دائما" غالبا" أحيانا" نادرا" أبدا"و. تجنيد التمويل

     توف   مؤسسبسٌ س ت تااٌد  تموٌل 86

     توف   مؤسسب ست  تٌاٌب تااٌد  تموٌلاشكلمكتوب 81

تزززز تاط ليزززززد ف  تموٌلٌزززززب تااٌززززد  تموٌزززززلاأيزززززد ف  وطزززززب 87

 إلست  تٌاٌب

     

تحتوي ست  تٌاٌبتااٌد  تموٌلعلىوططتافٌذٌبساوٌب 82



     

 ،  ضز ف،  فًتااٌزد  تموٌزل انز ط  نزوةتحلل  مؤسسبو   ه 89
  ف  و  مو ط (

     

 إلعتمزز دعلززى  زززدعا  وزز  اًضزززمجتسزز ى  مؤسسززب تنلٌزززل 86

 ست  تٌاٌته 

     

     تطاق  مؤسسبوطبمت ا بوتنٌٌاإلست  تٌاٌبتااٌد  تموٌل 88
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 ززد ته علززى السززتا اب لتغٌزز  تفززًاٌئززباتنٌززٌا  مؤسسززبواتنزز 82

 احٌج  م

     

ٌتااا ء د ة  مؤسسبعلى ستٌف ءمتطلا ت  م احٌج 86



     

     توص   مؤسسبمو  ابو صب اش ط تتااٌد  تموٌل .8

     تس عدأيد ف  مؤسسبعلىتااٌد  تموٌل 26

     ٌس عدما لعمل  مؤسسبعلىتااٌد  تموٌل 21

     ساو ت(2ٌتوف  دى  مؤسسبتموٌلطوٌل الال الٌنلعج 27

      (Core funding)ٌتوف  دى  مؤسسبتموٌلمؤسسً 22

     ٌواد دى  مؤسسبف ٌق تااٌد  تموٌل 29

ٌوادموظفٌجتنزعتحزتمهز مهامسزؤو ٌ تتااٌزد  تموٌزلاشزكل 26

مكتوب

     

     تستنطب  مؤسسبموظفٌجذووا  تفًتااٌد  تموٌل 28

تسزت ٌج  مؤسسزز تاوازز  تفاٌزبمززجوزز  ج  مؤسسزبفززًعملٌززب 22

  تموٌلتااٌد

     

     تااٌد  تموٌلفًموظفٌجٌواد دى  مؤسسبا  مج  فعكف ءة   26

     ف ٌقتااٌد  تموٌل دٌه  مند ةعلىكت ابمنت ح ت  مش  ٌع .2

ف ٌقتااٌزد  تموٌزل دٌزه  منزد ةعلزىكت ازبمنت حز ت  مشز  ٌع 66

ا  لغب إلاالٌ ٌب

     

 التكاصؿثانيا": البحث ك 

 دائما" غالبا" أحيانا" نادرا" أبدا"البحث عن المانحين . أ

      اشكلدو ي عالا ت  ممو ٌجمؤسسبتت اع   61

ٌواد دى  مؤسسزباظز ا امزع  م لومز تعزج  مز احٌج مثز ل: 67

  عدةاٌ ا ت(

     

     تنوا  مؤسسباد  سبأو وٌ ت  م احٌج 62
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     امن  ابا  ماه وودم ته معأو وٌ ت  م احٌجتنوا  مؤسسب 69

     تنوا  مؤسسباد  سبمتطلا ت  م احٌج 66

     تنوا  مؤسسباد  سبم  ٌٌ  إلوتٌ   دى  م احٌج 68

     تنوا  مؤسسبام  فبمجٌصاع  ن    دى  م احٌج 62

 كززليززدف/ حتٌزز جتحززدد  مؤسسززب  اهزز ت  م احززب  محتملززب 66

تموٌلً

     

      تنوا  مؤسسبا  احثعجمص د متاوعب لتموٌل .6

      تستودا  مؤسسب  وس ئل  تكاو واٌبفً  احثعج  م احٌج 6.

 دائما" غالبا" أحيانا" نادرا" أبدا"التواصل مع المانحين . ب

  تموٌزززلعازززدتزززوف   مؤسسزززب  وثززز ئق  د عمزززب متطلاززز تتااٌزززد 1.

  تو صلمع  م احٌج

     

      تنوا  مؤسسبا  ت وٌج ا  ماه وودم ته  دى  م احٌج 7.

     تستودا  مؤسسب  وسٌلب  ما ساب لتو صلاحسبكلم اح 2.

        ى  م احٌجدو ٌبعجعمل  مؤسسب  تاشمؤسسب   سلت 9.

  و صززبازز إلعالجعززج  فزز  تشزز  ك  مؤسسززبفززً لاشززطب 6.

  تموٌلٌبمج  م احٌج

     

     تش  ك  مؤسسبفًو ش   مل لت  فعلىسٌ س ت  م احٌج8.

تسزززتفٌد  مؤسسزززبمزززجعضزززوٌته فزززً  شزززاك ت/  تح  فززز تفزززً 2.

  تو صلمع  م احٌج

     

       تو صلمع  م احٌجفًه شاكبعال  تتستفٌد  مؤسسبمج 6.

ت كزز   مؤسسززبعلززى ازز   أيززامزز ٌمٌ يزز عاززد  تو صززلمززع ..

  م احٌج



     

  



129 
 

 ثالثا": بناء العالقات

 دائما" غالبا" أحيانا" نادرا" أبدا"بناء العالقات مع المانحين

      م احٌه  اتم ع تدو ٌبمعمؤسسبت ند   166

     امصد  ٌته تهتا  مؤسسبااا ءثنب  م احٌج 161

     تهتا  مؤسسباصو ته   مهاٌبأم ا  م احٌج 167

     تدعو  مؤسسبم احٌه  لمش  كبفً عد دوطته  إلست  تٌاٌب 162

تش  ك  مؤسسب  تن  ٌ   دو ٌب ك فب  ا  مج/  ودم تمزعك فزب 169

 م احٌه 
     

       م احٌه تلت ا  مؤسسبااظ اشك وتندٌ  166

      تدعو  مؤسسبم احٌه   ىحضو أاشطته    ئٌسٌب 168

     تدعو  مؤسسب  م احٌج  ٌ  ة  مستفٌدٌجمجا  ماه /ودم ته  162

      تظه   مؤسسباا ح ته  لم احٌج 166

      تلت ا  مؤسسبا  مش  كبفً لاشطب  تًٌاظمه م احٌه  .16

  مؤسسزززباززز  ت كٌ علزززى ليزززد ف  مشزززت كباٌاهززز وازززٌجتهزززتا 116

م احٌه 

     

     ت ك   مؤسسبعلىتندٌاطلا ت لتموٌلطوٌل لال م احٌه  111

ت كزز   مؤسسززبعلززىتنززدٌاطلازز ت لتموٌززل ٌزز   منٌززدااشزز ط ت 117

محددة  ىم احٌه 

     

     اهدفتك   / ٌ دةتموٌله ت ك   مؤسسبعلى إليتم اام احٌه  112

أية معمكمات أخرل تكدكف إضافتيا: 
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.............................................................................................. 

 انتيت  االستبانة
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 ( أسماء محكمي االستبانة2ممحؽ )
 

 اسـ المحكـ
 

 مجاؿ العمؿ المؤسسة

 مستشار  (CRS)خدمات اإلغاثة الكاثكليكية  د. عيسى عالف 
 مدير العمميات (CRS)خدمات اإلغاثة الكاثكليكية  رائد أبك ردينة . أ

 مدير تنفيذم (NDC)مركز تطكير المؤسسات االىمية  غساف كسابرة . أ

 مدير كحدة التطكير القطاعي (NDC)مركز تطكير المؤسسات االىمية  أ. عالء غالييني
 منسؽ البكابة اإللكتركنية )مصادر(  (NDC)مركز تطكير المؤسسات االىمية  أ. حسف حمارشة

 مستشارة  فنية مؤسسات دكلية ك محمية أ. أريج دعيبس 
 مستشار مالي مؤسسات دكلية ك محمية أ. باجس بترك

 مدير تنفيذم جمعية مسرح الركاد د. عبد الفتاح أبك سركر
 مدير تنفيذم مؤسسة األفؽ لمتنمية د. محمد الفرارجة
 عميد كمية التمريض جامعة الخميؿ د. حسيف جباريف
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 )أ( الجداكؿفيػرس 

 الصفحػة الجدكؿعنكاف    الرقـ

 14 تحلٌلو  ع  مؤسس ت ليلٌب  فلسطٌاٌب 1.2

 19 .2008و 1999،2006مصادر تمويؿ المؤسسات األىمية الفمسطينية في األعواـ  2.2

 28 لبناء قدرات المؤسسات األىمية الفمسطينية لاللتزاـ بمدونة السموؾ التدخالت المطموبة 3.2

سػػتبانات بحسػػب قطػػاع العمػػؿ ومقارنتيػػا مػػع االطريقػػة توزيػػع العينػػة العشػػوائية الطبقيػػة  1.3
 المستردة الصالحة لمتحميؿ.

46 

سػػتبانات بحسػػب مقػػر العمػػؿ ومقارنتيػػا مػػع اال طريقػػة توزيػػع العينػػة العشػػوائية الطبقيػػة 2.3
 المستردة الصالحة لمتحميؿ.

46 

 47 خصائص العينة الديموغرافية 3.3

 50 ستبانة حسب المتغيرات المستقمة.عدد فقرات اال 4.3

لمصفوفة ارتباط كؿ فقرة مف  (Person correlationاالرتباط بيرسوف )نتائج معامؿ  5.3
 .لممحور فقرات محاور اإلدارة والتطوير المؤسسي مع الدرجة الكمية

51 

لمصفوفة ارتباط كؿ فقرة مف  (Person correlationاالرتباط بيرسوف )نتائج معامؿ  6.3
 فقرات محاور مجاؿ البحث والتواصؿ مع الدرجة الكمية لممحور

56 

لمصفوفة ارتباط كؿ فقرة مف  (Person correlationاالرتباط بيرسوف )نتائج معامؿ  7.3
 مع الدرجة الكمية لممجاؿ.فقرات مجاؿ بناء العالقات 

58 

لمصفوفة ارتباط درجة كؿ  (Person correlationاالرتباط بيرسوف )نتائج معامؿ  8.3
 مجاؿ مف مجاالت األداة مع الدرجة الكمية لألداة.

59 

 60 دراسةال أداةخ ألفا لثبات كرو نبانتائج معامؿ  9.3

 61 طريقة التجزئة النصفية 10.3

 62 الخماسي مقياس ليكرت 11.3

 63 ح مقياس أداة الدراسة متدرج مف خمسة حقوؿيوضت 12.3
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 الصفحػة الجدكؿعنكاف    الرقـ

 63 مفاتيح التصحيح 13.3

في متوسطات قيمة التمويؿ تعزى نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ  1.4
 لمتغير قدرات اإلدارة والتطوير المؤسسي

65 

( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في متوسطات Tukey testنتائج اختبار توكي ) 2.4
 قيمة التمويؿ تعزى لمتغير قدرات اإلدارة والتطوير المؤسسي.

67 

في متوسطات قيمة التمويؿ تعزى نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ  3.4
 لمتغير البحث والتواصؿ.

70 

( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في متوسطات Tukey testاختبار توكي )نتائج  4.4
 قيمة التمويؿ تعزى لمتغير البحث والتواصؿ.

72 

في متوسطات قيمة التمويؿ تعزى نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ  5.4
 لمتغير بناء العالقات مع المانحيف.

74 

( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في متوسطات Tukey test)نتائج اختبار توكي  6.4
 قيمة التمويؿ تعزى لمتغير بناء العالقات مع المانحيف.

75 

( One Sample T-Testالمتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار ) 7.4
 لمستوى قدرات تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية

76 

( One Sample T-Testالمتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار ) 8.4
حسب فقرات  تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لمستوى قدرات

 الحوكمة والقيادة.

77 

( One Sample T-Testالمتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار ) 9.4
حسب اإلدارة  تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لمستوى قدرات

 والتخطيط االستراتيجي.

79 

( One Sample T-Testالمتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار ) 10.4
حسب البرامج  تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لمستوى قدرات
 وتقديـ الخدمات

82 
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 الصفحػة الجدكؿعنكاف    الرقـ

( One Sample T-Test)المتوسػطات الحسػابية، واألوزاف النسػبية، وقيمػة اختبػار  11.4
حسػػب العالقػػات  تجنيػػد التمويػػؿ فػػي المؤسسػػات األىميػػة الفمسػػطينية لمسػػتوى قػػدرات

 الخارجية.

84 

( One Sample T-Testالمتوسػطات الحسػابية، واألوزاف النسػبية، وقيمػة اختبػار ) 12.4
حسػػػػب اإلدارة  تجنيػػػػد التمويػػػػؿ فػػػػي المؤسسػػػػات األىميػػػػة الفمسػػػػطينية لمسػػػػتوى قػػػػدرات

 المالية.

86 

( One Sample T-Testالمتوسطات الحسابية، واألوزاف النسبية، وقيمة اختبار ) 13.4
 . تجنيد التمويؿ في المؤسسات األىمية الفمسطينية لمستوى قدرات

88 
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