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 ملخص
طينية  ة الفلس ات االھلي دعم للمنظم ديم ال ن تق ّولين م ع المم ى دواف ّرف ال دف البحث التع يھ

ل زھم لتموي ا وسبل تحفي ات تمويلھ ى معّوق ات، والتعّرف ال ر . المنظم اس أث ى قي ا يھدف ال كم
ة ات االھلي ى أداء المنظم ارجي عل ل الخ نھج ول. التموي تخدام الم م اس داف، ت ذه االھ ق ھ تحقي

ات  ع المنظم ى مجتم تبانة وزعت عل ن خالل اس داني م ح المي لوب المس ي واس الوصفي التحليل
ائج ان .منظمة )١٣٤(االھلية في محافظة رام هللا والبيرة في الضفة الغربية وعددھا  أظھرت النت

ى، وأظھرت وجود ا دوافع تمويل المنظمات االھلية الفلسطينية كانت اغاثية نسانية بالدرجة االول
ا باالضافة  ة وكثرتھ ين المنظمات االھلي معّوقات كبيرة للتمويل كان أھمھا المنافسة غير البناّءة ب

ي  .الى ضعف ادائھا ل االوروب ان التموي وتوصلت الدراسة الى انه باستثناء التمويل االمريكي، ف
ا ى المنظم ة الفلسطينيةوالعربي االسالمي ذو أثر ايجابي عل را، اوصت الدراسة . ت االھلي واخي

ّولين،  ز المم ائل لتحفي ي فلسطين وضبطه،واقترحت وس ي ف ل االھل يم العم ادة تنظ بضرورة اع
ا بھدف  ا بينھ دماجات فيم تراتيجية وان ات اس دخل وعمل تحالف دّرة لل اريع م ة مش وضرورة اقام

  .التخفيف من اعتمادھا على التمويل الخارجي
 
Abstract 

The main purpose of this research paper is to recognize the doners' 
motives behind funding Palestinian Not- For- Profit Organisations and 
promoting ways and means to induce donors to provide funding. The 
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paper also highlighted the obstacles to NGOs' funding. It aimed to 
measure the relationship between external funding and NGOs' 
performance. To achieve these purposes, descreptive analytical 
methodology was employed and a questionnaire was distributed to the 
whole NGOs population (134 organisations) in Rammallah and Albireh 
District in the West Bank.The paper came up with a conclusion that the 
main motive behind NGOs' funding was humanitarian and relief 
considerations, and there were many obstacles to funding among which 
was the unconstructive competition for funding among NGOs and their 
large number in addition to poor performance. The paper also concluded 
that, unlike the American funding, European and Arab Islamic funding 
had a positive impact on NGOs preformance.The paper recommended 
the necessity to reorganize and control the Not-For-Profit activities in 
Palestine, it suggested some ways to induce donors to provide funding to 
NGOs.It also recommended that NGOs should establish revenue – 
generating projects and go in for strategic alliances and mergers in order 
to curtail their dependence on external financing. 

  
  المقدمة

تجمع الدراسات على أھمية المال بالنسبة للمنظمات بوجه عام، واألھلية منھا بوجه خاص، 
ا باستمرار  ا وثيق رتبط ارتباط ويعد المال عصب الحياة بالنسبة للمنظمات، وأن استمرار عملھا م

ال  دفق الم د أشار )(Ingram, 1997, pp.9-10ت ى أن )٣ص ،١٩٨٩شوالي، (، فق عدم " إل
ى  كفاية األموال يتسبب في ضياع الكثير من الفرص، ويعّرض المنظمة لعسر قد يكون خطراً عل

ة وحسن استغالله ال في المنظم وارد ". حياتھا، وأكد على ضرورة تدفق الم ة الم أتي تنمي ذا ت ول
دافھا ق أھ د  .المالية للمنظمة كركيزة من أھم الركائز التي يتوقف عليھا نجاح المنظمة في تحقي وق

ة تم  دورھا في تنمي التركيز على المنظمات األھلية، لما لھا من أھمية بالغة في المجتمعات نظراً ل
ةالقطاعات االجتم ة كاف د انتشرت  .اعية واالقتصادية والثقافي ذه المنظمات ق ذكر أن ھ وجدير بال

رة،  ة كبي ة وثقافي ا إسھامات اقتصادية واجتماعي د بصورة واسعة في المجتمع الفلسطيني، ولھ وق
ا  ة -أكد ذلك عدد كبير من الباحثين بقولھم إنھ بياً " -أي المنظمات األھلي دة نس ع جدي وة دف ل ق تمث

رن  ات الق ع ثمانيني على مستوى العمل التنموي إلى جانب الدولة والقطاع الخاص خاصة مع مطل
ذه الم. العشرين ة لھ تم تضمين اإلسھامات االقتصادية واالجتماعي دول ي نظمات وفي كثير من ال

ضمن الحسابات القومية ومن خالل مؤشرات عدة، أبرزھا إسھام ھذه المنظمات في توفير فرص 
رة تكمن في . )١ص ،٢٠٠٤ الفضلي،" (العمل والقضاء على البطالة ولھذه المنظمات أھمية كبي

ى آم تناد إل ية باالس ة والسياس ادية واالجتماعي ا االقتص ة أبعادھ تدامة بكاف ة المس از التنمي ال إنج
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وحتى تستطيع أن تؤدي الدور الذي أنيط بھا، ومواصلة عملھا التنموي  .الناس وحاجاتھم التنموية
  .كان البد من استمرار تدفق المال عليھا، عبر طرق ووسائل مختلفة

  
  مشكلة البحث

ال  ة الفلسطينية في جلب الم ر من المنظمات األھلي اق الكثي تتلخص مشكلة البحث في إخف
غم التزام بعض منھا بمنھج اإلدارة الرشيدة، واتباع الممارسات اإلدارية السليمة، ألسباب عدة، ر

ين . وترسيخ مبدأ النزاھة والشفافية ة ومثقف ة مختلف ات مجتمعي ل فعالي كما وجھت إتھامات من قب
ة  في األراضي الفلسطينية وأكاديميين وسياسيين إلى أن ھناك طيفاً واسعاً من المنظمات ، األھلي

ةإال  ة المطلوب ّوة وإحداث التنمي ق األھداف المرج تكمن مشكلة البحث في . أنھا لم تستطع تحقي
ات  :اإلجابة عن التساؤل المركب اآلتي ا معوق ة الفلسطينية ؟، م ما دوافع تمويل المنظمات األھلي

   ظمات ؟تمويلھا، ما سبل تحفيز المّمولين لتمويل المنظمات األھلية، ما اثر التمويل على اداء المن
  

  أھمية البحث
  :تكمن أھمية البحث في االتي 

ة، .١ ل المنظمات األھلي ز  يمثل البحث أساسا لمعرفة دوافع تموي ا وسبل تعزي ات تمويلھ معّوق
 .جلب المال للمنظمات، عدا عن مساھمته في المجال العلمي المتخصص

ا فتح آفاق لدراسات وأبحاث مستقبلية حول تنمية الموارد المالية للمنظم .٢ ة وعالقتھ ات األھلي
 . بعوامل جلب المال

ة  .٣ تقديم توصيات يمكن االسترشاد بھا وطنيا،ً وعلى مستوى المنظمات لتعزيز الموارد المالي
  . للمنظمات األھلية، واستثمار ھذه الموارد في مجاالت عدة ذات فائدة لالقتصاد والمجتمع

  
  أھداف البحث

ى :يھدف البحث الى تحقيق االتي ذا التعرف ال ة وأشكال ھ ل المنظمات االھلي مصادر تموي
ة  م معرف طين، ث ي فلس ة ف ات األھلي ة للمنظم وارد المالي ة الم بل تنمي ى س رف ال ل، والتع التموي
ي  ات الت ى المعوق د عل ة، ووضع الي دعم للمنظمات األھلي الوسائل الكفيلة لتحفيز المّمول لتقديم ال

ى تحول دون تنمية الموارد المالية للمنظمات األ ھلية الفلسطينية، وقياس أثر التمويل الخارجي عل
ل ة للتموي ى . أداء المنظمات األھلية الفلسطينية تبعا لمجموعة الدول المقدم ا تھدف الدراسة ال كم

ل،  ا لمصادر التموي ولين تبع ز المم ه وسبل تحفي ل ومعّوقات ع التموي ي دواف روق ف ي الف البحث ف
  .المنظمة االھليةمجموعات الدول الممّولة، ومجال عمل 

  
  تساؤالت البحث

  يحاول البحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتية 
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 ما مصادر تمويل المنظمات األھلية الفلسطينية؟: التساؤل األول −

  ما أشكال تمويل المنظمات األھلية الفلسطينية؟: التساؤل الثاني −

ث − اؤل الثال ل الم :التس الي تموي ن إجم ارجي م ل الخ بة التموي كل نس م تش ة ك ات األھلي نظم
 الفلسطينية ؟

 ما مجموعات الدول المّمولة للمنظمات األھلية الفلسطينية ؟: التساؤل الرابع −

 ما دوافع تمويل المنظمات األھلية الفلسطينية ؟ : التساؤل الخامس −

 ما سبل تحفيز المنظمات األھلية الفلسطينية ؟ : التساؤل السادس −

  ظمات األھلية الفلسطينية ؟ما معوقات تمويل المن:التساؤل السابع −
  

  فرضيات البحث
  سيتم اختبار الفرضيات اآلتية من خالل البحث

ى ية االول ة ): (H0 الفرض توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف   ال يوج
)α =في دوافع تمويل المنظمات األھلية الفلسطينية تبعا لمتغير مصادر التمويل) ٠٫٠٥. 

ة ية الثاني ة ال ):(H0 الفرض توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف    يوج
)α =ة ) ٠٫٠٥ ات الدول ر مجموع ا لمتغي طينية تبع ة الفلس ات األھلي ل المنظم ع تموي ي دواف ف

 .الممّولة

ة ية الثالث ة  ):(H0 الفرض توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف   ال يوج
)α =ل في سبل تحفيز الممولين  للمنظمات األ) ٠٫٠٥ ر مصادر تموي ا لمتغي ة الفلسطينية تبع ھلي

 .المنظمة

ة ية الرابع ة  ):(H0 الفرض توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف   ال يوج
)α =في سبل تحفيز الممولين  للمنظمات األھلية الفلسطينية تبعا لمتغير مجموعات الدول ) ٠٫٠٥

  .الممّولة

ى أداء أثر للتم ال يوجد: )(H0الفرضية الخامسة  ة عل دول الممّول ويل حسب مجموعات ال
  .المنظمات االھلية

ة ية السادس ة ):(H0 الفرض توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف   ال يوج
)α =في معوقات تمويل  المنظمات األھلية الفلسطينية تبعا لمتغير مصادر التمويل) ٠٫٠٥ . 
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ابعة ية الس ة(H0):  الفرض روق ذات دالل د ف ة  ال يوج توى الدالل د مس ائية عن   إحص
)α =دول ) ٠٫٠٥ ات ال ر مجموع ا لمتغي طينية تبع ة الفلس ات األھلي ل المنظم ات تموي ي معوق ف

 .الممّولة
  

  أدبيات البحث

  أالطارالنظري والمفاھيمي: اوال

  مفھوم تمويل المنظمات االھلية
ى  ا عل ل، ولكن أجمعت جميعھ ة التموي اول ماھي ي تتن وم واحد ال تعددت التعريفات الت مفھ

ا  ان  بأنھ ه اثن ا"يختلف علي ات الحاجة إليھ ي أوق األموال ف داد ب ذا التعريف يتكون من  ،"اإلم ھ
ي ية وھ ل" عناصر أساس ن مصادر التموي ل، والبحث ع ة للتموي ت الحاج دقيق لوق د ال  "التحدي

ذا اإلطار أشار ).٢١ص ،٢٠٠٢ ،الحاج( ل ) ٦ص ،٢٠٠٧ حجازي،(وفي ھ وم التموي ى مفھ إل
بأنھا الموارد المتاحة والتي يمكن توفيرھا من المصادر المختلفة، أو الحصول عليھا من جھات "

بة روط المناس وال بالش ى األم روع عل ول المش ق بحص ة تتعل ة المالي دة، والوظيف ا ".ع  وعرفھ
ه المنظمات من "بأنھا ) ٦ص ،٢٠٠٦ ،برنامج المجتمع المدني العراقي( المال الذي تحصل علي

ادره ا رامج مص ى ب تمرا للصرف عل ا ومس وردا ثابت ون م انون، ليك ا للق ة طبق لخاصة أو العام
ى ظھور مصطلح  ".المنظمة ذا الصدد نشير إل ل"وفي ھ ه  ،"استقطاب التموي ذي أشارت الي ال
ة  ال"منظم ذوا األطف ه  (Child Helpline International)" أنق ه بأن فت ن االتصال "وعرَّ ف

ال والخدمات والمساعدات باألشخاص والمنظمات، وتعبئ دھا بالم ة من خالل م تھم لدعم المنظم
ديم  الزم لتق ل ال وفير التموي ى ت العينية والتأييد المعنوي، وھذه عملية مستمرة وشخصية تھدف إل

تدامتھا تمراريتھا واس ى إس اظ عل ودة، والحف ة الج دمات عالي رك،( "خ ان، وبنك  ،٢٠٠٨ غليلغي
وفر من ھنا نستطيع القول، إن ت ).٣ص ة، فت ة محوري د قضية مركزي ة يع مويل المنظمات األھلي

التمويل لھذه المنظمات يعني قدرة ھذه المنظمات التغلب على شح الموارد المالية، مما يمكنھا من 
ر "تبر عصب الحياة لھذه المنظمات، القيام بواجباتھا وتنفيذ برامجھا، فالتمويل يع ذلك أثبتت كثي ل

ة في من الدراسات، أن مشكلة ا ا المنظمات األھلي اني منھ ي تع م المشاكل الت د من أھ ل تع لتموي
 ).٨ص ،٢٠٠٧منصوري، ( "المجتمعات

  
  مفھوم المنظمة األھلية

ذا  ن ھ ديث ع اب بالح ن الكت راً م ھاباً كثي ظ إس ة نالح ات األھلي ن المنظم ديث ع د الح عن
ا المفھوم، حتى أن كثيراً منھم خلص إلى مسميات عدة، ة،المنظمات : منھ ر  األھلي المنظمات غي

ةالحكومية ث، منظمات  ،، المنظمات الطوعي ربح، منظمات القطاع الثال ادف لل ر الھ القطاع غي
في الواقع، أن السبب األساس وراء ظھور المنظمات . الخ...  NGOsالمجتمع المدني، منظمات 

ة ومنظم اماألھلية ھو خلق التوازن داخل المجتمع بين المنظمات الخاصة الربحي . ات القطاع الع
ار  د أش ي،(فق ون " أن) ١ص ،٢٠٠٧ الھيت ي ال تك ات الت ة ھي المنظم ر الحكومي ات غي المنظم
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از الد ربحجزءاً من الھيكل التنظيمي لجھ ى ال ة تھدف إل ة وال ھي منظم ة أخرى، ھي ول ، بكلم
ا د أنشطتھا وبرامجھ ا من عائ ى إدارتھ ائمون عل تفيد الق ك ".منظمات ال يس ا البن دولي  وعّرفھ ال

ل " م بالعم ات وتتس ا عن الحكوم ا أو جزئي تقلة كلي ا مس ات، إم ة االھتمام ا مؤسسات متنوع بأنھ
اني  ةاإلنس داف تجاري ا أھ يس لھ اوني ول ي،( "والتع رى  ).٢ص ،٢٠٠٧ الھيت ة أخ ن ناحي وم

ديم خدماتھا للجم"عّرفتھا األمم المتحدة  تم بتق ّددة تھ ة مح ا رؤي رابأنھا منظمات لھ ، داعات واألف
ي  ا ف دد عملھ ة،كما يتح ات اإلنمائي ا أو تضرھا التوجھ ي تتجاوزھ ات الت اع الفئ ين أوض وتحس

رهميادين المشاريع اإلنمائية ل وغي ا  ).٤٣ص ،٢٠٠٣ الكسادي،( "، الطوارئ، وإعادة التأھي كم
جونز (و في محاولة لوضع تعريف موّحد، تبنت جــامعة "أنه ) ٢ص ،٢٠٠٧ منصوري،(أشار 

ى تعريف واحد ب) ھوبكـنز الواليات المتحدة األمريكية مشروع بحث مقارن استطاع الوصول إل
ذا القطاع وسماه  دولي (أساسه بنية المؤسسة وعملياتھا، ووضع تصنيفا لمؤسسات ھ التصنيف ال

ة ر الربحي ات غي ات ذات )للمنظم ه مجموعة من المنظم ر الربحي بأن ، حيث عّرف القطاع غي
وم الطبيعة المؤسسية والمنف ھا والتي تق ة لنفس ا، والحاكم وزع أرباح صلة عن الحكومة والتي ال ت

ى أن ) ١ص ،٢٠٠٦ أبو حالوة،(أما  ".على التطّوع ر "فقد أشار إل ة غي وم المنظمات األھلي مفھ
ل ة مث  :الحكومية يتضمن جملة من المبادرات االجتماعية الطوعية التي تنشط في مجاالت مختلف

اعدات الخيرية وخدمات التعليم والصحة والثقافة، إضافة إلى االھتمام الخدمات االجتماعية،والمس
وق اإلنسان  دفاع عن حق ة وال ة المجتمعات المحلي ي وتنمي بشؤون البيئة والتنمية والتدريب المھن

ا، ل وغيرھ ي تتمي والطف ات الت ي المنظم ام ھ كل ع ةوبش س اآلتي مات الخم ة: ز بالس  ،الطوعي
ة الشخصية لألعضاء والمشاركة في الشأن  ربح،عدم السعي لل االستقاللية، عدم السعي للخدم

ام ا  ".الع ة،(أم ات الخيري ية الجمعي دولي لمفوض امج ال ى أن ) ٣، ص٢٠٠٥ البرن ار إل د أش فق
ا" ربح في أعمالھ ي ال ة ال تجن ر حكومي ة غي ة منظم  ،تيشوري(وأشار ". المنظمة األھلية ھي أي

ر ا) ١ص ،٢٠٠٥ ة غي ات األھلي ة أن المنظم داف "لحكومي ة األھ ات متنوع ي مؤسس ھ
ا  واإلھتمامات مستقلة كليا أو جزئيا عن الحكومات، يس لھ اوني، ول وتتسم بالعمل اإلنساني والتع

ا  ا والتي في الغالب م أھداف تجارية وھي تعمل لتحسين أوضاع الفئات التي تنطوي تحت لوائھ
ة ة ومھّمش ات محروم ون فئ ا  ".تك الكي، (أم ر )٨٢، ص ٢٠٠٨الم ة غي ر أن المنظم د اعتب ، فق

تقلةأن يكون للمؤسسة واقع رسمي مقنّ  :ومية ھي التي تحوي الشروط اآلتيةالحك ، ن،أن تكون مس
ة . أن ال تستھدف الربح، تتسم بالمشاركة الطوعية، وأن ال تكون مؤسسة إرثية أو تمثيلية أو حزبي

ا ٢٠٠٠األھلية لسنة فلسطينيا، وكما جاء في قانون الجمعيات الخيرية والھيئات  ا بأنھ د عّرفھ ، فق
ا أو " دم تطّوع ره يق ي أو تنموي أو غي افي أو أھل اعي أو اقتصادي أو ثق أي خدمة أو نشاط اجتم

ا أو  ا أو فني ا أو روحاني ا أو صحيا أو مادي واطنين اجتماعي اختياريا ومن شأنه تحسين مستوى الم
مقانون الجمعيات الخ" (رياضيا أو ثقافيا أو تربويا ة رق ات األھلي ة والھيئ ). ٢٠٠٠لسنة ) ١( يري

بناًء على ما سبق يمكن الوصول إلى حدود المفھوم بالقول إن المنظمة األھلية ھي كيان مستقل ال 
ل مجموعة من  دار من قب دّدة، ت تكون جزءاً من ھيكل الدولة أو القطاع الخاص، ذات أھداف مح

 .إلى الربح  األفراد بصورة تغلب عليھا الطوعية، وال تھدف
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  التمويل الخارجي للمنظمات االھلية الفلسطينية باالرقام
رة الل الفت طينية خ ة الفلس ات االھلي ارجي للمنظم ل الخ يم التموي ح ق اه يوض دول ادن  الج

٢٠٠٨-١٩٩٩  

دول  رة: )أ(ج الل الفت طينية خ ة الفلس ات االھلي ارجي للمنظم ل الخ يم التموي  ٢٠٠٨ – ١٩٩٩ ق
  .)مريكيالقيم بالدوالر اال(

تقديرات المساعدات الخارجية  السنة
 البنك الدولي/ للضفة والقطاع

تقديرات المساعدات للمنظمات 
 وزارة التخطيط/األھلية

النسبة 
 المئوية

٩٫٣ ٤٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٩٩٩ 
٨٫٦ ٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٣٧٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٠ 
١٠٫٧ ٩٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٦٩٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠١ 
٦٫٣ ١٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫١١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٢ 
٦٫٧ ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٩٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٣ 
٥٫١ ٥٧٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫١١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٤ 
١٩٫٥ ٢١٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫١١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٥ 
١٣٫٥ ١٩٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٦ 
١١٫٤ ٢١٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٨٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٧ 
٧٫٩ ٢٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٫٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٨ 

 ٩٫٧ ١٫٣٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٣٫٤١٧٫٠٠٠٫٠٠٠المجموع

ة الفلسطينية،  دعم الخارجي للمنظمات الفلسطينية "مركز تطوير المؤسسات األھلي ع ال تتب
  .٢٠٠٩، )"٢٠٠٨-١٩٩٩(غير الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة 

تشير االرقام الواردة في الجدول اعاله الى ان نسبة حصة المنظمات االھلية الفلسطينية من 
ا ين اجم راوح ب د ت ل الخارجي لالراضي الفلسطينية ق رة % ٢٠-%٥لي التموي ا خالل الفت تقريب

ى  ٢٠٠٨ -١٩٩٩ د وصلت ال طينية ق ارجي لالراضي الفلس ل الخ ن التموي ة م ذه الحص وان ھ
% ١١٫٤ ،%١٣٫٥، %١٩٫٥حيث بلغت النسب  ٢٠٠٧ ،٢٠٠٦، ٢٠٠٥اقصاھا في االعوام 

ام  على التوالي، وھذا مرده ان فوز حركة رة في الع ى  ٢٠٠٦حماس في االنتخابات االخي ادى ال
ى المنظمات  ا ال ديم دعمھ تراجع الدعم الدولي الرسمي وان الكثير من الجھات المانحة فّضلت تق

رة طينية مباش ة الفلس ات . االھلي ة المنظم ي حص ا  ف اك تراجع اله ان ھن دول اع ر الج ا يظھ كم
ل ال الي التموي ة الفلسطينية من اجم ي بعض االعوام االھلي ارجي لالراضي الفلسطينية ف ي .خ ف

الواقع، ان تعاظم التمويل الخارجي للمنظمات االھلية الفلسطينية احيانا وتراجعه في احيانا اخرى 
ام  ة تقف حائال ام ة وخارجي ات ذاتي اك معيق ل وان ھن ذا التموي ع من وراء ھ اك دواف يؤكد ان ھن
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ام في الحقيقة، ان ھذا ا. التمويل الخارجي ات ام ّولين والمعيق لبحث يھدف التعرف الى دوافع المم
  .التمويل الخارجي والبحث في اثر التمويل الخارجي وسبل تنميته وتحفيزه

  الدراسات السابقة: ثانيا
في الواقع، ھناك شح كبير في الدراسات التي تناولت موضوع التمويل الخارجي للمنظمات 

  . من الدراسات التي استطاع الباحثان االستدالل عليھااالھلية الفلسطينية، فيما ياتي بعض 

ة "تحت عنوان  )٢٠٠٠ كمال،(في دراسة قامت بھا  ة في تلبي دور المنظمات غير الحكومي
، وجدت أن أھداف المنظمات "االحتياجات األساسية للمواطنين قبل وبعد قيام السلطة الفلسطينية

ة  ١٩٨٨أنشئت قبل العام األھلية تختلف فيما بينھا، فالمنظمات التي  ى الرعاي دافھا عل تركزت أھ
ام  د الع ي أنشئت بع ات الت ين أن المنظم ي ح ة، ف ة المجتمعي دمات والتنمي ديم الخ ة وتق االجتماعي

ر  ١٩٨٨ ى نش زت عل طينية رك لطة الفلس ام الس د قي ئت بع ي أنش ات الت ك المنظم ي ذل ا ف بم
ةالديمقراطية، وتعزيز التقارب بين الشعوب من أجل ا ل . لسالم والديمقراطي ى صعيد تموي وعل

ي في  ل الخارجي والمحل ى التموي د عل ة تعتم ة المنظمات األھلي يّن أن غالبي المنظمات األھلية تب
ام .تنفيذ نشاطاتھا ل الع ي أنشئت قب ل  ١٩٦٧وبيّنت الدراسة أن المنظمات الت ى تموي اعتمدت عل

بة  ارجي بنس ين الع%) ٧٫٧(خ ا ب ئت م ي أنش ك الت ا تل ام  ١٩٦٧ام أم ى الع د زاد  ١٩٨٧إل فق
ى  دعم الخارجي حيث وصل إل ين %٢١٫١اعتمادھا على ال ا ب رة م ا الفت رة  ١٩٨٧، أم ى الفت إل

ى  ١٩٩٣ ارجي ال دعم الخ د وصل ال ام  ،%٢٣٫٥فق د الع ا بع ى  ١٩٩٤أم دعم إل ع ال د ارتف فق
٣٧٫٤.%  

ا  ام بھ ة ق ي دراس ادي،(وف د الھ وان : )٢٠٠٠ عب ات التنم"بعن طينية األولوي ة الفلس وي
انحين ات الم ر "واتجاھ ة نظ ن وجھ طينية م ة الفلس ات التنموي ى األولوي ا إل رق فيھ ث تط ، حي

د الحظت : األطراف المؤثرة، وھي ة والجھات المانحة، وق السلطة الفلسطينية والمنظمات األھلي
ة  ى أھمي راف عل ع األط ين جمي ا ب ا عام اك إتفاق ة أن ھن رالورق اه والص اعي المي م قط ف دع

ولين، الصحي،  داف المّم ف أھ اإلنجرار خل ة ب ات األھلي تھم المنظم ن ي ة عّم ت الورق ا دافع كم
وترفض االفتراض القائم على أساس أن األولويات التنموية الفلسطينية يتم تحديدھا وفرضھا من 

  . قبل الجھات المانحة

ا  ام بھ الكي،(وأما الدراسة التي ق ة )٢٠٠٨ الم داد المنظ" :والمعنون ة تع ر الحكومي مات غي
زة  اع غ ة وقط فة الغربي ي الض طينية ف ر "٢٠٠٧الفلس ات غي دد المنظم رت أن ع د أظھ ، فق

غ  ة) ١٤٩٥(الحكومية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بل د . منظم ل فق ا يخص التموي وفيم
د  أظھرت الدراسة أن المنظمات غير الحكومية تتلقى تمويالً من أكثر من مصدر في آن واحد، فق

ول %)٤٦٫٨(بلغت نسبة المنظمات التي تتلقى تمويالً خارجياً  ي تّم ، وكانت نسبة المنظمات الت
ا  ن ميزانيتھ زء م ھا بج ل %)٨١(نفس ى التموي د عل ي تعتم ات الت ة أن المنظم فت الدراس ، وكش

بتھا ذاتي %)٣٣(الخارجي كمصدر رئيس بلغت نس ا ال ى تمويلھ د عل ي تعتم ا المنظمات الت ، وأم
ر %). ٤٤(ر رئيس بلغ كمصد ا المنظمات غي وداً تتعرض لھ اك قي ت الدراسة أن ھن راً بيّن وأخي
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الحكومية الفلسطينية مثل قيود المّمولين، وتالھا قيود سلطات االحتالل، ثم قيود المجتمع المحلي، 
  . وكان آخر ھذه القيود قيود السلطة الفلسطينية

ية وأثرھا على تنمية الموارد المالية للمنظمات الشفاف"بعنوان  )٢٠٠٨ أبو بھاء،(أما دراسة 
د ھدفت "األھلية الحقوقية في مدينة رام هللا ي يمكن أن ، فق فافية الت ادئ الش ى مب ى التعرف عل إل

ة ة الحقوقي رئيس للدراسة . تساعد في تنمية الموارد المالية في المنظمات األھلي ان التساؤل ال وك
ة ؟ھو، ھل توجد عالقة بين تعزيز قيم ا . لنزاھة والشفافية وزيادة الموارد المالية للمنظمات األھلي

ل للمنظمات ادة التموي را في زي را كبي ه أث فافية ل ادئ الش ز مب ائج أن تعزي ا . وقد أظھرت النت كم
رى أن ) ذاتي، خارجي، مختلط(أظھرت النتائج أن المنظمات بصرف النظر عن شكل تمويلھا  ت

  . التمويل للمنظمات األھلية الحقوقية في محافظة رام هللا والبيرةللشفافية أھمية قصوى في زيادة 

انعكاسات اشتراطات الجھات المانحة على تمويل "والمعنونة  )٢٠٠٧ حجازي،(أما دراسة 
دني في فلسطين أثير اإلشتراطات  ،"مؤسسات المجتمع الم ى مدى ت ى التعرف عل د ھدفت إل فق

ا ى مؤسس نھج التي تفرضھا الجھات المانحة عل د استخدمت الدراسة الم دني، وق ت المجتمع الم
ن  ة م ع الدراس ون مجتم في، وتّك ت )٢٦٢(الوص ة فبلغ ا العين ة وأم ع % ٢٤، منظم ن مجتم م

ة زام  .الدراس راء اإللت رة ج ورة كبي أثر بص ات يت ل للمنظم م التموي ة أن حج رت الدراس وأظھ
ّول د الموقف .بشروط المم را، أوصت الدراسة بضرورة توحي انحين، واخي تراطات الم اه اش تج

  . وضرورة قيام المؤسسات بالبحث عن مصادر تمويل ذاتية لتفادي ھذه االشتراطات

ات " :بدراسة بعنوان )٢٠٠٩ قصراوي،(وقامت  ات والھيئ واقع الحكم واإلدارة في الجمعي
ا ، حيث تطرقت الى المراحل التي مرت بھا ھذه المنظمات بدءأ من مرحل"األھلية الفلسطينية ة م

ة اء بمرحل اني وإنتھ داب البريط ل اإلنت طينية قب لطة الفلس ام الس د قي ا بع ى م ى البن ت إل ، وتطرق
من % ٢٨وبشأن تمويل المنظمات األھلية فقد أظھرت الدراسة أن . التنظيمية للمؤسسات األھلية

ي  ات الت دت أن المؤسس ا أك اتھم، كم ال لمنظم د الم ي تجني اركون ف س اإلدارة يش اء مجل أعض
ي، ت ل األجنب ى التموي ا عل ان اعتمادھ رن الماضي ك ن الق عينيات م ات والتس ي الثمانيني أسست ف

ك، ل ذل ت قب ي تأسس ات الت س المنظم دات  بعك تجابت ألجن د اس ة ق ات األھلي ت أن الجمعي وبين
ع  ى تنوي المّموليين على حساب أولويات التنمية في فلسطين مما أضعف قدرات ھذه الجمعيات عل

ادر التمو لمص رض  .ي ل ف ن أج ا م ات جھودھ ف المنظم رورة أن تكث ة بض واوصت الدراس
  .أجندتھاالخاصة بعيدا عن اشتراطات الممّولين

ة  ا دراس ة،(وأم و غزال ة : )٢٠٠٩ أب ل "المعنون وال داخ د األم ة وتجني ع اإلدارة المالي واق
ة، فقد اكدت أن ھناك ثالثة عوامل تؤخذ بالحسبان عند وضع ال"المؤسسات األھلية  :خطة التمويلي

ا المستھدفةالولا ا وفئاتھ اني، .، ھو طبيعة المؤسسة وھي التي تحدد رؤيتھ ق بظروف  والث يتعل
ة سياسة المؤسسة لسياسة الجھات المانحة والثالث،.المجتمع واھتماماته ة بمدى مالئم ه عالق  .ل

ا وألمحت الدراسة إلى عدم قدرة المؤسسات على فھم رسالة المؤسسات الداعمة بش كل صحيح مم
اليب استقطاب . قد يتسبب في تقليل فرص الحصول على الدعم د أظھر أس وأما المحور الثالث فق

ة، : الدعم، منھا ة من المؤسسة األھلي دافاً قريب ى سياسات وأھ تحديد المؤسسات الداعمة التي تتبن
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وين ملف يحوي  وراً "تك يتم" بروش ي س د المقترحات الت ة، وتحدي ة األھلي الھا  عن المؤسس إرس
  .للمّمول وغيرھا من االساليب

ر الحكو"بعنوان  )٢٠٠٧ الھيتي،(وفي دراسة،  اون المنظمات غي ة في دول مجلس التع مي
ة في دول "الواقع الراھن والتحديات المستقبلية: الخليجي ع المنظمات االھلي ، تحدث فيھا عن واق

ى ا ديات عل ذه التح زت ھ ا، وترك ي تواجھ ديات الت يج والتح ويلي الخل ريعي والتم توى التش لمس
ى سن مجموعة . والثقافي، وعلى المستوى التنظيمي وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة العمل عل

ات، ذه المنظم نظم عمل ھ ي ت وانين والتشريعات الت الي الحكومي  من الق ي والم دعم الفن ديم ال تق
ة للمنظمات ا ،الحكومية في إطار شراكةللمنظمات غير  ى مستوى إنشاء شبكة خليجي ة عل لخيري

زھم للعمل في  مجلس التعاون الخليجي بھدف تنسيق جھودھا الخيرية، تشجيع المتطّوعين وتحفي
 .ك التنموية على دعم ھذه المنظماتوحث البنو ،ھذه المنظمات

وان  :)٢٠٠٣النجار، (وأخيراً دراسة  ة ودور "والتي كانت بعن اعي والمواطن وع اإلجتم الن
ة تحدثت الدراسة ". ة في دول خليجية مختارةالمنظمات غير الحكومي وارد المالي وفي محور الم

ى  د عل ا يعتم ة ألخرى، إال أن معظمھ ك المنظمات تختلف من منظم على أن القدرات المالية لتل
ارزة من  ا لشخصية ب ادة فيھ ى أن يكون مركز القي ذلك تحرص المنظمات عل موارد محدودة، ل

ة مؤسسات الدولة، وذلك لقدرة ھؤال ء األشخاص على توظيف شبكة عالقاتھم الرسمية أو النفوذي
ة  ى تنمي ل عل م يعم ك ل ات رأى أن ذل ن المنظم دداً م ة، إال أن ع ة األھلي دعم للمنظم ب ال ي جل ف
تعانة بمنظمات  ة وتنظيم المعارض واإلس مواردھا المالية، بل عكفت على تنظيم األنشطة الثقافي

  .ة الخليجلخارجية العاملة في منطقالتمويل ا
  

  تعقيب على الدراسات السابقة 
ة في  اك مشاكل عدة تواجه المنظمات األھلي ا أن ھن أظھرت الدراسات السابقة في معظمھ
ق  المجتمعات المبحوثة أھمھا الجانب التمويلي، مما يسبب لھا عسراً في عملھا وصعوبة في تحقي

دافھا ةحة ومتكاملونالحظ أن بعض الدراسات أعطت صورة واض.أھ ات األھلي ، ة عن المنظم
ات  م احتياج ارجي، وأن أھ ل الخ ى التموي ة عل ة عالي اك اعتمادي ا أن ھن رت نتائجھ ث أظھ حي
ق  ي تعي ود الت م القي ّولين ھي أھ تدامته، وأن شروط المم ل وضمان اس المنظمات ھو حشد التموي

ل ومن ھنا تكمن أھمية الدراسة الحالية في تميزھا في التعرف إل. عمل المنظمات ع التموي ى دواف
ات  م معوق ى أھ ة، والتعرف إل ل للمنظمات األھلي ادة التموي ووسائل تحفيز المّمولين من أجل زي

ا تناولت . التمويل من أجل القيام بمواجھتھا ابقة في أنھ وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات الس
ة  دول المّمول ع مصادر تمويل المنظمات األھلية الفلسطينية ومجموعات ال ذه المنظمات ودواف لھ

د تختلف عن  ي ق ة الت ا التمويلي التمويل باختالف الدول المّمولة، على اعتبار أن لكل دولة دوافعھ
ل الخارجي . غيرھا ين التموي ة ب كما تتميز الدراسة الحالية عن غيرھا أنھا أھتمت بدراسة العالق

ذا م ة، وھ ات األھلي ة وأداء المنظم دول الممّول ات ال ات حسب مجموع ه الدراس ز علي م ترك ا ل
ره . السابقة زه وأث ه وسبل تحفي ل ومعوقات ع التموي ا حاولت دراسة دواف وتميزت الدراسة في أنھ

ز ة بعض التمي ة الحالي ذي أعطى الدراس ر ال ة، األم ل المنظم ال عم اً لمج ة . تبع واتفقت الدراس
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ابقة  ع بعض الدراسات الس ة م ال،(الحالي الكي،(و) ٢٠٠٠ كم اء،(و) ٢٠٠٨ الم و بھ ) ٢٠٠٨ أب
ازي، (و راوي، (و) ٢٠٠٧حج ار،(و )٢٠٠٩قص د ) ٢٠٠٣ النج تخدمة، فق ة المس ي المنھجي ف

ة،  تبيان والمقابل استخدمت المنھج الوصفي التحليلي واسلوب المسح الميداني من خالل أداتي اإلس
وع من الدراسات ذا الن ل ھ ة لمث ذه المنھجي راً، أوصت الدراسات .نظراً لمالئمة ھ ابقة  وأخي الس

ن  ف م ى التخفي ل عل ة، والعم ات المبحوث ي المجتمع ي ف ل األھل بط العم رورة ض ا بض جميعھ
ى  ا، وضرورة العمل عل التمويل الخارجي نظراً لدوافعه التي قد ال تالئم آمال الشعوب وتطلعاتھ
روطه  ن ش اق م ارجي واإلنعت ل الخ ن التموي ف م دف التخفي دخل بھ ّدرة لل اريع م اء مش إنش

   .ومحدداته
  

  منھجية الدراسة
نھج  استخدم الباحثان المنھج الوصفي التحليلي نظرا لمالءمته طبيعة البحث، فمن خالل الم

اھرة  م وصف الظ في ت الً الوص لة فع ي حاص ا ھ ة كم د الدراس كاله، ( قي ل واش ادر التموي مص
ه زه ومعوقات بل تعزي ل وس ع التموي ة، دواف دول الممّول ات ال ن. )مجموع الل الم ن خ ا م ھج وام

د الدراسة  ة قي تقلة والتابع رات المس ر (التحليلي فقد تم دراسة العالقات السببية بين المتغي اس أث قي
  ).التمويل على اداء المنظمات االھلية

  
  أدوات البحث

الع  د اإلط ا بع ا ومحاورھ تقت فقراتھ ة أش أداة رئيس تبيان ك ى اإلس ة عل دت الدراس اعتم
ة، كم ات ذات العالق ا لنظام المكثف على األدبي تبانة وفق م تصميم اإلس الخماسي ذو ) ليكرت(ا ت

كما تم  .)SPSS(وأخيرا تم تحليل اإلستبانة باستخدام برامج الرزم اإلحصائية  .الخيارات الخمس
ى  ة للحصول عل ات األھلي راء المنظم ن خب ع بعض م ة م ابالت المخطط ن المق دد م راء ع إج

ي إعطائ ات ف ض المنظم رج بع ي تتح ات الت ائج المعلوم تخدام نت م اس تبيان، وت ر اإلس ا عب ھ
  .المقابالت لتبرير النتائج االحصائية التي تم الحصول عليھا من خالل تحليل استبانة البحث

  
  دالالت الصدق والثبات

ات،  اتذة الجامع ن أس ين م ة محكم ى ثماني ھا عل تبانة بعرض دق اإلس ن ص د م م التأك ت
م . االخذ بمالحظاتھم كافة ية حيث تموالمختصين في مجال المنظمات األھل ات األداة، ت ولقياس ثب

ة صغيرة من مجتمع الدراسة بنسبة  ى عين تبيان عل ع االس ى توزي م %) ٢٠(في المرحلة االول ث
ين متوسطات  اط ب م استخراج معامل اإلرتب ام، وت د عشرة أي ا بع ة ذاتھ ى العين أعيد توزيعھا عل

رتين ي الفت غ  إستجاباتھم ف م في%)٨٥(حيث بل ات األداة عن  ، وت د من ثب ة التأك ة الثاني المرحل
  ).١(حيث بلغ المعامل كما ھو موضح في الجدول رقم ) كرونباخ ألفا(طريق استخراج معامل 
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  .)أداة الدراسة(لإلتساق الداخلي لمحاور اإلستبانة ) كرونباخ ألفا( معامل: )١(جدول 

  معامل كرونباخ عدد الفقرات  المحور  الرقم
  %٨٥٫١  ٢٩  أسباب التمويل المقدم للمنظمات األھليةدوافع أو   .١
  %٨٧٫٧  ٢٠  سبل تحفيز الممولين لتقديم الدعم للمنظمات األھلية  .٢
  %٩١٫٨  ١٧ أثر التمويل الخارجي على المنظمات األھلية  .٣
  %٧١٫٣  ١١  معوقات تمويل المنظمات األھلية في فلسطين  .٤

اخ (يتضح من الجدول اعاله أن معامل  اكرونب ا ) ألف تبانة ومحاورھ داخلي لإلس لإلتساق ال
تبانة %) ٦٠(مرتفع جداً، ويفوق النسبة النمطية لمثل ھذا النوع من الدراسات  د أن اإلس ا يؤك مم

  .تمتاز باإلعتمادية والثبات
  

  مجتمع البحث والعينة
دى الجھات الرس وفرة ل مية قام الباحثان باإلعتماد على الدراسات السابقة واإلحصاءات المت

ة في محافظة رام  ة العامل في تحديد مجتمع الدراسة، حيث تم عمل مسح شامل للمنظمات األھلي
  :هللا والبيرة، كدراسة حالة للمجتمع األصل وھو الضفة الغربية، وذلك لألسباب اآلتية

ة العمل وسنة  .١ التنوع من حيث طبيع تميزت المنظمات العاملة في محافظة رام هللا والبيرة ب
  التأسيس

وزارات  .٢ رة من حيث تمّركز ال ذه الفت رة العاصمة السياسية في ھ تعد محافظة رام هللا والبي
ولين  ام المّم ط إھتم ا مح ا جعلھ طي، مم ي الوس الموقع الجغراف ا ب ات، ولتميزھ والمؤسس

 .والمنظمات األھلية

ات  .٣ اً للمنظم ا فروع رى إم ات األخ ي المحافظ ة ف ة العامل ات األھلي ض المنظم ون بع ك
ات المو ة المنظم توى فاعلي ت بمس ات ليس رة، أو منظم ة رام هللا والبي ي محافظ ودة ف ج

 .الموجودة في المحافظة

ب  .٤ طينية حس ات الفلس ين المحافظ ن ب ة م ات األھلي ا المنظم د فيھ ة تتواج ر محافظ د أكث تع
اء  زي لإلحص از المرك راه الجھ ذي اج ح ال ة المس ة بالموضوع وبخاص ات المتعلق الدراس

طيني با دالفلس ع معھ اون م ادية  لتع اث اإلقتص ات واألبح اس(السياس دد )م غ ع ث بل ، حي
ة) ١٦٦(المنظمات األھلية العاملة بمحافظة رام هللا والبيرة  وادي .منظم تثناء الن دم  -وبإس لع

دوام الرسمي ا أو سمة ال ات  -توافر الشكل الرسمي المؤسسي لھ ة والجمعي ات الدولي والھيئ
دّمرة  رى الم ة للق ل االجتماعي وھر ومضمون عم ا عن ج ائرية لخروجھ ذات الصبغة العش

ة،) ١٣٤(المنظمة االھلية، نخلص الى أن عدد المنظمات األھلية في المحافظة ھو  م  منظم ت
ا  تعيد منھ ة اس ع كاف ى عناصر المجتم تبانة عل ع االس ع ٨٨توزي تبانة بواق ن %) ٦٦( اس م
تبانة ة االس بعض تعبئ ض ال ث رف وث حي ع المبح ة ٢١( المجتم ية ) منظم را لحساس نظ
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 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  ل السلطات االمني ة ١١(الموضوع باالضافة الى ان بعضھا تم اغالقھا من قب ا )منظم ، كم
ة الدراسة ھو  ).منظمة١٤( ان بعضھا لم يستدل على عنوانھا وع عين ة "وبذلك يكون ن العين

  ".الصدفية
  

  حدود البحث ومحدداته

  .م االكثر اطالعا على قضايا التمويليقتصر البحث على استجواب المديرين العامين كونھ −

  .٢٠١١وحتى نھاية شھرمايو  ٢٠١٠تم إجراء البحث من بداية شھر ايلول  −

ل، : يتحدد البحث بالموضوعات اآلتية − ات التموي ولين، معوق دوافع التمويل، سبل تحفيز المم
  .وأثر التمويل على أداء المنظمات األھلية

ل  − ع التموي ى دراسة واق ة في محافظة رام هللا يقتصر البحث عل الخارجي للمنظمات األھلي
ة أو الخاصة، أو  ة الحكومي والبيرة، وتستثني الدراسة النوادي الرياضية والمؤسسات الدولي

 .المؤسسات ذات الطابع الحكومي، والمؤسسات اإلجتماعية ذات الطابع العشائري

ال المقا − ي مج ة ف ا خاص ن حجمھ ر م ة أكث ذه الدراس ل ھ ن تحمي راً ألن ال يمك ة، نظ رن
ة في  المنظمات األھلية في فلسطين لھا واقع مختلف عن غيرھا من المنظمات األھلية العامل

  .الدول االخرى
  

  المعالجات اإلحصائية
رزم اإلحصائية ي عد القيام بجمع البيانات تم مراجعتھا وتدقيقھا  وتحليلھا باستخدام برنامج ال

  :حصائية اآلتيةم المعالجات اإلباستخدا) SPSS(الشھير 

 .التوزيع النسبي والتكراري .١

ة .٢ اد قيم م اعتم د ت ائج فق ابية، ولتفسير النت ة ) ٣( المتوسطات الحس ة الوسط أو القطع، وأي فئ
  .قيمة أكبر منھا أعتبرت إيجابية ،وأية قيمة أقل منھا أعتبرت سلبية

  .لألداة البحثيةلقياس الثبات واإلتساق الداخلي ) كرونباخ ألفا( معامل .٣

ادي  .٤ اين األح ل التب اس ) Oneway-Anova(تحلي تخدامه لقي م اس يات، وت ار الفرض الختب
ر  ون المتغي دما يك د عن ة، وبالتحدي د الدراس ابع قي ر الت ات نحو المتغي ي اإلتجاھ ات ف الفروق

 .المستقل بثالثة مستويات أو أكثر

دد  .٥ دار المتع ل اإلنح تخدام)Multiple-Regression Analysis(تحلي م اس اس ، وت ه لقي
العالقة بين المتغيرات وأثر بعضھا على األخرى، وبالتحديد أثر التمويل الخارجي على أداء 

  المنظمات األھلية 
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  تحليل البيانات ومناقشة النتائج

  غير المتعلقة بتساؤالت البحثتحليل البيانات العامة : الأو

  ةتوزيع المجتمع حسب متغير عمر المنظم
  .عمر المنظمةلبحث حسب متغير توزيع عينة ا: )٢(جدول 

  النسبة التراكمية النسبة المئوية العدد  المتغيرات

  عمر المنظمة

 ١٩٫٣ ١٧  سنوات ٥-١
 ٢٦٫١ ٢٣ سنوات ١٠-٦
 ٢٠٫٥ ١٨ سنة ١٥-١١
 ١٤٫٨ ١٣ سنة ٢٠ – ١٦
 ١٩٫٣ ١٧ سنة فأكثر ٢٠

   ١٠٠٫٠ ٨٨  المجموع

ة العظمى  ة كانت بعمر %) ٦٦(يتضح من الجدول السابق ان الغالبي من المنظمات االھلي
ائج دراسة  .سنة ١٦اقل من  الكي،(ھذه النتيجة تتوافق مع نت  قصراوي،) (٢٠٠٨ وآخرون، الم
لطة )٢٠٠٩ يء الس د مج ئ بع ة أنش ات األھلي ن المنظم ر م دد األكب ى أن الع ارت ال ي أش ، والت

ل ل الس ذا منظمات الفلسطينية، ولعل السبب في ذلك التسھيالت الممنوحة من قب طة في إنشاء ھك
رة إنتفاضة . د خالل فت وتظھر النتائج أيضا أن أعلى نسبة من المنظمات ھي التي أنشئت بالتحدي

ى الظروف ) ١٠-٦(األقصى، أي المنظمات التي كان عمرھا  ود إل ك يع سنوات، ولعل تفسير ذل
  .اإلقتصادية التي عاشھا الشعب الفلسطيني خالل انتفاضةاالقصى
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  تمع حسب متغير مجال عمل المنظمةلمجتوزيع ا
 لبحث حسب متغير مجال عمل المنظمةتوزيع عينة ا: )٣(جدول 

 النسبة المئوية العدد  المتغيرات

 مجال عمل المنظمة

 ١٠٫٢ ٩ التأھيل
 ١١٫٤ ١٠ الزراعة

 ١١٫٤ ١٠ حقوق اإلنسان
 ٦٫٨ ٦ الصحة

 ١٣٫٦ ١٢ جمعية خيرية
 ٥٫٧ ٥ الشباب

 ٩٫١ ٨ افةالفن والثق
 ٥٫٧ ٥ التعليم
 ٣٫٤ ٣ الطفولة
 ٨٫٠ ٧ المرأة

 ٢٫٣ ٢ اإلسكان
 ٢٫٣ ٢ التنمية

 ٤٫٥ ٤ مركز أبحاث
 ٤٫٥ ٤  غير ذلك
 ١٫١ ١  غير مبين
 ١٠٠٫٠ ٨٨ المجموع

ا، ولعل  يبين الجدول السابق أن المنظمات األھلية الفلسطينية متنوعة من حيث مجال عملھ
رة ا ي كث ةالسبب ف ات الخيري ة الشعب %) ١٣٫٦( لمنظم اثي بسبب حاج دور اإلغ ي ال ل ف يتمث

ى انتشار %) ١١٫٤( الفسطيني وأوضاعه الخاصة، أما انتشار منظمات حقوق اإلنسان فيعزى إل
ةلانتھاكات حقوق اإلنسان في ظل اإلحتال فيعزى انتشارھا %) ١١٫٤( ، أما المنظمات الزراعي

ذه دار العنصري الذي يلتھم األرض، ورة األراضي والجالى انتھاكات اإلحتالل في مصاد تتفق ھ
والتي أكدت أن ھناك تنوعاً في مجال عمل ) ٢٠٠٨ وآخرون، ،المالكي(النتيجة مع نتائج دراسة 

  .المنظمات األھلية
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  سبب نشوء المنظمةتوزيع المجتمع حسب متغير 
  .توزيع عينة البحث حسب متغير سبب نشوء المنظمة: )٤(جدول 

 النسبة المئوية العدد  لمتغيراتا

 سبب نشوء المنظمة

 ٢٫٣ ٢ لإلسترزاق والحصول على رواتب
 ٨٠٫٧ ٧١ حاجات إنسانية مجتمعية
 ٩٫١ ٨  أسباب سياسية وحزبية

 ٨٫٠ ٧  غير ذلك
 ١٠٠٫٠ ٨٨ المجموع

ة الفلسطينية ھو) ٤(يظھر الجدول السابق  رئيس وراء نشوء المنظمات األھلي  أن السبب ال
ة  انية والمجتمعي اتھم %)٨١(حاجات الشعب اإلنس بعض أن سبب نشوء منظم ي ال ا ال يخف ، كم

كان ألسباب سياسية وحزبية، وھذا يعزى للتنافس ما بين األحزاب الفلسطينية للسيطرة على أكبر 
قطاع من الفئات المستھدفة، وھذا ما أكدته بعض الدراسات السابقة أن األحزاب تعمل على إنشاء 

ات، من ذه الدراس ن ھ الحھا، وم ل لص ة تعم ات أھلي ة،(ظم ة الدولي ة األزم ، )٢٠٠٦ مجموع
  . )٢٠٠٦ حنفي وطبر،( ،)٢٠٠٣سمارة، (

  إنتماء المنظمة لتيار سياسيتوزيع المجتمع حسب متغير 
  .توزيع عينة البحث حسب متغير إنتماء المنظمة لتيار سياسي: )٥(جدول 

 النسبة المئوية العدد  المتغيرات

 إنتماء المنظمة لتيار سياسي
 ٨٫٠ ٧  تعد منتمية
 ١٥٫٩ ١٤  تعد موالية

 ٧٦٫١ ٦٧  ال تنتمي وغير موالية
 ١٠٠٫٠ ٨٨ المجموع

ر  اعالهيتضح من الجدول  ا ال تنتمي وغي ة أجابت بأنھ أن الفئة األكبر من المنظمات األھلي
في حين أشارت  %).٧٦٫١(ت موالية ألي من األحزاب السياسية، حيث بلغت نسبة تلك المنظما

ي %) ١٥٫٩(مانسبته  المعنى الحزب ة ب ر منتمي ا غي ية، ولكنھ ة ألحزاب سياس أنھا منظمات موالي
ة ألحزاب أو جھات سياسية %) ٨٫٠(والتنظيمي، بالمقابل أكد ما نسبته  د منظمات منتمي أنھا تع

ى أن  ي أشارت ال ابقة الت بعض األحزاب سعت محددة، وھذا يتوافق مع عدد من الدراسات الس
الميين  اريين واإلس ع اليس دث م ا ح ة كم ات األھلي ن المنظم دد م اء ع مارة،(إلنش ) ٢٠٠٣ س

ة،( ة )٢٠٠٦ مجموعة األزمة الدولي د موالي ة تع ر من المنظمات األھلي ى أن كثي د عل ، مع التأكي
  .لجھات معينة لكنھا ال تفضل كشف ذلك صراحة
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  ة بتساؤالت البحثلنتائج المتعلقتحليل ومناقشة ا: ثانيا

  مصادر تمويل المنظمات األھلية الفلسطينية؟ ما ھي: مناقشة التساؤل األول
  .توزيع عينة البحث حسب متغير مصادر التمويل: )٦(جدول 

  النسبة التراكمية النسبة المئوية العدد  المتغيرات

 مصادر التمويل
  ٦٫٨ ٦٫٨ ٦ ذاتي فقط

  ٣٣ ٢٦٫٢ ٢٣  خارجي فقط
  ١٠٠ ٦٧٫٠ ٥٩  ذاتي وخارجي

   ١٠٠٫٠ ٨٨  المجموع

ذاتي ألنشطتھا  ل ال د التموي ي تعتم تبّين النتائج الواردة في الجدول السابق أن المنظمات الت
في حين أن المنظمات التي تعتمد على  ،)%٦٫٨(بلغت أقل نسبة مقارنة بأشكال التمويل األخرى 

ا ال%)٢٦٫٢(التمويل الخارجي فقط في أنشطتھا بلغت  ل ، وأم ى التموي د عل ي تعتم منظمات الت
اء،(ھذه النتائج تطابقت مع دراسة %). ٦٧٫٠(الذاتي والخارجي فقد  بلغت النسبة األكبر  و بھ  أب

من المنظمات %) ٣٣(والتي  أكدت أن ما يقارب ) ٢٠٠٨ ،وآخرون المالكي،(ودراسة ) ٢٠٠٨
ختلف ھذه النتائج مع دراسة وت .ي بصورة أساسية في تمويل أنشطتھاتعتمد على التمويل الخارج

في نسبة المنظمات التي تمّول ذاتيا وخارجبا، فقد أظھرت الدراسة ) ٢٠٠٨ ،وآخرون المالكي،(
د بلغت ذاتي والخارجي ق ل ال ى التموي د عل في  ،%)٦٧٫٠( الحالية أن نسبة المنظمات التي تعتم

رد من المنظمات تمول ذات%) ٤٦٫٨(حين أظھرت نتائج دراسة المالكي أن  يا وخارجيا، ولعل م
  .ذلك أن مجتمع محافظة رام هللا والبيرة يعد أكثر تعامال مع المّمولين، وأكثر حصوال على المنح

   ماھي أشكال تمويل المنظمات األھلية الفلسطينية؟ :الثانيمناقشة التساؤل 
  .حسب متغير أشكال التمويل عينة البحثتوزيع : )٧(جدول 

 المئويةالنسبة  العدد  المتغيرات

أشكال 
 التمويل

 ٨٠٫٥ ٦ منح مالية
 ٩٫٧ ٨  مساعدات عينية
 ٦٫١ ٥  )خبرات، إستشارات، تدريب وغيره(مساعدات فنية 

 ٣٫٧  ٣  قروض
 ١٠٠ ٨٢  المجموع

  .تم استثناء المنظمات التي تمّول ذاتيا وعددھا ستة: مالحظة

م  ي الجدول رق واردة ف ام ال ير األرق كا) ٧(تش ر أش ى أن أكث ات إل دم للمنظم ل المق ل التموي
د (وھنا نؤكد أن الدراسات السابقة قد أشارت في بعضھا  %).٨٠٫٥(األھلية ھي المنح المالية  عب



 "......لة في واقع التمويل الخارجي للمنظمات األھلية العام" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٤٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ريم ول ،الك ا ) ٢٠٠٥ ،ومكح ذ عليھ ة يؤخ اعدات الخارجي ا "أن المس ر منھ زء كبي تنفاذ ج اسس
) ً ا د) يصل الخمس تقريب واطني ال راء من م ة أتعاب مستشارين وخب ذا في تغطي ول المانحة، وھ

بته  ا نس ائج أن م ط تصرف %) ٦٫١(يتناقض مع ما توصلت إليه ھذا الدراسة، حيث بينت النت فق
ي  درتھا ف ة وق ات األھلي دى المظم وعي الحاصل ل رده ال ذا م راء، وھ ارين والخب ى المستش عل

ل، ى النس تشخيص ما تحتاجه من أشكال التموي ى أعل ة عل نح المالي ا عن سبب سيطرة الم ب أم
ر  ة، وھو أيضاً أكث نح مالي فيعود الى أن المّمول يثق بالمنظمات األھلية، فيقدم الدعم على شكل م

  .مدعاة لفرض الشروط

ة : الثالثمناقشة التساؤل  ل المنظمات األھلي الي تموي كم تشكل نسبة التمويل الخارجي من إجم
  الفلسطينية؟ 

  . يل الخارجيتوزيع عينة البحث حسب متغير نسبة التمو: )٨(جدول 

  النسبة التراكمية النسبة المئوية العدد  المتغيرات

 نسبة التمويل الخارجي

  ٦٫١ ٦٫١ ٥  أو أقل% ١٠
٧٫٣ ١٫٢ ١  %٢٠-١١  
١٣٫٤ ٦٫١ ٥  %٣٠-% ٢١  
٢٤٫٤ ١١ ٩  %٤٠-٣١  
٣٢٫٩ ٨٫٥ ٧  % ٥٠-٤١  

  ١٠٠ ٦٧٫١ ٥٥  %٥٠أكثر من 
   ١٠٠ ٨٢  المجموع

  .التي تمّول ّذاتيا وعددھا ستة تم استثناء المنظمات: مالحظة

م دول رق ي الج واردة ف ات ال راءة البيان ن ق د ) ٨( المالحظ م ي يزي ات الت بة المنظم أن نس
ة %)٦٧٫١(وصلت الى % ٥٠تمويلھا الخارجي عن  د مدى إعتمادي دا تؤك ة ج ، وھي نسبة عالي

انحين قالمنظمات على التمويل الخارجي، وھو ما يؤكد  ى الم وين أن اإلعتماد عل ى تك ؤدي ال د ي
اون  ا أشارت دراسة مؤسسة التع اً كم روابط تبعية قوية، لھا تأثيرھا على المنظمات األھلية تمام
انحين  روط الم ة لش ات طيّع يخلق منظم ارجي س ل الخ ى التموي ة عل ة العالي ي أن اإلعتمادي ف

  ). ٢٠٠٠ مؤسسة التعاون،(



 ١١٤٥ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذياب جرار، وسائد أبو بھاء

 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولة للمنظمات األھلية الفلسطينية؟ما ھي مجموعات الدول الممّ : الرابعمناقشة التساؤل 
  .توزيع عينة البحث حسب متغير مجموعات الدول المقدمة للتمويل :)٩(جدول 

  النسبة التراكمية النسبة المئوية العدد  المتغيرات

مصادر التمويل 
 الخارجية

  ١٨٫٣ ١٨٫٣ ١٥  دول عربية واسالمية
  ٧٣٫٢ ٥٤٫٩ ٤٥  دول أوروبية

  ٧٨٫١ ٤٫٩ ٤  أمريكيا
  ٩٧٫٦ ١٩٫٥ ١٦  المجتمع المحلي

  ١٠٠ ٢٫٤ ٢  غير ذلك
   ١٠٠ ٨٢  المجموع

  .تم استثناء المنظمات التي تمّول ّذاتيا وعددھا ستة: مالحظة

ة  نالحظ من الجدول السابق أن الدول األوروبية ھي أكثر األطراف تمويالً للمنظمات األھلي
ة الثا%)٥٤٫٩( ي المرتب ع المحل ل المجتم ين احت ي ح بة ، ف ة بنس دول %)١٩٫٥(ني اءت ال ، وج

ل %)١٨٫٣(العربية واإلسالمية في المرتبة الثالثة بنسبة  ى التموي د عل ي تعتم ، أما المنظمات الت
بتھا  د بلغت نس ذا يفسره %) ٤٫٩(األمريكي فق ا، وھ اً م ة نوع ) ٢٠٠٣سمارة، (وھي نسبة قليل

دعم ة للشععندما أشار إلى أن المنظمات االھلية إتجھت إلى دول مقبول ب الفلسطيني الستقطاب ال
ة المنظمات األھمنھا ة اعتمادي ة، وقد يكون السبب في قل ل األمريكي ى مصادر التموي ة عل ، أن لي

ة دت دراس د أك روط ، فق رض الش ي ف ر ف و األكث ي ھ ازي،( الطرف األمريك أن ) "٢٠٠٧ حج
ا ألي مؤسسة تقضي باشتراط ) بخصوص تمويل اإلرھاب( الواليات المتحدة أعدت وثيقة تمويلھ

ه  ال أو جزء من دم توظيف الم دا بع أھلية فلسطينية بالتوقيع على ھذه الوثيقة، والتي تتضمن تعھ
ف ال العن ة  ،"بأعم ة األمريكي ة التنمي ة وكال ذه الوثيق د تبنت ھ ورد( ومؤسسة) USAID(وق ) ف

ل للمنظمات ا.للتمويل ر مصادر التموي ك أما تفسير أن الدول األوروبية ھي أكث ود ذل ة، فيع ألھلي
ل المصادر  د أق ا تع ى أنھ اإل ل بعكس أمريك ي فرض شروط التموي و ف ل السبب اآلخر ھ ، ولع

ده  م تأكي ا ت ذا م دعم المشروع السلمي، وھ اإللتزام الذي أبدته ھذه الدول بعد توقيع إتفاق أوسلو ل
  ). ٢٠٠٥ عبد الكريم ومكحول،(في بعض الدراسات السابقة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

   ماھي دوافع تمويل المنظمات األھلية؟ :لخامسامناقشة التساؤل 
  .تقديرات عينة الدراسة حول  دوافع التمويل مرتبة حسب األھمية :)١٠(جدول 

الوسط   المحور  الرقم
  الحسابي

النسبة 
 المئوية

 ٦٩٫٤ ٣٫٤٧ الدوافع اإلغاثية ١
 ٦٧٫٦ ٣٫٣٨ الدوافع الحزبية ٢
 ٦٦٫٠ ٣٫٣٠  سياسية لألفرادالدوافع من اجل حماية الحقوق المدنية وال  ٣
 ٦٣٫٤ ٣٫١٧ الدوافع الثقافية ٤
 ٦١٫٨ ٣٫٠٩  الدوافع اإلقتصادية  ٥
 ٦٠٫٦ ٣٫٠٣  الدوافع من أجل خلق قيادات مستقبلية للشعب الفلسطيني  ٦
 ٦٠٫٠ ٣٫٠٠ الدوافع السياسية ٧

 ٦٣٫٨ ٣٫١٩  الدرجة الكلية

ع أن ثمة إج) ١٠( تشير النتائج الظاھرة في الجدول رقم اك دواف ماعاً لدى المبحوثين بأن ھن
ل )٣٫١٩(من وراء التمويل المقدم لمنظماتھم األھلية  دوافع حسب مصدر التموي ، مع إختالف ال

ى ) ٣٫٤٧( فقد أشارت النتائج أن ھناك دوافع إغاثية من وراء التمويل. أو الجھة المّمولة ا عل يليھ
دوافع الحقوق المدنية لالفراد جل حمايةالدوافع الحزبية، الدوافع من ا: التوالي ، الدوافع الثقافية، ال

ا  .واخيرا الدوافع السياسية االقتصادية، الدوافع من اجل خلق قيادات مستقبلية، ھذه النتائج تؤكد م
ة  ذكرناه سابقا وما اكدته الدراسات السابقة في ان دوافع المّمولين تتمحور بشكل اساسي في اغاث

  .زح تحت االحتالل ويعاني شظف العيشالشعب الفلسطيني الذي ير

   ماھي سبل تحفيز المنظمات األھلية الفلسطينية؟:مناقشة التساؤل السادس 
  .تقديرات عينة الدراسة حول  سبل تحفيز الممّولين :)١١(جدول 

 النسبة المئوية الوسط الحسابي المحور  الرقم
 ٧٩٫٤ ٣٫٩٧ األدارة الرشيدة  ١
 ٧٧٫٤ ٣٫٨٧ التزام مبادئ الشفافية  ٢
 ٦٤٫٢ ٣٫٢١ التزام شروط الممولين  ٣

 ٧٣٫٦ ٣٫٦٧  الدرجة الكلية

م دول رق ي الج واردة ف ائج ال ير النت زة ) ١١( تش ت محفّ ة كان اور المطروح ة المح أن كاف
ة دعم للمنظمات األھلي ديم ال ولين لتق ز المم ا يحفّ ر م ائج أن أكث ولين، حيث أظھرت النت ھو  للمّم

يدة التزام المنظمة األھلي فافية في العمل )٣٫٩٧(ة بأسس اإلدارة الرش ادئ الش زام مب ا أن الت ، كم
، وأخيراً تظھر النتائج أن التزام المنظمات )٣٫٨٧(كان عامالً محفزاً آخراً للمّمولين لتقديم الدعم 



 ١١٤٧ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذياب جرار، وسائد أبو بھاء

 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اً للتموي ذا . )٣٫٢١(ل األھلية بشروط المّمول تعد محفزاً ھام ود ھ ل تفصيلي لبن د عمل تحلي وعن
ة المحو دعم المنظمات االھلي ر، وفي بند االدارة الرشيدة فقد اظھرت النتائج ان ما يحفز الممّول ل

و والي ھ ى الت ة: عل حة للمنظم داف واض الة واھ ة ورس ود رؤي ات  ،)٤٫١١( وج ة مقترح كتاب
ة ،)٤٫٠٩( مشاريع حسب االصول العلمية ة نشاط المنظم  طرح المشاريع التي تتناسب مع طبيع

ةحسن ا ،)٤٫٠٦( ائج ان ). ٤( داء المنظم د اظھرت النت فافية، فق ادىء الش زام بمب د االلت ي بن وف
داخلي والخارجي الي ال الي متطور)٤٫٠٨( وجود التدقيق الم ة )٣٫٩٨( ، وجود نظام م ، وفعالي

ة ى اداء االدارة التنفيذي س االدارة عل ة مجل زا ) ٤٫٩٠( رقاب ر تحفي ر االكث ن العناص ت م كان
د كانت عناصر . نظمات االھليةللممّولين لدعم الم ّولين، فق زام بشروط المم واما بخصوص االلت

ّول: تحفيز الممّولين على التوالي دعمھا المم  ،)٣٫٥١( تبني المنظمة النواع معينة من المشاريع ي
ّول داف المم ق اھ ى تحقي ة ال عي المنظم ّول ،)٣٫٤٨( س يم المم ة وق ر ثقاف ي نش اھمة ف  المس

)٣٫١١.(  

  ؟ ما ھي معوقات تمويل المنظمات االھلية الفلسطينية:علقة بمناقشة التساؤل السابع النتائج المت

  .تقديرات عينة الدراسة حول معوقات تمويل المنظمات األھلية: )١٢(جدول 
رقم 
الوسط   الفقرة  الترتيب الفقرة

  الحسابي
النسبة 
 المئوية

ھلية المنافسة غير البناءة للنيل بالتمويل بين المنظمات األ ١  ٣
.  ٧٧٫٥ ٣٫٨٨

٧٧٫٣ ٣٫٨٦  .كثرة المنظمات األھلية الفلسطينية الطالبة للتمويل   ٢ ١
٧٥٫٠ ٣٫٧٥  .ضعف أداء المنظمات األھلية  ٣  ٢

ضعف قدرات المنظمة األھلية في إقناع الممول لتقديم   ٤  ٨
٧٤٫١ ٣٫٧٠  .الدعم للمنظمة

٧٣٫٤ ٣٫٦٧  .عدم قبول الممول للخط السياسي للمنظمة األھلية  ٥  ٦

عدم انسجام رسالة المنظمة وأھدافھا مع إتجاھات الممول   ٦  ٥
.  ٧٣٫٢ ٣٫٦٦

عدم قدرة المنظمة األھلية على بلورة مقترحات مشاريع   ٧  ٤
٧٢٫٣ ٣٫٦١  .حسب األصول العلمية

٧٢٫٠ ٣٫٦٠  .التعارض في األيديولوجيا بين المنظمة األھلية والممول   ٨  ٧

بجدوى المشاريع المطروحة من عدم قناعة الممول   ٩  ١١
٧١٫١ ٣٫٥٦  .المنظمة األھلية 

٦٧٫٣ ٣٫٣٦  .عدم التزام مبدأ الشفافية في العمل األھلي   ١٠  ٩
٦٤٫٥ ٣٫٢٣  عدم دعم المنظمة األھلية للمشروع السلمي المطروح  ١١  ١٠

٧٢٫٦ ٣٫٦٣ الدرجة الكلية للمجال
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

رة تواجه ات كثي اك معوق ة  يبيّن الجدول أعاله أن ھن ل المنظمات األھلي في فلسطين، تموي
ة : وھذه المعوقات كانت على التوالي رة المنظمات الطالب ل، كث ل بالتموي المنافسة غير البناءة للني

ول الخط  اع الممّولين،عدم قب درات المنظمات في اقن ات، ضعف ق للتمويل، ضعف اداء المنظم
دافھا ة واھ الة المنظم ى  السياسي للمنظمة، عدم انسجام رس درة عل مع اتجاھات الممّول،عدم الق

ّول بجدوى  ة المم دم قناع ارض االيديولوجي،ع اريع حسب االصول، التع ورة  مقترحات مش بل
ة للمشروع  ة االھلي م المنظم دم دع ي العمل ،وع فافية ف دأ الش زام مب دم الت اريع المقترحة،ع المش

  .السلمي المطروح
  

  النتائج المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة 

ة : الفرضية االولى في ) ٠٫٠٥= α(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
  .دوافع تمويل المنظمات األھلية الفلسطينية تبعا لمتغير مصادر التمويل

تحليل التباين األحادي إلختبار مستوى الفروق في اتجاھات المنظمات األھلية نحو  ):١٣(جدول 
  .ير مصادر التمويلدوافع التمويل تبعاً لمتغ

مجموع  مصدر التباين  المحور
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

 الداللة
٠٫٠٠٣ ٦٫٢٦ ٧٫١٢ ٢ ١٤٫٢٤ بين المجموعات  دوافع سياسية

   ١٫١٤ ٨٥ ٩٧٫٠٤ داخل المجموعات
    ١١١٫٢٨٨٧ المجموع

دوافع 
 إقتصادية

٠٫٠٠٢ ٦٫٨٣ ٧٫٣٠ ٢ ١٤٫٦٠ بين المجموعات
   ١٫٠٧ ٨٥ ٩٠٫٩٠ داخل المجموعات

    ١٠٥٫٥٠٨٧ المجموع
٠٫٠٠٠ ٨٫٤٦ ٧٫١٥ ٢ ١٤٫٣٠ بين المجموعات دوافع اغاثية

   ٠٫٨٥ ٨٥ ٧١٫٨٦ داخل المجموعات
    ٨٧ ٨٦٫١٦ المجموع

الدوافع 
 الثقافية

٠٫٠٠١ ٨٫٠٠ ٦٫٣٩ ٢ ١٢٫٧٩ بين المجموعات
   ٠٫٨٠ ٨٥ ٦٧٫٩١ داخل المجموعات

    ٨٧ ٨٠٫٦٩ المجموع
دوافع التمويل 

  اإلقتصادية
٠٫٠٠٠ ١٤٫٦٠ ٨٫٤٨ ٢ ١٦٫٩٥ بين المجموعات

   ٠٫٥٨ ٨٥ ٤٩٫٣٥ داخل المجموعات
    ٨٧ ٦٦٫٣٠ المجموع



 ١١٤٩ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذياب جرار، وسائد أبو بھاء

 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣(تابع جدول رقم ... 

مجموع  مصدر التباين  المحور
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

 الداللة
افع التمويل دو

من أجل خلق 
قيادات 

مستقبلية 
للشعب 

  الفلسطيني

٠٫٠٠٠ ١٥٫٤٧ ٨٫٣٤ ٢ ١٦٫٦٨ بين المجموعات
   ٠٫٥٤ ٨٥ ٤٥٫٨٢ داخل المجموعات

    ٨٧ ٦٢٫٥٠ المجموع

دوافع التمويل 
من أجل 

حماية الحقوق 
المدنية 

والسياسية 
  لألفراد

٠٫٠٠٠ ١٧٫٣٨ ١٠٫٤٩ ٢ ٢٠٫٩٩ بين المجموعات
   ٠٫٦٠ ٨٥ ٥١٫٣٢ المجموعات داخل

    ٨٧ ٧٢٫٣١ المجموع

٢١٫١٩٠٫٠٠٠ ٧٫٧٧ ٢ ١٥٫٥٤ بين المجموعات  المجال الكلي
   ٠٫٣٧ ٨٥ ٣١٫١٧ داخل المجموعات

    ٨٧ ٤٦٫٧٢ المجموع

ة  د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل في ) ٠٫٠٥= α(يبين الجدول أعاله وجود ف
ر مصادر  استجابات أفراد العينة فيما يتعلق بدوافع تمويل المنظمات األھلية الفلسطينية تبعا لمتغي

جال من المجاالت ، وبلغت درجة كل م)٠٫٠٠٠(التمويل، حيث بلغت الدرجة الكلية لھذا المجال 
ة  ى ) ٠٫٠٠٠( ،)٠٫٠٠٠( ،)٠٫٠٠٠( ،)٠٫٠٠٠( ،)٠٫٠٠٠( ،)٠٫٠٠٢( ،)٠٫٠٠٣(الفرعي عل

ن مس ل م ات أق ي درج والي وھ ة الت فرية )٠٫٠٥= α(توى الدالل ية الص رفض الفرض ذلك ت ، ل
(H0) ة ل الفرضية البديل ة وتقب . H1)( على المجال الكلي وعلى كل مجال من المجاالت الفرعي

  .١٤للمقارنات البعدية، انظر جدول ) LSD(ولتحديد لصالح من الفروقات تم استخدام اختبار 



 "......لة في واقع التمويل الخارجي للمنظمات األھلية العام" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

دول  ار : )١٤(ج ات البعدي) LSD(إختب اً للمقارن ل تبع ع التموي ي دواف روق ف ن الف ة للكشف ع
  .لمتغير مصادر التمويل

 المجال

(I) 
مصادر 
 التمويل
 للمنظمة

(J)  مصادر
 التمويل
 للمنظمة

متوسط 
 التباينات
(I-J) 

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

 التباينات الداخلية

القيمة 
 الدنيا

القيمة 
 العليا

 ,٧١-  ٢٫٦٦-  ٠٠١ ٤٩٠  (*)١٫٦٨٤-  فقطخارجي  فقط ذاتي  دوافع سياسية
 ,٦٢-  ٢٫٤٤-  ,٠٠١ ,٤٥٨ (*)١٫٥٣١- ذاتي وخارجي فقط ذاتي

 ,٦٣-  ٢٫٥١-  ,٠٠١ ,٤٧٤ (*)١٫٥٧١-  خارجي فقط فقط ذاتي دوافع حزبية
 ,٧٥-  ٢٫٥١-  ,٠٠٠ ,٤٤٣ (*)١٫٦٢٩- ذاتي وخارجي فقط ذاتي

 ,٨٤-  ٢٫٥٢-  ,٠٠٠ ,٤٢٢ (*)١٫٦٨٢-  خارجي فقط فقط ذاتي دوافع إغاثية
 ,٧٦-  ٢٫٣٣-  ,٠٠٠ ,٣٩٤ (*)١٫٥٤٢- ذاتي وخارجي فقط ذاتي

 ,٨٠-  ٢٫٤٣-  ,٠٠٠ ,٤١٠ (*)١٫٦١١-  خارجي فقط فقط ذاتي دوافع ثقافية
 ,٦٧-  ٢٫١٩-  ,٠٠٠ ,٣٨٣ (*)١٫٤٢٩- ذاتي وخارجي فقط ذاتي

دوافع 
 إقتصادية

 ١٫٠٠-  ٢٫٣٩-  ,٠٠٠ ,٣٤٩ (*)١٫٦٩٤-  خارجي فقط فقط ذاتي
 ١٫١١-  ٢٫٤٠-  ,٠٠٠ ,٣٢٧ (*)١٫٧٥٥- ذاتي وخارجي فقط يذات

أجل  دوافع من
خلق قيادات 

مستقبلية 
للشعب 

 الفلسطيني

 ١٫٠٨-  ٢٫٤٢-  ,٠٠٠ ,٣٣٧ (*)١٫٧٤٦-  خارجي فقط فقط ذاتي
 ١٫٠٩-  ٢٫٣٤-  ,٠٠٠ ,٣١٥ (*)١٫٧١٩- ذاتي وخارجي فقط ذاتي

أجل  دوافع من
حماية الحقوق 

المدنية 
والسياسية 

 ادلألفر

 ١٫٢٥-   ٢٫٦٨-  ,٠٠٠ ,٣٥٩  (*)١٫٩٦٧-  خارجي فقط فقط ذاتي
 ١٫٢٤-  ٢٫٥٧-  ,٠٠٠ ,٣٣٦ (*)١٫٩٠٧- ذاتي وخارجي فقط ذاتي

دوافع التمويل 
المقدم 

للمنظمات 
 األھلية

 ١٫١٦-  ٢٫٢٦-  ,٠٠٠ ,٢٧٧ ١٫٧٠٧-  خارجي فقط فقط ذاتي
 ١٫١٣-  ٢٫١٦-  ,٠٠٠ ,٢٥٩ (*)١٫٦٤٥- ذاتي وخارجي فقط ذاتي

  .تم اختصار الجدول واإلكتفاء بالبيانات التي تظھرالفروق المعنوية: ظةمالح



 ١١٥١ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذياب جرار، وسائد أبو بھاء

 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى ) LSD(يشير اختبار  ائمين عل إلى أن ھناك فروقات ذات داللة إحصائية في اتجاھات الق
روق  ذه الف ل، وأن ھ ر مصدر التموي ا لمتغي ل تبع ع التموي المنظمات االھلية الفلسطينية نحو دواف

د تظھرلصالح التمويل الخار ذه النتيجة تؤك جي والذاتي والخارجي معا مقارنة بالتمويل الذاتي، ھ
ل  دوافع وراء تموي ه طيف من ال ّول الخارجي لدي ابقاً أن المم ا س م الحصول عليھ ي ت ائج الت النت
ة واقتصادية،  ة وثقافي ة وإغاثي المنظمات األھلية الفلسطينية، وأن ھذه الدوافع ھي سياسية وحزبي

  .بلية للشعب الفلسطيني، ودوافع حماية الحقوق المدنية والسياسيةوخلق قيادات مستق

ة : الفرضية الثانية في ) ٠٫٠٥= α(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
  .دوافع تمويل المنظمات األھلية الفلسطينية تبعا لمتغير مجموعات الدولة الممّولة

اس ): ١٥(جدول  اين األحادي لقي ل التب ر مجموعات تحلي اً لمتغي ل تبع ع التموي روق في دواف الف
  .الدول الممّولة

مجموع  مصدر التباين  المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

  دوافع سياسية
 ٠٫٠٠٣ ٣٫٩٦ ٤٫٣٣ ٥ ٢١٫٦٣ بين المجموعات

   ١٫٠٩ ٨٢ ٨٩٫٦٥ داخل المجموعات
    ٨٧ ١١١٫٢٨ المجموع

 فع إقتصاديةدوا
 ٠٫٠٠٠ ٥٫٨٨ ٥٫٥٧ ٥ ٢٧٫٨٥ بين المجموعات

   ٠٫٩٥ ٨٢ ٧٧٫٦٥ داخل المجموعات
    ٨٧ ١٠٥٫٥٠ المجموع

 الدوافع اإلغاثية
 ٠٫٠٠٢ ٤٫٢٠ ٣٫٥١ ٥ ١٧٫٥٦ بين المجموعات

   ٠٫٨٤ ٨٢ ٦٨٫٦٠ داخل المجموعات
    ٨٧ ٨٦٫١٦ المجموع

  الدوافع الثقافية
 ٠٫٠٠٤ ٣٫٧٦ ٣٫٠١ ٥ ١٥٫٠٧ بين المجموعات

   ٠٫٨٠ ٨٢ ٦٥٫٦٣ داخل المجموعات
    ٨٧ ٨٠٫٦٩ المجموع

دوافع التمويل 
  اإلقتصادية

 ٠٫٠٠٠ ٧٫٨٢ ٤٫٢٨ ٥ ٢١٫٤١ بين المجموعات
   ٠٫٥٥ ٨٢ ٤٤٫٨٩ داخل المجموعات

     ٨٧ ٦٦٫٣٠ المجموع
دوافع التمويل من 
أجل خلق قيادات 
مستقبلية للشعب 

  الفلسطيني

 ٠٫٠٠٠ ٧٫٦٤ ٣٫٩٧ ٥ ١٩٫٨٦ جموعاتبين الم
   ٠٫٥٢ ٨٢ ٤٢٫٦٥ داخل المجموعات

    ٨٧ ٦٢٫٥٠ المجموع
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 )١٥(تابع جدول رقم ... 

مجموع  مصدر التباين  المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

دوافع التمويل من 
ة  ل حماي أج
ة  وق المدني الحق
  والسياسية لألفراد

 ٠٫٠٠٠ ٧٫٩٠ ٤٫٧٠ ٥ ٢٣٫٥٢ ين المجموعاتب
   ٠٫٦٠ ٨٢ ٤٨٫٧٩ داخل المجموعات

    ٨٧ ٧٢٫٣١ المجموع

دوافع التمويل 
المقدم للمنظمات 

  األھلية

 ٠٫٠٠٠ ٨٫٨٣ ٣٫٢٧ ٥ ١٦٫٣٤ بين المجموعات
   ٠٫٣٧ ٨٢ ٣٠٫٣٧ داخل المجموعات

    ٨٧ ٤٦٫٧٢ المجموع

ة وجود فروق ) ١٥( يبين الجدول رقم ، )٠٫٠٥= α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
ر  ا لمتغي ة الفلسطينية تبع ات األھلي ل المنظم دوافع تموي ق ب ا يتعل ة فيم راد العين تجابات أف ي اس ف

وبلغت لكل مجال  ،)٠٫٠٠٠(مجموعات الدول الممّولة، حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة الكلية 
والي  ى الت ة عل االت الفرعي ن المج  ،)٠٫٠٠٠( ،)٠٫٠٠٤( ،)٠٫٠٠٢(، )٠٫٠٠٠( ،)٠٫٠٠٣(م

ة) ٠٫٠٠٠( ،)٠٫٠٠٠( توى الدالل ن مس ل م يم أق ي ق ية )٠٫٠٥= α( وھ رفض الفرض ذلك ت ، ل
ة ) H0(الصفرية  ة على المجال الكلي والمجاالت الفرعي ل الفرضية البديل ة H1)(وتقب ، ولمعرف

ار  م استخدام اختب ة، انظر الجدول ل) LSD(لصالح من الفروق في االتجاھات ت ات البعدي لمقارن
  :ادناه

ل حسب ) LSD(إختبار ): ١٦(جدول  ع التموي روق في دواف ة للكشف عن الف ات البعدي للمقارن
  .مجموعات الدول الممّولة

  المجال
(I)  مصادر

 التمويل
 الخارجي

 (J) 
مصادر 
 التمويل
 الخارجي

متوسط 
-I) التباينات
J) 

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

 انات الداخليةالتبي

القيمة 
 الدنيا

القيمة 
 العليا

دوافع 
 سياسية

 دول عربية
 واسالمية

 ,٠٩-  ٢٫٣١-  ,٠٣٤ ,٥٥٦ (*)١٫٢٠٠-  أمريكا

 المجتمع
 المحلي

 ,٣٩-  ٢٫٥٩-  ,٠٠٩ ,٥٥٢ (*)١٫٤٨٨-  أمريكا

 دول عربية دوافع حزبية
 واسالمية

 ,٣١-  ٢٫٢٢-  ,٠١٠ ,٤٧٩ (*)١٫٢٦٧-  أمريكا

 دول عربية
 واسالمية

المجتمع 
 المحلي

 -٢٠-  ١٫٤٢-  ,٠٠٩ ,٣٠٦ (*),٨١٤, 

 ,٣٦-  ٢٫١٣-  ,٠٠٦ ,٤٤٤ (*)١٫٢٤٤-  أمريكا أوروبية دول
المجتمع  أوروبية دول

 المحلي
 -٣٠-  ١٫٢٨-  ,٠٠٢ ,٢٤٨ (*),٧٩١, 



 ١١٥٣ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذياب جرار، وسائد أبو بھاء

 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦(تابع جدول رقم ... 

  المجال
(I)  مصادر

 التمويل
 الخارجي

 (J) 
مصادر 
 التمويل
 الخارجي

 متوسط
-I) التباينات
J) 

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

 التبيانات الداخلية

القيمة 
 الدنيا

القيمة 
 العليا

دوافع 
 إقتصادية 

المجتمع  أوروبية دول
 المحلي

 -١٩-  ,٩٤-  ,٠٠٤ ,١٨٩ (*),٥٦٨, 

خلق قيادات 
مستقبلية 
للشعب 

 الفلسطيني

 ,٠٥-  ١٫٣٤-  ,٠٣٥ ,٣٢٣ (*)٦٩٣-  أمريكا أوروبية دول
المجتمع  أوروبية دول

 المحلي
 -٠٤-  ,٧٥-  ,٠٣١ ,١٨٠ (*)٣٩٦, 

حماية 
الحقوق 
المدنية 
 لألفراد

المجتمع  غير ذلك
 المحلي

 -٥٥ ١٫٤٨-  ,٣٦٠ ,٥١٠ ,٤٦٩, 

  .تم اختصار الجدول واإلكتفاء بالبيانات التي تظھرالفروق المعنوية: مالحظة

ة اً ذات دالل اك فروق اله أن ھن دول أع ن الج ظ م ا  يالح ل تبع ع التموي ي دواف ائية ف إحص
ات  اه الوالي روق ھي باتج لمجموعات الدول الممّولة، وبالنظر إلى الدوافع السياسية يظھر أن الف
بة  ذلك الحال بالنس ي، وك ع المحل ة واإلسالمية والمجتم دول العربي ة بال ة مقارن دة األمريكي المتح

ة للدوافع الحزبية، فقد كانت الفروقات باتجاه الواليا ي مقارن ت المتحدة األمريكية والمجتمع المحل
وى  ي احت ع المحل ون المجتم ي ك ذا طبيع ة، وھ دول األوروبي المية وال ة واالس دول العربي بال
ا،  اً لھ األحزاب السياسية، وأن األحزاب لديھا دوافع في إنشاء ودعم المنظمات لتكون منبراً دعائي

ه  ر،(وھذا يتالقى مع ما أشار إلي أن المنظمات اليسارية ) ٢٠٠٣سمارة، (و) ٢٠٠٦ حنفي وطب
دوافع سياسية  رتبط ب دعم األمريكي أيضا م ى أن ال تقدم الدعم للمنظمات التابعة لھا، باإلضافة إل

ى المستوى الشعبي ة وتكريسه عل د أن  .إلنجاح المشروع السلمي في المنطق ائج تؤك ا أن النت كم
ة للمشروع الدعم األمريكي مرتبط بأحزاب معينة دون غيرھا اً داعم ، وھذه األحزاب تكون قطع

دوافع اإلقتصادية . السلمي في المنطقة وتتالقى مع األھداف والتطلعات األمريكية ى ال النظر إل وب
ك أن المجتمع  يالحظ أن الفروق ھي باتجاه المجتمع المحلي مقارنة بالدول األوروبية، وتفسير ذل

ه في السوق المحلي والذي يحوي المؤسسات اإلقتصادية،  ى تسويق بضائعه ومنتوجات يسعى ال
ي  ع المجتمع المحل اته، ناھيك عن أن دواف دى المجتمع ومؤسس ة نحوه ل وخلق إنطباعات إيجابي

ا سياسية ) وخاصة المؤسسات اإلقتصادية( ر من كونھ للتمويل تكون على األرجح إقتصادية أكث
ك أو غيرھا، ھذا في الواقع ال ينفي وجود دوافع سياسية و ي وخاصة ذل حزبية لدى التمويل المحل

يةالمقدّ  تقبلية . م من الحكومة واالحزاب السياس ادات مس ق قي انح في خل ع الم ا بخصوص دواف أم
ة،  دول األوروبي ة بال ي مقارن ا والمجتمع المحل اه أمريك روق باتج للشعب الفلسطيني فقد كانت الف

زاب ال ي وبخاصة األح ع المحل ك أن المجتم ير ذل ل تفس ل ولع وم بتموي د تق ة ق ية والحكوم سياس
ع سياسيةبعض المنظمات األھلية  ا لمواق وء بھدف تحضير قادتھ ا حصل فعالً حيث تب ذا م ، وھ



 "......لة في واقع التمويل الخارجي للمنظمات األھلية العام" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ة ا ي الحكوم ة ف ع وزاري طينية مواق ة الفلس ات األھلي ادة المنظم رة بعض ق ة عش رة والثاني لعاش
طينية ا ف. الفلس ة، فرغبتھ دة األمريكي ات المتح بة للوالي ا بالنس ھا أم ى مقاس ادات عل ق قي ي خل

واضحة، حيث قامت بدعم منظمات أھلية أصبح قادتھا قادة سياسيين من الصف األول، وھؤالء 
  .على األرجح سيكونون داعمين للمشروع األمريكي وتطلعاته في المنطقة

ة  :الفرضية الثالثة في ) ٠٫٠٥= α(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
  .ز الممّولين لتمويل المنظمات األھلية الفلسطينية تبعا لمتغير مصادر التمويلسبل تحفي

دول  ز : )١٧(ج بل تحفي و س ات نح ي اإلتجاھ روق ف اس الف ادي لقي اين األح ل التب ار تحلي إختب
  .الممولين تبعا لمتغير مصدر التمويل

مجموع  مصدر التباين  المحور
 المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مستوى  فقيمة المربعات

 الداللة

 األدوات الرشيدة
٠٫٠٠٠ ٢٦٫٧٩ ١٥٫٠٣ ٢ ٣٠٫٠٦ بين المجموعات
   ٠٫٥٦ ٨٥ ٤٧٫٦٨داخل المجموعات

    ٨٧ ٧٧٫٧٣ المجموع

التزام مبادئ 
 الشفافية

٠٫٠٠٠ ٢٣٫٨٧ ١٣٫١٩ ٢ ٢٦٫٣٨ بين المجموعات
   ٠٫٥٥ ٨٥ ٤٦٫٩٧داخل المجموعات

    ٨٧ ٧٣٫٣٥ المجموع

وط التزام شر
 الممولين

٠٫٠٠٢ ٦٫٧٩ ٥٫٨٦ ٢ ١١٫٧٢ بين المجموعات
   ٠٫٨٦ ٨٥ ٧٣٫٣٨داخل المجموعات

    ٨٧ ٨٥٫١٠ المجموع
سبل تحفيز 

الممولين لتقديم 
الدعم للمنظمات 

  األھلية

 ٠٫٠٠٠ ٢٥٫٤٨ ١٠٫٩١ ٢ ٢١٫٨٢ بين المجموعات
   ٠٫٤٣ ٨٥ ٢٦٫٤١داخل المجموعات

    ٨٧ ٥٨٫٢٣ المجموع

) ٠٫٠٥= α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ١٧(الجدول رقم يظھر 
ة  ات األھلي دعم للمنظم ديم ال ّولين لتق ز المم بل تحفي ق بس ا يتعل ة فيم راد العين تجابات أف ي اس ف
ذا المجال  ة لھ ة المحسوبة الكلي ة الدالل ل، حيث بلغت قيم ر مصادر التموي ا لمتغي الفلسطينية تبع

ن ال ،)٠٫٠٠٠( ال م ل مج ا لك ة وبلغت قيمتھ االت الفرعي ) ٠٫٠٠٢( ،)٠٫٠٠٠(، )٠٫٠٠٠(مج
ة ل من مستوى الدالل يم أق والي، وھي ق ى الت رفض الفرضية الصفرية)٠٫٠٥= α( عل ذلك ت  ، ل

)H0 ( ة ، )H1(على المجال الكلي، وعلى كل مجال من المجاالت الفرعية وتقبل الفرضية البديل
ار ولمعرفة لصالح من ھذه الفر م استخدام اختب ة، انظر الجدول ) LSD(وق، ت ات البعدي للمقارن

  .ادناه



 ١١٥٥ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذياب جرار، وسائد أبو بھاء

 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار ): ١٨(جدول  ولين ) LSD(إختب ز المم روق في سبل تحفي ة للكشف عن الف ات البعدي للمقارن
  .تبعاً لمتغير مصدر التمويل

  المجال

(I) 
مصادر 
 التمويل
 للمنظمة

(J) 
مصادر 
 التمويل
 للمنظمة

متوسط 
 التباينات
(I-J) 

خطأ ال
المعياري

مستو
ى 
 الداللة

  التباينات الداخلية

القيمة 
 الدنيا

القيمة 
 العليا

 األدوات
 الرشيدة

 ذاتي
 فقط

خارجي 
 فقط

-١٫٥٦- ٢٫٩٣- ,٠٠٠ ,٣٤٣ (*)٢٫٢٤٣ 

 ذاتي
 فقط

ذاتي 
وخارجي

-١٫٧٠- ٢٫٩٨- ,٠٠٠ ,٣٢١ (*)٢٫٣٤٢ 

التزام 
 مبادئ
 الشفافية

 ذاتي
 فقط

خارجي 
 فقط

-١٫٣٩- ٢٫٧٥- ,٠٠٠ ,٣٤١ (*)٢٫٠٧٢ 

 ذاتي
 فقط

ذاتي 
وخارجي

-١٫٥٦- ٢٫٨٣- ,٠٠٠ ,٣١٩ (*)٢٫١٩٦ 

التزام 
 شروط

 الممولين

 ذاتي
 فقط

خارجي 
 فقط

-٦٣- ٢٫٣٣- ,٠٠١ ,٤٢٦ (*)١٫٤٨١, 

 ذاتي
 فقط

ذاتي 
وخارجي

-٦٤- ٢٫٢٢- ,٠٠١ ,٣٩٨ (*)١٫٤٣٢, 

سبل تحفيز 
 الممولين

لتقديم الدعم 
للمنظمات 

 األھلية

 يذات
 فقط

خارجي 
 فقط

-١٫٣٣- ٢٫٥٣- ,٠٠٠ ,٣٠٠ (*)١٫٩٣١ 

 ذاتي
 فقط

ذاتي 
وخارجي

-١٫٤٣- ٢٫٥٥- ,٠٠٠ ,٢٨١ (*)١٫٩٨٨ 

  .تم اختصار الجدول واإلكتفاء بالبيانات التي تظھرالفروق المعنوية: مالحظة

ر مصادر  ا لمتغي ّولين تبع ز المم بل تحفي ي س اً ف اك فروق اله أن ھن دول أع ن الج يالحظ م
اً الت ويالً خارجي مويل، حيث كانت ھذه الفروق حسب المجال الكلي باتجاه المنظمات التي تتلقى تم

ة  ل الخارجي ادر التموي د أن مص ذي يؤك ر ال ذاتي، األم ل ال ة بالتموي اً مقارن ويالً مختلط وتم
فافية وتلت ادئ الش زم بمب يدة وتلت ديھا إدارة رش زم والمختلطة تتحفز أكثر لتمويل المنظمات التي ل

  . بشروط الممّولين

في ) ٠٫٠٥= α(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الرابعة
دول  ات ال ر مجموع ا لمتغي طينية تبع ة الفلس ات األھلي ل المنظم ولين لتموي ز المم بل تحفي س

  .الممّولة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

دول  ات : )١٩(ج ي االتجاھ روق ف اس الف ادي لقي اين األح ل التب ار تحلي ز إختب بل تحفي و س نح
  .الممّولين تبعا لمتغير مجموعات الدول الممّولة

مجموع  مصدر التباين  المحور
المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

األدوات الرشيدة
٠٫٠٠٠ ١٢٫٣٣ ٦٫٦٧ ٥ ٣٣٫٣٦ بين المجموعات

   ٠٫٥٤ ٨٢ ٤٤٫٣٨ داخل المجموعات
    ٨٧ ٧٧٫٧٣ المجموع

لتزام مبادئ ا
 الشفافية

٠٫٠٠٠ ١٠٫٥٤ ٥٫٧٤ ٥ ٢٨٫٦٩ بين المجموعات
   ٠٫٥٤ ٨٢ ٤٤٫٦٦ داخل المجموعات

    ٨٧ ٧٣٫٣٥ المجموع

التزام شروط 
 الممولين

٠٫٠٠١ ٤٫٦٠ ٣٫٧٣ ٥ ١٨٫٦٤ بين المجموعات
   ٠٫٨١ ٨٢ ٦٦٫٤٦ داخل المجموعات

    ٨٧ ٨٥٫١٠ المجموع
سبل تحفيز 

 الممولين لتقديم
الدعم للمنظمات 

  األھلية

١٠٫٣٠٠٫٠٠٠ ٤٫٤٩ ٥ ٢٢٫٤٧ بين المجموعات
   ٠٫٤٤ ٨٢ ٣٥٫٧٧ داخل المجموعات

    ٨٧ ٥٨٫٢٣ المجموع

ة ) ١٩( يبين الجدول رقم د مستوى الدالل ) ٠٫٠٥= α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
ّولين لتق ز المم بل تحفي ق بس ا يتعل ة فيم راد العين تجابات أف ي اس ة ف ات األھلي دعم للمنظم ديم ال

ذا  ة لھ ة المحسوبة الكلي ة الدالل ة، حيث بلغت قيم الفلسطينية تبعا لمتغير مجموعات الدول الممّول
ال  ة  ،)٠٫٠٠٠(المج االت الفرعي ن المج ال م ل مج ا لك ت قيمتھ  ،)٠٫٠٠٠( ،)٠٫٠٠٠(وبلغ

ة) ٠٫٠٠١( ل من مستوى الدالل يم أق ذ)٠٫٠٥= α( على التوالي، وھي ق رفض الفرضية ، ل لك ت
ة(H0)  الصفرية االت الفرعي ى المج ي وعل ال الكل ى المج ة  عل ل الفرضية البديل ، )H1(وتقب

  .٢٠للمقارنات البعدية، انظر جدول ) LSD(ولتحديد لصالح من ھذه الفروق تم استخدام اختبار 



 ١١٥٧ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذياب جرار، وسائد أبو بھاء

 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول  ار ): ٢٠(ج ائج إختب بل تحف) LSD(نت ي س روق ف ن الف ف ع ة للكش ات البعدي ز للمقارن ي
  .الممولين تبعا لمتغير مجموعات الدول الممّولة

  المجال

(I) 
مصادر 
 التمويل
 الخارجي

(J) 
مصادر 
 التمويل
 الخارجي

متوسط 
 التباينات
(I-J) 

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

التباينات الداخلية

القيمة 
 الدنيا

القيمة 
 العليا

 األدارة
 الرشيدة

 دول عربية أمريكا
 واسالمية

-٠٢- ١٫٢٩- ,٠٤٢ ,٣١٧ (*),٦٥٥, 

دول  أمريكا
 أوروبية

-٣٢- ١٫٤٩- ,٠٠٣ ,٢٩٤ (*)٩٠٥, 

المجتمع  أمريكا
 المحلي

-١٠- ١٫٣٥- ,٠٢٤ ,٣١٥ (*)٧٢٥, 

 مبادئ
 الشفافية

دول  أمريكا
 أوروبية

-١١- ١٫٢٧- ,٠٢٠ ,٢٨٩ (*)٦٩٠, 

 شروط
 الممولين

دول 
 عربية

 واسالمية

- أمريكيا
١٫٠٥٧(*) 

٢٠- ١٫٩٢- ,٠١٧ ,٤٣٢, 

 دول
 أوروبية

 ,١٨- ١٫٧٨- ,٠١٧ ,٤٠١ (*),٩٨١- أمريكيا

  .تم اختصار الجدول واإلكتفاء بالبيانات التي تظھرالفروق المعنوية: مالحظة

ل  يظھر من الجدول أعاله أن انتھاج اإلدارة الرشيدة في العمل يعد من السبل المحفّزة للتموي
ذا بالنسبة للدول العربية واإلسالمية  واألوروبية والمجتمع المحلي مقارنة بالتمويل األمريكي، وھ

ل،  ن وراء التموي ية م ع سياس ة دواف دة األمريكي ات المتح ابقا أن للوالي ه س دثنا عن ا تح د م يؤك
ية ألن  ون سياس د تك ا الشروط ق ّولين، وھن ة بشروط المم ات األھلي زام المنظم ى الت باإلضافة إل

دو ة ب ابقة المتعلق ائج الس ات النت دى الوالي ر ل و األكث دافع السياسي ھ رت أن ال ّولين أظھ افع المم
م  رى من الجدول رق ذلك ن ة، ل ّولين كانت ) ٢٠(المتحدة األمريكي روق بشأن شروط المم أن الف

ي  في .باتجاه الواليات المتحدة األمريكية، مقارنة بالتمويل العربي واإلسالمي واألوروبي والمحل
روق كانت حين أن التزام مبادئ الش رى أن الف ذلك ن ة، ل دول األوروبي زاً لل ان عامالً محف فافية ك

ل  ة تتعام دول األوروبي رده أن ال ذا م ا، وھ د أمريك رى وبالتحدي دول األخ ة بال ا مقارن باتجاھھ
  .بموضوعية ومھنية إلى حد ما في قضية تمويل المنظمات األھلية 

ة ية الخامس ات: الفرض ب مجموع ل حس ر للتموي د أث ات  ال يوج ة للمنظم دول الممّول ال
  .األھلية الفلسطينية على أداء المنظمات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

لقياس درجة تأثير متغير ) Multiple regression(نتائج إختباراإلنحدار المتعدد ): ٢١(جدول 
  .مجموعات الدول الممّولة على أداء المنظمات األھلية

Model  R  R square  Adjusted R 
square الخطأ المعياري  

٠٫٤٩٧٩٧  ٠٫٠٤٤  ٠٫١٠١  ٠٫٣١٧  ١  

دول ( يالحظ من الجدول أعاله أن درجة تأثير المتغير المستقل التمويل حسب مجموعات ال
ة ة كانت ) الممّول ات االھلي ى اداء المنظم توياته الخمسة عل ة %)١٠٫١(بمس بة إيجابي ، وھي نس

ة  رفض الفرضية الص) H1(ولكن ضعيفة إلى حٍد ما وبذلك تقبل الفرضية البديل ، )H0(فرية وت
ة، ولعل  ؤثر األساسي في أداء المنظمات األھلي ھذه النتيجة تؤكد أن التمويل الخارجي ال يعد الم
ا  ة تمويلھ ا وبخاص رض لھ ي تتع ادات الت بب اإلنتق ة وبس ات األھلي ك أن المنظم ي ذل بب ف الس

ن  ر م ا ظھ راً كم يس كبي ا ل ل عليھ ر التموي أن أث تبانة ب ب عن اإلس ا تجي ارجي جعلھ ل الخ تحلي
ين  رة من المثقف دى شريحة كبي لبية ل اإلنحدار اعاله ،وذلك الرتباط التمويل الخارجي باألثار الس
رة من وراء  ع كثي اك دواف أن ھن والكتاب وأصحاب الرأي، وھذا أيضا ما توصلت اليه الدراسة ب

ذي جعل  المنظمات التمويل سواء كانت سياسية أو حزبية أو إقتصادية أو ثقافية وغيرھا االمر ال
أثير  .تخفف من وطأة تأثير ھذا المال ونفي أثر المال الخارجي على أدائھا ى درجة الت النظر ال وب
  . حسب كل مجموعة من مجموعات الدول الممّولة نالحظ الجدول ادناه

لقياس درجة أثر التمويل ) Multiple regression(نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد : )٢٢(جدول 
  .لدول على أداء المنظمات األھليةامن مجموعات 

  مجموعات الدول الممولة

معامالت اإلنحدار 
  غير المعيارية

معامالت 
اإلنحدار 
مستوى  t  المعيارية

  الداللة
b   الخطأ

 betaالمعياري

  ٠٫٩٧٦  ٠٫٠٣١  ٠٫٠٠٤  ٠٫١٨٦  ٠٫٠٠٦  التمويل العربي واإلسالمي
  ٠٫٤٠٧  ٠٫٨٣٤  ٠٫١١٦  ٠٫٠٧١  ٠٫٦٠  التمويل األوروبي
  ٠٫١٨٧  ١٫٣٣١-  ٠٫١٥٣-  ٠٫٠٩٢  ٠٫١٢٢-  التمويل األمريكي

  ٠٫١٢٠  ١٫٥٧١-  ٠٫٢٠٣-  ٠٫٠٣٦  ٠٫٠٥٧-  تمويل المجتمع المحلي
  ٠٫٤٣٤  ٠٫٧٨٦-  ٠٫٠٨٩-  ٠٫٠٤٠  ٠٫٠٣٢-  غير ذلك

ى المنظمات ) beta(بالنظر إلى قيم  ي واإلسالمي عل ل العرب أثير التموي نالحظ أن درجة ت
اريعھا  ا ومش ة وأدائھ ت األھلي ين أن ) ٠٫٠٠٤(كان ي ح داً، ف ن ضعيف ج ابي ولك ر إيج و أث وھ

ة بدرجة  ر إيجابي ة كانت أكث ) ٠٫١١٦(درجة تأثير التمويل األوروبي على أداء المنظمات األھلي
ابقتھا  ي واإلسالمي  –وھي درجة عالية بالمقارنة مع س ل العرب ل األمريكي -التموي ا التموي ، أم



 ١١٥٩ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذياب جرار، وسائد أبو بھاء

 ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــــــــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات ى المنظم لبي عل ر س ان ذا أث ا بدرجة  فك ة وأدائھ ي )٠٫١٥٣-(األھلي اين ف ا نالحظ التب ، وھن
ي ل األوروب ائج . درجة التاثير بين التمويل األوروبي واألمريكي لصالح التموي ا أظھرت النت كم

ل من مصادر )٠٫٢٠٣-(أن أثر التمويل المحلي كان أيضا بدرجة سلبية وصلت إلى  ا التموي ، أم
ان أيضا ذا  لبي بدرجة أخرى ك ر س ى أث دافع )٠٫٨٩-(وصلت ال ل ذو ال د أن التموي ذا يؤك ، وھ

ل  ا أن تموي لبي، كم ر س الطبع ذا أث ون ب ة يك دة األمريكي ات المتح ه الوالي ذي تنتھج ي ال السياس
زاب  وى األح ي احت ع المحل ون المجتم ك ك رر ذل لبياً، ومب ره س ا أث ان أيض ي ك ع المحل المجتم

د ال السياسية، ومعلوم أن دعم األحزاب للمنظمات ا ذلك ق ألھلية يكون من أجل جعلھا منبراً لھا، ل
ا تشغيلية  دوافع إم ا يكون ھو ب در م ة للمؤسسة والمجتمع بق يكون الدعم من أجل حاجات إيجابي

ره ألفراد الحزب، ين أو غي ا، أو إعالء كلمة حزب مع يس ايجابي ل ل ذا التموي ر ھ ذلك يكون أث ، ل
ول ا ن قب الع ع د ضرورة اإلق ذي يؤك ر ال ل األم ي عم ي لضررھما ف ل السياسي والحزب لتموي

  .المنظمات

ة  :الفرضية السادسة د مستوى الدالل ة إحصائية عن ) ٠٫٠٥= α(ال يوجد فروق ذات دالل
  .في معوقات تمويل المنظمات األھلية تبعا لمتغير مصادر التمويل

ل إختبار تحليل التباين األحادي لقياس الفروق في االتجاھات نحو مع): ٢٣(جدول  ات التموي وق
 .تبعا لمتغير مصادر التمويل

مجموع  مصدر التباين  المحور
 المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

 الداللة
معوقات تمويل 

المنظمات 
األھلية في 
 فلسطين

 ٠٫٠٠٠ ٢٥٫٤٩ ١٠٫٧٢ ٢ ٢١٫٤٣ بين المجموعات
   ٠٫٤٢ ٨٥ ٣٥٫٧٣ داخل المجموعات

    ٨٧ ٥٧٫١٦ المجموع

ة  د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل في ) ٠٫٠٥=α(يبين الجدول أعاله وجود ف
ر  ا لمتغي طينية تبع ة الفلس ات األھلي ل المنظم ات تموي ق بمعوق ا يتعل ة فيم راد العين تجابات أف اس

ذا المجال  ة لھ ة المحسوبة الكلي ة الدالل ، وھي درجة )٠٫٠٠٠(مصادر التمويل، حيث بلغت قيم
ي  (H0)، لذلك ترفض الفرضية الصفرية )٠٫٠٥= α( مستوى الداللة أقل من ى المجال الكل عل

ة  ل الفرضية البديل ار )H1(وتقب تخدام اختب م اس روق، ت ذه الف ن ھ د لصالح م ) LSD(، ولتحدي
  :يبين نتائج ھذا اإلختبار) ٣١(للمقارنات البعدية، وجدول رقم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٥(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ة) LSD(إختبار : )٢٤(جدول  ات البعدي ا  للمقارن ل تبع ات التموي روق في معوق للكشف عن الف
  .لمتغير مصادر التمويل

  المجال

(I) 
مصادر 
 التمويل
 للمنظمة

(J) 
مصادر 
 التمويل
 للمنظمة

متوسط 
 التباينات
(I-J) 

الخطأ 
المعياري

مستوى 
 الداللة

التبيانات 
 الداخلية

القيمة 
 الدنيا

القيمة 
 العليا

معوقات 
 تمويل

المنظمات 
في  األھلية
 فلسطين

خارجي فقط ذاتي
 فقط

٢٫٤٢- ,٠٠٠ ,٢٩٧ (*)١٫٨٢٩ -
١٫٢٤ 

ذاتي فقط ذاتي
 وخارجي

-٢٫٥٤- ,٠٠٠ ,٢٧٨ (*)١٫٩٨٣ -
١٫٤٣ 

  .تم اختصار الجدول واإلكتفاء بالبيانات التي تظھرالفروق المعنوية: مالحظة

ر م ا لمتغي ل، يالحظ من الجدول أعاله أن ھناك فروقاً في معوقات التمويل تبع صادر التموي
ذاتي  ارجي وال ارجي والخ ل الخ اه التموي ي باتج ات ھ ذه الفروق تلط(وھ ل ) المخ ة بالتموي مقارن

الذاتي، وھذه النتيجة تعد منطقية، كون التمويل الذاتي من داخل المنظمة، وعليه قد ال يكون ھناك 
تر ات واالش د تكون صعوبات كبيرة في الحصول عليه، ولكن الصعوبات األكيدة والمعوق اطات ق

  ).أي من خارج المنظمة(في حالة التمويل الخارجي كونه من الغير 

في ) ٠٫٠٥=α(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السابعة
  .معوقات تمويل المنظمات األھلية تبعا لمتغير مجموعات الدول الممّولة

ل  إختبار تحليل التباين األحادي ):٢٥(جدول  ات التموي لقياس الفروق في اإلتجاھات نحو معوق
  .تبعا لمتغير مجموعات الدول الممّولة

مجموع  مصدر التباين  المحور
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة فالمربعات

 الداللة
معوقات تمويل 

المنظمات 
األھلية في 
 فلسطين

 ٠٫٠٠٠ ١٠٫٥٢ ٤٫٤٧ ٥ ٢٢٫٣٤ بين المجموعات
   ٠٫٤٢ ٨٢ ٣٤٫٨٣ موعاتداخل المج
    ٨٧ ٥٧٫١٦ المجموع

ة ) ٢٥(يبين الجدول رقم  د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ) ٠٫٠٥=α(وجود ف
ر  في استجابات أفراد العينة فيما يتعلق في معوقات تمويل المنظمات األھلية الفلسطينية تبعا لمتغي

، وھي )٠٫٠٠٠(لة المحسوبة الكلية لھذا المجال مجموعات الدول الممّولة، حيث بلغت قيمة الدال
ى المجال ) (H0 ، لذلك ترفض الفرضية الصفرية)٠٫٠٥= α( درجة أقل من مستوى الداللة عل
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) LSD(، ولمعرفة لصالح من ھذه الفروق تم استخدام اختبار )H1(الكلي وتقبل الفرضية البديلة 
  .للمقارنات البعدية،انظر الجدول ادناه

ا ) LSD(إختبار  ):٢٦(جدول  ل تبع ات التموي روق في معوق ة للكشف عن الف ات البعدي للمقارن
  .لمتغير مجموعات الدول الممولة

  المجال
(I)  مصادر

 التمويل
 الخارجي

(J)  مصادر
 التمويل
 الخارجي

متوسط 
 التباينات
(I-J) 

الخطأ 
المعياري

مستوى 
 الداللة

التبيانات 
 الداخلية

القيمة 
 الدنيا

ة القيم
 العليا

معوقات 
 تمويل

 دول عربية
 واسالمية

 ,٢٣ ,٧٥- ,٢٩٣ ,٢٤٤ ,٢٥٨- أمريكيا
المجتمع 
 المحلي

-١٢ ,٥٠- ,٢٢٦ ,١٥٦ ,١٩٠, 

 دول عربية أوروبية دول
 واسالمية

-١٦ ,٣٦- ,٤٤٢ ,١٢٩ ,١٠٠, 

 ,٠٩ ,٨١- ,١١٨ ,٢٢٧ ,٣٥٩- أمريكيا
المجتمع 
 المحلي

-٠٤- ,٥٤- ,٠٢٤ ,١٢٦ (*)٢٩٠, 

 ,٥٦ ,٦٩- ,٨٣٤ ,٣١٤ ,٠٦٦- غير ذلك
 المجتمع
 المحلي

 ,٤٢ ,٥٥- ,٧٨٠ ,٢٤٣ ,٠٦٨- أمريكيا

 دول عربية غير ذلك
 واسالمية

٦٢ ,٦٨- ,٩١٧ ,٣٢٧ ,٠٣٤, 

- ,٤٣٩ ,٣٧٦ ,٢٩٣- أمريكيا
١٫٠٤ 

٤٦, 

المجتمع 
 المحلي

٤٢ ,٨٧- ,٤٩٣ ,٣٢٦ ,٢٢٤, 

  بالبيانات التي تظھرالفروق المعنويةتم اختصار الجدول واإلكتفاء : مالحظة

م دول رق ي الج واردة ف ات ال ير البيان ي ) ٢٦( تش ائية ف ة إحص اً ذات دالل اك فروق أن ھن
معوقات التمويل تبعا لمتغير مجموعات الدول الممّولة، وھذه الفروق كانت باتجاه المنظمات التي 

ا من المجموعات،  ي تعتمد على المجتمع المحلي مقارنة مع غيرھ ل المحل رده أن التموي ذا م وھ
ات  ل المجموع ة بتموي ھولة ويسر مقارن ه بس ن الصعوبة الحصول علي الي م حيحاً، وبالت د ش يع

  .األخرى
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  النتائج الرئيسة والتوصيات

  النتائج الرئيسة  :أوال

د مجيء السلطة الفلسطينية،  − أظھرت النتائج أن العدد األكبر من المنظمات األھلية أنشئ بع
ذه المنظمات خالل إنتفاضة نظرا لسھ ولة إجراءات التسجيل مقارنة بالسابق، ولضرورة ھ

 .وتشريداألقصى وذلك لما يعانيه الشعب الفسطيني من قتل وتدمير 

بة  − ت نس د بلغ ويلي، فق ن مصدر تم ر م ا أكث ة لھ ات األھلي ة المنظم ائج أن غالبي ت النت بيّن
ى المصدر الخارجي د عل ي تعتم ة الت ة  المنظمات األھلي ، في حين %)٢٦٫٢(بصورة كلي

ر من  اً أكث ويالً خارجي ي تتلقى تم ارب % ٥٠بلغت نسبة المنظمات الت ا يق ا م من ميزانيتھ
ات%) ٦٧٫١( ن المنظم ل . م ن التموي دة م كاال ع دم أش ّول يق ائج أن المم رت النت ا أظھ كم

  . للمنظمات األھلية، كان أكثرھا المنح المالية المباشرة

ل للمنظمات أظھرت النتائج أن  − دعم والتموي دم ال ي تق دول الت اً في مجموعات ال ھناك تنوع
ة  رامج المنظمات األھلي ويالً لب دول تم ر ال ة ھي أكث دول األوروبي األھلية، حيث ظھر أن ال
ي،  انح األوروب ي يضعھا الم ة الشروط الت ك قل الفلسطينية ومشاريعھا، وكان السبب في ذل

الشعب الفلسطيني لما إلتزمت به لدعم العملية السلمية في عدا عن المسؤولية االخالقية تجاه 
 . المنطقة

دوافع نح لتقديم دعمه للمنظمات األھليةأشارت النتائج الى أن ھناك دوافع تدفع الما − ذه ال ، وھ
والي ى الت ت عل ة : كان وق المدني ة الحق ل حماي ن اج ة،دوافع م ع حزبي ة، دواف ع اغاثي دواف

ع ثق راد، دواف ية لالف تقبلية، والسياس ادات مس ق قي ن اجل خل ع اقتصادية،دوافع م ة، دواف افي
 .واخيرا الدوافع السياسية

ة، − تلخص  أظھرت النتائج أن ھناك سبل كثيرة تحفز الممّول لتقديم الدعم للمنظمات األھلي وت
ة ب األھمي ة حس أتي، مرتب ا ي بل فيم ذه الس يدة، :ھ نھج االدارة الرش ات بم زام المنظم  الت

  .الشفافية، وااللتزام بشروط الممّولين االلتزام بمبدأ

ى  − ات عل ذه المعوق ة، وھ ات االھلي ل المنظم ه تموي ات تواج اك معوق ائج ان ھن ت النت بيّن
والي ل،: الت ة للتموي ات الطالب رة المنظم ة، كث ات األھلي ين المنظم اءة ب ر البن ة غي  المنافس

ة مقترحاتضعف أداء المنظمات األھلية ى كتاب درة عل ة  ، ضعف في الق المشاريع بمنھجي
ة، عدم  علمية، عدم اإلنسجام مع سياسة وأھداف الممّول، وعدم قبول الخط السياسي للمنظم

  .عدم التزام مبادئ الشفافية في العمل قناعة الممول بجدوى المشاريع المقترحة، واخيرا،

ى المن − ائمين عل ظمات أظھرت النتائج أن ھناك فروقات ذات داللة إحصائية في اتجاھات الق
روق تظھر  ذه الف ل، وأن ھ األھلية الفلسطينية نحو دوافع التمويل تبعا لمتغير مصادر التموي

ا ذا ) المختلط( لصالح التمويل الخارجي والذاتي والخارجي مع ذاتي، وھ ل ال ة بالتموي مقارن
 .يؤكد أن الممّول الخارجي لديه طيف من الدوافع وراء تمويل المنظمات األھلية الفلسطينية
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ر أ − ا لمتغي ل تبع ع التموي ي دواف ائية ف ة إحص اً ذات دالل اك فروق ائج أن ھن رت النت ظھ
ا  ل كانت كم دول من وراء التموي ع ال ائج أن دواف ت النت د بينّ ة، فق دول الممّول مجموعات ال

أتي ية  :ي دوافع السياس اه ال روق باتج ت الف د كان ة، فق دة األمريكي ات المتح بخصوص الوالي
اد ق قي ة، وخل طينيوالحزبي عب الفلس تقبلية للش ت  .ات مس د كان ة فق دول األوروبي ا ال وام

بينما الدول العربية .الفروق باتجاه دوافع حماية الحقوق المدنية والسياسية، والدوافع اإلغاثية
ة واإلسالمية دوافع اإلغاثي ان .فقد كانت الفروق باتجاه ال ي ف ا بخصوص المجتمع المحل وام

دوافع  الفروق كانت باتجاه الدوافع تقبلية للشعب الفلسطيني، وال ادات مس ق قي ة، وخل الحزبي
 .اإلقتصادية، وحماية الحقوق المدنية والسياسية

ر  − ا لمتغي وليين تبع ز المم ة إحصائية في سبل تحفي اً ذات دالل أظھرت النتائج أن ھناك فروق
دة األمريكية ھو مجموعات الدول الممّولة، فقد بيّنت النتائج أن أكثر ما يحفز الواليات المتح

ى األرجحإلتزام المنظمة األھلية بالشروط التي تضعھا، و ا ھنا تكون شروط سياسية عل ، أم
، في حين التزام اإلدارة الرشيدة والسليمةالدول العربية واإلسالمية فإن أكثر ما يحفزھا ھو 

يد فافية واإلدارة الرش ادئ الش زام مب و الت ة ھ دول األوروبي ز ال ا يحف ر م ليمة ان اكث ة والس
 .للمنظمة األھلية

بينت النتائج أن أثر تمويل مجموعات الدول الممّولة على أداء المنظمات األھلية كان ضعيفا  −
ي %) ١٠( جدا ل األوروب وقد اختلف باختالف الدول الممّولة، فقد أظھرت النتائج أن التموي

ى المنظم ة، في حين والتمويل العربي واإلسالمي كانا ذا أثر إيجابي  ضعيف عل ات األھلي
  .أن التمويل األمريكي وتمويل المجتمع المحلي كان ذا أثر سلبي

  التوصيات  :ثانيا

ل الخارجي − ى التموي ة عل ر للمنظمات األھلي اد كبي اك إعتم  بما أن النتائج قد أظھرت أن ھن
 :فإن ذلك يقتضي العمل على محورين

تمويل وخاصة الخارجي منه عبر حيث يتوجب العمل على تنظيم موارد ال: الجانب الرسمي
ا ھو في صالح المجتمع  وارد، لم ذه الم إنشاء ھيئة أو وزارة خاصة لضمان اإلستخدام األمثل لھ
ة، خاصة  ّول الخارجي والحكوم ة والمم الفلسطيني، ولضمان تنظيم العالقة بين المنظمات األھلي

ل، و ة من وراء التموي د ال تكون أن الدراسة بيّنت أن ھناك دوافعاً مختلف دوافع ق ذه ال ر من ھ كثي
 . لصالح المجتمع الفلسطيني

ة ات األھلي ّول : المنظم ن المم ال م ب الم ھال جل دم إستس ة ع ات األھلي ى المنظم ي عل ينبغ
ى  دخل تساعد عل دّرة لل ك بإنشاء مشاريع م ا ، وذل ة ذاتي ا المالي ة مواردھ ال تنمي الخارجي واھم

 .حتى ال تبقى رھينة شروط ھذا التمويلالتخفيف تدريجيا من الدعم الخارجي، و

ئ السلطة الفلسطينية، وأن  − أظھرت الدراسة أن معظم المنظمات األھلية تم إنشاؤھا بعد مجي
ى بعض المجاالت،  زاً اكثرعل اك تركي ة إال أن ھن ھذه المنظمات ذات مجاالت عمل مختلف
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ل ة والتأھي ا مثل حقوق اإلنسان والديمقراطي د يكون إنشاءوغيرھ اء  ، وق ذه المنظمات بن ھ
طيني  ات الشعب الفس ون ضمن حاج ددة ال تك االت مح م مج ي دع ّول ف ات المم ى رغب عل
طيني  عب الفلس ات الش دد حاج مية تح ة رس اك جھ ون ھن ي أن يك ه ينبغ ه، وعلي وأولويات
وأولوياته من المنظمات األھلية، دون أن يكون ھناك منح للتراخيص بشكل عشوائي، فكثرة 

د المنظمات األھ د في السوق، ق دي زائ لية دون الحاجة الفعلية لھا يساھم في خلق عرض نق
ق فجوات تضخمية في اإلقتصاد الفلسطيني ھو  ى خل د ال يؤدي في المدى المتوسط والبعي

 .ليس بحاجة لھا

ة أو والء − ا ألحزاب معين م تخف إنتماءھ ة ل ابما أن بعض المنظمات األھلي ا لھ ا أن ھ ، وبم
تعيد جزءا بعض المنظمات ترى أ ن الممّول يفرض أحيانا مستشارين وخبراء من جھته ليس

ذه  ل ھ ب عم مية تراق ة رس اء جھ ى إنش ة إل د الحاج ك يؤك إن ذل دم، ف ل المق ن التموي م
ن ووالء  ين عرق ودي ز ب تفيدين دون تميي المنظمات، وذلك لضمان تقديم الخدمات إلى المس

ض التموي ات رف ى المنظم رض عل ي، وأن يف ي وحزب ارين سياس رض مستش ذي يف ل ال
  .خارجيين في حال وجود بديل فلسطيني

دير،  − ل تق ى أق ا عل بما أن بعض المنظمات قد بيّنت أنھا منتمية ألحزاب سياسية أو موالية لھ
ة أو بسبب  ا، بسبب األوضاع السياسية الداخلي ى مصادر تمويلھ فإن ذلك يشكل خطرا عل

ام الم دم انتظ بب ع ا يس تالل، مم راءات اإلح ب إج ذلك يج تدامته، ل دم اس الي وع ورد الم
، لما يشكله من خطر يھدد إغالق المؤسسات، بل يجب تعاد عن المصادر المالية الحزبيةاإلب

 .على المؤسسات أن تبحث عن مصادر تمويل أخرى بدال من التمويل الحزبي

ز  − ا يحف ّول على المنظمات التي تشتكي من عدم قبول مقترحات مشاريعھا اإلنتباه إلى م المم
يدة في  اليب االدارة الرش اج اس ى انتھ لتقديم الدعم للمنظمات االھلية، وھنا يجب التركيز عل
داخلي  دقيق ال ة، والت ة المالي العمل االھلي وضرورة االلتزام بمبادئ الشفافية كوجود األنظم
رين  ّولين اآلخ ع المم ة م ن العالق ل، واإلفصاح ع ب العم س إدارة يراق ارجي، ومجل والخ

 .الخ..

ة  − ات األھلي ين المنظم عاً ب يقاً واس اك تنس ون ھن ل يجب أن يك ات التموي ى معوق ب عل للتغل
ة  وخاصة عند مخاطبة الممّولين في مقترحات المشاريع، ى المنظمات األھلي ا يجب عل كم

ة وبنظام مؤسساتي عصري، ديم أفضل الخدمات  العمل بمھنية عالي وأن يكون شعارھا تق
 .المجتمع ضمن األولويات الحقيقيةللفئات المستھدفة من 

دى المجتمع الفلسطيني  − يجب على المنظمات القيام بجھود عالقات عامة لتحسين صورتھا ل
انحين  والمانحين، وأن تبعد نفسھا عن الصورة النمطية التي يحملھا المجتمع الفلسطيني والم

ى ى الحصول عل اجر تھدف ال ة الفلسطينية ھي مت ل بھدف  في أن المنظمات األھلي التموي
 .اإلسترزاق والحصول على الثراء والنفوذ
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ة في  − ا لضمان عدم اإلزدواجي ا بينھ ة فيم ين المنظمات األھلي ضرورة التنسيق والتشبيك ب
دمات  ديم خ مان تق دة، ولض ة الواح ھا أو المنطق تھدفة نفس ة المس ى الفئ اريع عل ذ المش تنفي

  .ومشاريع حقيقية يحتاجھا المجتمع الفلسطيني

ل الخارجي، ضرو − ى التموي ا عل ود للتخفيف من اعتمادھ رة أن تقوم المنظمات األھلية بجھ
تراتيجية  ات اس ل تحالف الل عم ن خ دخل، وم ّدرة لل اريع م ة مش الل اقام ن خ تم م ذا ي وھ

ا  ا بينھ دماجات فيم  & Krishnan &Joshi,2004,pp.587-611)( ) Wheelenوان
Hunger, 2008, p.349.(  

  
 واألجنبية المراجع العربية

ائلة − ة والمس ل النزاھ ن أج تالف م اء ). "ت.ب(االئ اء وأعض لوك لرؤس د الس ة قواع مدون
 ،"مجالس الھيئات المحلية وموظفيھا

(www.aman-palestine.org/Documents/codeOfCondict/CodeofConductLOCAL.doc, 
12.8.2009) 

ائلة − ة والمس ل النزاھ ن أج تالف م فاف" .)ت.ب(االئ ة والش ر النزاھ ات غي ي المنظم ية ف
 ،"تقييم أولي: الحكومية الفلسطينية 

(www.aman-palestine.org/documents/ngos/integrityngos.doc,12.8.2009) 

ائد − اء، س ة " .)٢٠٠٨( .أبوبھ ات األھلي ة للمنظم وارد المالي ة الم ي تنمي ا ف فافية وأثرھ الش
رة ي محافظة رام هللا والبي ة ف ر م. "الحقوقي دس. نشوربحث تخرج غي ة الق دس .جامع  .الق

 .فلسطين

 ،"ظمات األھلية العربية في التنميةأھمية المن"). ٢٠٠٦. (كريم ،أبو حالوة −

(http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmprint.php?ArtID=1107,22.
5.2009) 

ةواقع اإلدارة المالية وتجنيد األموال داخل المؤسسات األ" ).٢٠٠٩( .باأبو غزالة، ر − ". ھلي
. غزة .شركة أبو غزالة لإلستشارات المالية .آفاق وتحديات: مؤتمر واقع المؤسسات األھلية

  .فلسطين

ع " .)٢٠٠٥( .البرنامج الدولي لمفوضية المؤسسات الخيرية − ي يجب أن تتمت الخصائص الت
 ،"بھا المنظمة األھلية الكفؤة

(http://www.ngoregnet.org/Library/Characteristics_of_an_Effective_NG
O_Arabic.doc, 12/2/2010)  
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ارق − اج، ط ل).  ٢٠٠٢( .الح ادىء التموي ع. ١ط. مب ر والتوزي فاء للنش ان. دار ص  .عم
 .االردن

ي − دني العراق ع الم امج المجتم ي " .)٢٠٠٦( .برن ل ف دبير التموي ن ت ادي ع دليل االرش ال
  ".منظمات المجتمع المدني

www.adfusa.org/files/882_file_ICSP_Fund_Raising_Manual_Arabic.pdf 

 ، "دور القطاع الثالث في التنمية. ")٢٠٠٥( .عبد الرحمن تيشوري، −

(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=52545,19.5.2009). 

دعم الخارجي للمنظمات الفلسطينية ").  ٢٠٠٩( .الترتير ،وعالء .ديفوير ،جوزيف − تتبع ال
ة وقطاع غزة  مركز تطوير المؤسسات . "٢٠٠٨-١٩٩٩غير الحكومية في الضفة الغربي

  .فلسطين .رام هللا. االھلية الفلسطينية

ل المجتمع " ).٢٠٠٧( .أبراھيم حجازي، − ى تموي إنعكاسات اشتراطات الجھات المانحة عل
دس رة والق افظتي رام هللا والبي ي مح دني ف ر منشور". الم دس .بحث تخرج غي ة الق  .جامع

 .فلسطين .القدس

ر حنفي، − ة). ٢٠٠٦( .وطب ة الفلسطينية المعّولم روز النخب ة :ب انحون والمنظمات الدولي  الم
واطن .١ط. والمنظمات غير الحكومية المحلية رام . مؤسسة الدراسات المقدسية. مؤسسة م

 .فلسطين .هللا

مركز المشرق والعامل للدراسات . ١ط. مثقفون في خدمة اآلخر).  ٢٠٠٣( .عادل سمارة، −
 .فلسطين .رام هللا. الثقافية والتنموية

مارة، − ادل س د).  ٢٠٠٣( .ع ة أم قواع ر حكومي ات غي ر منظم رق . ١ط .لآلخ ز المش مرك
 .فلسطين .رام هللا .والعامل للدراسات الثقافية والتنموية

ة ". التيسير المالي في المنظمات األھلية). "١٩٨٩( .شوالي، رفيقة − ات األھلي مؤتمر الجمعي
 .القاھرة .نوفمبر ٣أكتوبر إلى  ٣١ .العربية

ريم،  − د الك ة نحو توظيف أن).  ٢٠٠٥(. ، باسمومكحول. نصرعب جع للمساعدات الخارجي
 .فلسطين .رام هللا. معھد السياسات اإلقتصادية. ١ط. المقدمة للشعب الفلسطيني

ادي، − د الھ زت عب انحين" ).٢٠٠٠( .ع ات الم طينية واتجاھ ة الفلس ات التنموي . "األولوي
 .فلسطين .رام هللا. مؤسسة التعاون

دور المنظمات األ). "٢٠٠٤( .عزت عبد الھادي، − ة رؤية أوسع ل ة الفلسطينية في عملي ھلي
والتنمية في األراضي  المنتدى العربي والدولي حول إعادة التأھيل". ورقة مفاھيم_ التنمية 
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تقلة: الفلسطينية ة المس وبر ١٤-١١ .نحو الدول ي  .أكت ة لغرب ة اإلقتصادية واإلجتماعي اللجن
 .لبنان .بيروت. آسيا

ر ناشونال. ١ط .استقطاب التمويل .)٢٠٠٨( .غليغيان، نيكيرك − ورك. تشيلد ھيلب إنت  .نيوي
  .امريكا

ة منظمات األھلية والدور االجتماعيال. ")٢٠٠٤( .، داھيفضليال − ة المنظمات الخيري ، حال
  ،"الدعوية واألمن االجتماعي

(http://www.arabvolunteering.org/corner/avt7411.html ,10.12.2009). 

ناء ،قصراوي − م و).  ٢٠٠٩( .س ع الحك طينيةواق ة الفلس ات األھلي ي الجمعي . ١ط .اإلدارة ف
 .فلسطين .رام هللا. معھد السياسات العامة

ادي − ادل، الكس ارات" ).٢٠٠٣( .ع ي اإلم ة ف ات التطوعي وي للجمعي دور التنم ة ". ال مجل
  .٤٤-٤٣. )٢٤( .العامةالشؤون 

ال − رة ،كم ة اإلحتياجات ا" ).٢٠٠٠( .زھي ي تلبي ة ف ر الحكومي ات غي ية دور المنظم ألساس
طينية لطة الفلس ام الس د قي ل وبع واطنين قب دي -للم يم نق اون". تقي ة التع  .رام هللا. مؤسس

 .فلسطين

تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة وقطاع ). ٢٠٠٨( .وآخرون .المالكي −
 .فلسطين .رام هللا. ماس. ١ط .غزة

باحث  .٣ط. اإلسالمية في فلسطيناستھداف الجمعيات ). ٢٠٠٦( .مجموعة األزمة الدولية −
 .لبنان .بيروت. للدراسات

 .غزة .٢٠٠٠لسنة ) ١(قانون الجمعيات الخيرية والھيئات األھلية الفلسطيني رقم  −

وري − ال، منص اط . ")٢٠٠٧( .كم ة النش ي عولم ا ف ة ودورھ ر الحكومي ات غي المنظم
  ."اإلقتصادي

(http://www.humanitarianibh.net/reports/mansori.htm , 8.2..2010). 

اون − ة التع راكة ).  ٢٠٠٠( .مؤسس ة ش ات األھلي طينية والمنظم لطة الفلس ين الس ة ب العالق
  .فلسطين .رام هللا. ١ط .وتعاون

ة في " ).٢٠٠٣( .النجار، باقر − ر الحكومي ة ودور المنظمات غي النوع اإلجتماعي والمواطن
ارة ة مخت ة". دول خليجي رأة العربي لة دراسات عن الم ة سلس ي التنمي ة اإلقتصادية . ف اللجن

 .األمم المتحدة  .واإلجتماعية لغربي آسيا
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