
 תוצאות ביניים

המחלקה  , בית הספר לניהול, במסגרת עבודת המחקר לקבלת תואר מוסמך

 רים"המגמה לניהול מלכ, למנהל ומדיניות ציבורית
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 רציונל

בשנים האחרונות הופכים שתופי פעולה ובריתות בין  •
הן בין המגזרים והן בתוך המגזר  , ארגונים נפוצים יותר

 ;Harris, Harris Hutchison and Rochester, 2002; 1990, זיכלינסקי). השלישי

Foster and Meinhard, 2002; Guo and Acar, 2005; Austin, 2000  .) 
 

ריבוי הארגונים ושינויים החלים בסביבת הארגון דוחפים  •
את ארגוני המגזר השלישי לשתף פעולה ולעבוד עם  

 .  אחרים
 

המורכבות הגוברת והיקף הבעיות החברתיות אשר •
עולים לרוב על היכולת של  , רים מחפשים להן פיתרון"מלכ

 .  ר הבודד"המלכ
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 מטרת המחקר

בדיקת הקשר בין משתנים ארגוניים והשפעה סביבתית  •
ארגונים בתוך  -נתפסת על דפוסים של שיתופי פעולה בין

 .המגזר השלישי בישראל
 

 :שאלות המחקר
מהם הדפוסים המרכזיים המאפיינים טיפוסים שונים של  •

 ?   שתופי פעולה
 

האם קיים קשר בין משתנים ארגוניים לאופי שתופי  •
 ?הפעולה

 

האם קיים קשר בין השפעה סביבתית נתפסת לאופי  •
 ?שיתוף הפעולה
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 סקירת ספרות

מחקרים המתייחסים לנושא עוסקים בבדיקת המניעים  •

,  אופי היחסים הללו, ליצירת יחסים בין ארגוניים

 .והדרך בה הם נשמרים לאורך זמן תוצאותיהם

 

 הגדרת שיתוף פעולה בין ארגוני המגזר השלישי

תהליך המתרחש כאשר ארגוני מגזר שלישי עובדים יחד  "•

על מנת לפתור בעיות על ידי מאמץ משותף או איגום  

משאבים או קבלת החלטות משותפת או חולקים בעלות  

 (Guo and Acar, 2005) " משותפת על המוצר הסופי או השירות
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 Resource dependence theory -תיאורית התלות במשאבים 

(Pfeffer and Salancik, 1978)  
 

 .יחסי חליפיןתיאוריה זו רואה בשיתופי פעולה •
 

שתופי פעולה נוצרים על ידי ארגונים בניסיון להבנות מחדש את  •
  בהירות-להתמודד עם תלות חיצונית ואייחסי החליפין שלהם כדי 

 .  הנובעים מגורמים סביבתיים
 

   :ישום התיאוריה על המגזר השלישי

קיים מתח בין הצורך להתייצב ולהפחית אי וודאות סביבתית לבין  •
 האיום באבדן האוטונומיה והעצמאות

 

התלות שלהם  , ארגוני מגזר שלישי מתבססים על גיוס משאבים לכן•
סביר  , לפיכך, בסביבה גבוהה יותר מארגונים ממגזרים אחרים

להניח שיחפשו שיתופי פעולה גם אם המשמעות היא אבדן  
 .  אוטונומיה

 סקירת ספרות
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 ?איך הארגון תופס את הסביבה –השפעה סביבתית נתפסת 
 

יחסים שיתופיים עשויים להיווצר כתגובה  תיאורית התלות במשאביםלפי •
 ,Pfeffer and Salancik)ניהולית לסביבה גועשת בסביבת המשאבים של הארגון 

1978)  . 
 

 :  מתרחשת כאשר סביבה גועשת•

 ארגונים מתחרים רבים פועלים יחד באופן עצמאי בכיוונים שונים  –

נגישות  , תחיקה, פוליטי, הם מושפעים מגורמים שונים כמו מצב כלכלי–
 .'וכד, משאבים

 . כולם יחד יוצרים סביבה שאינה ניתנת לחיזוי ומקשה על פעילות הארגונים•

וודאות -יצירת יחסים שיתופיים מסייעת להשיג משאבים קריטיים ומפחיתה אי•
(Guo and Acar, 2005). 

 

ממחקרים עולה כי השפעה סביבתית נתפסת משפיעה על בחירות אסטרטגיות  •
שככל  , כך, של ארגונים בכלל ועל הנטייה ליצירת שיתופי פעולה בפרט

 .כך גדלה המוטיבציה לשיתוף פעולה, שהסביבה נתפסת כגועשת או מאיימת
(Foster and Meinhard, 2002; Katz and Mosley, 2004) 

 סקירת ספרות
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 אופי היחסים בין הארגונים המשתפים פעולה
 

 Guo and Acarבמחקר הנוכחי נעשה שימוש בעבודתם של •
החוקרים ריכזו את צורות היחסים השונות לתוך שמונה  (. 2005)

צורות של פעילויות שיתופיות ודירגו אותן על פי רמת הפורמליות  
 :  מהנמוך לגבוה

 

 שיתוף מידע1.

 הפניית לקוחות2.

 שימוש משותף במבנה או במשרדים3.

 MSO-management service)ארגון שירותי ניהול 4.
organization) 

 הקמה והפעלת תכניות משותפות5.

 שיתוף במשאבים6.

 יוזמה משותפת7.

 מיזוג8.

 סקירת ספרות
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 :  שיתופי פעולה לא פורמלים•

לארגון אין מחויבות מתמשכת לשותפות והכוח נשאר 

 .בארגון האינדיבידואלי

 

 :  שיתופי פעולה פורמלים•

דרך שירות  , המשתתפים מבססים קשר ארוך טווח

לארגון  . משאבים משותפים או תכניות משותפות, משותף

 .יש מחויבות מתמשכת לשותפות והכוח  מחולק

 

 

 סקירת ספרות
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 המודל המחקרי

דפוסים של שיתופי  •
 פעולה

 

שיתופי פעולה פורמלים  •
השפעה סביבתית  ולא פורמלים  

 נתפסת

 :משתנים ארגוניים
 גיל•

 גיוון מקורות מימון•
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 שיטה
המחקר מתבסס על ניתוח משני של נתונים שנאספו על ידי המרכז הישראלי לחקר  •

 . 'תצפית לארגוני המגזר השלישי'המגזר השלישי במסגרת פרויקט 

ארגוני מגזר שלישי מתחומי פעילות שונים ואזורים שונים  95בפרויקט השתתפו •
 .בארץ

 

 אוכלוסיית המדגם

 .הפעילים לפחות שנה, בפרויקט נכללו ארגונים רשומים•

  דגימה

 :  הדגימה נערכה באופן משולב•
פורסמה קריאה לארגונים בה הוזמנו ארגונים לקחת : דגימת נוחות של מתנדבים. א

 .חלק במחקר
דגימת שכבות ממאגר הנתונים של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי על פי . ב

 .תחומי פעילות ואזורים גיאוגרפיים

 כלי המחקר

במחקר נעשה שימוש בשאלון חצי מובנה שהועבר למשתתפים בצורת ראיון פרונטלי  •
 .שארכו כשעה וחצי

 ניתוח

סיווג התכנים לתוך הקטגוריות של משתני   -ניתוח איכותני של חומר הראיונות•
 .המחקר
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 :  ממצאים

 שלושה מימדים לשיתוף פעולה

 

 תדירות קיום שיתופי פעולה1.

מספר הארגונים אתם משתף  2.

 הארגון פעולה

 אופי שיתוף הפעולה3.
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 תדירות שיתוף הפעולה: ממצאים

 :תדירות קיום שיתופי פעולה1.
 אין שיתופי פעולה. 1

 לעיתים רחוקות או מדי פעם -תדירות נמוכה. 2

 לעיתים קרובות או רציף -תדירות גבוהה. 3

 
מרבית הארגונים •

מנהלים יחסים  

שיתופיים עם ארגוני  

  :מגזר שלישי אחרים

מהארגונים   84%

לוקחים חלק  

בפעילות שיתופית  

 .  בתדירות שונה

מהארגונים לא   16% 

 .משתף פעולה כלל

 

תדירות קיום שתופי פעולה

15.7%

42.7%

41.6%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%

בכלל לא

תדירות נמוכה:

לעיתים רחוקות או

מדי פעם

תדירות גבוהה: 

לעיתים קרובות או

רציף

הארגונים %
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 מספר הקשרים השיתופיים: ממצאים

 :  מספר הארגונים אתם משתף הארגון פעולה .2
 לארגון אין שיתופי פעולה  –אין . 1
 עד שלושה ארגונים אתם הארגון משתף פעולה –מעט . 2
 ארבעה ארגונים ויותר –הרבה . 3

כמחצית  •
הארגונים  
משתפים  

פעולה עם 
 .מעט ארגונים

 
ארגונים   44)

 52%שהם 
 (מכלל הארגונים

מספר הארגונים אתם הארגון משתף פעולה

16%

52%

32%

0%10%20%30%40%50%60%

אין 

מעט

הרבה

ם
ני

גו
ר
א
ה

ר 
פ
ס

מ

הארגונים %
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 אופי שיתוף הפעולה: ממצאים

 :אופי שיתופי הפעולה. 3
 לא פורמלי  . 1
 פורמלי. 2

הנו  ( 34%)הקמה והפעלת תכניות •
 .  שיתוף הפעולה הנפוץ ביותר

אופי שיתופי הפעולה: לא פורמליים

56%

20%

1%

18%

0%20%40%60%

שיתוף מידע

הפניית לקוחות

ש משותף במבנה שימו

MSO

אופי שיתופי הפעולה: פורמליים

34%

16%

0%

3%

0%10%20%30%40%

הקמה והפעלת

תכניות

משאבים

משותפים

יזמה משותפת

מיזוג

 , (56%)שיתוף מידע •
 (  20%)והפניית לקוחות 

   .הנם שיתופי הפעולה הנפוצים ביותר
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 אופי שיתופי פעולה

מספר 

 ארגונים
% 

 16% 14 אין שיתופי פעולה כלל

 36% 31 הארגון מקיים שיתופי פעולה לא פורמלים

 48% 42 הארגון מקיים שיתופי פעולה פורמלים

 100% 87 סך הכל

 : מהארגונים מקיימים שיתופי פעולה פורמלים 50% -מהנתונים עולה כי כ

 אופי שיתוף הפעולה: ממצאים
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 טיפוסים של משתפי פעולה: ממצאים

אופי שיתוף  : בהתבסס על שלושת הממדים של שיתופי הפעולה
 ,מספר הארגונים ותדירות שיתופי הפעולה, הפעולה

 :חולקו הארגונים לטיפוסים על פי ההתנהגות השיתופית שלהם

 
 טיפוס

אופי שיתוף  

 הפעולה

מספר  

 הארגונים
 תדירות

הארגונים  

 בקטגוריה

 16% 14 אין אין - עומד לבד 1

 16% 14 נמוכה מעט קשרים לא פורמלים הארגון המינימליסט 2

 8% 7 גבוהה הרבה קשרים לא פורמלים הארגון החברותי 3

 20% 17 נמוכה מעט קשרים פורמלים הארגון הזהיר 4

 8% 7 גבוהה מעט קשרים פורמלים הארגון הסולידי 5

 16% 14 גבוהה הרבה קשרים פורמלים הארגון המרושת 6

(73(n= 
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 שיתופי פעולה ומשתנים ארגוניים: ממצאים

 גיל הארגון

פחות נוטים ליצור  , מהנתונים עולה כי ארגונים צעירים•

 :שיתופי פעולה פורמלים

אין שיתופי  

 פעולה

 1טיפוס

שיתופי פעולה  

 לא פורמלים

 2-3טיפוסים 

שיתופי פעולה  

 פורמלים

 4-6טיפוסים 

 כ"סה

 100% 27% 40% 33% שנים 5עד 

 100% 67% 33% שנים 5-10

 100% 57% 24% 18% שנים ומעלה 10

 52% 29% 19% כ"סה
100% 

(n=73) 
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 שיתופי פעולה ומשתנים ארגוניים  : ממצאים

 Revenue Source Diversification -גיוון מקורות מימון

מהנתונים עולה כי בקרב ארגונים שגיוון מקורות המימון שלהם  •

ופורמלים  , בינוני יש נטייה רבה יותר ליצור שיתופי פעולה בכלל

 .בפרט

 אין שיתופי פעולה

 1טיפוס

שיתופי פעולה  

 לא פורמלים

 2-3טיפוסים 

שיתופי פעולה  

 פורמלים

 4-6טיפוסים 

 כ"סה

 100% 44% 28% 28% לא מגוון כלל

 100% 76% 12% 12% גיוון בינוני

 100% 54% 29% 17% מגוון מאוד

 58% 24% 19% כ"סה
100% 

(n=59) 
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 שיתופי פעולה והשפעה סביבתית נתפסת: ממצאים

 

 השפעה סביבתית נתפסת

יש  , מהנתונים עולה בקרב ארגונים התופסים את סביבתם כסוערת•

 .נטייה רבה יותר לקיים קשרים שיתופיים פורמלים

 שינויים סביבתיים

אין שיתופי  

 פעולה

 1טיפוס

שיתופי פעולה  

 לא פורמלים

 2-3טיפוסים 

שיתופי פעולה  

 פורמלים

 4-6טיפוסים 

 כ"סה

לא חווה שינויים  

 סביבתיים
26% 30% 45% 100% 

 100% 65% 27% 8% חווה שינויים סביבתיים

 52% 29% 19% כ"סה
100% 

(n=73) 
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 ?  מה יוצא לנו מזה
מהערכת ההשפעה של  •

 :  שיתופי פעולה עולה
 

מרבית  , בכל הנושאים•
הארגונים שהשיבו כי יותר  

קל להם בזכות שיתוף  
מקימים שיתופי  , הפעולה

 .  פעולה פורמלים
 

בקרב הארגונים שהשיבו כי •
יותר קל להם לגייס  

מהארגונים   76%, משאבים
מקיימים שיתופי פעולה  

 (4-6טיפוסים )פורמלים 
 

בקרב הארגונים שהשיבו כי •
יותר קל להם לגייס ולהחזיק  

מהארגונים   80%עובדים 
מקיימים שיתופי פעולה  

 .פורמלים

 

19%

13%

37%

41%

38%

76%

80%

61%

59%

59%

לגייס משאבים

לגייס להחזיק

עובדים

לתת מענה לצרכי

האוכלוסייה

לעמוד ביעדים

הכרה ולגיטימציה

לארגון

שיתופי פעולה פורמליים )טיפוסים 4-6(

רק שיתופי פעולה לא פורמליים )טיפוסים 2-3(
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 נקודות למחשבה
יש פחות נטייה ליצור שיתופי פעולה  , בקרב ארגונים צעירים•

 .פורמלים
הדורשים את  , יתכן כי לארגונים צעירים יש סדרי עדיפות מתחרים

הם נוטים  , מרבית המשאבים שלהם בניסיון לבסס את עצמם ולכן
 .  פחות ליצור שיתופי פעולה פורמלים

 

יש נטייה רבה יותר  ,  בקרב ארגונים בעלי גיוון מקורות בינוני•
 .ליצור שיתופי פעולה פורמלים

יתכן כי ארגונים בעלי . ממצא זה קשור לתלות הארגון במשאבים
גיוון בינוני יוצרים יותר יחסים פורמלים בניסיון לבזר תלות במקור 

 .  מרכזי אחד לשם השגת חוסן כלכלי
 

או לגייס  /בקרב ארגונים שיותר קל להם לגייס משאבים ו•
מרבית הארגונים מקיימים שיתופי פעולה  , ולהחזיק עובדים

 פורמלים
יתכן כי שיתופי פעולה פורמלים מגבירים את יציבות המשאבים  

 .  בארגון וכך מאפשרים גם מימון מספק לגייס ולהחזיק עובדים



 תודה על ההקשבה


