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أقػػػر أنػػػا معػػػد الرسػػػالة بانيػػػا قػػػدمت لجامعػػػة القػػػدس، لنيػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير، وأنيػػػا نتيجػػػة أبحػػػا ي 
الخاصة، باست ناء ما تـ اإلشارة لػو حي مػا ورد، وأف ىػذه الدراسػة، أو أي جػزء منيػا، لػـ يقػدـ لنيػؿ 

 . درجة عميا ألي جامعة أو معيد أخر
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 الشكر والعرفان
 

 .....حث نجاز ىذا البإعمى  أعاننيالحمد هلل الذي 
 

 ....نجاز ىذا البحث إ فيوأقدـ شكري وامتناني لكؿ مف عمؿ عمى مساعدتي 
 

كتور دلػػػلممشػػػرؼ عمػػػى ىػػػذه الرسػػػالة ا إاّل أف أتقػػػدـ بالشػػػكر واالحتػػػراـ وال يسػػػعني فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ
القيمػػة وألفكػػاره النيػػرة األ ػػر الكبيػػر فػػي إنجػػاز ىػػذا الفاضػػؿ سػػمير أبػػو زنيػػد الػػذي كػػاف لتوجيياتػػو 

لػػى ، و مػػؿالع أعضػػاء لجنػػة المناقشػػة األسػػتاذ الػػدكتور طػػارؽ الحػػاج الممػػتحف الخػػارجي، والػػدكتور ا 
 . ميف الييجاوي الممتحف الداخمي، عمى ما قدماه مف مالحظات قيمة أ رت الرسالة

 
طػػواؿ مرحمػػة دراسػػتي  ا  مشػػرفو  موجيػػا  وأتقػػدـ أيضػػا بالشػػكر واالحتػػراـ والتقػػدير إلػػى مػػف كػػاف لػػي 

 .دكتور محمد عبد اهلل خميؿ القرنةاة العممية والدي الالجامعية والحي
 

مػا قدمػو لػي مػف عػوف فػي الػدكتور زيػاد قنػاـ عمػى  األكػاديميستطيع أف أنسى فضؿ مشرفي أوال 
 .ىذا العمؿ بيذا الشكؿ نجازا  و دراستي الجامعية العميا، 

 
، الػػػػذي األصػػػػيؿإلػػػػى جػػػػامعتي الغاليػػػػة ىػػػػذا الصػػػػرح العممػػػػي وكمػػػػا ال يفػػػػوتني أف اتقػػػػدـ بالشػػػػكر 

لػى معيػد التنميػة المسػتدامةي فرصة التعميـ العػالي، و لاحتضنني وأتاح  خػص بالػذكر الػدكتور أو ، ا 
  .عبد الوىاب الصباغ

 
، أشخاص الدراسةىذا في اتماـ ، أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف قدـ لي يدَّ العوف وساىـ وأخيرا  

ولكؿ مف  ،عامة لمتعاوف الميندس يوسؼ العيسووأخص بالذكر المدير العاـ لإلدارة ال ،ومؤسسات
خراجيا بشكميا النيائيقاموا بتحكيـ اال  .ستبانة مف متخصصيف وا 

  
 إلييـ جميعا   كؿ الشكر و التقدير   

 
 

 القرنةمحمد عبداهلل  أحمد



 ج   

 

 تعريفات 
 

ىػػو تشػػكيؿ مجموعػػة بطريقػػة منظمػػة مػػف األفػػراد وبصػػفتيـ اإلنسػػانية، والمسػػاواة  : التعاوف
 .(1964 ،قطينة)فيما بينيـ لمنيوض بمصالحيـ االقتصادية 

مكونػػػة مػػػف سػػػبعة أفػػػراد أو أك ػػػر، يجتمعػػػوف لغايػػػة النيػػػوض بشػػػؤوف أيػػة جمعيػػػة  : جمعية تعاونية
األردف، قػػػػػانوف جمعيػػػػػات )وفقػػػػػا  لمبػػػػػادئ التعػػػػػاوف و ، ليػػػػػـ جتماعيػػػػػةاقتصػػػػػادية وا

 (.1956التعاوف، 
الجمعيػػػػػػػة التعاونيػػػػػػػة 

 الزراعية
سػػة اقتصػػادية ينتسػػب إلييػػا أعضػػاء مػػف المػػزارعيف ويعممػػوف بعمميػػات ىػػي مؤس :

 .مشتركة لتحقيؽ أىداؼ وحاجات تجمعيـ
التحػػػػػػػالؼ التعػػػػػػػاوني 

 (الحمؼ) الدولي
منظمػػػة  يػػػػر حكوميػػػة أسسػػػػت مػػػػف أجػػػؿ تعزيػػػػز وتػػػدعيـ العالقػػػػات االقتصػػػػادية  :

، والوطنيػة والودية لممنظمػات التعاونيػة ومػف مختمػؼ األنػواع العالميػة، واإلقميميػة
(Bello، 2010.) 

 أىداؼ الجمعية
 التعاونية الزراعية

 

حاجات اقتصػادية واجتماعيػة و قافيػة دفعػت مجموعػة مػف األفػراد  تعريؼ إجرائي :
النباتيػػػػة، الحيوانيػػػػة، التصػػػػػنيع )إلػػػػى تاسػػػػيس جمعيػػػػة إلشػػػػباع حاجػػػػػات زراعيػػػػة 

افية، وفؽ مبادئ بواسطة إقامة مشاريع اقتصادية، اجتماعية،  ق( إلخ...الغذائي،
 .  العمؿ التعاوني

األىداؼ االقتصادية 
لمجمعيات التعاونية 

 الزراعية

القضاء : تعريؼ إجرائي وىي أىداؼ اقتصادية تسعى الجمعية لتحقيقيا وتشمؿ  :
عمى االستغالؿ االقتصادي لألفػراد، ترسػيخ روح االنتمػاء إلػى الجماعػة، محاربػة 

إلنتػػػػاج، محاربػػػػة االحتكػػػػار، المسػػػػاىمة فػػػػي الغػػػػش والتالعػػػػب باألسػػػػعار، زيػػػػادة ا
 .التنمية االقتصادية

النظاـ الداخمي 
 (الالئحة الداخمية)

النصػػوص القانونيػػة التػػي تحػػتكـ ليػػا الجمعيػػة التعاونيػػة، باعتبػػاره دسػػتورىا، ويػػتـ  :
وضػػػعو بواسػػػػطة أعضػػػائيا وباالسػػػػتعانة بالمؤسسػػػػات الحكوميػػػة الناظمػػػػة لمعمػػػػؿ 

 (.1999لمفتوحة، جامعة القدس ا)التعاوني 
العمؿ االجتماعي 

 التطوعي
إسيامات أفراد وىيئات في األعماؿ االجتماعية، وبشكؿ تعاوني سواء بالعمؿ أو  :

بػػالرأي أو بالػػدعـ المػػالي أو بػػاي وسػػيمة أخػػر ، وجميػػع ىػػذه األعمػػاؿ تػػاتي وفػػؽ 
 (.2008مالوي، )احتياجات المجتمع 

اد بػػػاف ىنػػػاؾ حاجػػػات مشػػػتركة، وباسػػػتطاعتيـ سػػػدىا وعػػػي مجموعػػػة مػػػف األفػػػر  : التنظيـ التعاوني
باالعتماد عمى العمؿ الجماعي وليس عمى العمؿ الفردي، وذلؾ بإنشاء مؤسسػة 
اقتصػػػادية كانػػػت أـ اجتماعيػػػة تمتمكيػػػا المجموعػػػة، ويػػػديرونيا بانفسػػػيـ، ويكػػػوف 
اليػػدؼ منيػػا إشػػباع حاجػػاتيـ المشػػتركة، وذلػػؾ بػػالتوافؽ واالعتمػػاد عمػػى مبػػادئ 



 د   

 

 .(1999القدس المفتوحة ،جامعة )محددة  وقواعد
لبمػػػػد،  االقتصػػػػادية والسياسػػػػية واالجتماعيػػػػة إجػػػػراء تغييػػػػرات جذريػػػػة فػػػػي اليياكػػػػؿ : التنمية 

وبعالقاتيا الخارجية بالنظاـ االقتصػادي العػالمي والتػي تحقػؽ النمػو المتػراكـ فػي 
ب  يػػر دخػػؿ الفػػرد الحقيقػػي ولفتػػرات طويمػػة، باإلضػػافة لتحقيػػؽ نتػػائ  فػػي جوانػػ

 .(2000 ،العيساوي)اقتصادية 
التنميػػػػػة االقتصػػػػػادية

  
لػذلؾ فيػي . عمميػة مخططػة تيػدؼ إلػى اإلسػراع بمعػدؿ النمػو االقتصػادي" ىي  :

تعد نموا إراديا مخططا في األساس أو عمى األقؿ يجب أف يتوفر ليا قدر معيف 
 (.1990، 45العبطاف، ص" )مف التنظيـ والسيطرة الحكومية

أداة لقيػػػاس  ػػػروة المجتمػػػع، واإليػػػرادات المتاتيػػػة مػػػف ىػػػذا الفػػػائض ترتكػػػز عميػػػو  : راعيالفائض الز 
 (.2006عزاـ، ، و أبو حوسة، ربايعة)السمطة السياسية 

جنػػػػػػػػػػػػػػػػوب الضػػػػػػػػػػػػػػػػفة 
 الغربية 

وىي مناطؽ جغرافية تشػمؿ كػؿ مػف محافظػة بيػت لحػـ والخميػؿ،  تعريؼ إجرائي :
 .وتم ؿ المنطقة الجنوبية مف الضفة الغربية

وىػػػػو شػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ المشػػػػاكؿ االقتصػػػػادية، والمتم ػػػػؿ بػػػػنقص الػػػػدخؿ وقمػػػػة  : الفقر
اإلنتاجية وعدـ القدرة عمى سد االحتياجات األساسية لإلنساف مف ماكؿ ومشرب 
وممػػػبس، متسػػػببا  فػػػي نقػػػص الػػػوعي العممػػػي والحصػػػوؿ عمػػػى التعمػػػيـ األساسػػػي، 

ركة فػػػي الجوانػػػب ومشػػاكؿ صػػػحية ، ممػػػا يكسػػب الفقيػػػر عػػػدـ القػػػدرة عمػػى المشػػػا
 .(Sizya ،2001)االجتماعية وال قافية والحياة المدنية 

 عضو
 

أي فػػػػرد انضػػػػـ وسػػػػجؿ عنػػػػد تاسػػػػيس الجمعيػػػػة، باإلضػػػػافة ألي فػػػػرد انضػػػػـ بعػػػػد  :
األردف، )تسػجيميا وفػؽ نظػاـ الجمعيػة الػػداخمي، واألنظمػة والقػوانيف المنب قػة منػػو 

 .(1956 قانوف التعاونيات،
المجموعػػػػػػػة البؤريػػػػػػػػة 

 لمركزةا
وىػػػي مجموعػػػة مػػػف األفػػػراد المختصػػػيف وأصػػػحاب العالقػػػة بالدراسػػػة، يػػػتـ إجػػػراء  :

مقابمػػػة معيػػػـ مػػػف قبػػػؿ الباحػػػث المعػػػد مسػػػبقا  أسػػػئمة مسػػػتند إلػػػى أىػػػداؼ الدراسػػػة 
 (.2010قناـ، )لمحصوؿ منيـ عمى استجابات حوليا 

لعمػؿ عمػى التػا ير عممية يشارؾ فييا أفراد مػف المجتمػع بعمميػة صػنع القػرار أو ا : التمكيف
 .(2011 قناـ،)عمى صنع القرار 

أي أعمػػاؿ يؤدييػػا فػػرد أو ىيئػػة  يػػر رسػػمية وطواعيػػة إلشػػباع حاجػػة لممجتمػػع،  : التطوع
 (.2008مالوي، )ودوف توقع مردود مالي ليذا العمؿ 

األفػػراد الػػذيف يسػػتطيعوف العمػػؿ ويقعػػوف ضػػمف السػػف القػػانوني لمعمػػؿ، ويبح ػػوف  : البطالة
خالؿ فترة إجراء عممية اإلحصاء لمقو  العاممة وال يؤدوف أي نوع مف  عف عمؿ
 .(2006إخميس، )األعماؿ 
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 الممخص
 

بيدؼ التعػرؼ ، 3123 شير حزيرافو  3122أيموؿ  الواقعة ما بيف شيرأجريت الدراسة في الفترة 
وتنبػػع . غربيػػةفػػي التنميػػة االقتصػادية فػػي جنػػوب الضػػفة ال التعاونيػػة الزراعيػػةدور الجمعيػػات  عمػى

وتوفيرىػػا  مػػف كونيػػا جػػاءت متممػػة لمػػا سػػبقيا مػػف دراسػػات عمػػى المسػػتو  المحمػػي، أىميػػة الدراسػػة
اعتمػػػػدت و  .فػػػػي التنميػػػػة االقتصػػػػادية التعاونيػػػػة الزراعيػػػة معمومػػػات لمبػػػػاح يف عػػػػف دور الجمعيػػػػات

لدراسػػة ا لتحقيػػؽ أىػػداؼ معمومػػاتالوتػػـ جمػػع  .(الدراسػػة المسػػحية)مػػني  الوصػػفي ال عمػػىالدراسػػة 
 األدبيػػػات السػػػػابقة بمراجعػػػة تم مػػػػت  المصػػػادر ال انويػػػة انويػػػػة، أمػػػا أوليػػػة و بمصػػػادر  باالسػػػتعانة

تصػػميـ أداتػػيف وفيمػػا يتعمػػؽ بالمصػػادر االوليػػة فقػػد تػػـ  ،واألبحػػاث والدراسػػات والكتػػب ذات العالقػػة
دية مػف وجيػة لمدراسة، األولى مجموعة بؤريػة تقػيس دور الجمعيػات التعاونيػة فػي التنميػة االقتصػا

وال انيػػة تقػػيس دور  ،فػػردا  ( 33)مػف عامػة مػػف الجمعيػػات، وتكونػػت  اتنظػر الخبػػراء وأعضػػاء ىيئػػ
وعػػددىا  فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف وجيػػة نظػػر إدارات الجمعيػػات التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات 

ات البيانػػػ وعػػػرضومعالجػػػة تحميػػػؿ عمػػػييـ، ومػػػف  ػػػـ  اتتوزيػػػع االسػػػتبيان حيػػػث تػػػـ، جمعيػػػة( 62)
 .Excel))وبرنام  اكسؿ ( (SPSS بواسطة الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية

 
التعاونيػػػػة أف مسػػػػتو  دور الجمعيػػػػات فتشػػػػير إلػػػػى التػػػػي توصػػػػمت إلييػػػػا الدراسػػػة  أمػػػا أىػػػػـ النتػػػػائ 

أك ػػػر األىػػػداؼ ، و جنػػػوب الضػػػفة الغربيػػػة كػػػاف بدرجػػػة كبيػػػرةفػػػي فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية  الزراعيػػػة
: كانػػت عمػػى الترتيػػب ةالجمعيػػات التعاونيػػة فػػي التنميػػة االقتصػػاديدور  بنجػػاح ا  ر االقتصػػادية تػػا ي

 تالىػػا، المسػػاىمة فػػي التنميػػة االقتصػػادية تالىػػا، بدرجػػة كبيػػرة إلػػى الجماعػػة ترسػػيخ روح االنتمػػاء
محاربػة الغػش والتالعػب  تالىػا، عمى االستغالؿ االقتصػادي لألفػرادالقضاء   ـ ،محاربة االحتكار

تعيػػؽ دور الجمعيػػات التػػي المعيقػػات  أبػػرزأمػػا  .بدرجػػة متوسػػطةزيػػادة اإلنتػػاج  وأقميػػا ،باألسػػعار
 ،بدرجػة كبيػرةكانػت  أنيػاإلػى  فاشػارتالتي توصمت إلييا الدراسػة الزراعية في التنمية االقتصادية 

  ةفػي التنميػة االقتصػادي التعاونيػة الزراعيػة دور الجمعياتدرجة إعاقتيا ل اظيرت النتائ  اختالؼو 
 تالىػػػاجػػػدا ،  ةكبيػػػر  بدرجػػػةبػػػالموارد الطبيعيػػػة والبيئيػػػة  ذات العالقػػػة المعيقػػػات: عمػػػى النحػػػو التػػػالي

 تالىا ،المعيقات المؤسسية والتشريعية  ـ تالىا بدرجة كبيرة،المعيقات بسبب االحتالؿ اإلسرائيمي 
عيقػػات الفنيػػة واإلداريػػة الم وكػػاف أقميػػا، التعاونيػػة الزراعيػػةاجػػو الجمعيػػات المعيقػػات الماليػػة التػػي تو 

 .بدرجة متوسطة
 

 فقد لمحكومة الفمسطينيةالتوصيات : كما يمي فكانتيا الدراسة يلإأما أىـ التوصيات التي خمصت 



 و   

 

، ويػػػة متخصصػػػةتنم بنػػػوؾ نشػػػاءوا   مبنيػػػة التحتيػػػة لمقطػػػاع الزراعػػػي،لدعػػػـ  بتقػػػديـأوصػػػت الدراسػػػة 
فاوصت  وزارة العمؿب المتعمقة التوصيات أما  ،في تعجيؿ إقرار قانوف التاميف الزراعي ةالمساىمو 

تك يػػؼ عقػػد دورات و  ،عقػػد دورات تدريبيػػة لزيػػادة وتنميػػة قػػدرات إدارات الجمعيػػاتتك يػػؼ الدراسػػة ب
عمػػػى  الرقابػػػةزيػػػادة ، و التعاونيػػػة الزراعيػػػةضػػػاء الجمعيػػػات زيػػػادة الػػػوعي التعػػػاوني بػػػيف أعتدريبيػػػة ل

الجمعيػػػػات  التوصػػػػيات إلدارات وبخصػػػػوص ،اوفقػػػػرار قػػػػانوف لمتعػػػػإالمسػػػػاىمة فػػػػي ، و الجمعيػػػػات
داريػػػة وفنيػػػة وتوظيفيػػػا لمنيػػػوض بالجمعيػػػات إكفػػػاءات  اسػػػتقطابفقػػػد أوصػػػت الدراسػػػة ب التعاونيػػػة
نشػػاء مشػػاريع ذات جػػدو   ،زيػػادة التعػػاوف بػػيف التعاونيػػات لتبػػادؿ الخبػػرات والمػػوارد، و التعاونيػػة وا 
اختيػػػػار إدارات ب فقػػػػد أوصػػػػت الدراسػػػػة ةالتعاونيػػػػ اتألعضػػػػاء الجمعيػػػػتوصػػػػيات ال أمػػػػا ،اقتصػػػػادية

، وتفعيػػػػؿ بشػػػػكؿ عممػػػػي اتدارة الجمعيػػػػإالجمعيػػػػات وفػػػػؽ الدرجػػػػة العمميػػػػة والعمميػػػػة لتعمػػػػؿ عمػػػػى 
البعػد االجتمػاعي بالعمؿ عمى دراسة  فالباح ي فقد أوصت الدراسةأما بح يا   ،اتاالتصاؿ بالجمعي

التعاونيػة قمػة أعػداد الجمعيػات  أسػباب اسة، ودر التنمويلتعزيز دورىا  التعاونية الزراعيةلمجمعيات 
منػػػاطؽ لم التعاونيػػة الزراعيػػةلمجمعيػػات قمػػة الػػدعـ الموجػػو و فػػي جنػػوب الضػػفة الغربيػػة،  الزراعيػػة

دراسػة و دراسػة مػد  مسػاىمة القطػاع التعػاوني فػي الػدخؿ القػومي، الجنوبيػة مػف الضػفة الغربيػة، و 
 .قوميكيفية رفع  مساىمة القطاع التعاوني في النات  ال



 ز   

 

The Role of the Agricultural Cooperative Associations in the 

Economic Development: A Case study in the Southern West Bank 

 

Prepared by: ahmad Mohammad Abdallah AL-Qurnah 

Supervisor: Dr.Samir A. Abuznaid 

 

 Abstract: 

  
This study was comducted between February – June 2012 in order to investigate the 

role of the agricultural cooperative associations in the economic development in 

southern West   Bank . This study is particularly important because it completes what 

has been done at the local level and provides information for researchers about the 

role of associations in the economic development. The current study is descriptive in 

natvre and data were collected using primary and secondary resources. The secondary 

resources are the previous and related studies while the primary resources consisted of 

the study tools, the first of which measures the role of associations from the point of 

views of (22) experts and members of associations while the second measures the role 

of associations from the point of views  of (51) society board members. The SPSS and 

EXCEL  were used in  the statistical analysis. 

 

The study showed that there is an important role of the cooperative agricultural 

associations in the economic development in the southern West Bank with an avetrage 

of (3.83). The effect of such a role was in this order: emphasis of the spirit of 

belonging of the group, a great rate of participation in the economic development, 

struggle against monopoly, ending individual economic misuse, fighting price 

deception and price increase and production increase at a average degree. The 

obstacles that stand on the way of the economic development are: obstacles related to 

environmental and natural resources, the Israeli occupation obstacles, the legislative 

and institutional obstacles, the financial obstacles that face the cooperative economic 

associations and the administrative and technical obstacles. 

 

The study recommends that we should support the infrastructure of the agricultural 

associations and establish special development banks and participate in the 

agriculturul insurance law. Moreover, we should hold training courses to increase and 

develop the society and administrators, increase cooperative awareness among society 

members, increase supervision and participate in setting up the cooperation law. In 

addition, these associations should focous  on attracting and employing administrative 

and technical qualified staff, increase cooperation among associations and establish 

joint projects. Furthermore, we should select qualified administrations. The study 

advises researchers to study the social aspect of the cooperative economic satieties to 

reinforce their development roles and to studied reason behind the small number of 

these associations in southern West Bank as well as the reasons behind the scarcity of 

support that these associations receive. It also recommends that the cooperative sector 

participation in the national revenue should be smdied as well as to study the ways for 

enhncing cooperatives this participation. 
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 الفصل األول
___________________________________________________ 

  ياوأساسياتالدراسة مقدمة 
 

 مقدمة 1.1
 

 تؤكػد ذلػؾ العديػد مػف األبحػاث والدارسػايلمعمؿ التعاوني أىمية فػي التنميػة االقتصػادية واالجتماعيػة، و 
مػػة عمػػى السػػواء، باعتبػػاره وسػػيمة الدوليػػة والمحميػػة فػػي مجػػاؿ العمػػؿ التعػػاوني فػػي الػػدوؿ الناميػػة والمتقد

وعميػػو يسػػتوجب العمػػؿ التعػػاوني أف  ،نيػػوض باالقتصػػاد وزيػػادة الػػدخؿ ووسػػيمة لمحاربػػة البطالػػة والفقػػرمل
يبني قدراتو مف خالؿ قوانيف وبيئة تنظيمية لعالقات الجمعية الخارجية والداخمية عمػى حػد سػواء، لمقيػاـ 

 .(1986-1985البدعى،) واالجتماعية بالواجبات التي تحقؽ التنمية االقتصادية
 

تفعيؿ دور الجمعيات لممساىمة في تحسيف كفاءة إنتاج الغذاء وزيادة القدرة عمػى المسػاومة  وتعد عممية
أحػدث  إتبػاع، مػف خػالؿ اإلنتاجيػةلممنتجيف فػي إطػار تزايػد قػوة المشػتريف السػوقية، وتخفػيض التكػاليؼ 

 .(2009 ،النفيسة) الوسائؿ اإلنتاجية والتسويقية
 

رات جذريػػػػة فػػػػي شػػػػتى يػػػػحػػػػداث تغيالػػػػذي تسػػػػعى لتحقيقػػػػو دوؿ العػػػػالـ بإ التنميػػػػة األسػػػػاس عمميػػػػةتعتبػػػػر 
ر حيػػاة كريمػػة المجػاالت التنمويػػة، لنقػػؿ القطاعػات اإلنتاجيػػة مػػف الوضػػع الحػالي إلػػى حػػاؿ أفضػؿ بتػػوفي

قصػػير مػػف بعػػد وقػػت نمػػوا ىػػائال ونمػػت انتشػػرت الحركػػة التعاونيػػة بالعػػالـ أجمػػع  لإلنسػػاف، وبشػػكؿ عػػاـ
ظيورىا خالؿ ال مث األخير مف القرف ال الث عشر في كؿ مف إنجمترا واسكتمندا إلى بقية أنحاء العػالـ، 

وليذا  .(1986-1985البدعي، ) باست ناء عدد ضئيؿ مف الدوؿ ال يتجاوز عددىا أصابع اليد الواحدة
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لموصػػػوؿ إلييػػػا، وبيػػػذه  الجيػػػود  يػػػة مػػػف خػػػالؿ بػػػرام  وخطػػػطو تعمػػػؿ الػػػدوؿ عمػػػى تحقيػػػؽ أىػػػدافيا التنم
خػر لػـ والػبعض اآ( الػدوؿ المتقدمػة)الوصوؿ إلػى التنميػة والرخػاء مف التنموية استطاعت بعض الدوؿ 

. (2000 المػػوزي،)( الػػدوؿ الناميػػة) مخػػروج مػػف حمقاتػػوتصػػارع محاربػػة التخمػػؼ لوال تػػزاؿ تصػػؿ لمتنميػػة 
بتوفيرىػا وذلؾ جتماعية ومنيا القضاء عمى الفقر، وتعمؿ التعاونيات في العالـ عمى تحقيؽ األىداؼ اال

بتػػػوفير % 20تفػػػوؽ الشػػػركات المتعػػػددة الجنسػػػيات بنسػػػبة و مميػػػوف وظيفػػػة فػػػي العػػػالـ،  100أك ػػػر مػػػف 
تريميػوف دوالر أمريكػي، وذلػؾ  1.1جمعيػة تعاونيػة بمبمػ   300أوؿ  تػداوؿ قدر قيمةيوأيضا . الوظائؼ

يعتبػػػر القطػػػاع الزراعػػػي أحػػػد وكمػػػا  .(2010 بػػػوالت،) لعػػػالـيسػػػاوي مػػػا يؤمنػػػو االقتصػػػاد العاشػػػر فػػػي ا
القطاعات الرئيسية لالكتفاء الذاتي ألي بمد، ويجب أف يتوفر لو االستقرار في اإلنتاج، ودعـ المزارعيف 
لتحقيؽ األمف الغذائي بكفاءة وجودة عالية، ويعاني القطاع الزراعي مف ىجمة شرسة مف قبؿ االحتالؿ 

جػدار الالمحميات الطبيعية، و و ؼ العالقة بيف المزارع وأرضة مف خالؿ المستوطنات، ضعاإاإلسرائيمي ب
 (.2010 ونوفؿ، عدواف،) الفاصؿ، وتدمير الممتمكات الزراعية، ومنع شؽ الطرؽ الزراعية

 
فنجػد أف أوؿ  التعاونيػة الزراعيػةأف ىنػاؾ اختالفػا فػي نشػاة الجمعيػات فػي العػالـ العربػي مف المالحػظ و 

اوؿ جمعيػػة فػػـ، أمػػا فػػي إمػػارة رأس الخيمػػة 1910تعاونيػػة زراعيػػة فػػي مصػػر تػػـ تاسيسػػيا فػػي جمعيػػة 
ي فنجػػدىا بطيئػة الحركػػة فػػ ةالحركػة التعاونيػػوفيمػػا يتعمػؽ بتطػػور . ـ1970تاسسػت فػػي  تعاونيػة زراعيػػة

 أف نتيجػةفي تطوير الحركة التعاونية، وذلؾ  اكبير  اخر قطعت شوطبعض األقطار العربية والبعض اآ
 خػػػر وقفػػػت موقػػػؼ الحيػػػاد أو الػػػرفض ليػػػاحركػػػة التعاونيػػػة ورعتيػػػا والػػػبعض اآبعػػػض الػػػدوؿ دعمػػػت ال

 .(1999 ،جامعة القدس المفتوحة)
 

وذلػؾ ، (جمعيػة تعػاوف القػر ) وىػي ـ1924جمعية في أوائؿ تموز  ؿأما في فمسطيف فقد تـ تاسيس أو 
دفت لتحسػػػػيف أوضػػػػاع المػػػػزارع عمػػػػى تاسػػػػيس الجمعيػػػػة، وىػػػػ وحيػػػػث اتفقػػػػواقريػػػػة  25 يباجتمػػػػاع مم مػػػػ

 شػويكة،) ـ1927الفمسطيني، وخالؿ نفس العاـ تـ تاسيس جمعية منتجي التب  في عكػا وصػفيت عػاـ 
وىػي الفتػرة التػي  1948حتػى تػـ احػتالؿ فمسػطيف عػاـ الفمسطينية وتطورت الحركة التعاونية  .(1998

لتعاونيػة الفمسػطينية عمػى أعػادت عممػت الحركػة ا 1956توقفت الحركػة التعاونيػة عػف النمػو حتػى عػاـ 
تنظػػيـ نفسػػيا بواسػػطة الحركػػة التعاونيػػة األردنيػػة، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تقػػديـ الػػدعـ المػػالي المباشػػر ليػػا مػػف 

احتػػػػو   1967أمػػػػا بعػػػػد عػػػػاـ . قبػػػػؿ ميزانيػػػػة الحكوميػػػػة األردنيػػػػة، والحكومػػػػة المصػػػػرية فػػػػي قطػػػػاع  ػػػػزة
لفمسػطينية وعمػؿ إعاقػة عمميػا بزيػادة األعبػاء عمػى ا األراضياالحتالؿ اإلسرائيمي الحركة التعاونية في 

ومػػػع بدايػػػة تاسػػيس السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية منتصػػؼ التسػػػعينيات مػػػف القػػػرف . الجمعيػػات التعاونيػػػة
الماضػػػي تنبيػػػت ليػػػذا األمػػػر ممػػػا أد  إلػػػى نمػػػو الجمعيػػػات وزيػػػادة تقػػػديـ أنشػػػطتيا، وبمػػػ  عػػػددىا عػػػاـ 

جمعية عاممػة وتقػدـ أنشػطتيا ألعضػائيا والمجتمػع،  535جمعية مسجمة، وصنؼ منيا  836ـ 2008
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 (.2009صرصػػػور، )و (1998 شػػػويكة،) %83ومعظميػػػا جمعيػػػات زراعيػػػة وجمعيػػػات إسػػػكاف بنسػػػبة
عمى مختمؼ أنواعيػا  الضفة الغربية مجموع ممتمكات الجمعيات التعاونية في بم   /302012/06وفي 

فػػػػي حػػػػيف لػػػػـ يع ػػػػر فػػػػي تمػػػػؾ  ،لمتعػػػػاوفحسػػػػب سػػػػجالت االدارة العامػػػػة  دينػػػػار أردنػػػػي 111345818
فػي الضػفة ) العدد الكمي لمجمعيات التعاونية السجالت عمى أحصائيات مالية فيما يتعمؽ بقطاع  زة، و 

جمعيػة ، حيػث انقسػمت  80جمعية وفػي  ػزة  796منيا في الضفة الغربية  877( الغربية وقطاع  زة
وفػي  533منيػا فػي الضػفة الغربيػة  609(  زة في الضفة الغربية وقطاع)عاممة إلى جمعيات تعاونية 

منيػػا فػػي  267( فػػي الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع  ػػزة) جمعيػػة، وجمعيػػات تعاونيػػة  يػػر عاممػػة  76القطػػاع 
 .(2012وزارة العمؿ، )جمعيات 4جمعية والقطاع  363الضفة الغربية 

 
فػي ظػؿ الخصوصػية  بشػكؿ خػاص أىمية العمػؿ التعػاوني بشػكؿ عػاـ والعمػؿ التعػاوني الزراعػيوتزداد 

لألوضػػػػاع االقتصػػػػادية والسياسػػػػية واالجتماعيػػػػة التػػػػي يعيشػػػػيا الشػػػػعب الفمسػػػػطيني فػػػػي ظػػػػؿ االحػػػػتالؿ 
اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية، وكما يتبيف مف الدراسػات السػابقة واإلطػار النظػري أف العمػؿ التعػاوني 

دور المػزارع الفمسػطيني فػي مواجيػػة فػي تنميػة المجتمػػع الفمسػطيني وتعزيػز  ا  ميمػ ا  دور  يمعػب الفمسػطيني
اآلػػػػة الحربيػػػػة الصػػػػييونية، وزيػػػػادة اإلنتػػػػاج وتػػػػوفير األمػػػػف الغػػػػذائي الفمسػػػػطيني، والػػػػذي يحقػػػػؽ التنميػػػػة 

مػػف الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى دور  تم ػػؿ اليػػدؼ الػػرئيس بػػذلؾو . مسػػطينياالقتصػػادية والرفاىيػػة لإلنسػػاف الف
 جمعيػػة (51)مم مػػة بػػػػ جنػػوب الضػػفة الغربيػػةفػػي تصػػادية فػػي التنميػػة االق التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات 

 ،تعػاوف بيػت لحػـ، والخميػؿ، ودورا، ويطػاال لػدائرةتابعػة  ،(1:1)مبينة في ممحؽ  تعاونية عاممة زراعية 
لتطػػػوير الحركػػػة التعاونيػػػػة ميمػػػة  ا  أمػػػور  تم ػػػؿتوصػػػػيات ال تقػػػدـ الدراسػػػة مجموعػػػة مػػػف النتػػػائ  وكمػػػا و 

  .وص جنوب الضفة الغربيةالفمسطينية وعمى وجو الخص
 

 مشكمة الدراسة 2.1
 
األىمية البارزة لدور الجمعيات التعاونية الزراعية في تحقيؽ التنمية االقتصادية عمى مستو  الدولي  فّ إ

الفمسطينية لمقطاع التعاوني وخصوصا  في ظؿ التعقيدات الكبيرة  األراضيواإلقميمي والمحمي، وحاجة 
بسبب االحتالؿ اإلسرائيمي، وزيادة الميدور مف الموارد الطبيعية واالستغالؿ الفمسطينية  األراضيفي 

الجائر ليا، استوجب العمؿ عمى تبياف دور الجمعيات التعاونية في استدامة الموارد وآليات تطويرىا 
 :السؤاؿ التالي فع اإلجابةمشكمة الدراسة في  تمخصتفلمنيوض بالمجتمع الفمسطيني، 

 
 ؟ في جنوب الضفة الغربيةفي التنمية االقتصادية  التعاونية الزراعية تقوـ بو الجمعياتالدور الذي  ما
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 بررات الدراسةم  3.1
 

ومػػػف خػػػالؿ مراجعػػػة الدراسػػػات السػػػابقة واالطػػػار النظػػػري المتعمػػػؽ بموضػػػوع الدارسػػػة تبػػػيف وجػػػود فجػػػوة 
 التعاونيػة الزراعيػة الجمعيػاتالػدور الػذي تقػوـ بػو  والمتم ػؿ بمشػكمة الدراسػة بمعرفػةمعرفية يجب سػدىا 

جػػػاءت ىػػػذه الدراسػػػة اسػػػتجابة لمعديػػػد مػػػف ، وعميػػػو فػػػي جنػػػوب الضػػػفة الغربيػػػةفػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية 
 :األسباب، أىميا

 
  تزايد االىتماـ بالقطاع التعاوني عمػى مسػتو  المؤسسػات الحكوميػة ومنظمػات المجتمػع المػدني

الفمسػطينية لموصػوؿ إلػى  األراضػييػة التػي تعيشػيا المحمية واألجنبية وذلؾ نتيجة المرحمة الحال
 .االستقالؿ واستدامة الموارد

  جنوب الضفة الغربيةفي  وخاصة موضوع الدراسةسابقة حوؿ الدراسات القمة. 
 لجنػػػوب  حتالليػػػةالتقسػػػيمات االفػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية فػػػي ظػػػؿ  خصوصػػػية القطػػػاع التعػػػاوني

 . الضفة الغربية
 التعاونية الزراعيةمف الجمعيات  ا  جانب بح ت ةتوصيات مف دراسات سابق. 

 
 أىمية الدراسة  4.1
 

 :تبرز أىميو الدراسة مف المنطمقات التالية
 

 العممية مف خالؿ تنبع أىمية الدراسة: األىمية العممية: 
 

o فػػي جانػػب  وخاصػػة التعاونيػػة الزراعيػػةجمعيػػات كونيػػا تػػاتي متممػػة لدراسػػات حػػوؿ دور ال
 .غربية بشكؿ خاص وفمسطيف بشكؿ عاـجنوب الضفة الفي  التنمية االقتصادية

o التغمػب وكيفيػة  والتي تعيؽ الدور التنموي لمجمعيات التعاونيةالمعيقات أىـ عمى ؼ تعرّ ال
 . تطوير أداء ىذه التعاونيات الزراعية مف خالؿ البحث العمميل عمييا

o  لمجمعيػػػات  ا  ميمػػػ ا  نبػػػالدراسػػػة تغطػػػي جا باعتبػػػارتػػػوفير المعمومػػػات لمبػػػاح يف والجامعػػػات
 .اعية وفتح آفاؽ لدراسات مستقبميةالتعاونية الزر 

 
 مساىمة فيما يمياألىمية التطبيقية في التنبع : األىمية التطبيقية: 
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o التعاونيػػػة مجمعيػػػات اإلدارات لمخرجػػػات ىػػػذه الدراسػػػة أداة مسػػػاعدة فػػػي تحسػػػيف أداء  اف
 .وجنوب الضفة بشكؿ خاص في فمسطيف، الزراعية

o ولة عػػف ؤ مخرجػػات ىػػذه الدراسػػة أداة مسػػاعدة فػػي تطػػوير أداء دائػػرة التعػػاوف المسػػ تعتبػػر
 .الجمعيات التعاونية في السمطة الوطنية الفمسطينية

o  لالسػػػػتفادة مػػػػف الػػػػدور لمحكومػػػػة الفمسػػػطينية تعتبػػػر مخرجػػػػات ىػػػػذه الدراسػػػة أداة مسػػػػاعدة
لمبمػػػد وتعزيػػػز صػػػمود ة لتحقيػػػؽ التنميػػػة االقتصػػػادي التعاونيػػػة الزراعيػػػةمعيػػػات التنمػػػوي لمج

 .المجتمع
 
 ياتكمف أىمية ىذه الدراسة كون: أىمية مرتبطة بالحدود: 
 

o جنوب الضفة الغربيةفي  التعاونية الزراعيةجمعيات الت نظر ابح ت وجي. 
o  ألكبر مف الضفة الغربيةتم ؿ الجزء ا منطقة جغرافية كبيرة طت الدراسة. 
o في الضفة الغربية عدد سكاف كبرأ نيايسكمنطقة الدراسة  عتبارابلبعد السكاني ا . 

 
 ياكونلمباحث تكمف أىمية ىذه الدراسة : أىمية مرتبطة بالباحث: 
 

o التعاونية الزراعيػةعمؿ الجمعيات العممية وزيادة معرفتو بالعممية و  تطوير معرفة الباحث ،
 .التعاونية الزراعيةكوف الباحث عضوا  في إحد  الجمعيات 

o ؿ زيػػادة المعرفػػة البح يػػة وكيفيػػة إجػػراء البحػػوث والدراسػػات بشػػك فػػيالر بػػة  إلػػى ةإلضػػافبا
 .عممي دقيؽ

 
 ىداف الدراسةأ 5.1
 

فػػي التنميػػة االقتصػػادية فػػي  التعاونيػػة الزراعيػػةدور الجمعيػػات  عمػػىىػػدفت الدراسػػة بشػػكؿ عػػاـ لمتعػػرؼ 
 :التاليةجنوب الضفة الغربية، مف خالؿ األىداؼ الفرعية 

 
  مػػػف حيػػػث فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية  التعاونيػػػة الزراعيػػػةة الجمعيػػػات واقػػػع مسػػػاىمالتعػػػرؼ عمػػػى

 :أىدافيا االقتصادية التالية
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o  القضاء عمى االستغالؿ االقتصادي لألفراد 
o ترسيخ روح االنتماء إلى الجماعة. 
o محاربة الغش والتالعب باألسعار . 
o  زيادة اإلنتاج. 
o حتكارمحاربة اال. 
o المساىمة في التنمية االقتصادية. 

 
  في التنمية االقتصادية التعاونية الزراعيةالتي تواجو الجمعيات  المعيقاتالتعرؼ عمى. 
  مف وجيػة نظػر مجتمػع  التعاونية الزراعية تحسيف دور الجمعياتب اآليات الكفيمةالتعرؼ عمى

   .الدراسة
 
 أسئمة الدراسة 6.1

 
مػا : يػة، أمػا السػؤاؿ الرئيسػي فيتم ػؿ فػيومجموعػة مػف األسػئمة الفرع ا  رئيس تتضمف أسئمة الدراسة سؤاال

  أما ؟التنمية االقتصادية في جنوب الضفة الغربية في التعاونية الزراعيةالجمعيات  بوالدور الذي تقـو 
  :فياألسئمة الفرعية التي تحقؽ السؤاؿ العاـ، فتتم ؿ 

 
 يػػػػث أىػػػػدافيا مػػػػف حفػػػػي التنميػػػػة االقتصػػػػادية  التعاونيػػػػة الزراعيػػػػةواقػػػػع مسػػػػاىمة الجمعيػػػػات  مػػػػا

 :االقتصادية التالية
 

o القضاء عمى االستغالؿ االقتصادي لألفراد.  
o ترسيخ روح االنتماء إلى الجماعة. 
o محاربة الغش والتالعب باألسعار . 
o زيادة اإلنتاج. 
o ارمحاربة االحتك. 
o المساىمة في التنمية االقتصادية؟ 

 
  مف وجية  في التنمية االقتصادية عيةالتعاونية الزراالتي تواجو الجمعيات  المعيقاتما ىي أىـ

 نظر مجتمع الدراسة؟
  ؟مف وجية نظر مجتمع الدراسة التعاونية الزراعيةاآليات لتحسيف دور الجمعيات أىـ ما ىي 
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 .النظري والدراسات السابقة إلطارا
 

 مقدمة 2.1
 

كتابػات محميػة ناد عمى أىػـ مػا ورد مػف دراسػات و يتناوؿ ىذا الفصؿ، القسـ النظري مف الدراسة، باالست
قميميػة يػة االقتصػادية ومنطقػػة الدراسػة جنػوب الضػػفة والتنم التعاونيػة الزراعيػػةوعالميػة عػػف الجمعيػات  وا 
 .الغربية

 
 مفيوم التعاون 1.2

 
ؿ المجتمعات سواء في الماضػي أو الحاضػر، ويسػتيدؼ موجودة داخ ،كظاىرة اجتماعيةالتعاوف  عرؼ

ضػػامف تبالدرجػػة األولػػى السػػعي إلشػػباع حاجػػات مشػػتركة بػػيف أفػػراد أو جماعػػات مػػف خػػالؿ التكافػػؿ وال
 كايػد،) ينو بػاختالؼ ال قافػات والمجتمعػاتوالتماسؾ فيما بينيـ، ولكف قد تختمؼ مجاالت التعاوف ومياد

1992).  
 

ف مػف الوجيػة اإلقتصػادية عمػى أنػو تضػامف وتكافػؿ مجموعػة مػف االفػراد ذوي وكما عرؼ مفيوـ التعػاو 
الحاجات المتشابية الذيف ىـ يسعوف إلى حؿ مشاكميـ بواسطة العمؿ المشترؾ المػنظـ والػذي لػيس فيػو 

 .(2010حمداف، )أستغالؿ 
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 :التعاون لغة. 2.1.1
 

اوف ػػػػػػع: بتعػػاوف القػػـو "عجػػـ الوسػػيط المفػػي كمػػا ورد فػػي المغػػة العربيػػة متيعػػود المفيػػـو المغػػوي لمتعػػاوف 
مػذىب اقتصػادي شػعاره الفػرد لمجماعػة والجماعػة "، والتعاوف في عمـ االقتصاد قصد بو "بعضيـ بعضا  
 "ف جماعػػػات لمقيػػػاـ بعمػػػؿ مشػػػترؾ لمصػػػمحة األعضػػػاء واالسػػػتغناء عػػػف الوسػػػيطيتكػػػو : لمفػػػرد، ومظيػػػره

 .(638ص ، 1972، وأحمد ،منتصر، الصوالحي أنيس،)
 

وتعني معػا   Coاألوؿ : أي التعاوف، مف مقطعيف  Cooperationتتالؼ كممة " وفي المغات الالتينية 
مػػ ال توجػػد مرادفػػات ليػػذا التعبيػػر  ةوفػػي المغػػات الجرمانيػػة كاأللمانيػػ. وتعنػػي يعمػػؿ Operateوال ػػاني 

 .(2010، 5حمداف، ص) "بالتركيب والمعنى والداللة
 

 :التعاون اصطالحاً . 1.1.1
 

، تضػػـ  جمعيػػات أشػخاص"عػػاوف بانػو عبػػارة عػف الت( Maladnatz) "مالدنػاتز"عػرؼ  الكاتػب الرومػػاني
رادتيـ، لتحقيػؽ  ػرض مشػترؾ عػف طريػؽ إتيمكيف الذيف ينتموف إلييا بمحض صغار المنتجيف أو المس

 "ةتبادؿ الخػدمات بواسػطة مشػروع اقتصػادي، جمػاعي يعمػؿ بػامواؿ الجميػع وتحػت مسػؤوليتيـ المشػترك
  .(20ص ،1990 العبطاف،)
 

بانػػػو نظػػػاـ "عػػػرؼ التعػػػاوف  kuhn بػػػيف فييػػػا أف كػػػوىففػػػي دراسػػػتو، ( 5ص ،1992)كايػػػدوكمػػػا أورد 
اقتصادي تتضافر  فيو الموارد المالية والجيود الشخصية لمجموعات مف أفراد  المجتمػع تػربط بػيف كػؿ 

تماعيػة وتنميػة المجتمػع بصػػفة ة واالجمجموعػة منيػا الر بػة المشػتركة فػػي تحقيػؽ مصػالح أفرادىػا الماليػػ
 ".ية واإلدارة العممية، معتمدة عمى الديمقراطعامة

 
فيػػػو المػػػوارد  تتشػػػارؾنظػػػاـ اقتصػػػادي  باعتبػػػاره: مػػػف الناحيػػػة االقتصػػػاديةأيضػػػا  ويمكػػف تعريػػػؼ التعػػػاوف

 يـتحقيػػؽ مصػػالحل الحاجػػة المشػػتركة ـفػػراد تػػربط بيػػنيلمجموعػػات مػػف األالماليػػة و الجيػػود الشخصػػية 
 البرقػػاوي،) لػػى الديمقراطيػػة واإلدارة العمميػػةإ مسػػتندةالماليػػة واالجتماعيػػة وتنميػػة المجتمػػع بصػػفة عامػػة 

1995).  
 

تعريػػػؼ التعػػػاوف مػػػف الوجػػػو االقتصػػػادية عمػػػى أنػػػو تضػػػامف مجموعػػػة مػػػف األفػػػراد مػػػف ذوي  وكمػػػا يمكػػػف
أو تنظػػػيـ الغػػػرض منػػػو  مؤسسػػػة أو جمعيػػػة إنشػػػاءويقػػػـو تعػػػاونيـ معػػػا عمػػػى فكػػػرة  المتشػػػابيةالحاجػػػات 



 

: 

ف مشػػروعيـ ىػػذا إ، لػػذلؾ فػػبجميػػع أشػػكالوتحسػيف الظػػروؼ التػػي يعممػػوف فييػػا وحمػػايتيـ مػػف االسػتغالؿ 
األعضػاء وذات مخػازف، وأحيانػا جميػع مؤسسة ذات رأسماؿ بمساىمة  بصورة يتخذ صورة مادية فيكوف

 (1990خالؼ،.)صورة بجميع تخمصيـ مف االستغالؿلويتعامموف معيا  يمتمكونيامتاجر وبنوؾ 
 

تشارؾ عدد مف األفراد عمى أساس المساواة فػي  نوباوكما عرؼ مفيوـ التعاوف مف الوجية االقتصادية 
لتحقيػػػػؽ حاجػػػػاتيـ االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة والسياسػػػػية والقانونيػػػػة المشػػػػػتركة ذات  تالحقػػػػوؽ والواجبػػػػا

 ،الرمحػػػػػػػػي) يمكيف أو منتجػػػػػػػػيفكػػػػػػػػانوا مسػػػػػػػػت سػػػػػػػػواء  االرتبػػػػػػػػاط الو يػػػػػػػػؽ بالحيػػػػػػػػاة االجتماعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة 
 (.2007،وحمداف

 
األوضػاع والقضػاء عمػى مفاسػد الحيػاة أّف الػدافع لمتعػاوف ىػو تحسػيف وتطػوير ( 1990)واعتبر العػزب 

 .االقتصادية
 

بانيػػا رابطػػة مسػػتقمة بػػذاتيا " :لمتعاونيػػات( 4، ص2009)لجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة اوفػػي تعريػػؼ 
ؿ الوفػػػػاء باحتياجػػػػاتيـ وتطمعػػػػاتيـ المشػػػػتركة جػػػػإرادتيػػػػـ مػػػػف أ تتكػػػػوف مػػػػف أشػػػػخاص يتحػػػػدوف بمحػػػػض

 ."االقتصادية واالجتماعية وال قافية مف خالؿ مؤسسة يشتركوف في ممكيتيا وتدار إدارة ديمقراطية
 

وممػػػا سػػػبؽ يتبػػػيف لمباحػػػث أف التعػػػاوف يعبػػػر عػػػف ارتبػػػاط مجموعػػػة مػػػف األفػػػراد يمتمكػػػوف مػػػوارد مختمفػػػة 
اع حاجػػاتيـ االقتصػػادية واالجتماعيػػة وال قافيػػة إلػػى مػػف خػػالؿ عمميػػـ مػػع ومتنوعػػة وال يسػػتطيعوف إشػػب

شػباع حاجػاتيـ المشػتركة وبغػض النظػر  بعضيـ البعض متحديف مشػكميف قػوة ال يسػتياف بيػا لتحقيػؽ وا 
 .عف انتمائيـ ومعتقداتيـ

 
 :التعاونية الزراعيةمفيوم الجمعية  .3.2.2

 
إلػػى ر بػػة التعػػاوف الموجػػػودة لػػد  البشػػر والموجػػودة بػػػالفطرة،  التعاونيػػة الزراعيػػػةيعػػود مفيػػـو الجمعيػػة 

ويمكػػف توضػػيح المفيػػـو بانيػػا مؤسسػػة اقتصػػادية أعضػػاؤىا مػػف المػػزراعيف تيػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ حاجػػات 
 (.2010حمداف، ) مشتركة بواسطة القياـ بعمميات مشتركة

 
 : خصائص الجمعيات التعاونية الزراعية. 4.2.2

 
 ية الزراعية عف  يرىا مف الشركات الرأسمالية باستخداـ فكرة الخدمة محؿ فكرةتتميز الجمعيات التعاون
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 (: 1990العبطاف، )الربح، وىذا ما يجعميا تتميز بعدة خصائص أىميا
 

 لكؿ عضو حقوؽ وواجبات مساوية لحقوؽ العضو االخر في نفس الجمعية . 
 لجمعيػػة وكػػذلؾ حسػػب يػػوزع الفػػائض فييػػا حسػػب المعػػامالت التػػي قػػدميا العضػػو مػػف خػػالؿ ا

المحصػػوؿ وعمػػى ىػػذا االسػػاس فمػػيس لحصػػة العضػػو فػػي رأس مػػاؿ الجمعيػػة ا ػػر فػػي توزيػػع 
 . الفائض

  فػػػػي حالػػػػة حػػػػؿ الجمعيػػػػة التعاونيػػػػة الزراعيػػػػة أو دمجيػػػػا فػػػػاف المػػػػاؿ المتبقػػػػي ال يػػػػوزع عمػػػػى
االعضػػائ أنمػػا يخصػػص لزامػػا إلػػى جمعيػػات تعاونيػػة زراعيػػة اخػػر  أو الػػى أعمػػاؿ متصػػمة 

 . ةبالزراع
 تقـو االدارة في التعاونية الزراعية عمى اساس خدمة عامة وبدوف مقابؿ. 

 
 :مبادئ اإلدارة التعاونية .5.2.2

 
الرمحػػػي ) لػػإلدارة التعاونيػػة عػػدة مبػػادئ تسػػػتند فييػػا إلػػى عمميػػة إدارة الجمعيػػة التعاونيػػػة وىػػي كمػػا يمػػي

  (:2007، وحمداف
 

وذلػػؾ  ير آ ػػاره االقتصػػادية واالجتماعيػػة،ي لمجمعيػػة، وتقػػدتحديػػد طبيعػػة النشػػاط االقتصػػاد: المبػػدأ األوؿ
 . باالعتماد عمى دراسة الجدو  االقتصادية لمنشاط

 . إعطاء عائد عادؿ لألعضاء مقابؿ الجيود المبذولة و رأس الماؿ المدفوع مف قبميـ: المبدأ ال اني
 . ألعضائيا ةؽ أكبر منفعالموازنة بيف حاجات األعضاء ونشاطات الجمعية، لتحقي: المبدأ ال الث
 .العمؿ عمى زيادة العضوية في الجمعية، وتك يؼ االتصاالت فيما بينيـ: المبدأ الرابع

تحقيػػؽ التماسػػؾ والتواصػػؿ فػػي التعػػاوف بػػيف األعضػػاء، مػػف خػػالؿ العمػػؿ بمجموعػػات : المبػػدأ الخػػامس
 . ركة فيما بينيـمتجانسة وصغيرة مف أعضاء الجمعية والتركيز عمى المصالح والحاجات المشت

 خمػػؽ ال قػػة المتبادلػػة ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ المرونػػة بتوزيػػع الميػػاـ فػػي الجمعيػػة التعاونيػػة: المبػػدأ السػػادس
 .وبموازنتيا مع قدرات أعضائيا ومياراتيـ وخبراتيـ

 
 :أىمية الجمعيات التعاونية. 6.2.2

 
فػػػػي التنميػػػػة االقتصػػػػادية  وبانتشػػػػار التعاونيػػػػات فػػػػي داخػػػػؿ الريػػػػؼ، وقياميػػػػا بػػػػدورىا مػػػػف خػػػػالؿ دورىػػػػا

واالجتماعيػػػة وذلػػػؾ بمػػػا يػػػتالءـ مػػػع الواقػػػع، وتعمػػػؿ أيضػػػا عمػػػى النيػػػوض بالقطاعػػػات األخػػػر  لتػػػدعيـ 
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وتطوير العممية اإلنتاجية في البمد، وعميو يمكف اعتبػار التعػاوف وسػيمة ميمػة لتحقيػؽ التنميػة الزراعيػة، 
سػػػد احتياجػػػاتيـ بمجموعػػػات متناسػػػقة وعمػػػؿ المػػػزارعيف مػػػف خػػػالؿ التعاونيػػػات عمػػػى حػػػؿ مشػػػكالتيـ و 

رشػػادىـ، والمسػػاعدة عمػػى المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػػرار لممػػزارعيف فيمػػا يخػػص المشػػاكؿ التػػي  ومتشػػابو، وا 
 (1998شػػػػػػويكة، )يواجيونيػػػػػػا، وتػػػػػػوفر ليػػػػػػـ احتياجػػػػػػاتيـ التمويميػػػػػػة لزيػػػػػػادة قػػػػػػدرتيـ عمػػػػػػى مواجيتيػػػػػػا 

 بمػػػد 100فػػػاك ر مػػف  مميػػوف عضػػو 800وعالميػػا ضػػػمت التعاونيػػات تحتيػػا حػػػوالي  .(2007عػػالـ،)و
مميػػػوف وظيفػػػة فػػػي  100والمنتسػػػبة لمحمػػػؼ التعػػػاوني العػػػالمي، ويقػػػدر عػػػدد مػػػوظفي التعاونيػػػات حػػػوالي 

 .(2009 األمـ المتحدة الجمعية العامة،) مختمؼ أنحاء العالـ
 

 فيقدر  ونية،وتعمؿ التعاونيات عمى تعزيز االنتماء لمجمعية وأشراؾ المرأة في العمؿ في الجمعيات التعا
وعػػدد النسػػاء فػػي المجػػاف % 23.5وتشػػكؿ نسػػبة  13121العموميػػة النسػػاء فػػي الييئػػات  حجػػـ مشػػاركة

 (.2012وزراة العمؿ، )  % 21.2وتشكؿ نسبة  528االدارية 
 

الفمسػػػػطينية مػػػػف خػػػػالؿ تعػػػػدد أنػػػػواع  األراضػػػػيفػػػػي   التعاونيػػػػة الزراعيػػػػةوكمػػػػا تػػػػزداد أىميػػػػة الجمعيػػػػات 
يبيف أنواعيا وأعدادىا وعػدد أعضػائيا وذلػؾ حسػب آخػر احصػائية  (1.2)الجدوؿ الجمعيات الزراعية و 

 .لالدارة العامة لمتعاوف في وزراة العمؿ
 

 وزراة العمؿ، ) وأعداد أعضائيا األراضيفي  التعاونية الزراعيةالجمعيات أعداد أنواع و  :1.2الجدوؿ 
             2012). 

 
 عضائياعدد ا عدد الجمعيات العاممة النوع

 290 5 تسميؼ والتوفير
 8419 130 آليات زراعي/ زراعة عاممة
 3951 12 تسويؽ زراعي
 4102 18 تصنيع زراعي
 3310 89  روة حيوانية

 879 20 أخر 
 20951 274 إجمالي الجمعيات الزرعية

 
الجوانػب وذلػؾ  متعػددة االنػواع وتغطػي كافػة التعاونيػة الزراعيػةأف الجمعيػات  (1.2)الجػدوؿ وكما يبػيف

مػػػػف تسػػػػميؼ وتػػػػوفير االمػػػػواؿ لممػػػػزارعيف، والعمػػػػؿ عمػػػػى أسػػػػتيراد المعػػػػدات واالليػػػػات الزراعيػػػػة وتسػػػػويؽ 
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المنتجػػػات الزراعيػػػة لممػػػػزارعيف، والعمػػػؿ عمػػػػى تصػػػنيع المػػػواد الزراعيػػػػة لالسػػػتفادة القصػػػػو  مػػػف المػػػػواد 
الحميػب والمحػوـ بمختمػؼ أنواعيػا الفمسػطينية بمشػتقات  األراضػيالزراعيػة وتربيػة ال ػروة الحيوانيػة وتزيػد 

 .الحمراء والبيضاء
 

وتزداد أىمية التعاونيات مػف خػالؿ الزيػادة فػي أعػداد السػكاف مػع محدوديػة المػوارد المتاحػة ألعضػائيا، 
 بواسػػطة العمػػؿ عمػػى االسػػتفادة مػػف جميػػع المػػوارد اإلنتاجيػػة، لتحقيػػؽ أىػػدافيا االقتصػػادية واالجتماعيػػة

التعاونيػػػات تػػػزداد بتقػػػديميا الخػػػدمات االجتماعيػػػة، واسػػػتيعاب أعضػػػاء دوف  إف قيمػػػة. (1964 قطينػػػة،)
تمييز، لتوحيد قو  أفرادىا فييا ولتكوف في النياية قادرة عمى إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، مػف 

 (.2009 قعقورة،)خالؿ تقديـ األنشطة االقتصادية واالجتماعية مف قبؿ الجمعية 
 

ونيػػات أىميػػة تنبػػع مػػف خػػالؿ دورىػػا فػػي التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة بتقػػديـ ويػػر  الباحػػث أف لمتعا
الجمعيػػات العديػػد مػػف األنشػػطة الميمػػة لممجتمػػع، وزيػػادة قػػدرات أعضػػائيا عمػػى الػػدفاع عػػف أنفسػػيـ فػػي 

الفمسػػطينية وبدرجػػة كبيػػره، واشػػراؾ المػػرأة الفمسػػطينية فػػي سػػوؽ  األراضػػيمواجيػػة السػػوؽ المتقمػػب فػػي 
ف خػػالؿ أنتمائيػػا لمجمعيػػات التعاونيػػة وتطػػوير مياراتيػػا ومعارفيػػا، وكمػػا تمعػػب التعاونيػػات دورا  العمػػؿ مػػ

 . ميما في تعزيز صمود الشعب الفمسطيني في مواجية االحتالؿ اإلسرائيمي
 

 :أىداف الجمعية التعاونية .7.2.2
 

 وحمايتػوعيشػي لإلنسػاف المالنيػوض بالمسػتو   عمػىيعمؿ النظاـ التعاوني كنظاـ اقتصػادي واجتمػاعي 
 ،جامعػػػة القػػػدس المفتوحػػػة) لظمػػػـ وظػػػواىر االسػػػتغالؿ واالحتكػػػارمػػف أخطػػػار الفقػػػر والمػػػرض والجيػػػؿ وا

كمػػا  اجتماعيػػة وأخػػر   قافيػػةالتعاونيػػة إلػػى أىػػداؼ اقتصػػادية و  الجمعيػػة أىػػداؼ تقسػػيـويمكػػف  ،(1999
 : يمي
 

 :ىداف االقتصاديةاأل. 1.7.2.2
 

 :يسعى لتحقيقيا وىي كما ياتياألىداؼ االقتصادية مف جممة  مىتعمؿ الحركة التعاونية ع
 

  عمػػى القضػػاء عمػػى  تعمػػؿ الجمعيػػات التعاونيػػة :عمػػى االسػػتغالؿ االقتصػػادي لألفػػرادالقضػػاء
العمػػؿ بجػػزء مػػف  جيػػد العامػػؿ عمػػى  احتفػػاظ صػاحب"بمفيومػػة الػػدقيؽ ىػػو  االسػتغالؿ والػػذي

نازعػػو العامػػؿ فػػي ذلػػؾ  مػػف حقوقػػو بينمػػا شػػكؿ تػػراكـ لػػرأس المػػاؿ يعػػده صػػاحب العمػػؿ حقػػا 
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النظرية الماركسية  أسمتووىو ما  ، "بادعائو باف ذلؾ مف حقو ىو ال مف حؽ صاحب العمؿ
 عمػػؿوب (.10ص ،2007 ،وحمػػداف ،الرمحػػي) بػػيف العمػػاؿ وأربػػاب العمػػؿ صػػراع الطبقػػاتب

اء العمػػػػؿ االسػػػػتغالؿ عػػػػف طريػػػػؽ أد ربحيػػػػة فانيػػػػا تكػػػػافحمؤسسػػػػة  يػػػػر كالجمعيػػػػة التعاونيػػػػة 
 ايضػػػعي ةعمػػػؿ إنتاجيػػػ وخطػػػة وفػػػؽ نظػػػاـيا وذلػػػؾ ئلمحفػػػاظ عمػػػى مصػػػالح أعضػػػاالتعػػػاوني 

 .حسب حجـ تعاممو مع الجمعية ع صافي العائد عمى األعضاء كال  يوز بتالتعاونيوف ألنفسيـ 
، بمكافحػة اسػتغالؿ أعضػائيا مػف قبػؿ الوسػطاء الجمعيػات التعاونيػة االسػتيالكية وكما تعمؿ
ببيػػػع المػػػواد مباشػػػرة  وباسػػػعار  مػػػف خػػػالؿ قياميػػػا سػػػواء،حػػػد والمفػػػرؽ عمػػػى الجممػػػة وتجػػػار 

جامعػػة القػػدس )و (2007، وحمػداف ،الرمحػػي) أعماليا عمػػى أعضػائياع نتيجػةيػػمنافسػة، وتوز 
 .(1999،المفتوحة

 عمػى الحػد مػف النزعػة  التعاونيػة الزراعيػةتعمؿ الجمعيػات  :ترسيخ روح االنتماء إلى الجماعة
أف  باعتبػارمنيا باف العمميات اإلنتاجية تحتاج إلى العمؿ الجماعي،  ا  دراكإية، الفردية واألنان

قية شػػراء مسػػتمزمات اإلنتػػاج ، والتسػػويؽ لممنتجػػات، تحتػػاج لمعمػػؿ وفػػؽ خطػػط إنتاجيػػة وتسػػوي
ذلؾ األمػر يسػتوجب مػف أعضػاء الجمعيػات العمػؿ وااللتػزاـ و ، لتحقيؽ أعمى عائد وأقؿ تكمفة

يا، ئجػػػاءت لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ أعضػػػا ىػػػاباعتبار  وخمػػػؽ الػػػوالء لمجمعيػػػة ،ذلػػػؾالجمػػػاعي لتحقيػػػؽ 
حجػػـ مشػػاركة المؤسسػػة االقتصػػادية فػػي سػػوؽ السػػمع يحػػدد قوتيػػا عمػػى يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أف 

 أكبػر بشػكؿ األعضاء التعاونييف وحجػـ إنتػاجيـ وتزداد نسبة المشاركة بزيادة عددالمساومة، 
 .(2010حمداف، ) (2007، وحمداف ،الرمحي)

 يعػػاني الك يػػر مػػف صػػغار المنتجػػيف مػػف عمميػػات الغػػش  :اربػػة الغػػش والتالعػػب باألسػػعارمح
والتالعب باألسعار، وذلؾ مف قبؿ الوسطاء وتجار الجممة وتجار المفرؽ، مػف خػالؿ عمميػـ 

شػراء  ةإلػخ، وأيضػا فػي حالػ...دفعيػا ؿمنت ، والتالعب بالفواتير، وتاجيػالعمى تخفيض سعر 
زمات اإلنتػػاج فػانيـ يتعرضػػوف لمغػش والتالعػػب فػي السػػعر والنوعيػػة المنتجػيف الصػػغار لمسػتم

لعمؿ عمى حصػوؿ العضػو عمػى كامػؿ حقوقػو اوالكمية، وليذا استوجب األمر مف الجمعيات 
 .(2007وحمداف،  ،الرمحي) مف خالؿ محاربة الغش والتالعب باألسعار

 ة فػػػي السػػػوؽ، وذلػػػؾ تعمػػػؿ الجمعيػػػات التعاونيػػة عمػػػى تشػػػكيؿ قػػػوة واضػػح: محاربػػة االحتكػػػار
نػػػو ال يمكػػػف أف يجابػػػو أي فػػػرد أل يا،لتحصػػػيؿ حقػػػوؽ أعضػػػائلزيػػػادة قػػػدرتيا عمػػػى المجابيػػػة 

لػػػو بغػػػض الطػػػرؼ عػػػف  النصػػػياعفيجبػػػر عمػػػى االسػػػوؽ وحػػػده باعتبػػػار السػػػوؽ نظػػػاـ واسػػػع، 
وحمػػداف،  ،الرمحػػي) قدرتػػو عمػػى تحصػػيؿ حقوقػػو ممػػا يتسػػبب فػػي ضػػياععػػدالتيا أو ظمميػػا، 

مف الفرد والمجتمع مػف  كؿ  ل الحمايةعاونيات ومف خالؿ قوتيا في السوؽ وتوفر الت .(2007
فػػي الضػػرر واالسػػتغالؿ لممجتمػػع، وأيضػػا ييػػدؼ  وتحػػوؿ السػػوؽ إلػػى سػػوؽ احتكػػاري وتسػػبب

مسػوؽ والسػيطرة عميػو مػف قػبميـ، بتسػويؽ لالعمؿ التعاوني لكسػر احتكػار الوسػطاء التجػارييف 
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تغناء عػػف وسػػاطتيـ والقيػػاـ بجميػػع الوظػػائؼ التسػػويقية اإلنتػػاج إلػػى المسػػتيمؾ مباشػػرة، واالسػػ
أفضػؿ  ا  مف فرز وتدري  وتعبئة  ـ تسويقيا في األسواؽ المحمية أو األجنبية، بما يحقػؽ عائػد

 .(2007وحمداف،  ،الرمحي)و( 2003بشر،) لألعضاء
 ى تسػػعى الجمعيػػات التعاونيػػة عمػػى زيػػادة اإلنتػػاج مػػف خػػالؿ العمػػؿ عمػػكمػػا و  :زيػػادة اإلنتػػاج

تجميػػػع الوحػػػدات اإلنتاجيػػػة الصػػػغيرة بوحػػػدات إنتاجيػػػة أكبػػػر، لزيػػػادة القػػػدرة عمػػػى اسػػػتغالليا 
بشكؿ أفضؿ بما يحقػؽ االسػتخداـ األم ػؿ لممػوارد البشػرية والطبيعيػة وعوامػؿ واالستفادة منيا 
 ات الحدي ػة فػي العمميػة اإلنتاجيػةتحسيف نوعيتيا وبإدخاؿ التقنيػوالعمؿ عمى اإلنتاج األخر ،

يولػػد الحػػافز ممػػا بإعطػػاء المنػػت   مػػرة جيػػوده الزيػػادة باالنتػػاج تحقػػؽ كمػػا تو  .(2003شػػر، ب)
 ا  محققػوالدافع لالستمرار في أعمالة وتوسيعيا وتحسينيا بسبب المردود المتحقؽ مف العمميػة، 

الؿ يتحقػؽ مػف خػدراؾ المنػت   أف ذلػؾ إوعنػد . زيػادة فػي اإلنتاجيػة وجػودة السػمع في النيايػة
مػف ذلػؾ االنتمػاء، وبتحقيػؽ  المتحققػةبسػبب الميػزات بػو ف ذلؾ يعزز ال قػة لتعاوني فإا العمؿ

 .(2007 وحمػػػػداف، ،الرمحػػػػي) الزيػػػػادة فػػػػي الػػػػدخؿ الشخصػػػػي يتحقػػػػؽ نمػػػػو الػػػػدخؿ القػػػػومي
عمػػػى المػػػدخالت  بحصػػػولياتحسػػػيف إنتاجيػػػة المػػػزارع تعمػػػؿ التعاونيػػػات عمػػػى لػػػذلؾ  باإلضػػػافة

طريػؽ اإلدارة وتطػوير النػواحي  وذلػؾ عػفراعػة المسػتدامة بكمفة منخفضة واعتماد تقنيػات الز 
 .(2009 ،الجمعية العامة لألمـ المتحدة) التنظيمية لد  األعضاء

 أك ػر بانيػا تسػاىـ الجمعيػات التعاونيػة بصػفتيا االعتباريػة  :المساىمة في التنميػة االقتصػادية
راد، فيػي أقػدر عمػى األخػػذ قػدرة عمػى االسػتجابة لمخطػط الوطنيػة لمتنميػة االقتصػادية مػف األفػ

بػػالخطط واسػػتيعاب أىػػدافيا وأدواتيػػا لتسػػيـ مباشػػرة فػػي االسػػتباؽ فػػي تنفيػػذ الخطػػط التنمويػػة 
والمتناسػػبة مػػع المراحػػؿ التنمويػػة  بإعطػػاء أعضػػائيا التوجيػػو نحػػو ضػػبط أعمػػاليـ االقتصػػادية

ويػة الوطنيػة ليػا مسػتنبطة مػف الخطػط التنم ا  في المجتمع، وبذلؾ العمؿ تكوف الجمعية خطط
لمنيػػوض باإلنتػػاج وتحسػػيف جودتػػو وتنظيمػػو بمػػا يحقػػؽ مصػػمحة األفػػراد والمصػػمحة الوطنيػػة، 

جامعػة القػػدس )وني دوف االعتبػار إلػى تحقيػؽ الػػربح بشػكؿ أساسػي بحكػـ طبيعػػة العمػؿ التعػا
 .(1999 ،المفتوحة

 
في التنمية  ة الزراعيةالتعاونيالجمعيات  ةمساىممد  اإلحصائيات الرسمية التي تقيس  وفي ظؿ  ياب

االقتصادية يمكف االستدالؿ عمى مساىمة التعاونيات الزراعية مف خػالؿ مسػاىمة القطػاع الزراعػي فػي 
النات  المحمػي اإلجمػالي باعتبػاره مػف األنشػطة االقتصػادية المشػكمة لييكػؿ وبنيػة االقتصػاد الفمسػطيني، 

ة الرئيسػية فػي االقتصػاد الفمسػطيني خػالؿ بػرز المؤشػرات االقتصػادية لألنشػطأ( 1.2)ويوضح الجػدوؿ 
 . 2011عاـ 
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 الجياز  ،2011الفمسطينية عاـ األراضيأبرز األنشطة االقتصادية وأىـ خصائصيا في  :2.2جدوؿ 
 . 2012المركزي الفمسطيني،              

 

 
% 14.7عػػدد العػػامميف فيػػو بنسػػبة  ارتفػػاعالنشػػاط الزراعػػي أيضػػا مػػف اإلحصػػائيات المتعمقػػة بويالحػػظ 

، وكمػا ارتفعػت القيمػة المضػافة لمقطػاع 2011ألؼ عامؿ عاـ  93إلى ليصؿ  2010مقارنة مع العاـ 
ف القطػاع الزراعػي أ، ممػا يػدلؿ عمػى 2010عػاـ مقارنة مػع  2011خالؿ عاـ % 9.9الزراعي بنسبة 

 .(2012الجياز المركزي الفمسطيني، ) والقطاع التعاوني يزداد أىميتو في النات  المحمي اإلجمالي 
  

 :األىداف االجتماعية. 2.7.2.2
 

يحتػػػاج إلػػػى الشػػػعور باالسػػػتقرار واألمػػػف والطمانينػػػة مػػػف خػػػالؿ  إنػػػوطبيعػػػة اإلنسػػػاف االجتماعيػػػة فل نظػػػرا  
طػالؽ قدراتػػو ويرفػع مػػف مسػتواه المعيشػػي، ويسػيـ فػػي تقػػدـ إالنتمػاء إلػػى نسػؽ اجتمػػاعي يسػاعده عمػػى ا

 :(2007 ،وحمداف ،الرمحي)مايمي  لمعمؿ التعاونيومف أىـ األىداؼ االجتماعية ورفاه المجتمع، 
 

  نيػػة ده لمعػػاني التعاو اعمػػؿ المػػني  التعػػاوني عمػػى توعيػػة أفػػر ي :نشػػر الػػوعي وال قافػػة والتعمػػيـ
التماسػػػػؾ وتضػػػػامف وتكػػػػاتؼ أفػػػػػراد المجتمػػػػع حػػػػوؿ أىػػػػدافيـ ومشػػػػاكميـ ومشػػػػػاريعيـ،  بخمػػػػؽ

 ، مػػف خػػالؿوبحصػػوؿ العضػػو عمػػى التوعيػػة التعاونيػػة مػػف جمعيتػػو بتعريفػػو بواجباتػػو وحقوقػػو
 .لزيادة ال قافة التعاونية تقديـ ندوات ودورات تدريبية وت قيفية ودروس محو أمية،

 بالتعامػؿ  وذلػؾينمي العمؿ التعاوني الصفات واألخالؽ : الفاضمة الحث عمى القيـ واألخالؽ
ممارسػػة حػػؿ المشػػكالت بشػػكؿ جمػػاعي والتضػػامف والتكافػػؿ فيمػػا الجمػػاعي داخػػؿ الجمعيػػة، و 

رسػػػخ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اإلرشػػػاد والتوعيػػػة لألفػػػراد خصوصػػػا  تبيػػػنيـ واالعتمػػػاد عمػػػى الػػػنفس، وي
  .والمجتمع عموما  

 اإلنشاءات النقل الخدمات التجارة الصناعة الزراعة المؤشر
لمحمػػػػػػػي نسػػػػػػبة المسػػػػػػاىمة مػػػػػػػف النػػػػػػات  ا

 )%(اإلجمالي
5.5 12.6 9.3 21.9 2.1 11.2 

 708.2 133.3 1382 587 789.7 346.1 (بالمميوف دوالر) القيمة المضافة
 10117.1 5721 4765.5 3809.2 9276.4 3721.5 (عامؿ/ بالدوالر )معدؿ اإلنتاجية 
 70 23 290 154 86 93 (باأللؼ)عدد العامميف 

 119.3 101.9 93.6 70.3 79.6 55.7 (يكؿش)معدؿ األجر اليومي االسمي
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  تقػػػػديـ الخػػػػدمات ؿ أنشػػػػطة العمػػػػؿ التعػػػػاوني شػػػػمت: الخػػػػدماتتحسػػػػيف شػػػػروط العمػػػػؿ وتػػػػاميف
غيػػر األعضػػاء كػػػالمرافؽ الصػػحية والتعميميػػة والكيربائيػػػة والمػػاء والمسػػاجد التػػػي لو  لألعضػػاء

مػف خػالؿ تحقيػؽ الجمعيػات التعاونيػة يػتـ تمويػؿ ذلػؾ تسيـ في عممية التنميػة االجتماعيػة، و 
وفر التػػي تػػودتػػو وتحسػػيف ظػػروؼ العمػػؿ لألىػػداؼ االقتصػػادية مػػف زيػػادة اإلنتػػاج تحسػػيف ج

 .إضافيا  لألعضاءدخال  
 

 :األىداف الثقافية. 3.7.2.2
 

وىػػػي البػػػرام  ال قافيػػػة التػػػي تعمػػػؿ الجمعيػػػات التعاونيػػػة عمػػػى نشػػػرىا مػػػف خػػػالؿ العمػػػؿ عمػػػى عقػػػد ورش 
صػػػدار كتيبػػػات ونشػػػرات فػػػي مجػػػاؿ عمػػػؿ  العمػػػؿ، والػػػدورات التعميميػػػة ألعضػػػائيا والمجتمػػػع المحمػػػي وا 

 التعاونيػة الزراعيػةممجتمع المحمي بدور الجمعيػات وللجمعية التعاونية، لزيادة الوعي ال قافي لألعضاء ا
 (2010 قعقورة،). ودورىا في التنمية االقتصادية واالجتماعية

 
لمباحث أف األىداؼ االقتصادية واالجتماعية وال قافية لمجمعيات التعاونية ليا األ ر في التنميػة  ويتضح

صادية مػف خػالؿ المسػاىمات المباشػرة بتنفيػذ الخطػط التنمويػة لمدولػة، وزيػادة اإلنتػاج ونشػر العمػؿ االقت
الجماعي ومحاربة االحتكار والقضاء عمى االسػتغالؿ لألعضػاء والمجتمػع والتالعػب باألسػعار، وأيضػا 

 .ممجتمعلمف خالؿ العمؿ االجتماعي وال قافي التي تؤديو ألعضائيا و 
 

 :مويل الجمعيات التعاونية الزراعيةمصادر ت. 8.2.2
 

ينقسـ التمويػؿ الزراعػي الػذي تحصػؿ عميػو الجمعيػات التعاونيػة الزراعيػة إلػى مصػدريف لتمويػؿ أعماليػا 
حمػػػداف، )و( 2003بشػػػر، )و( 2000سػػػويد، )و (1995البرقػػػاوي، )و( 1990العػػػزب، ) كمػػػا ورد لػػػد 

2010:) 
 
 تػوفر داخػؿ الجمعيػة التعاونيػة الزراعيػة وتكػوف ممكػا  وىػي األمػواؿ التػي ت: مصادر التمويػؿ الداخميػة

ء التعاونيػة يضػعونو تحػت تصػرفيا وفقػا ألنظمػة وقػوانيف معينػة، وتنقسػـ إلػى اعضػألخاصا ليػا أو 
 :عدة أقساـ وىي

 
o عضػاء وفقػا لمنظػاـ ويتكوف مف القيـ االسمية لألسيـ التي يشػترؾ بيػا األ: يميسرأس الماؿ األ

ملمجمعية، و  يالداخم  .يكوف مكتتبا  بو مدفوعا بكاممو أو يتـ تسديده عمى أقساطأف  اا 
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o ويػػتـ تكوينػػو لػػدعـ مركػػز الجمعيػػة مػػف جيػػة ومقػػدرتيا عمػػى االقتػػراض : رأس المػػاؿ االحتيػػاطي
 .وزيادة خدماتيا والتوسع في مشاريعيا مف جية أخر 

o  دوؽ وىػػػػي االحتياطػػػػات الخاصػػػػة وصػػػػندوؽ التعمػػػػيـ وصػػػػن: االحتياطػػػػات والصػػػػناديؽ األخػػػػر
 .الطوارئ ومخصصات االىتالؾ لمموجودات ال ابتة

o ات التعاونيػػة تعنػى بالجمعيػ داخميػةوتحصػؿ عمييػا الجمعيػات مػػف جيػات : اليبػات والمسػاعدات
 .كوف عمى شكؿ نقدي أو عينيولدعـ نشاطيا، وت

o مػػػواؿ تػػػرد إلػػػى الجمعيػػػة أو توضػػػع تحػػػت تصػػػرفيا لتسػػػت مرىا أوتتكػػػوف مػػػف : رأس المػػػاؿ الػػػدوار
، وتسػت مر فػي نشػاط معػيف اليجػوز لمجمعيػة أف تحيػد ائمة أو لفترة زمنية طويمػة نسػبيا  بصورة د

 . عنو، وترد مف مصادر حكومية أو شبو حكومية أو مف مصدر خارجي
 

  إلى مايميتمويؿ الجمعيات التعاونية الخارجية وتنقسـ : جيةمصادر التمويؿ الخار: 
 

o جػؿ قػروض قصػيرة األ: جمعية وتنقسـ إلىحتياجات الاويتـ الحصوؿ عمييا لسد : القروض
جػؿ وتسػدد خػالؿ فتػرة تزيػد عػف سػنة ألتسدد في أقؿ مف سنة، وقروض متوسػطة وطويمػة ا

 .وتصؿ إلى عشريف سنة
o وتحصؿ الجمعيات عمى أمػواؿ مػف جيػات خارجيػة دوف الحاجػة إلػى : اليبات والمساعدات

 . تسديدىا وتقدـ مف مصادر خارجية لدعـ نشاط الجمعية
 

 :نشأة الحركة التعاونية في فمسطين وتطورىا .9.2.2
 

 :عمى النحو التاليمرت الحركة التعاونية في فمسطيف بعدة مراحؿ وسوؼ يتـ التطرؽ إلى ىذه المراحؿ 
 
 لبنػػػاء حركػػػة تعاونيػػػة خػػػالؿ االحػػػتالؿ ؾ محػػػاوالت كانػػػت ىنػػػا (:1948-1924) المرحمػػػة األولػػػى

، ممػا سػاىـ 1920سػنة األوؿ  ةقػانوف التعاونيػ بعػد إصػدارالبريطاني لفمسطيف ولكنيا لـ تنجح إال 
وكانت أولى المحاوالت لتاسيس جمعية تعاونية . عطاء الحركة التعاونية الشرعية عمى أعمالياإفي 

، ومػػف  ػػـ تالتيػػا فػػي نفػػس العػػاـ 1924ىػػي جمعيػػة تعػػاوف القػػر  المؤسسػػة فػػي أوائػػؿ تمػػوز عػػاـ 
حمضػػيات التعاونيػػة فػػي يافػػا، جمعيػػة منتجػػي ال 1931جمعيػػة منتجػػي التبػػ  فػػي عكػػا، وتميػػا عػػاـ 

أمػػػا الحركػػػة التعاونيػػػة الييوديػػػة فػػػي  .(1998 شػػػويكة،) الجمعيػػػات التعاونيػػػة إنشػػػاءبعػػػدىا  وتػػػوالى
 ، وتػػوالى(بتػػاح تكفػػا)مسػػتعمرة ممػػبس تعاونيػػة ييوديػػة فػػي  ؿبتاسػػيس أو  1878فمسػػطيف فتعػػود إلػػى 

بمػ  عػدد أعضػائيا و جمعيػة، ( 871) 1937ت عػاـ نشاء الجمعيات التعاونية الييودية حتى وصػمإ
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الدعـ المالي القػوي  ونت  النمو الكبير في الحركة التعاونية الييودية بسبب .عضوا  243327تقريبا 
وارتفاع الوعي التعاوني، والخبرات السابقة التي يتمتع بيػا الييػود الميػاجريف مػف الػدوؿ االشػتراكية، 

الز مػػوري، كػػانوف ) يػػدؼ منيػػا تقويػػة الييػػود فػػي فمسػػطيفيػػز الوربػػط حػػركتيـ باىػػداؼ سياسػػية وتعز 
 .(1999 ،جامعة القدس المفتوحة)و (1991أوؿ، 

 وتشػػػػريده، توقفػػػػت  1948وبعػػػػد نكبػػػػة الشػػػػعب الفمسػػػػطيني عػػػػاـ  (:1967-1948)المرحمػػػػة ال انيػػػػة
نيػة، ، حيػث أعػادت تنظػيـ نفسػيا بواسػطة الحركػة التعاونيػة األرد1952الحركة التعاونية حتى عاـ 

وذلؾ مف خالؿ تقديـ الدعـ المالي المباشر ليا مف قبؿ ميزانية الحكومية األردنية، وتقديـ الخدمات 
، وتقػػديـ الخػػدمات االستشػػارية، واالعفػػاءات لفمسػػطينية، ومنيػػا التػػدقيؽ المػػاليلمجمعيػػات التعاونيػػة ا
 (1998شويكة،) جمعية تعاونية( 418)ـ 1967إلخ، حتى وصمت في عاـ ...الضريبية، والتدريب

 .(، ير منشور2009صرصور،) 
  الفمسػػػطينية مػػػف قبػػػؿ  األراضػػػيوفػػػي ىػػػذا المرحمػػػة تػػػـ احػػػتالؿ  (:1995-1967)ال ال ػػػة المرحمػػػة

، وعمؿ االحتالؿ اإلسرائيمي عمى احتواء الحركة التعاونية بإصدار 1967االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ 
، 1956لسػنة  17مقانوف األردني رقػـ طبقا لة لمسجمباعترافو بالتعاونيات ا( 94)حكـ عسكري رقـ 

ممػا  ليػا ةالػدعـ والتسػييالت المناسػب ولـ يقدـصر االحتالؿ الجمعيات اولكف مف الناحية العممية ح
ذا إتقػدر بحػوالي سػنتيف،  ةجراءات التسػجيؿ لمجمعيػات باخػذىا فتػر إأضعؼ الحركة التعاونية، وعقد 

إلػػػػػػػخ ...،لعامػػػػػػػةاء وعقػػػػػػػد االجتماعػػػػػػػات اقبػػػػػػػوؿ األعضػػػػػػػوافػػػػػػػؽ عمػػػػػػػى تاسيسػػػػػػػيا، وصػػػػػػػعبت مػػػػػػػف 
تطػور الحركػة التعاونيػة يبػيف ( 3.2)جػدوؿ و  ،( يػر منشػور ،2009 صرصػور،) (1998شويكة،)

  .(1994 -1933)الفمسطينية 
 

 : (1998شويكة،) 1994 -1933 تطور الحركة التعاونية الفمسطينية: أ-3.2جدوؿ 
 

 الضفة الغربية فمسطين أنواع الجمعيات
 1994آب  31/12/79 19/12/66 1946 33-1934

 387 202 176 190 36 زراعية
 142 142 143 148 32 التسميؼ والتوفير الريفية
 122 24 4 19 3 ري تسويؽ زراعي، آليات،

 77 16- - -  (دواجف، نحؿ)ال روة الحيوانية
 35 10 7- -  معاصر الزيتوف/التصنيع الغذائي 

 1 1- - -  (العصر الزيتوف)اتحاد نوعي 
 9 9 9 23 1 زراعي متعددة األ راض

 1- - - -  اتحاد تعاوني زراعي



 

2: 

 : (1998شويكة،) 1994 -1933تطور الحركة التعاونية الفمسطينية : ب -3.2جدوؿ 
 

 .ضمت ىذه األنواع مف التعاونيات تحت نوع أخر * 
 

أمػػا الحركػػة التعاونيػػة فػػي قطػػاع  ػػزة، فقػػد رعتيػػا الحكوميػػة المصػػرية بإعطائيػػا المميػػزات االقتصػػادية، 
لمساعدة الالجئيف في القطاع، واإلعفاء الضريبي، وتشػجيع التسػوؽ فػي قطػاع  ػزة مػف قبػؿ المػواطنيف 

الكية المصػػرية، المصػػرييف وتشػػكيؿ جمعيػػات تعاونيػػة اسػػتيالكية مدعومػػة مػػف الحركػػة التعاونيػػة االسػػتي
 قعقػػور،)ليػا  توتشػكيؿ دائػرة مختصػة بالعمػؿ التعػاوني فػي قطػاع  ػزة، لػدعـ الجمعيػات وتقػديـ الخػدما

2010). 
 
  المرحمػػة انتقمػػت الحركػػة التعاونيػػة مػػف  وفػػي ىػػذه (:إلػػى الوقػػت الحاضػػر -1995)المرحمػػة الرابعػػة

اسػتالـ السػمطة زمػاـ األمػور  ةف لحظاالحتالؿ اإلسرائيمي إلى إدارة السمطة الوطنية الفمسطينية، وم
مكاتبيػػا فػػي  إلدارة العامػػة لمتعػػاوف والتػػي نشػػرتفػػي الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع  ػػزة عممػػت مػػف خػػالؿ ا

 الضفة الغربية فمسطين أنواع الجمعيات
 1994آب  31/12/79 19/12/66 1946 33-1934

- -  13- -  (إنتاج واستصالح)جمعيات زراعية 
 299 119 61 54 14 غير زراعية

 18 10 8- -  حرفية ومينية
 14 6 4- -  المتبادلة المنافع

 9 8 9 21 14 جمعيات النقؿ
 164 21 12- -  اإلسكاف

 21 20 10 25-  استيالكية
 31 2 2- -  إنارة كيربائية

 22 20 12 2-  التوفير والتسميؼ مدف
 9 6- - -  مياه شرب

 3 3- - -  المخابز التعاونية
 2 2- - -  تكسير حجارة وأعماؿ بناء

 2 2 *-- -  يالتعميـ العال
 3 18 *-- -  الضماف والخدمات الصحية

 1 1 - -  اتحاد نوعي لمتنوير الكيربائي
 -  4 6-  أخر 

 686 321 237 244 50 المجموع الكمي
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جميع محافظػات الػوطف لتنظػيـ الحركػة التعاونيػة لمنيػوض بيػا، وتطويرىػا مػف خػالؿ نشػر المبػادئ 
ات الجمعيػػػات عمػػػػى التعامػػػػؿ مػػػػع وأسػػػس العمػػػػؿ التعػػػػاوني بػػػػيف أعضػػػائيا والمػػػػواطنيف، وزيػػػػادة قػػػػدر 

، وتوزعػػت الجمعيػػات التعاونيػػة الزراعيػػة فػػي المجتمػػع المحمػػي والوضػػع الجديػػد ألخػػذ دورىػػا التنمػػوي
( 4.2)األراضػػػي الفمسػػػطينية فػػػي جميػػػع المنػػػاطؽ وبمختمػػػؼ األنشػػػطة التػػػي تقػػػدميا ويوضػػػح جػػػدوؿ

 .أعداد الجمعيات ونشاطاتيا والمناطؽ الجغرافية التي تشمميا
 

الحركػػػة التعاونيػػػة عمػػػى النمػػػو فػػػي عػػػدد جمعياتيػػػا، وتركػػػزت الحركػػػة التعاونيػػػة عمػػػى جمعيػػػات  وأخػػػذت
ـ، وبمػ  عػدد المنتسػبيف 2008مف إجمالي الجمعيػات عػاـ % 83اإلسكاف والجمعيات الزراعية وبنسبة 

جمعيػػة تعاونيػػة  535عضػػوا ، تحػػت ظػػؿ الجمعيػػات التعاونيػػة والمقػػدر عػػددىا  55758ليػػذه الجمعيػػات 
وصػػنؼ البػػاقي بانيػػا  يػػر عاممػػة حسػػب سػػجالت دائػػرة التعػػاوف جمعيػػة مسػػجمة  836ة مػػف أصػػؿ عاممػػ

 .(، ير منشور2009، صرصور)و (1998شويكة،)ـ 13/12/2008حتى تاريخ 
 

 مركز اإلحصاء الفمسطيني، ) 2010أعداد الجمعيات ونشاطاتيا والمناطؽ الجغرافية لعاـ : 4.2جدوؿ 
 . (أ -2012             

 

 منطقةال

 المجموع نوع النشاط
 إنتاج
 نباتي

تربية ثروة 
حيوانية 
 ودواجن

 تربية
 النحل

 خدمات
 زراعية

 عصر
 الزيتون

 تسويق وتوريد
 مستمزمات إنتاج

قراض  وا 

 أخرى

 240 17 26 18 60 8 66 45 األراضي الفمسطينية
 222 16 14 18 59 7 64 44 الضفة الغربية

 131 12 7 15 27 3 36 31 شماؿ الضفة الغربية
 54 1 4 2 21 4 16 6 وسط الضفة الغربية
 37 3 3 1 11-  14 7 جنوب الضفة الغربية

 18 1 12-  1 1 2 1 قطاع غزة
 
 حسػػػب سػػػجالت االدارة العامػػػة الفمسػػػطينية فػػػي نمػػػو مسػػػتمر األراضػػػيفػػػي الحركػػػة التعاونيػػػة كمػػػا أف و 

فػػػي الضػػػفة ) مػػػي لمجمعيػػػات التعاونيػػػة الك بمػػػ  المجمػػػوع  30/06/2012لمتعػػػاوف ففػػػي آخػػػر إحصػػػائية 
الجمعيات التعاونية ، وأف 80جمعية وفي  زة  796الغربية  منيا في الضفة 877( الغربية وقطاع  زة

، 76وفػػػي القطػػػاع  533منيػػػا فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة  609( فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة وقطػػػاع  ػػػزة) العاممػػػة 
 363فة الغربية في الضمنيا  267( وقطاع  زة في الضفة الغربية) الجمعيات التعاونية  ير العاممة و 
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عدد الجمعيات العاممة في الضفة يبيف ( 5.2)والجدوؿ  ،(2012وزراة العمؿ،  )اتجمعي أربعوالقطاع 
 .الغربية وعدد اعضائيا ونسبيـ المئوية

 
 عمؿ، وزراة ال) عدد الجمعيات العاممة في الضفة الغربية وعدد اعضائيا ونسبيـ المئويةأ :5.2جدوؿ 

             2012). 
 

 النسبة المئوية عدد االعضاء النسبة المئوية عدد الجمعيات الجمعيات العاممة
 44.3 % 20951 47.2 % 253 الزراعية
 15.4 % 7296 34 % 182 االسكان
 1.6 % 779 02.4 % 13 الحرفية

 36 % 17042 13.2 % 71 الخدماتية
 2.6 % 1227 3.2 % 17 االستيالكية

 %100 47295 % 100 536 اإلجمالي
 
وعميو (  8558) ىو عاممة في الضفة الغربية العضاء الييئات العامة لمجمعيات  ير عدد أ يبم كما و 

مػػػػة فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة ىػػػػو          يػػػػر العامتعػػػػاونييف فػػػػي الجمعيػػػػات العاممػػػػة و عضػػػػاء اليصػػػػبح مجمػػػػوع األ
وعػدد النسػاء % 23.5وتشػكؿ نسػبة  13121العموميػة النساء فػي الييئػات  مشاركةتبم  ، و (55853)

 . (2012وزراة العمؿ،  )% 21.2وتشكؿ نسبة  528دارية في المجاف اإل
 

ت االدارة العامػة لمتعػاوف فػي آخػر وكما توزعت الحركة التعاونية في األراضػي الفمسػطينية حسػب سػجال
محافظػػة مبػػيف كمػػا فػػي  (14)جمعيػػة عمػػى ( 274)بػػيف المحافظػػات، بتػػوزع  30/06/2012إحصػػائية 
ويتبػػيف مػػف الجػػدوؿ أف ىنػػاؾ تركػػز لمجمعيػػات . (20997)، وباجمػػالي عػػدد أعضػػائيا (6.2)الجػػدوؿ 

 .التعاونية الزراعية في مناطؽ، وذلؾ حسب الطبيعة الجغرافية لممنطقة المنتمية إلييا الجمعية
 

لتفعيػػػؿ كافػػػة الجمعيػػػػات  وتعمػػػؿ دائػػػرة التعػػػاوف عمػػػػى تحقيػػػؽ مجموعػػػة مػػػػف األىػػػداؼ لتحقيػػػؽ رسػػػػالتيا
التعاونية في األراضي الفمسطينية، وتمكينيا مف تادية دورىا في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبنػاء 
االقتصػػاد الػػوطني، ودمػػ  الفئػػات الميمشػػة فػػي المجتمػػع، وتم ػػؿ تمػػؾ األىػػداؼ التػػي تحقػػؽ رؤيتيػػا بمػػا 

نظمػػػة ولػػػوائح العمػػػؿ التعػػػاوني، لتنميػػػة قػػػدرات صػػػيا ة قػػػانوف داعػػػـ لمحركػػػة التعاونيػػػة، وتطػػػوير أ: يمػػػي
مكانيات التعاونيات عمػى اسػت مار مواردىػا الماليػة والبشػرية بكفػاءة ، وتطػوير وحمايػة أعضػائيا ورفػع  وا 

تنميػػػة وتطػػػوير المؤسسػػػة التعاونيػػػة لالعتمػػػاد عمػػػى نفسػػػيا فػػػي إدارة مسػػػتواىـ االجتمػػػاعي واالقتصػػػادي، 
طتيا، ونشػػر الػػوعي وال قافػػة التعاونيػػة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني، أعماليػػا ورسػػـ خططيػػا وبرامجيػػا وأنشػػ
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وبنػػاء عالقػػات بػػيف الجمعيػػات التعاونيػػة والمنظمػػات المحميػػة واإلقميميػػة والعالميػػة، لموصػػوؿ إلػػى تحقيػػؽ 
التنميػػة، ودعػػـ البحػػث العممػػي وتعزيػػز دور المػػرأة وتنميػػة المجتمعػػات المحميػػة، وتنميػػة المصػػادر الماليػػة 

 .(3121وزارة العمؿ،) إلخ...ات الجمعيات التعاونية،وتطوير نشاط
 

 وزراة)وعدد اعضائيا  ىاعدداالراضي الفمسطينية مبيف عدد الجمعيات العاممة في أ: 6.2جدوؿ 
 (2012 العمؿ،             

 
 الجمعيات الزراعية العاممة المحافظة الرقم

 اعضاء الجمعيات
 4456 46 الخميؿ  .1
 1438 8 بيت لحـ  .2
 219 7 القدس  .3
 3121 17 اريحا  .4
 2591 36 راـ اهلل  .5
 1670 25 نابمس  .6
 2075 22 طولكـر  .7
 1028 24 قمقيمية   .8
 1459 17 سمفيت  .9

 1980 32 جنيف  .10
 762 16 طوباس  .11
 *- 21  زة  .12

 20997 274 المجموع
 

 :الفمسطينية األراضيأنواع الجمعيات التعاونية في  .10.2.2
 

ى الجمعيػات أنواع وسػيتـ التركيػز عمػعدة الفمسطينية إلى  األراضيفي  ةالتعاوني تنقسـ أنواع الجمعيات
وفيمػػػا يمػػػي أىػػػـ التقسػػػيمات . التعاونيػػػة الزراعيػػػةدور الجمعيػػػات  ىػػػدؼ الدراسػػػةف أل التعاونيػػػة الزراعيػػػة
 :(1998شويكة،) في فمسطيف ةلمجمعيات التعاوني

 
 القطاع الزراعيت االختصاص في وتشمؿ الجمعيات ذا: الجمعيات التعاونية الزراعية. 
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 باألنشػػػػػطة  يػػػػػر  وتشػػػػػمؿ الجمعيػػػػػات ذات العالقػػػػػة: لجمعيػػػػػات التعاونيػػػػػة  يػػػػػر الزراعيػػػػػةا
 .إلخ...جمعيات اإلسكاف، واالستيالؾ، والنقؿ، والحرفييف،زراعية، ومنيا ال

 ا  كبيػر  ا  وشػيدت تراجعػ التػي ويقصػد بيػا المقاصػؼ المدرسػية: الجمعيات التعاونيػة المدرسػية 
 .في نشر التعاوف بيف طمبة المدارس ا  كبير  ا  ، مع أف ليا دور بيا عدـ اىتماـو 

 
 : التعاونية الزراعيةالجمعيات أنواع  .11.2.2

 
 :عمى العديد مف التقسيمات وفيما يمي توضيح ليا التعاونية الزراعيةوتشمؿ الجمعيات 

 
 : حسب التخصص. 1.11.2.2

 
 :              (1998 شويكة،)ص إلى ما يمي وتنقسـ الجمعيات الزراعية حسب التخص

 
 الفمسػػطينية دوف األراضػيوينتشػػر ىػذا النػػوع فػي جميػػع : متسػػويؽ الزراعػيلالتعاونيػة جمعيػات ال 

   تسػػويؽعمػػى بعػػد نشػػر الػػوعي التعػػاوني وتحقيػػؽ مبادئيػػا،  ةاسػػت ناء، وترتكػػز وظيفتيػػا األساسػػي
 .حيوانيةإنتاج أعضائيا مف المنتجات الزراعية وال روة ال

 نشػػاء المصػػانع الخاصػػة إوتعمػػؿ ىػػذه الجمعيػػات عمػػى  :متصػػنيع الزراعػػيلالتعاونيػػة جمعيػػات ال
تشػػمؿ جمعيػػات عصػػر الزيتػػوف واتحػػاد و الفمسػػطينية،  األراضػػيفػػي  والمنتشػػرةبالقطػػاع الزراعػػي 

 .إلخ...، وتصنيع األعالؼتسويؽ الزيت في الضفة الغربية
 وتعمؿ عمى تزويد المواطنيف بالمحـو الحمراء والبيضاء، :ةالجمعيات التعاونية لم روة الحيواني 

 ومشػػػتقات األلبػػػاف المتنوعػػػة وباسػػػعار مقبولػػػة، وتعمػػػؿ أيضػػػا عمػػػى تصػػػنيع منتجػػػات أعضػػػائيا
 .لتسييؿ عممية بيعيا والقدرة عمى تسويقيا، وتنتشر الجمعيات في مناطؽ جغرافية بعيدة

  قامػػػة مشػػػاتؿ أراضػػػوىػػػي جمعيػػػات تيػػػتـ فػػػي استصػػػالح :  أخػػػر جمعيػػػات ي البػػػور والػػػوعر، وا 
 .إلخ...،يا النحؿ وتوزيعيا عمى المواطنيفبتصنيع خالو تربية النحؿ لمخضار والفواكو، و 

 
 :حسب التصنيف الوظيفي .2.11.2.2

 
الرمحػػػػي )و (2007طبخنػػػػا،)وتصػػػػنؼ الجمعيػػػػات الزراعيػػػػة حسػػػػب التصػػػػنيؼ الػػػػوظيفي كمػػػػا ورد عنػػػػد 

 :ا يميإلى م  (2010حمداف، )و (2007، وحمداف
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 وتتخصص تمؾ التعاونيات في شراء مستمزمات اإلنتاج مف مدخالت لمعممية : التعاوف التوريدي
األسػػػػػمدة والبػػػػػػذور، و اإلنتاجيػػػػػة، وشػػػػػراء اآالت والمعػػػػػدات التكنولوجيػػػػػػة، وشػػػػػراء المحروقػػػػػات، 

ذلؾ مف خػالؿ الشػراء الجمػاعي ليػا، لتحقػؽ عمى إلخ، وتعمؿ التعاونيات ...والمبيدات الحشرية
في الشراء مما يحقؽ لألعضاء العائػد االقتصػادي عمػى ىػذه العمميػة  ةالميزة التنافسية والمساوم

 .ويرفع مف دخميـ
 وتؤدي التعاونية وظيفية تمويؿ أعضائيا مف مواردىا الداخمية أو مف الموارد  :التعاوف التسميفي

مػة لمػا يؤديػو التمويػؿ الخارجية باالقتراض مف الخارج، وتعتبػر ىػذه الوظيفػة مػف الوظػائؼ المي
مػػػف دور بػػػالنيوض بػػػالمزارع ، وزيػػػادة قػػػدرة أعضػػػائيا عػػػف سػػػد احتياجػػػاتيـ وشػػػراء مسػػػتمزمات 
اإلنتػػاج، والحفػػاظ عمػػييـ مػػف الغػػبف والخػػداع مػػػف الػػدائنيف والتجػػار، والتػػي يعجػػز عػػف توفيرىػػػا 

 .المزارعيف واألعضاء الصغار في التعاونيات
 ألداء بعػػػػػض العمميػػػػػات اإلنتاجيػػػػػة  فالػػػػػزراعيي فتعػػػػػاونيتضػػػػػافر جيػػػػػود المت: التعػػػػػاوف اإلنتػػػػػاجي

، مػػػػف خػػػالؿ تبػػػادؿ الخبػػػػرات فػػػي العمميػػػة اإلنتاجيػػػػة، نحػػػو اإلنتػػػػاج بشػػػكؿ مباشػػػر أو الزراعيػػػة
 .إلخ...طرؽ الزراعية الحدي ة،الواستخداـ اآالت والتكنولوجيا في جميع مراحؿ اإلنتاج، و 

 لألعضػػػاء ةتسػػػويؽ المنتجػػػات الزراعيػػػ ،مػػػف خػػػالؿ  وتػػػؤدي ىػػػذه الوظيفػػػة: التعػػػاوف التسػػػويقي، 
عػػػداد خطػػػط تسػػػويقية، وتعميػػػب وتغميػػػؼ وعػػػرض إب،  كجمعيػػػات تسػػػويؽ الخضػػػراوات والفاكيػػػة

المنتجات، وتيدؼ مف ذلؾ حماية األعضاء مف الغبف واالستغالؿ مػف قبػؿ الوسػطاء والتجػار، 
 .عطائيـ حقوقيـ بالكامؿا  و 

 
 :حسب الغرض من الجمعية .3.11.2.2

 
إلػى  منيػا ة زراعية  رض مف تاسيسيا وليذا جر  تقسيـ الجمعيػات الزراعيػة حسػب الغػرضلكؿ جمعي
 :(2010 قعقورة،)ما يمي 

 
  وىػػي جمعيػػات تػػؤدي أك ػػر مػػف وظيفيػػة ونشػػاط : متعػػددة األ ػػراضزراعيػػة الجمعيػػات التعاونيػػة

إلػػػخ، وىػػػدفيا تقػػػديـ ...،فػػػي  ػػػرض معػػػيف، كالتسػػػويؽ، واإلنتػػػاجألعضػػػائيا ولػػػيس التخصػػػص 
 .صى المساعدات والخدمات االقتصادية ألعضائياأق

 ويعمػػػؿ ىػػػذا النػػػوع عمػػػى التركيػػػز والتخصػػػص فػػػي  :الجمعيػػػات التعاونيػػػة الزراعيػػػة المتخصصػػػة
 وتيػدؼ مػفإلػخ، ...اإلنتػاج الزراعػي النبػاتي، تربيػة النحػؿ ، خػدمات زراعيػة: نشاط محدد م ؿ

 .ؿ وجوذلؾ التميز مف خالؿ التخصص في أمر محدد وتاديتو عمى أكم
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 :التعاونية الزراعيةالمعيقات التي تواجو الجمعيات . 12.2.2
 

لتحقيػؽ أىػدافيا االقتصػادية  التعاونيػة الزراعيػةىناؾ العديد مف المعيقات التػي تواجػو أعمػاؿ الجمعيػات 
 :واالجتماعية ، وفيما يمي توضيح ألىميا

 
 ضػػعاؼ الحركػػة إعمػػى  ؿمي وال يػػزاعمػػؿ االحػػتالؿ اإلسػػرائي: المعيقػػات بسػػبب االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي

، ويمكػػف (2010حمػػداف، )التعاونيػػة الفمسػػطينية، وذلػػؾ نظػػرا  لحساسػػية القطػػاع الزراعػػي الفمسػػطيني
 :(1998شويكة، )جماؿ بعض الممارسات اإلسرائيمية فيما يمي إ

 
o عاقة حركة السمع والخدمات بيف المناطؽ الفمسطينية فيما بينياإ. 
o (.التصدير) ات بيف المناطؽ الفمسطينية والعالـ الخارجيعاقة حركة السمع والخدمإ 
o زيادة مصاريؼ الشحف لتصدير المنتجات الزراعية، وتاخره في ك ير مف األحياف. 
o فادحػػة خسػػائر ممػػا يػػنجـ عػف ذلػػؾ ، ةالمنتجػػات الزراعيػة اإلسػػرائيميب ةإ ػراؽ األسػػواؽ الفمسػػطيني

 .يفلممزارعيف الفمسطيني
o التعميب والتغميؼ لتجييز المنتجات لعممية التصدير عدـ السماح بإنشاء مصانع . 

 
  ا فيمػػػػا يػػػػاتي يػػػػأىم تمخػػػػيصويمكػػػػف : الطبيعيػػػػة والبيئيػػػػة الزراعيػػػػةذات العالقػػػػة بػػػػالموارد المعيقػػػػات

(Prakash،2000) (:2011إشتية،)و 
 

o  الزراعية األراضيالتوسع العشوائي في اإلنشاءات والزحؼ العمراني والحضري نحو. 
o الزراعية وتدىور خواصيا وانجرافيا األراضية تدىور إنتاجي. 
o  والتنافس عمييا مف مختمؼ القطاعات األخر ةالزراعي األراضيمحدودية المياه و ،. 
o استخداـ المواد الكيميائية والمبيدات واألسمدة بشكؿ خاطئ. 
o  عمييػا لمنتجات الزراعية، وحساسيتيا لمتقمبات المناخية، وحاجتيػا لتغميفيػا والحفػاظاسرعة تمؼ 

 .لحيف تسويقيا
o وانقساميا إلى حيازات صغيرةجفحث الحيازات السراعية العالية ،. 

  

  (1989 العنػػػػاد و السػػػػماراني،)ايػػػػوفيمػػػػا يمػػػػي توضػػػػيح ألىم: ذات البعػػػػد الفنػػػػي واإلداريالمعيقػػػػات 
 (2010حمػػػداف، )و (2000وحػػػدة التنميػػػة التعاونيػػػة،)و( Prakash، 2000)و (1998 شػػػويكة،)
 :(2010 ؿ،نوفو  عدواف)و
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o ،يػػػػاب التنظػػػػيـ التسػػػػويقي لممنتجػػػػات وعػػػػدـ االلتػػػػزاـ مػػػػف قبػػػػؿ األعضػػػػاء بالعمميػػػػة التسػػػػويقية  
 .طار الجمعيةإفي العممية التسويقية داخؿ قمة الكوادر المؤىمة فنيا ومينيا باإلضافة إلى 

o تعاني الجمعيات مف العديد مف المشكالت اإلداريػة بسػبب نقػص فػي الخبػرات : مشكالت إدارية
وفػػي الجوانػػب اإلداريػػة بشػػكؿ عػػاـ، واتخػػاذ القػػرارات بشػػكؿ عشػػوائي  يػػر مخطػػط، وعػػدـ فيػػـ 

عػػداد التقػػارير اإلداريػػة، جميعيػػا تػػؤدي إلػػى إضػػعاؼ والء األعضػػاء إالعمميػػات الماليػػة، وكيفيػػة 
ف افتقػػػػار الكػػػػادر اإلداري لممػػػػؤىالت اإلداريػػػػة ا  ر التعػػػػاوني داخميػػػػا، و فكػػػػلمتعاونيػػػػة، وتيمػػػػيش ال

  .دـ الفاعمية في تنفيذ أنشطة الجمعية وتحقيؽ أىدافيايتسبب بع
o نقص التدريب التعاوني عند المتعاونيف و يرىـ . 
o ياب التدريب عمى التكنولوجيا الحدي ة في الجوانب الفنية .  
o يزيػػد مػػف الضػػغط عمػػى أعضػػاء لجنػػة اإلدارة قمػػة المػػوظفيف العػػامميف فػػي الجمعيػػات التعاونيػػة ،

عضػػػػائيا بطريقػػػػة ألرة المشػػػػاريع واإلشػػػػراؼ عمييػػػا وتقػػػػديـ الخػػػػدمات ويضػػػعؼ قػػػػدرتيا عمػػػػى إدا
 .سميمة

o  دارتيػػػػا، باإلضػػػػافة بػػػػيف اإلدارة ا  ضػػػػعؼ االتصػػػػاؿ وقمػػػػة المعمومػػػػات بػػػػيف أعضػػػػاء الجمعيػػػػات و
 .وموظفييا، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة مبنية عمى معمومات  ير سميمة

 
 شػػػويكة، ) ىميػػاألتوضػػيح وفيمػػا يمػػي ونيػػة الزراعيػػة، جػػو الجمعيػػات التعااالتػػي تو  المعيقػػات الماليػػة

 :(2010 نوفؿ،و  عدواف)و (2010 ،حمداف)و (1998
 

o  قدـ الوسائؿ المستخدمة في اإلنتاج الزراعي وبمجاالتيا النباتية والحيوانية، ارتفاع في أسعار 
 .المدخالت   
o  دي إلػى زيػادة التكػاليؼ ضعؼ التمويؿ الزراعي وذلؾ بغيػاب البنػوؾ التنمويػة الزراعيػة، ممػا يػؤ

  .عمى المزارعيف
o وسػػوء  تيػػا، وذلػػؾ بسػػبب قمضػػعؼ رؤوس األمػػواؿ وتاكميػػا ، وسػػوء اسػػتغالليا والحفػػاظ عمييػػا ،

دارة ىػػذه األمػػواؿ، وتتاكػػػؿ رؤوس األمػػواؿ بسػػػبب ارتفػػاع المواصػػػالت واالتصػػاالت واإليجػػػار، إ
الجمعية تارة، وقيمة منتجاتيػا  أسعار الصرؼ وتقمبيا متسببة في تقميؿ قيمة ممتمكات ؼواختال

شػػػيكؿ اإلسػػػرائيمي البالمعػػػامالت الماليػػػة لألنشػػػطة الزراعيػػػة تػػػتـ أ مػػػب  الفتػػػارة أخػػػر ، وذلػػػؾ 
الشػػػيكؿ ممػػػا يفقػػػد الجمعيػػػة بوأمػػػواؿ الجمعيػػػة بالػػػدينار األردنػػػي، ممػػػا يتسػػػبب فػػػي شػػػراء الػػػدينار 
 .  العمالتأسعار اد في تبادؿ الك ير مف العموالت لمصرؼ، باإلضافة إلى االرتفاع والنزوؿ الح

o  عػػدـ تػػوفر كػػادر متخصػػص فػػي المجػػاؿ المػػالي، والمتخصػػص فػػي األمػػور المحاسػػبية وتػػدقيؽ
 .الحسابات في الجمعية التعاونية
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o  بػػػات اعتبراىػػػا أمػػواؿ ى، بسػػبب لقػػػروضالمسػػػتحقات عمػػى أعضػػػاء الجمعيػػة، ومنيػػا ادفػػع عػػدـ
  .األعضاءالمستحقة عمى  تومساعدات  ير مستردة، واالشتراكا

o  يػػادؼ لتطػػوير ال يػػر موسػػمية التمويػػؿ الخػػارجي والػػذي ياخػػذ شػػكؿ الموسػػمية و يػػر مخطػػط، و
 .الجمعيات

  
  ( 1998شػػػويكة، )دراج أىميػػػا كمػػػا يمػػػي إالطبيعػػػة التشػػػريعية والمؤسسػػػاتية، ويمكػػػف  ذاتالمعيقػػػات

 :(2010 نوفؿ،و  عدواف)و (2010 ،حمداف)و (2000 وحدة التنمية التعاونية،)و
 

o نشاء العالقات بيف التعاونياتإب االتحادات المتخصصة والفاعمة في  يا. 
o ذلػػػؾ فػػػي تػػػاخير عمميػػػة تطػػػوير القطػػػػاع  ا يػػػاب البحػػػث العممػػػي فػػػي القطػػػاع الزراعػػػي، مسػػػػبب

  .والتصنيع الزراعي ةتطوير الخدمات الزراعيالالزمة لالزراعي، و ياب البنية التحتية، 
o  لمتطػػور العػػالمي فػػي المجػػاؿ التعػػاوني، واخػػتالؼ القػػوانيف قػػدـ القػػانوف التعػػاوني، وعػػدـ مواكبتػػو

 .الموجودة حاليا في كؿ مف قطاع  زة والضفة
o طينية، والػػداعـ الفمسػػ األراضػػي، باعتبػػار المػػتحكـ بالعمػػؿ التعػػاوني فػػي  يػػاب الػػدعـ الحكػػومي

عات في اإلشراؼ عمى التقارير المالية لمجمعيات، وحضور االجتماىا وحصر  لمحركة التعاونية،
صػػػدار ال ، وبيػػػذا انحصػػػر الػػػدعـ الحكػػػومي بػػػاألمور اإلداريػػػة تػػػراخيص إلنشػػػائيالمتعاونيػػػات، وا 

وأيضػػػا يالحػػػظ أف السياسػػػات الحكوميػػػة المتوجػػػو لمعمػػػؿ التعػػػاوني . المسػػػيرة ألعمػػػاؿ الجمعيػػػات
قمة تعويض المػزارعيف، وضػعؼ فػي تػوفير الخػدمات والبنيػة : ة فيوالمتم م ةضعيفة و ير مؤ ر 

تماسػػؾ البنيػػاف المجتمعػػي والعمميػػات و ضػػعؼ دور التعاونيػػات  ممػػا زاد مػػفلممػػزارعيف، التحتيػػة 
 . االقتصادية واالجتماعية ليا

o وذلػػؾ بتحويػػؿ الجمعيػػات إلػػى مركػػز صػػراع الكتػػؿ الحزبيػػة الكتسػػاب تسػػييس العمػػؿ التعػػاوني ،
 حجاـ الك ير إفا اختيار إدارات لمجمعيات ليس ليـ عالقة بالعمؿ التعاوني، مخمبنفوذ ليا فييا، 

 .بالتعامؿ بالنظاـ التعاونيمف المزارعيف     
o قمػػة المؤسسػػات المسػػاندة لمعمػػؿ و ، ت المسػػاندة م ػػؿ التػػدريب واإلقػػراض يػػاب مؤسسػػات الخػػدما

 .مف قبؿ الجمعيات أدائيا، وصعوبة تقديـ الخدمات بشكؿ سميـ التعاوني أد  إلى ضعؼ
 

  شػويكة، ) ، تتنػوع مصػادرىا وأنواعيػا وفيمػا يمػي أىميػاعياالقتصػادي واالجتمػاذات البعػد المعيقات
 :(2010نوفؿ،و  عدواف)و( 2000وحدة التنمية التعاونية،)و( 1998

 
o عدـ الجدو  مف العمؿلذلؾ  يا  ، معز تدني مستو  ال قافة والوعي التعاوني لد  المزارعيف 
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 . التعاوني التعاوني، وقمة الفائدة المباشرة الممموسة مف ىذا العمؿ
o والئيػا، ووعػييـ بػالقيـ   أ مبية التعاونيات عمػى نوعيػة العضػوية المنتسػبة لمجمعيػة ومػد اعتماد

، باإلضػػافة إلػػى حجػػـ ونوعيػػة الخػػدمات التػػي تقػػدميا الجمعيػػات السػػتمراريتيا التعاونيػػة ومبادئيػػا
 .احتياجاتيـألعضائيا والتي تغطي 

o ؼ دور التعاونيػػػات، وذلػػػؾ بسػػػبب ضػػػع ممػػػا أد  إلػػػى، وانتشػػػاره  قافػػػة الفكػػػر التعػػػاوني  يػػػاب
 .نتساب األعضاء لمتعاونية بمقدار ما تقدمو ليـإ
o  ،يػػاب المبػػدأ الػػداعي لمتعػػاوف بػػيف التعاونيػػات، وذلػػؾ بسػػبب التنػػافس فيمػػا بينيػػا عمػػى التمويػػؿ 

المتشػابية، التعػاوف بػيف التعاونيػات والػذي يحػث عمػى فيـ ليذا المبػدأ لػد  التعاونيػات، الوسوء 
 .إلخ...عمومات والخبرات فيما بينيا، والقياـ بمشاريع مشتركةبتبادؿ الم

 
 التنمية االقتصادية  3.2

 
لمتنمية االقتصادية دور كبير في تقدـ الدوؿ ومراحؿ تطورىا، وسنتناوؿ في ىػذا الفصػؿ تعريػؼ التنميػة 

 .االقتصادية، وخصائصيا، وأىدافيا، ومعيقتيا وفيما يمي توضيح ليا
 

 :نمية لغةتعريف الت. 1.3.2
 

 : ءنمى تنمية الشي"وأيضا . "وارتفع/ينمو نموا بمعنى زاد وك ر: بنما"تنمية في المغة العربية اليقصد ب
، 1992 ، دار المشػرؽ)" ىػو أي زاد اهزاده فانمػ: ءأنمػى إنمػاء  الشػي"وأيضػا . "جعمو ناميا بمعنى نماه 

 .(840ص
 

: واالقتصػاد". لػـ يسػرؼ ولػـ يقتػر: د فػي النفقػة قصد والتي تعني اقتصػ"ويرجع أصؿ كممة اقتصاد إلى 
 ،1972 ، ، الصػػػوالحى، أحمػػػدأنػػػيس، منتصػػػر) "عمػػػـ يبحػػػث فػػػي الظػػػواىر الخاصػػػة باإلنتػػػاج والتوزيػػػع"

 .(638ص
 

 :تعرف التنمية اصطالحاً  .2.3.2
 

 ى فرد، باإلضافة إلفييا الدخؿ القومي ومتوسط دخؿ ال عرفت التنمية االقتصادية بانيا عممية يرتفع
مػػػف خػػػالؿ تشػػػجيع  تحقيػػػؽ معػػػدالت مرتفعػػػة مػػػف النمػػػو فػػػي بعػػػض القطاعػػػات التػػػي تعبػػػر عػػػف التقػػػدـ

 .(2000الموزي،) .االست مار باستخداـ كافة الموارد
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عرفت التنمية بانيا عممية إرادية لمتغيير ييدؼ المجتمع لموصوؿ إلييا بانتقالو مف حاؿ سيئ إلى حاؿ و 
 .(2006 ،عزاـ، و أبو حوسة ،ربايعة) أحسف والذي يجب أف يكوف

 
ذات جوانػػػب مركبػػػة، مػػػف أجػػػؿ تػػػوفير حيػػػاة أفضػػػؿ لمفػػػرد  عرفػػػت بانيػػػا عمميػػػة إراديػػػة مقصػػػودة، وأيضػػػا

حػػػداث تغييػػػرات جذريػػػة فػػػي اليياكػػػؿ  والمجتمػػػع، مػػػف خػػػالؿ توزيػػػع النمػػػو االقتصػػػادي بشػػػكؿ عػػػادؿ، وا 
، وفػػي سػػموؾ ومواقػػؼ المػػواطنيف االقتصػػادية، واالجتماعيػػة، والسياسػػية، وال قافيػػة، لممؤسسػػات الوطنيػػة

 .(2008جامعة القدس المفتوحة، ) نحو التنمية
 

عمميػػة انتقػػاؿ كميػػة ونوعيػػة مػػف حػػاؿ إلػػى حػػاؿ أفضػػؿ منػػو، وعمػػى جميػػع األصػػعدة  :وكمػػا عرفػػت بانيػػا
 .(2011 أبو خيراف،)والمجاالت االقتصادية واالجتماعية، كيدؼ قريب التحقيؽ 

 
 تشػػػمؿ تغييػػر فػػػي اليياكػػؿ االقتصػػػادية ةلسػػػابقة أف التنميػػة االقتصػػاديمػػػف التعريفػػات االباحػػث ويالحػػظ 

واالجتماعية، لموصوؿ لرفاىية اإلنساف والمجتمع، وذلؾ باسػتخداـ كافػة مقػدرات المجتمػع وتوجييػا نحػو 
تحقيؽ أعمى قدر ممكف مف النمو والعمؿ عمى توزيع النمو بشكؿ عػادؿ عمػى كافػة أفػراد المجتمػع، مػف 

 .ى التخمؼ، والوصوؿ إلى مقدمة الدوؿ المتقدمة والمتطورةأجؿ القضاء عم
 

 :التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي. 3.3.2
 

وليػػذا اسػػتوجب  ،تصػػادية ىػػي عمميػػة النمػػو االقتصػػادييػػر  بعػػض مػػف البػػاح يف أف عمميػػة التنميػػة االق
 :(2003 رومانو،) يالفرؽ بيف التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي كما يمو  التفرقة بينيما،

 
 مع الزمف نات  المحمي الحقيقي ومستمرلالزيادة في دخؿ الفرد مف مجمؿ ا ىو: النمو االقتصادي. 
 وتشمؿ مايمي وىي أوسع مف النمو االقتصادي: التنمية االقتصادية: 

 
o  وتصػػػػبح زيػػػػادة الػػػػدخؿ ىػػػػي العامػػػػؿ . الفقػػػػراء وبدرجػػػػة أكبػػػػرتحسػػػػيف نوعيػػػػة حيػػػػاة السػػػػكاف

 .األساسي ىنا
o المعرفة والخيارات واإلمكاناتمف خالؿ توسيع، حسيف الميارات ت . 
o تحسيف األمور المدنية مف حقوؽ مدنية وحريات وانتخاب سياسي. 
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 :النمو االقتصادي .4.3.2
 

 . (2001 مكحوؿ،) النمو االقتصادي عنصرا رئيسيا  لسد حاجات الناس وتوسيع الخيارات ليـويعتبر 
فػػي متوسػػط دخػػؿ الفػػرد مػػف مجمػػؿ الػػدخؿ القػػومي الحقيقػػي خػػالؿ فتػػرة زمنيػػة  وأيضػػا يعػػرؼ بانػػو الزيػػادة

 .(2008 جامعة القدس المفتوحة،) محددة
 

 :شروط النمو االقتصادي .5.3.2
 

 : يشترط لحدوث النمو االقتصادي أف يحقؽ الشروط التالية
 
  اعتبػػار أف لػػيس بمعػػدؿ الزيػػادة فػػي الػػدخؿ القػػومي أكبػػر مػػف معػػدؿ النمػػو السػػكاني،  يكػػوف أفيجػػب

 .في الدخؿ الفرد الحقيقي ارتفاعالدخؿ القومي سيؤدي إلى ب ارتفاع كؿ
  جامعػػة القػػدس )متضػػخـ مػػف تػػا ير عمػػى قيمػػة النقػػود لالزيػػادة فػػي الػػدخؿ حقيقػػي وليسػػت نقديػػة، لمػػا

 .(2008المفتوحة،
 

 :أنواع النمو االقتصادي. 6.3.2
  

 جامعة القدس)و (2000 ،وصبيح ،أبو حمو) يمي قسـ النمو االقتصادي إلى  ال ة أنواع وىي كما
  :(2008 المفتوحة،

 
  النمو التمقائيSpontaneous Growth:  ويحدث بشكؿ عفوي بدوف تخطػيط لحدو ػو، أي ال

 .تدخؿ مف قبؿ الحكومة لتحقيقويوجد 
 النمػو المخطػػط Planned Growth  : ،ويحػدث نتيجػػة عمميػة تخطػػيط شػاممة القتصػػاد البمػػد

بػػػػا الشػػػػرقية و حكومػػػػة إلحػػػػداث النمػػػػو، واسػػػػتخدـ فػػػػي االتحػػػػاد السػػػػوفيتي ودوؿ أور ومػػػػف قبػػػػؿ ال
  .االشتراكية سابقا

  النمو العابرTransient Growth  :  ويتصؼ بانو  ير مستمر، ألنػو يحػدث وبشػكؿ طػارئ
 .إلخ، ويزوؿ بزواؿ الطارئ...م ؿ اكتشاؼ بتروؿ في بمد ما، أو موارد طبيعية أخر 

 
مػػػو تػػػؤدي بالنيايػػػة إلػػػى انعكػػػاس مكاسػػػبيا عمػػػى المجتمػػػع، وبجميػػػع الطػػػرؽ والسػػػبؿ، ومختمػػػؼ أنػػػواع الن

رتفػع االتػي تػنص عمػى أنػو كممػا   Trickle- down effectنظرية التسػاقط بذلؾ وتتوزع عمييـ محققة 
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بسػػبب سػػوء توزيػػع التنميػػة نجح ـ تػػمػػا سػػبؽ لػػ وبنػػاء عمػػى. النمػػو تسػػاقط عمػػى مختمػػؼ طبقػػات المجتمػػع
مشػكالت البطالػة، والتػي لػـ تعتبػػر مػف مقػاييس النمػو االقتصػادي، ممػا اسػتدعى ضػػرورة  الػدخؿ وازديػاد

 .(2008 جامعة القدس المفتوحة،) رؤية جديدة لمتنمية االقتصاديةيجاد إلير يالتغ
 

 :الفمسطينية األراضياالقتصادي في  النمو. 7.3.2
 

، ويؤكػػد ذلػػؾ مػػؤخرا لػػيس مسػػتداما  الفمسػػطينية الػػذي تحقػػؽ  األراضػػييالحػػظ أف النمػػو االقتصػػادي فػػي 
 2007جمػػالي فػػي الفتػػرة مػػا بػػيف إلػػى أف المعػػدؿ السػػنوي لنمػػو النػػات  المحمػػي اإل المشػػيرة حصػػائياتاإل
اسية المالية العامة التوسعية، التي ي،  ير أف ذلؾ النمو، كاف وما يزاؿ تقوده الس%7.7نسبة  2011و

أ مبيتػػػػو يتحقػػػػؽ مػػػػف قطػػػػاع الخػػػػدمات فػػػػي قتصػػػػادي ف النمػػػػو االوأ. تموليػػػػا المسػػػػاعدات مػػػػف المػػػػانحيف
 1999وفػػي الفتػػرة مػػا بػػيف . الحكوميػػة وقطاعػػات التجػػارة والعقػػار و يرىػػا مػػف القطاعػػات  يػػر التجاريػػة

، وكمػػػا انخفضػػػت قيمػػػة قطػػػاع %12القيمػػػة المضػػػافة لمصػػػناعات التحويمػػػة بنسػػػبة  ت، انخفضػػ2010و
 .(2012 البنؾ الدولي،) %25عة بنسبة الزرا

 
الالزمػة لمتنميػة عائقػا رئيسػا  أمػاـ القطػاع الخػاص الفمسػطيني بوقػوع حػوالي  األراضػيعتبر نقػص وكما ي
ارجػػػة عػػػف حػػػدود التنميػػػة سػػػرائيمية، وىػػػي فعميػػػا خمػػػف مسػػػاحة الضػػػفة الغربيػػػة تحػػػت السػػػيطرة اإل% 60

 .(2012 البنؾ الدولي،) الفمسطينية 
 

 :االقتصادية خصائص التنمية .8.3.2
 

 :(2011 خيراف،) نستمخص خصائص التنمية االقتصاديةات لمتنمية مف تعريف ومما سبؽ
 

 نشػػػػػػػػػػطة فػػػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػػػع االقتصػػػػػػػػػػادية والسياسػػػػػػػػػػية األأي تشػػػػػػػػػػمؿ كافػػػػػػػػػػة : الشػػػػػػػػػػمولية
 .إلخ..ةواالجتماعي

 أي مستمر في الحاجات والمتطمبات ما داـ المجتمع متغير فييا: االستمرارية. 
 انيػػا  يػػر عشػػوائية، وانمػػا مػػدارة وليػػذا تتصػػؼ ب: كونيػػا عمميػػة إداريػػة واعيػػة ومخططػػة

 .بشكؿ مخطط وليا أىداؼ محددة
 تحقيؽ رفاىية المجتمعىو بمعنى أف ليا ىدؼ : كونيا ىادفة. 
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 :أىمية التنمية االقتصادية .9.3.2
 

ي وتحػرر نبعت أىمية التنمية االقتصادية بعد انتيػاء الحػرب العالميػة ال انيػة، وتتفكػؾ النظػاـ االسػتعمار 
نقسـ إلى دوؿ االمستعمرة، وسيطرتيا عمى مواردىا، ويالحظ منيا أف العالـ  عمرة عف الدوؿالدوؿ المست

تساع الفجػوة امتقدمة ودوؿ متخمفة نصيب الفرد منخفض بشكؿ كبير عف الدخؿ في الدوؿ المتقدمة، وب
ـ مػػػف سػػكاف العػػػال% 16باإلضػػػافة إلػػى ذلػػػؾ تػػدلؿ اإلحصػػػائيات أف حػػوالي  التكنولوجيػػة أيضػػػا بينيمػػا،

يػػة مشػػكمة التخمػػؼ وسػػبؿ الػػتخمص منػػو ، وعميػػو واجيػػت الػػدوؿ الناممػػف الػػدخؿ العػػالمي% 70 ياخػػذوف
 .(2010 االقداحي،)
 

  :مفيوم التنمية الفمسطينية .10.3.2
 
 ففػي تيجيػر الفمسػطينيي ممػا سػاىـعممية التنمية في فمسطيف تواجػو الك يػر مػف المشػاكؿ والعراقيػؿ،  إف

مػى أمالكيػـ، ولكػف اإلرادة الفمسػطينية لػـ تفقػد حيويتيػا االقتصػادية والسياسػية، إلى الخارج واالسػتيالء ع
واالجتماعيػػػة وال قافيػػػة المتميػػػزة، لتمكنػػػو مػػػف المواصػػػػمة لتحقيػػػؽ التحػػػرر الػػػوطني والعمػػػؿ الػػػػديمقراطي، 

يقافيا بشوال تى مؤ رة عمى جميع جوانبو، فعمؿ االحتالؿ عمى تعطيؿ قدرات المجتمع، وتشويو العممية وا 
 .(2005 ،الييجاوي)و (2005 أجمند،و  ،عبد اهلل)لمختمفة لتدمير العممية التنموية الطرؽ ا

 
الفمسػطينية  أكػد فيػو أف  األراضػيدراسة أعػدىا البنػؾ الػدولي  حػوؿ التنميػة االقتصػادية فػي  وكما بينت

يػػاتي مػػف االنفػػاؽ القيػػود االسػػرائيمية ال تػػزاؿ ىػػي أكبػػر عػػائؽ فػػي طريػػؽ االسػػت مار، وأف أ مبيػػت النمػػو 
الحكومي المموؿ مف المانحوف، اشار ايضا إلى اف السمطة الفمسطينية تقدمة تقدـ متزايد في الك ير مف 
الجوانب نحو أقامة المؤسسات التي تتطمبيا دولة في المستقبؿ، ولكف االقتصاد الفمسطينية الحالي  ير 

ضػػرورة عمػؿ السػػمطة الفمسػػطينية عمػػى زيػػادة  وأكػػد عمػػى. قػوي بالدرجػػة الكافيػػة لمسػػاندة م ػػؿ ىػذه الدولػػة
التبػػػادؿ التجػػػاري وحفػػػز نمػػػو القطػػػاع الخػػػاص، إذا ال يمكػػػف االعتمػػػاد وبشػػػكؿ أساسػػػي عمػػػى المعونػػػات 

 .(2012البنؾ الدولي، ) نبية الحافزة لالقتصاد الفمسطينياالج
 

صػػمود فػػي أجػػؿ التنميػػة مػػف  الفمسػػطينية ىػػي عمميػػة األراضػػييػػر  الباحػػث أف عمميػػة التنميػػة فػػي وكمػػا 
االقتصػػػادي ولػػػيس لتحقيػػػؽ التنميػػػة المسػػػتدامة والتػػػي تتطمػػػب االسػػػتقرار  اإلسػػػرائيميمواجيػػػة االحػػػتالؿ 

الفمسػػػطينية أنمػػػا ىػػػو عبػػػارة عػػػف نمػػػو  األراضػػيوالسياسػػي واالجتماعيػػػة، واف مػػػا يحػػػدث مػػػف تنميػػػة فػػػي 
ب خمػػؽ قطاعػػات تػػنيض ، وليػػذا يجػػاقتصػػادي ياخػػذ الطػػابع الزيػػادة فػػي النػػات  المحمػػي اإلجمػػالي فقػػط

 .الفمسطينية األراضيبالعممية التنموية في 
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 :ةأىداف التنمية االقتصادي .11.3.2
 

 ،عبد الرحمف) (2001 ،حمداف) التنمية االقتصادية تيدؼ إلى العديد مف األىداؼ وفيما يمي أىميا
 :(2007، حموو 
 

 ء عمػػػػى مظػػػػاىر التخمػػػػؼ وذلػػػػؾ مػػػػف أجػػػػؿ تػػػػوفير المػػػػوارد لتوجييػػػػا لمقضػػػػا :زيػػػػادة الػػػػدخؿ القػػػػومي
 .إلخ...كانية، المختمفة، ومنيا الفقر، والبطالة، والمشكمة الس

 وىػػو مػػف األىػػداؼ الميمػػة التػػي تسػػعى التنميػػة لتحقيقيػػا، مػػف خػػالؿ تػػوفير : رفػػع مسػػتو  المعيشػػة
 .إلخ...التعميمي، ـرفع مستواىلالحاجات األساسية لمسكاف، 

 دؼ اجتمػػاعي تسػػعى الػػدوؿ الناميػػة لتحقيقػػو، وذلػػؾ وىػػو ىػػ: تقميػػؿ التفػػاوت فػػي الػػدخوؿ وال ػػروات
والمشػاكؿ  تبسبب الدرجة الكبيرة في دخوؿ األفراد داخػؿ المجتمػع الواحػد، ممػا يخمػؽ االضػطرابا

ويػػتـ تقميػػؿ التفػػاوت فػػي الػػدخوؿ وال ػػروات مػػف خػػالؿ االىتمػػاـ  بػػيف طبقػػات المجتمػػع المحرومػػة،
 .بال قافة والقيـ اإلنسانية

 رات جذريػة فػي اليياكػؿ اإلنتاجيػة يػؿ تغيوذلػؾ مػف خػال:في الييكؿ اإلنتاجي تصحيح االختالالت
 (. الصناعي)إلى الطابع الحديث(الزراعي)في االقتصاد الوطني، وتغييره مف الطابع التقميدي 

 
 :راضي الفمسطينيةالمؤشرات االقتصادية الرئيسة لل . 12.3.2

 
 النػػػػات  المحمػػػػيقتصػػػػادية إلػػػػى عػػػػدة مؤشػػػػرات أىميػػػػا اال تنقسػػػػـ المؤشػػػػرات االقتصػػػػادية الرئيسػػػػة لمتنميػػػػة

جمالي مف النات  نصيب الفرد اإلو وعدد السكاف ونسبة الزيادة فييا،  ،جمالي ونسبة النمو االقتصادياإل
الضػػفة تنقسػػـ إلػػى الفمسػػطينية  األراضػػييػػر فػػي نصػػيب الفػػرد، وكمػػا أف جمػػالي ونسػػبة التغيالمحمػػي اإل

راضػػػي الفمسػػػطينية المؤشػػػرات االقتصػػػادية الرئيسػػػة لأل (7.2)رقػػػـ ، ويبػػػيف جػػػدوؿ الغربيػػػة وقطػػػاع  ػػػزة
أف ىنالػؾ تفػاوت كبيػر  رات االقتصػادية المبينػةويتضح مف المؤشػ .(2011-2004)سعار ال ابتة، األب

، وأيضػػا  أخػػتالؼ النمػػو االقتصػػادي بػػيف (قطػػاع  ػػزة، والضػػفة الغربيػػة)بػػيف المنػػاطؽ الفمسػػطينية نفسػػيا
زة مما يدلؿ عمى عدـ العدالة في توزيع النػات  المحمػي االجمػالي، وكمػا يسػتدؿ الضفة الغربية وقطاع  

مػف الجػػدوؿ وجػود فتػػرات تػػدىور النػات  المحمػػي االجمػالي وفتػػرات زاد بدرجػػة كبيػرة ممػػا يػدلؿ عمػػى عػػدـ 
االستقرار االقتصادي والسياسي في األراضي الفمسطينية مما يصعب عممية التنمية االقتصادية في ظؿ 

 .الظروؼ ىذه
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 .(ب -2012الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، ) (2011-2004)سعار ال ابتة، المؤشرات االقتصادية الرئيسة لألراضي الفمسطينية باأل .7:2جدوؿ 
 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المؤشر
 6323 5754.3 5239.3 4878.3 4554.1 4322.3 4559.5 4198.4 (وف دوالريبالمم)   النات  المحمي اإلجمالي

 9.8 9.8 7.4 7.1 5.3 5.2- 8.6-  نسبة النمو بالنات  المحمي االجمالي

 3927 3813 3702 3597 3495 3389 3287 3188 (بااللؼ*) عدد السكاف

 1609.6 1509.9 1415.2 1356.3 1303.2 1275.4 1387.2 1317 (دوالر)يب الفرد مف النات  المحمي اإلجمالينص

 6.6 6.7 4.3 4.1 2.2 8.1- 5.3-  ر في نصيب الفردينسبة التغي

 1912.1 1867.1 1796.3 1723.6 1580.5 1459.8 1451.1 1457.1 (دوالر)نصيب الفرد مف النات  المحمي اإلجمالي في الضفة الغربية 

 2.4 3.9 4.2 9.1 8.3 0.6 0.4--  (الضفة الغربية)ير في نصيب الفرد ينسبة التغ

 1164.5 980.2 847.2 806.5 886.2 996.5 1290.1 1103.1 (دوالر)نصيب الفرد مف النات  المحمي اإلجمالي في قطاع  زة 

 18.8 15.7 5 9- 11.1- 22.8- 17-  (قطاع  زة) ير في نصيب الفردينسبة التغ

 .1967سرائيؿ عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عاـ ست ناء ذلؾ الجزء مف القدس الذي ضمتو إالفمسطينية با األراضيعدد السكاف في  * 
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 :متنمية االقتصاديةالعقبات الييكمية ل .13.3.2
 

 (:2008جامعة القدس المفتوحة، )كما يمي العقبات الييكمية لمتنمية االقتصادية تنقسـ 
 
 لسياسػػية فػػي وتعػػود إلػػى العجػػز فػػي اليياكػػؿ الداخميػػة، االقتصػػادية، واالجتماعيػػة، وا: عقبػػات داخميػػة

 .الدوؿ النامية
 وتعػػػػود إلػػػػى التقسػػػػيـ الػػػػدولي لمعمػػػػؿ داخػػػػؿ النظػػػػاـ الرأسػػػػمالي العػػػػالمي، والعالقػػػػة : عقبػػػػات خارجيػػػػة

 .االستغاللية لمدوؿ النامية مف قبؿ الدوؿ المتقدمة
 الناشئة مف التفاعالت بيف اليياكؿ المحمية والخارجيػة،  قات القو  االقتصادية والسياسيةطبيعة عال

ينت  عنيػا مػف متطمبػات فػي اعتمػاد نػوع معػيف مػف السػمطة، وسػيطرة طبقػة عمػى البقيػة واتخػاذ وما 
 . القرارات المختمفة االقتصادية والسياسية واالجتماعية دوف إشراؾ لممجتمع

 
 معوقات التنمية االقتصادية  .14.3.2

 
المتوقػػػػع، وفيمػػػػا يمػػػػي  عػػػػف يػػػػاتتعػػػػدد المعيقػػػػات التػػػػي تواجػػػػو التنميػػػػة االقتصػػػػادية، وتػػػػؤدي إلػػػػى انحراف

 :(2002 خاطر،)و( 2001،حمداف)و (2000 الموزي،)أىميا
 
  والمتعمقة بالزيادة السكانية السريعة والتي تمغي أ ر الزيادة في الدخؿ القومية، : رافية العوامؿ الديمو

 .وبنتيجة انخفاض دخؿ الفرد
 لمتم ػػػؿ فػػػي التمسػػػؾ بالقػػػديـ، فػػػي المجتمػػػع وا ةوذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التقاليػػػد السػػػائد :العوامػػػؿ ال قافيػػػة

والمعتقػػدات السػػائدة بػػاف األعمػػاؿ التقميديػػة أفضػػؿ مػػف الجديػػدة، وقػػيـ المجتمػػع االجتماعيػػة والدينيػػة 
 .وال قافية والتي تعيؽ مشروعات التنمية وبرامجيا

 وىي الوسائؿ التي تطور القطاعات المختمفة، فنجد أف الدوؿ النامية  ير :العوامؿ التكنولوجية 
 التكاليؼ المطموبة الستيعابيا في العممية وذلؾ بكبرقادرة عمى استيعاب األساليب الفنية الجديدة،     
 .اإلنتاجية    
 لمػدخرات، والعمػؿ عمػى اسػت مارىا اف عممية التنمية تتطمب وجػود إ: ضعؼ المدخرات واالست مارات

فػػػي دائػػػرة التخمػػػؼ  ةالمتخمفػػػفػػػي شػػػراء التكنولوجيػػػا مػػػف الػػػدوؿ المتقدمػػػة، وىػػػذه الػػػدائرة تضػػػع الػػػدوؿ 
 .المتقع

 ف ضعؼ الخدمات الصحية والتعميمة والتغذيػة لممجتمػع، لػو تػا ر كبيػرإ :معيشةانخفاض مستو  ال 
 .إنتاجية العمؿ والكفاءة اإلنتاجية، ومستو  الدخؿ في
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 ؿ مسػتقر  يػر مؤىػال ير سي في الدوؿ النامية، فالمجتمع  ياب االستقرار السيا: ياسيةالعوامؿ الس
باإلضػػػػافة إلػػػػى عػػػػدـ إشػػػػراؾ  ،حدي ػػػػة الزيػػػػادة مػػػػدخرات وتشػػػػجيع االسػػػػت مارات، واسػػػػتخداـ تكنولوجيػػػػ

 .المجتمع في اتخاذ القرارات التنموية الصحيحة
 مكانيػػػػة الوصػػػػوؿ إلػػػػى األسػػػػواؽ لقػػػػوة الشػػػػرائية لممسػػػػتيمكيف، وقمػػػػة إبسػػػػبب ضػػػػعؼ ا: لسػػػػوؽضػػػػيؽ ا

الخارجي،وليػػػذا تعػػػاني الػػػدوؿ صػػػعوبة فػػػي الخارجيػػػةت لتػػػدني النوعيػػػة و يػػػاب التعػػػاوف االقتصػػػادي 
 .نيما يشكالف الحافز لالست مارالموازنة بينيما، ال

 ة مػف سػوء فػي توزيػع الػدخؿ وال ػرواتتعػاني الػدوؿ الناميػ: ياب تكافؤ الفػرص والعدالػة االجتماعيػة 
 .عدـ تكافؤ الفرص فييا بيف الحضر والريؼباإلضافة إلى 

 دور الذي تمعبو العناصر البيئة في نشػاط العنصػر البشػري كالتربػة ال يمكف إنكار ال :البيئة الطبيعة
نجاحيا  في مناطؽ جغرافية معتدلة المناخ، وىو أحد أسبابوالمناخ، حيث أف وقوع الدوؿ المتقدمة 

أمػاـ  ا  والمناخ والتربػة يشػكالف أحػد أسػباب الداعيػة لمتخمػؼ، حيػث أف  يابيػا يشػكؿ عائقػ. وتطورىا
 .التقدـ والتطور

 تعاني الدوؿ النامية مف الك ير مف المشاكؿ ومنيا: معوقات الخارجيةال: 
 

o  اعتمػػػاد الػػػدوؿ الناميػػػة بدرجػػػة كبيػػػرة عمػػػى تصػػػدير منػػػت  واحػػػد، ب: جيػػػةالعالقػػػات التجاريػػػة الخار
أف الػدوؿ المتقدمػة ال تسػمح بالتجػارة  إلػى وبالمقابؿ تستورد الغذاء مػف الػدوؿ الغنيػة، باإلضػافة

م ممػػػا تتعامػػؿ مػػع الػػػدوؿ المتقدمػػة األخػػر ، تعمػػػؿ الػػدوؿ المتقدمػػة عمػػػى والمعاممػػة بشػػكؿ حػػر 
عرقمة التنمية في الدوؿ النامية مف خػالؿ رفػع أسػعار السػمع المصػنعة بمعػدؿ أكبػر مػف أسػعار 

 .المواد الخاـ والسمع المستوردة مف العالـ النامي
o   الدوؿ الناميػة والمعتمػدة عميػو تراجع أسعار المواد األولية التي تنتجو  إف :جيأزمة الديف الخار

عػػدـ إلػػى بشػػكؿ كبيػػر، وارتفػػاع أسػػعار السػػمع المصػػنعة مػػف الػػدوؿ الصػػناعية، أد  بالمحصػػمة 
ضػػػطرىا إلػػػى االسػػػتدانة مػػػف الػػػدوؿ األجنبيػػػة اقػػػدرة الػػػدوؿ عمػػػى تػػػوفير الغػػػذاء لمواطنييػػػا ممػػػا 

 .رض وفوائدىادـ القدرة عمى تسديد القوالخضوع لشروطيا المجحفة، مما زاد مف الفقر وع
 

 :الفمسطينية األراضيمعوقات التنمية االقتصادية الخاصة ب. 14.3.2
 

 (2005 الييجػػػاوي،) مػػػا يمػػػيمػػػف معيقػػػات بالفمسػػػطينية أضػػػافو إلػػػى مػػػا سػػػبؽ ذكػػػره  األراضػػػي تعػػػاوني
 :(جػ -2012الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني، )و (2011 جرايسة،)و
 

 رائيمي عميياقمة المياه، وسيطرة االحتالؿ اإلس. 
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  فػػػرز أولويػػػات ممػػػا أ، (ب،ج)المنػػػاطؽ صػػػالحيات السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية فػػػيالتشػػػابؾ بػػػيف
 .متناقضة

 قمة المصادر الطبيعية، وعدـ توافرىا في ك ير مف األحياف. 
 عدـ وجود استقرار سياسي، أد  إلى نقص في األمواؿ المست مرة، وىروبيا في أحياف ك يرة. 
 مػػا  2010حيػػث بمغػػت الػػواردات المرصػػودة مػػف إسػػرائيؿ عػػاـ : سػػرائيؿلخارجيػػة بإارتبػػاط التجػػارة ا

الفمسػطينية، بينمػػا شػكمت الصػػادرات  األراضػػيالي السػمع المسػػتوردة إلػى مػػمػف إج% 69.4نسػبتو 
 .الفمسطينية األراضيمف إجمالي السمع المصدرة مف % 92المرصودة إلى إسرائيؿ ما نسبتو 

 اليػدر فػي  تػدلؿ عمػى ةوىي نسبة مرتفعػ% 20.9موضحة حيث بمغت لبطالة والزدياد معدالت اا
 .ستغالىاالموارد البشرية في األراضي الفمسطينية وعدـ ا

 يبػػيف نسػػب الفقػػر  (8.2)الجػػدوؿ و الفمسػػطينية وبدرجػػة كبيػػرة  ارتفػػاع معػػدالت الفقػػر فػػي األراضػػي
 .ينية حسب المنطقةالفمسط اط االستيالؾ الشيري لألسر في األراضيبيف األفراد وفقا ألنم

 
 الفمسطينية  األراضينسب الفقر بيف األفراد وفقا ألنماط االستيالؾ الشيري لألسر في : 8.2جدوؿ 

 .(جػ -2012الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، ) 2010، 2009حسب المنطقة،             
 

 نسبة الفقر المنطقة السنة
 دقعالفقر الم شدة الفقر فجوة الفقر الفقر

 13.7 2.3 6.3 26.2 الفمسطينية األراضي 2009
 9.1 1.4 4.2 19.4 الضفة الغربية

 21.9 3.8 10 38.3  زةقطاع 
 14.1 2.4 6.4 25.7 الفمسطينية األراضي 2010

 8.8 1.4 4.1 18.3 الضفة الغربية
 23 3.9 10.3 38  زةقطاع 

 
 :الفمسطينية وفق رؤية البنك الدولي األراضيمستقبل التنمية االقتصادية في . 16.3.2

 
أكد تقرير البنؾ الدولي عمى أف نمو االقتصاد الفمسطيني في المستقبؿ سيتوقؼ عمى مد  اندماجو في 

 : االقتصاد العالمي واستغالؿ مواطف قوتو الرئيسية التي تتم ؿ في
 
  عػػالـ العربػػي وأوروبػػا، قعػػو كحمقػػة وصػػؿ بػػيف الو ، وموالعمػػؿ الحػػرالمسػػتو  التعميمػػي الجيػػد لمسػػكاف

 .العمؿ والعمؿ عمى مواصمة االست مار في قطاع التعميـ والموائمة بيف مخرجات التعميـ وسوؽ
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 النماذج االقتصػادية المنفتحػة فػي بمػداف شػرؽ آسػيا، وذلػؾ مػف  ةالفمسطينية عمى محاكا ةعمؿ الدول
دة القطاع الخاص، ورفع بقيا تعزيز النموو خالؿ التجارة وعمميا كمحرؾ رئيسي لمنمو في المستقبؿ 

 .سواؽ والوصوؿ إلى الموارد الطبيعيةالقيود اإلسرائيمية عمى الدخوؿ إلى األ
 ؿ الخػػدمات ذات القيمػػة المضػػافة العاليػػة مجػػاال واعػػدا، وذلػػؾ الرتفػػاع مسػػتويات التعمػػيـ وجػػودة تشػػك

دىػػا لتحسػػيف البيئػػة ، مػػف خػػالؿ مواصػػمة جيو وخفػػض التكػػاليؼ وزيػػادة الكفػػاءةمرافػػؽ البنيػػة التحتيػػة 
البنػػؾ الػػدولي، ) الفسعذذنيةية األراضذذ والذذ ي اعذذاعى عسذذل جعذذاية الح ذذار   ذذ    القانوينػػة والتنظيمػػة

2012). 

 

وباعتبار التخمؼ نقيض التنمية وأف ىناؾ عالقة كبيرة جػدا بػيف المفيػوميف باعتبارىمػا نقيضػا بعضػيما 
 .تخمؼ وخصائصو االقتصاديةالبعض ولتبياف العالقة بينيما استوجب توضيح مفيـو ال

 
 :مفيوم التخمف .17.3.2

 
وىػػي حالػػة معاكسػػة لمتنميػػة وينطبػػؽ ذلػػؾ عمػػى الػػدوؿ الناميػػة، بحيػػث أنػػو تخمػػؼ عمػػى جميػػع األصػػعدة 

إلػػػخ مػػػف ...والجوانػػب المختمفػػػة، وتراجػػع فػػػي مسػػػتو  دخػػؿ الفػػػرد، وانخفػػاض معػػػدالت تػػػراكـ رأس المػػاؿ
 .(2000 الموزي،)صور التخمؼ 

 
 :خصائص التخمف االقتصادي .18.3.2

 
 :(2000 الموزي،) ومف تعريؼ التخمؼ يتبيف لنا مجموعة مف الخصائص ومنيا

 
 انخفاض الدخؿ القومي، متسببا  في انخفاض متوسط دخؿ الفرد. 
  ازدياد في معدالت البطالة، وفي القطاع الزراعي بشكؿ خاص، وظيور آفات آجتماعية أخر. 
 بب عدـ وجود مشاريع تنموية متعددة، وضعؼ في البنى التحتية لمبمدقمة راس الماؿ المست مر، بس 
 التبعية االقتصادية، وذلؾ بسبب قمة الموارد لمنيوض باالقتصاد الوطني. 

 
 :ةآليات تجاوز معوقات التنمية االقتصادي .19.3.2

 
ويػػتـ ذلػػؾ ة، ولتحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية يجػػب عمػػى الػػدوؿ تحقيػػؽ معػػدالت سػػريعة فػػي العمميػػة التنمويػػ

 :(2002 خاطر،)نموذج أم ؿ تظير مالحمو فيما يمي بالعمؿ وفؽ 



 

4: 

 اإلنساف في حالة تفاعؿ مع البيئة التي يعيش فييادراؾ أف إ . 
 دراؾ أىمية الجوانب االجتماعية م ميا م ؿ الجوانب االقتصاديةإ. 
 دي ةستخداـ التكنولوجيا الحوارد المجتمع باقصى درجة ممكنة باكامؿ م استغالؿ. 
 استخداـ أسموب التخطيط بشكؿ أساسي في العمميات التنموية، وعمى كافة المستويات. 
  عمميات التنموية ووسائميا لمقيـ ومعتقدات المجتمع السائدة، لضماف أك ر تعاوف ممكف المراعاة

 .مف المجتمع لمعممية التنموية
 

 :الفمسطينية األراضيواقع القطاع الزراعي في  .20.3.2
 

 وعاـ  2009الفمسطينية حسب المركز اإلحصائي الفمسطيني لعاـ  األراضيـ القطاع الزراعي في يساى
 وكما كانت القيمة . عمى التوالي مف إجمالي النات  المحمي اإلجمالي% 5.5و % 5.2، بنسبة 2010

مميػػػوف دوالر أمريكػػػي وعمػػػى  314.19و 293.2ـ 2010ـ و 2009المضػػػافة لمقطػػػاع الزراعػػػي لعػػػاـ 
، ويسػػػتدؿ مػػػف ذلػػػؾ تراجػػػع %5.46و% 5.59والي مػػػف إجمػػػالي النػػػات  المحمػػػي اإلجمػػػالي وبنسػػػبة التػػػ

الجيػاز المركػػزي لإلحصػػاء )ت  المحمػي اإلجمػػالي اجمػػالي القيمػة المضػػافة فػي النػػإفػي القطػاع الزراعػػي 
 .(أ-2010 ،الفمسطيني

 
أف الحيػازات  2009/2010بتػاريخ اإلسػناد الفمسػطينية  األراضػيالمؤشػرات الزراعيػة فػي وكما أظيػرت 

حيازة،  79728حيازة، توزعت عمى حيازات نباتية بػ 111458الفمسطينية بمغت  األراضيفي  ةالزراعي
المزروعػػػة فػػػي  األراضػػػيمسػػػاحة أمػػػا  .17461، وحيػػػازات مختمطػػػة 14269وحيػػػازات حيوانيػػػة عػػػددىا

الفمسطينية  األراضية مف إجمالي مساح% 16شكمت  نـ بنسبةو د 960321فبمغت  الحيازات الزراعية
رأس  563636بقػرة، و الضػاف  38259أبقار بعدد :، وتوزعت الماشية إلى دونـ 6020000والبالغة 

 .(2011الجياز المركزي الفمسطيني،) رأس ماعز 228981ضاف، أما الماعز فبمغت 
 

 :األمن الغذائي في فمسطين .17.3.2
 

كونيػػا تحصػػؿ عمػػى معظػػـ أ ػػذيتيا األساسػػية مػػف ، بةالفمسػػطينية بانيػػا سػػوؽ اسػػتيالكي األراضػػيتعػػاني 
 الفمسػػطينية لألمػف الغػػذائي الحقيقػػي والػػذي يحػػافظ األراضػػيممػػا يػػدلؿ عمػى افتقػػار . إسػرائيؿ أو الخػػارج 

االعتمػػاد عمػػى األسػػواؽ الخارجيػػة فػػي تػػوفير  باعتبػػار أف، وليػػذا يجػػب التنبػػو ليػػذا األمػػر عمػػى المجتمػػع
مػػػف قبػػػؿ  ةالفمسػػػطيني األراضػػػية إلػػػى السػػػيطرة عمػػػى األوضػػػاع فػػػي لحاجػػػات األساسػػػية يػػػؤدي بالنيايػػػا

 .(kurzom،2001) والتحكـ بيا األطراؼ الخارجية
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، ومعتمػػػػد أيضػػػػا عمػػػػى زراعػػػػي معتمػػػػد عمػػػػى الػػػػذاتتعػػػػاوني إنتػػػػاجي يجػػػػاد نظػػػػاـ إ األمػػػػروليػػػػذا يتطمػػػػب 

ايػدة محميػا عمػى الطمػب اإلمكانيات المحمية، لتغطية نفقاتيا ومشػاريعيا، يسػاىـ فػي تمبيػة الحاجػات المتز 
،) عمى المواد الغذائية  .(1999 كرـز

 
 (بيت لحم والخميل)جنوب الضفة الغربية 4.2

 
يتنػػاوؿ ىػػذا القسػػـ مػػف الدراسػػة توضػػيح لمميػػزات منطقػػة الدراسػػة والتػػي تنقسػػـ إلػػى قسػػميف ىمػػا محافظػػة 

ة، ومػػف  ػػـ توضػػيح يوضػػح الموقػػع الجغرافػػي لمنطقػػة الدراسػػ( 1.2)والشػػكؿ الخميػػؿ ومحافظػػة بيػػت لحػػـ 
 :بشكؿ عاـ لممحافظتيف

 
 :محافظة الخميل. 1.4.2

 
سػـ سػنة باسػـ قريػة أربػع، عرفػت با 5500يف قبػؿ عصػر الكنعػاني إلػىتػاريخ تسػمية مدينػة الخميػؿ يعود 

 تممتػػدبيػػت إبػػراىيـ عميػػو السػػالـ، ولمػػا ا حبػروف أو حبػػري، وبنيػػت المدينػػة عمػػى سػػفح جبػػؿ كػاف مقابػػؿ
ة الجديػدة الخميػؿ، نسػبة إلػى خميػؿ سػـ المدينػو السػالـ أطمػؽ عمييػا ات إبػراىيـ عميػالمدينة لتصؿ إلى بي

  .يبيف موقع محافظة الخميؿ عمى خارطة فمسطيف( 1.2) الرحمف النبي إبراىيـ عميو السالـ، والشكؿ
 

 620,418حواليا ، وبم  عدد سكانيا سكني تجمعا   92أما في الوقت الحالي تتكوف محافظة الخميؿ مف 
مػػػف إجمػػػالي سػػػكاف الضػػػفة الغربيػػػة، وبمغػػػت الك افػػػة % 24، وبنسػػػبة 2011نسػػػمة فػػػي منتصػػػؼ عػػػاـ 

إجمػالي مسػاحة مف % 17.6، أي حوالي 2كـ997، وتبم  مساحة المحافظة 2كـ/فرد 622.3السكانية 
مػف إجمػالي المسػاحة % 17.9مساحة أرضيو مزروعة، وبنسػبة  2كـ158منيا  أراضي الضفة الغربية،

 حيػػػازة، مػػػا يعػػػادؿ 20,032وبمغػػػت عػػػدد الحيػػػازات الزراعيػػػة  لمزروعػػػة فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة،األرضػػػية ا
وفػػؽ نتػػائ  يػػـو  تتػػوزع رؤوس الماشػػية مػػف إجمػػالي الحيػػازات الزراعػػي فػػي الضػػفة الغربيػػة،% 22نسػػبتو
فػػػي الضػػػفة مػػػف إجمػػػالي األبقػػػار % 45.4رأس بقػػػر، مػػػا نسػػػبتو  13,022عمػػػى  01/10/2010العػػػد 

مػف إجمػالي رؤوس الضػاف فػي الضػفة  % 28.5ضاف ، مشػكمة مػا نسػبتو  رأس 143,557الغربية، و 
مػػف إجمػػالي رؤوس المػػاعز فػػي الضػػفة % 27.5رأس مػػاعز، مشػػكمة مػػا نسػػبتو  59,346الغربيػػة، و 

 .الغربية
 

 وىو ماطر دافئ نسبيا  مناخ البحر األبيض المتوسط: د نمطيف مف المناخو ويمتاز مناخ المحافظة بوج
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والحػرارة المرتفعػة والجفػاؼ صػيفا  ويتصػؼ بالػدؼء شػتاء  : الصػحراوي المنػاخو  ار جاؼ صيفا،وح شتاء  
-لجيػػػػػػاز المركػػػػػػزي لإلحصػػػػػػاء الفمسػػػػػػطينيا) (ج-2011 الجيػػػػػػاز المركػػػػػػزي لإلحصػػػػػػاء الفمسػػػػػػطيني،)
أعػداد الجمعيػػات العاممػة فػػي منطقػة الدراسػػة وعػدد أعضػػائيا وأنػػواع ( 9.2)، ويبػيف الجػػدوؿ (2010،ج

 .لعاممةالجمعيات ا
 

جمعيػػة تعاونيػػة 73يبمػػ   أف عػػدد الجمعيػػات التعاونيػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ( 9.2)ويالحػػظ مػػف الجػػدوؿ 
مف الجمعيات العاممة في محافظة % 63جمعية وبنسبة  46عاممة، وتم ؿ الجمعيات التعاونية العاممة 

اء الجمعيػػات عضػػو، وعػػدد أعضػػ 10962الخميػػؿ، ويبمػػ  عػػدد أعضػػاء الجمعيػػات العاممػػة فػػي الخميػػؿ 
 .عضو 4456التعاونية الزراعية 

 
   وعدد أعضائياواقساميا  التعاونية العاممة في جنوب الضفة الغربيةأعداد الجمعيات : 9.2جدوؿ 

 .(2012وزراة العمؿ، )             
 

 المحافظة

عدد الجمعيات 
لتعاونيـــــــــــــــــة ا

 العاممة
عــــــــــــــــدد 
 أعضائيا

عــــــــــــــــــدد 
الجمعيـــات 

 الزراعية
النســـــــــــــبة 

 المئوية
دد عــــــــــــــــ
 األعضاء

عـــــــــــــــــــــــــــدد 
ــــــــــــات  الجمعي
 غير الزراعية

النســـــــــــــبة 
عـــــدد     المئوية

 أعضائيا
 1618 75 % 24 1438 25 %  8 3056 32 بيت لحـ
 4682 50 % 21 3161 50 % 21 7843 42 الخميؿ
 1804 21.7 % 5 887 78.3 % 18 2691 23 دورا
 20 12.5 % 1 408 87.5 % 7 428 8 يطا

 8124 48.5% 51 5894 51.4% 54 14018 105 االجمالي
 

 :بيت لحممحافظة . 2.4.2
 

تشػػير رسػػائؿ تػػؿ العمارنػػة إلػػى أف أصػػؿ تسػػمية بيػػت لحػػـ يعػػود إلػػى اسػػـ مدينػػة تقػػع فػػي جنػػوب القػػدس 
الشػػريؼ، وعػػرؼ باسػػـ بيػػت ايمػػو الىامػػا أي بيػػت اإللػػو الىامػػا أو الخامػػا، والػػذي سػػماه الكنعػػانييف إلػػو 

ت الخبز، باإلضافة إلى أف لبيت لحػـ اسػـ آخػر ىػو أفػرات أو أفراتػو، اآرامييف بي الطعاـ والقوت، وعند
يبػػيف ( 1.2)ميػػيف الخصػػيب وال مػػار، وممػػا سػػبؽ جػػاءت التسػػمية لممحافظػػة، والشػػكؿ اومعناىػػا عنػػد اآر 

 .(2010ب، -الجياز المركزي لإلحصػاء الفمسػطيني) الموقع الجغرافي لممحافظة عمى خارطة فمسطيف
بمػػ   سػػكاف المحافظػػةمخيمػػات لالجئػػيف، وعػػدد  3منيػػا سػػكانيا  تجمعػػا  45مػػف وكمػػا تتكػػوف المحافظػػة 

 وتتميػز المحافظػة بمنػاخ. 2كػـ/فػرد279نسمة، بك افة سكانية بمغػت  188,880ـ 2010منتصؼ عاـ 
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مػف إجمػالي مسػاحة % 11.7، أي حػوالي 2كػـ659معتدؿ الحرارة صيفا بارد شتاء، أما مساحتيا فتبم  
مف إجمالي % 8حيازة، أي ما نسبتو  7,142وبم  عدد الحيازات الزراعية فييا  .أراضي الضفة الغربية

الحيازات الزراعي في الضفة الغربية، ويمعػب القطػاع الزراعػي دورا   انويػا  فػي المحافظػة بسػبب الطبيعػة 
بػػو ممحافظػػة لمػػا تتميػػز مشػػكال  الػػدخؿ الرئيسػػي لالجبميػػة ليػػا، والقطػػاع الػػرئيس ليػػا ىػػو القطػػاع السػػياحي 

الجيػػاز ) (أ-2011الجيػػاز المركػػزي لإلحصػػاء الفمسػػطيني،) افظػػة مػػف آ ػػار قديمػػة وكنيسػػة الميػػدالمح
 .(ب-2010المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

 
 جمعية  32أف عدد الجمعيات ( 8.2)وبمغت الجمعيات العاممة في محافظة بيت لحـ كما في جدوؿ 

 .عضو (1438)مف الجمعيات وبعدد% 51.4عضو، وتم ؿ الجمعيات الزراعية نسبة  3056وبعدد 
 

 
 

 المصدر الجياز المركز) خارطة فمسطيف تبيف منطقة الدراسة محافظة بيت لحـ والخميؿ: 1.2الشكؿ
 .(أ-2011،يالفمسطين            
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 دراسات سابقةال 5.2
 

حػث جػزء مػف لبىػذه الدراسػة  جػاءتو جمعيات التعاونية الزراعية، دراسات بح ت في مجاؿ العدة ىناؾ 
، والتػي سػوؼ تعمػؿ دور الجمعيات التعاونية الزراعية فػي التنميػة االقتصػاديةب الفجوة البح ية، والمتعمؽ

ويمكػف ادراج أىػـ  ،التعاونيػة الزراعيػةعمى فتح آفاؽ جديدة لدراسات أخر  تختص بموضوع الجمعيات 
 :ا يميمترتيب الزمني مف األحدث إلى األقدـ كما  لوفقالدراسات السابقة 

 
 :الدراسات المحمية. 2.5.1

  
واقػع التعاونيػات دراسة بعنػواف  (:3122) (ESDC) المركز الفمسطيني لمتنمية االقتصادية واالجتماعية

تمحورت الدراسة حوؿ تشػخيص واقػع التعاونيػات الزراعيػة النباتيػة، . فة الغربيةالزراعية النباتية في الض
إعػػادة ىيكمػػة القطػػاع التعػػاوني وتصػػويب أوضػػاعو مػػف خػػالؿ  والتػػي تيػػدؼ بػػدورىا إلػػى المسػػاىمة فػػي

وتػـ تصػميـ ىػذه الدراسػة وانجازىػا وفػؽ المػني  الوصػفي، حيػث شػمؿ . تفعيؿ دور االتحادات التعاونية 
بعػػد ) سػػموبي االسػػتمارة أتعاونيػػة زراعيػػة نباتيػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة، وتػػـ اسػػتخداـ  225مجتمػػع الدراسػػة 

االنتيػػاء  دمقابمػػة مػػع الجمعيػػات المسػػتيدفة لجمػػع البيانػػات األوليػػة الالزمػػة، وبعػػوال( تصػػميميا واختبارىػػا
% 59ظيػرت النتػائ  أف وأ. SPSSمف جمع البيانػات تػـ تحمييػا باسػتخداـ برنػام  التحميػؿ اإلحصػائي 

مشػػػاريعيا خاصػػػة وأف مػػػف التػػػي ليػػػا مشػػػاريع % 79 أفو  ،مػػػف التعاونيػػػات لػػػيس ليػػػا مشػػػاريع اقتصػػػادية
مػػف المشػػاريع لػػـ % 69 وأفالعجػػز المػػالي  ال ػػة أضػػعاؼ الفػػائض ،  وأفوليسػػت مشػػتركة، بالتعاونيػػة 
وخمصت الدراسة إلى ضعؼ الفيـ والوعي التعاوني، وضعؼ دور  .خر سنة ماليةا  حسب آتحقؽ أرباح

القطاع التعاوني في التوظيؼ والتشغيؿ وانخفاض العمؿ التطوعي سواء كاف مف أعضاء الييئػة العامػة 
المجتمػػع المحمػػي، وتػػدني مشػػاركة ومسػػاىمة المػػرأة فػػي العمػػؿ التعػػاوني الزراعػػي، وضػػعؼ بنيػػة  أو مػػف

األعمػػػاؿ االقتصػػػادية ، وانخفػػػاض السػػػيولة الماليػػػة فػػػي التعاونيػػػات ومعاناتيػػػا مػػػف العجػػػز المػػػالي وقمػػػة 
لدراسػة اتوصػمت و  .رشادية لمجمعيات، وضعؼ القدرة في الوصػوؿ لممعمومػاتوقمة الزيارات اإل االرباح،

ني، وتوسػيع العضػوية ضرورة العمؿ عمى نشر الفيـ والوعي التعاو : إلى مجموعة مف التوصيات أىميا
ىمية العمؿ التطوعي، وتحفيز إنشاء مشاريع اقتصادية خاصة بالتعاونية أو مشتركة مع ، ونشر فكر وأ

ناسػػػتمراريتيا وسػػػد العجػػػز المػػػالي، مؤسسػػػات أخػػػر  مػػػف أجػػػؿ الحفػػػاظ عمػػػى ديمومتيػػػا و  شػػػاء صػػػندوؽ وا 
 .لمتمويؿ التعاوني

 
ىدفت الدراسة إلى . واقع تعاونيات ال روة الحيوانية في الضفة الغربيةدراسة بعنواف  (:3122) البر و ي

عتمػػدت اتحميميػػة، ( دراسػػة)تحميػػؿ واقػػع الجمعيػػات التعاونيػػة فػػي مجػػاؿ ال ػػروة الحيوانيػػة ووضػػع تقريػػر 
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ونيػة لمربػػي ال ػػروة حػػداىما لجمػع البيانػػات مػف الجمعيػػات التعاالدراسػة عمػػى اسػتمارتيف لجمػػع البيانػات، أ
جمعيػػة، ( 96)سػػتيدفت الدراسػػة ا، و خػػر  مػػف اتحػػاد الجمعيػػات التعاونيػػة لم ػػروة الحيوانيػػةالحيوانيػػة ، وأ

سػػػػتمارة واحػػػػدة مػػػػف اتحػػػػاد جمعيػػػػة تعاونيػػػػة باإلضػػػػافة ال( 82)مػػػػف وبعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف جمػػػػع البيانػػػػات 
وخمصػت . SPSSتػـ تحمييػا باسػتخداـ برنػام  التحميػؿ اإلحصػائي روة الحيوانيػة الجمعيات التعاونية لم ػ

تػدني : عدة مشكالت تواجػو الجمعيػات التعاونيػة فػي طريػؽ عمميػا ومػا زالػت تعػاني منيػالوجود الدراسة 
، وضػػعؼ المػػوارد الماليػػة واالقتصػػادية لمجمعيػػة، وقمػػة الػػدعـ المػػالي الخػػارجي، وأزمػػة التسػػويؽ السػػيولة

وأوصت  .ستيطاف وممارسات االحتالؿ بما فييا إ الؽ المناطؽافسة مع قو  السوؽ األخر ، واالمنوال
إنشػػػاء جمعيػػػات واتحػػػادات تعاونيػػػة عمػػػى األسػػػس السػػػميمة والمدروسػػػة، : الدراسػػػة بعػػػدة توصػػػيات أىميػػػا

ماليػا  ) ة، ووضػع أسػس اإلدارة الناجعػروتنفيذ مشاريع ريادية لتعزيز قدرة التعاونيات عمى تحمؿ المخاط
داريا    .المجدية فنيا  واقتصاديا  وماليا  موضع التنفيذ، وخمؽ المشاريع ( وا 

 
الواقػػع : الفمسػػطينية األراضػػيالجمعيػػات التعاونيػػة الزراعيػػة فػػي دراسػػة بعنػػواف  (:3121)ونوفػػؿ  .عػػدواف

عيػػػة ة بشػػػكؿ رئػػػيس إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى واقػػػع الجمعيػػػات التعاونيػػػة الزراالدراسػػػ ىػػػدفت. وسػػػبؿ التطػػػوير
اسػتندت الدراسػة فػي و . التي تواجييا، وتقييـ العمؿ التعػاوني الزراعػي الفمسػطينيالمعيقات الفمسطينية، و 

واالطالع عمى تجارب مجموعة مف الدوؿ التي ليا تجربة في  مراجعة األدبيات السابقة، عمىجيتيا يمن
ومػف أجػؿ تقيػيـ . ضفة والقطػاعومقابمة مجموعة مف التعاونيات الزراعية في كؿ مف ال العمؿ التعاوني،

، التػػي نصػػت ى مجموعػػة المبػػادئ الدوليػػة السػػبعةاسػػتندت الدراسػػة إلػػكػػذلؾ ، عمػػؿ التعػػاوني الفمسػػطينيال
جمعيػة تعاونيػة ( 39)وتمت صيا ة مجموعة مػف األسػئمة لمقابمػة  ،ييا و يقة الحمؼ التعاوني الدوليعم

خصػت المشػكالت ل نتػائ  الدراسػة أنيػا أىػـ مػفو  .فػي  ػزة( 9)وفػي الضػفة الغربيػة  (31)زراعية منيا 
التعاونيػات  أمػواؿ رؤوسوضػعؼ  ،مشكالت التسويؽ الزراعي:راعية فيالتي تعاني منيا التعاونيات الز 

و يػػاب التطبيػػؽ السػػميـ لمديمقراطيػػة،و ياب الػػدعـ  ،ميػػا ،وضػػعؼ انتشػػار الفكػػر التعػػاونيالزراعيػػة وتاك
 .عؼ اعتمادىػػا عمػػى مسػػاىمات األعضػػاء، وضػػدات الخارجيػػةتعاونيػػات إلػػى المسػػاعالحكومي،وتوجػػو ال

ضػرورة اسػتمرار نيػ  الحكومػة الفمسػطينية :وخمصت الدراسة إلػى مجموعػة مػف التوصػيات تمخصػت فػي
السػػمطة الفمسػػطينية حركػػة التجػػارة عمػػى  وضػػبطالحاليػػة فػػي مقاطعػػة منتجػػات المسػػتوطنات اإلسػػرائيمية، 

ة التعػػاوف بمػا ينسػػجـ مػػع قػانوف العمػػؿ التعػػاوني ومبادئػػو،توفير المعػابر مػػع إسػػرائيؿ، صػيا ة إسػػتراتيجي
 .اإلرشاد الزراعي المناسب

 
 .فػػي الضػػفة الغربيػػة وآفػػاؽ تطػػويرهواقػػع الجمعيػػات التعاونيػػة الزراعيػػة دراسػػة بعنػػواف  :(3121)قعقػػور 

 ىاوالبػال  عػددىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى واقع الجمعيات التعاونية الزراعي الفاعمة فػي الضػفة الغربيػة 
ربػػع ، وأ3119حسػػب تصػػنيؼ اإلدارة العامػػة لمتعػػاوف فػػي وزارة العمػػؿ عػػاـ  جمعيػػة زراعيػػة فاعمػػة 2:9
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جػؿ اقتػراح آليػات لتطويرىػا حتػى تكػوف قػادرة عمػى تنفيػذ أمف وذلؾ ، اتحادات زراعية نوعية متخصصة
ـ استخداـ استمارة مقابمة مع واتبعت الدراسة المني  الوصفي وقد ت. برامجيا وتمبية احتياجات أعضائيا

 56أي % 33اختيػػػار عينػػػة عشػػػوائية مم مػػػة بنسػػػبة المبحو ػػػة، ب العاممػػػةالجمعيػػػات التعاونيػػػة الزراعيػػػة 
، باإلضػافة إلػى مراجعػة األدبيػات السػابقة سب تخصصيا في جميع محافظػات الػوطفجمعية تعاونية ح

ومػف أىػـ  .ة لمتعػاوفالتنموية، واإلدارة العامػمؤسسات ذات العالقة المتوفرة لد  الجمعيات المبحو ة، وال
النتػػائ  التػػي توصػػمت إلييػػا الدراسػػة أف ىػػذه الجمعيػػات ال تعمػػؿ حسػػب تخصصػػيا بػػؿ حسػػب التمويػػؿ 
المتػوفر، كمػػا أف معظػػـ الجمعيػػات التعاونيػػة الزراعيػػة تواجػو تحػػديات ماليػػة كبيػػرة، حيػػث إف معظػػـ ىػػذه 

ي تواجػػو ىػػذه الجمعيػػات، حيػػث اإلداريػػة التػػالمعيقػػات إلػػى باإلضػػافة . الجمعيػػات ال تممػػؾ رأسػػماؿ فعمػػي
أف معظػـ الجمعيػات ال تعقػد انتخابػات لييئاتيػا اإلداريػة ، و عمؿ بمني  القيادة االرتجاليةيمعظميا  الزاؿ

بنػاء البعػد السياسػي وفػي معظػـ األحيػاف  بناء عمىمنذ زمف طويؿ ومعظـ الييئات اإلدارية تـ انتخابيا 
لتنظيـ عمؿ الجمعيات التعاونية في الضفة  ا  موحد ا  فمسطيني ا  قانون اعدـ اعتمادى .سريةالعالقة األ عمى

مػػػدخالت  الغربيػػػة وقطػػػاع  ػػػزة، وعػػػدـ وجػػػود صػػػناديؽ تمويػػػؿ موحػػػدة لمجمعيػػػات، والتذبػػػذب فػػػي أسػػػعار
. ت، باإلضػافة إلػى عػدـ وجػود المقػرا، والقيود عمى الحركػة والنقػؿ والتصػاريحومخرجات اإلنتاج والعممة

حػث إدارة التعػاوف فػي وزارة العمػؿ عمػى اإلشػراؼ عمػى : توصػيات التػي خرجػت بيػا الدراسػةومف أىػـ ال
 دارية والمالية لد  ىػذه الجمعيػات،إجراء االنتخابات في الجمعيات التعاونية، واإلشراؼ عمى األمور اإل

تػػػدريب و  ضػػػاء،ة ميدانيػػػة تحػػػدد احتياجػػػات األعتطػػػوير خطػػػط وبػػػرام  لخدمػػػة األعضػػػاء، حسػػػب دراسػػػو 
التعاونيػػػة الزراعيػػػة الفاعمػػػة فػػػي مجػػػاالت اإلدارة والمحاسػػػبة، كمػػػا أكػػػدت ىػػػذه  اتالعػػػامميف فػػػي الجمعيػػػ

دارة الجمعيػػات  ةالدراسػة عمػػى ضػػرورة عقػػد دورات تدريبيػػة متخصصػػ فػػي مجػػاؿ التعػػاوف لػػد  أعضػػاء وا 
ر قػانوف التعاونيػات إصػدا ةضػرور و تخصيص صناديؽ خاصة لتمويػؿ التعاونيػات، و . التعاونية الزراعية

، الػػذي يمبػػي احتياجػػات القطػػاع التعػػاوني وتوحيػػد القػػوانيف الخاصػػة بالجمعيػػات التعاونيػػة فػػي يالفمسػػطين
 .الضفة الغربية وقطاع  زة

 
ىػػدفت . يف الواقػػع الػػراىف وآفػػاؽ المسػػتقبؿالتػػاميف الزراعػػي فػػي فمسػػط دراسػػة بعنػػواف :(:311) بر ػػو ي

متعرؼ عمى ميػؿ المػزارعيف نحػو المشػاركة لو . ظومة اإلنتاج الزراعيالدراسة إلى تسميط الضوء عمى من
في برنام  التاميف المنتظر، مف حيث وعػييـ بالمخػاطر المحدقػة بنشػاطيـ الزراعػي، ومػد  اسػتعدادىـ 

مجانػػػب ل اواتبعػػت الدراسػػة المػػػني  الوصػػفي، فػػي معالجتيػػ. يػػا، ومشػػاركتيـ فػػي برنػػػام  التػػاميفلمواجيت
عمػػػػى المصػػػػادر ال انويػػػػة لمبيانػػػػات واألدبيػػػػات العالميػػػػة،  وجمػػػػع البيانػػػػات و زراعػػػػي ، النظػػػػري لمتػػػػاميف ال

، مػػػف خػػػالؿ المقابمػػػة الفرديػػػة، (3119أيمػػػوؿ )المحتمػػػة  األراضػػػيالميدانيػػػة مػػػف خمػػػس محافظػػػات فػػػي 
عمى جمع المعمومات مف المزارعيف  ةمدت الدراستعاكما . واستخداـ استبانة خاصة أعدت ليذا الغرض

جموعػػػات التركيػػػز، وجمػػػع البيانػػػات الميدانيػػػة مػػػف المؤسسػػػات ذات العالقػػػة حػػػوؿ تجػػػارب مػػػف خػػػالؿ م
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أمػا  .عبر حمقات نقاش خاصة، سػواء عمػى المسػتو  الميػداني أـ المركػز االمؤسسات المعنية واقتراحاتي
،  أىـ النتائ  التي توصمت إلييا الدراسة أف المزارعيف يميمػوف نحػو المشػاركة فػي برنػام  تػاميف زراعػي

تػاميف لألنشػطة  لألقسػاط، أو قػدرتيـ عمػى الػدفع (والعائػدات ةخسائر فػي اإلنتاجيػ)وقدرتيـ عمى التحمؿ
وقػػد أوضػػحت البيانػػات الميدانيػػة تباينػػا بػػيف المػػزارعيف، وكػػذلؾ ر بػػتيـ الحقيقيػػة فػػي . الزراعيػػة المختمفػػة

لتوصػيات التػي خرجػت بيػا ومػف أىػـ ا .المشاركة في بناء برنام  تاميف زراعػي يمبػي حػاجتيـ ويحمػييـ
سػػتراتيجية وطنيػػة عمميػػة لمواجيػػة: الدراسػػة ، وعمػػى رأس المخػػاطر الزراعيػػة الحاجػػة إلػػى تطػػوير رؤيػػا وا 

وأيضػػا . ذلػػؾ وضػػع برنػػام  وطنػػي لمتػػاميف الزراعػػي، إنشػػاء قاعػػدة معمومػػات وبيانػػات لمتػػاميف الزراعػػي
المساعدة في التمويؿ واالقتراض والتكامػؿ تطوير النظاـ المالي الداعـ لمتاميف الزراعي، وذلؾ مف أجؿ 

وأيضػػا العمػػؿ عمػػى إيجػػاد البيئػػة القانونيػػة الداعمػػة لنشػػاة وتطػػور . مػػع برنػػام  التػػاميف الزراعػػي المقتػػرح
 . التاميف الزراعي، والعمؿ عمى إنجاحو واستدامتو

 

ىػػػدفت  .ربيػػػةشػػػماؿ الضػػػفة الغجمعيػػػات التسػػػويؽ التعاونيػػػة فػػػي دراسػػػة تحميميػػػة ألداء  :(3119) حننػػػي
مػف خػالؿ التعػرؼ إلػى  العاممػة التعاونية الزراعيػةواقع أداء جمعيات التسويؽ  الدراسة إلى التعرؼ عمى

، االقتصادية والتسويقية واالجتماعية واإلنتاجيػة وخػدمات اإلقػراض، التػي تقػدميا ىػذه لمختمفةالخدمات ا
التعاونيػػة ومنيػػا دائػػرة التعػػاوف فػػي  الجمعيػػات، ودور المؤسسػػات األخػػر  ذات العالقػػة بعمػػؿ الجمعيػػات

نجػػاز ىػػذه الدراسػػة ،حيػػث اسػػتعاف الباحػػث فػػي جمػػع واسػػتخدـ الباحػػث المػػني  الوصػػفي إل ،زارة  العمػػؿو 
سػػتبانة األولػػى األدبيػػات السػػابقة ، حيػػث وجيػػت اال البيانػػات والمعمومػػات باالسػػتبانة والمقابمػػة ومراجعػػة

لمػدراء التعػاوف  ةؽ التعاونيػة، فػي حػيف تػـ توجيػو المقابمػألعضاء الييئات العمومية في جمعيات التسػوي
أجريػت الدراسػة فػي الفتػرة مػا بػيف التابعيف لػوزارة العمػؿ الفمسػطينية فػي المنػاطؽ التػي شػممتيا الدراسػة، و 

العاممػة  مومية لجمعيات التسويؽ التعاونيةحيث م ؿ أعضاء الييئات الع ،3119ونيساف  3117شباط 
( 721) ، وبم  حجػـ العينػةي وزارة العمؿ مجتمع ىذه الدراسةبية ومدراء التعاوف ففي شماؿ الضفة الغر 

إضػػافة إلػػػى خمسػػة مػػدراء مػػف وزارة العمػػؿ فػػي المنػػاطؽ التػػػي ضػػوا مػػف أعضػػاء الييئػػات العموميػػة، ع
واقػع أداء جمعيػات التسػويؽ التعاونيػة  أفإلييػا خمصػت الدراسػة  التػي النتػائ  أىػـ ومػف .شممتيا الدراسػة

مجاؿ تقديـ الخدمات التسويقية واالقتصادية كاف متوسطا  ولػـ يرتػؽ لمغػرض المطمػوب منيػا ، بينمػا في 
. ني وال قافة التعاونية كاف جيدا  أظيرت أف مستو  معرفة األعضاء وأفراد المجتمع بمفاىيـ العمؿ التعاو 

ويؽ التعاونيػػػة فػػػي كانػػػت إيجابيػػػة نحػػػو واقػػػع أداء جمعيػػػات  التسػػػ مجتمػػػع الدراسػػػةوكػػػذلؾ أف اتجاىػػػات 
وفػي تحقيؽ أىدافيا واألولويػات بالنسػبة لمعضػو وفػي المجػاؿ اإلداري والتنظيمػي والخػدمات االجتماعيػة 

راء المزيػػد مػػف الدراسػػات وجػػاءت توصػػيات الدراسػػة إلػػى ضػػرورة إجػػ .مجػػاؿ اإلقػػراض وخػػدمات اإلنتػػاج
عوقػػات التػػي تعتػػرض ت والملممشػػكال ا  والمسػػوح الميدانيػػة اليادفػػة إلػػى تشػػخيص أك ػػر وضػػوحوالبحػػوث 

كمػػا أوصػػت الدراسػػة بضػػرورة أف تعمػػؿ جمعيػػات التسػػويؽ التعاونيػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ ، و العمػػؿ التعػػاوني



 

58 

وأ ػػراض أعضػػػائيا فػػي مجػػػاؿ الخػػػدمات التسػػويقية واالقتصػػػادية بشػػػكؿ أفضػػؿ، وأوصػػػت الدراسػػػة وزارة 
خػػالؿ الجيػػات والمؤسسػػات ني مػػف العمػػؿ ودائػػرة التعػػاوف باإلسػػراع فػػي اعتمػػاد قػػانوف التعػػاوف الفمسػػطي

 .التشريعية
 

الجمعيػات واالتحػادات  العالقػات االجتماعيػة ودورىػا فػي تنميػةدراسػة بعنػواف  :(ـ9::2أيموؿ )  القطب
ة فػػػي العالقػػػات االجتماعيػػػة وأ رىػػػا فػػػي تنميػػػة الدراسػػػة  مناقشػػػة القضػػػايا الرئيسػػػ تتنػػػاوؿ ىػػػذه .التعاونيػػػة

دور الجمعيات واالتحػادات فػي تو يػؽ الػروابط  ناقشتكما . فمسطينية الجمعيات واالتحادات التعاونية ال
فػػػي  واالجتمػػػاعي واالقتصػػػادي الفمسػػػطينيبػػػيف األعضػػػاء وتعزيػػػز الػػػوالء واالنتمػػػاء واالرتبػػػاط المعنػػػوي 

ضػػمف  وذلػؾ ةألعضػػاء دورا ىامػا فػي مجػػاالت متعػددوخمصػػت الدراسػة بػاف ل. محافظػات الضػفة و ػزة 
ذا مػا قامػت ىػذه العالقػات . تنمية الجمعيات واالتحادات عمى اختالؼ أنواعيا اإلمكانات المتوافرة في وا 

عمػػػػى أسػػػػس المعرفػػػػة بالمبػػػػادئ التعاونيػػػػة واألىػػػػداؼ التػػػػي يرمػػػػي األعضػػػػاء إلػػػػى تحقيقيػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ 
ة المؤسسات التعاونية وتطبيؽ القانوف واألنظمة التعاونية بػدوف تمييػز لحجػـ المسػاىمة الماليػة أو التبعيػ

، فاف التعاونيػات تخطػو نحػو حمايػة كيانيػا وتعزيػز قػدراتيا وتحقيػؽ التقػدـ قية أو العشائرية أو لمنوعالعر 
قػػـو عمػػى التعمػػيـ صػػت الدراسػػة بػػاف معالجػػة المشػػكالت توأو  .صػػادي لألعضػػاء ولالقتصػػاد الػػوطنياالقت

الوضػػع الػػراىف  وأعػػداد التقػػارير الدوريػػة حػػوؿ عامػػة والمػػوظفيفب والت قيػػؼ المسػػتمر لألعضػػاء والتػػدري
والخطػػػط المسػػػتقبمية مػػػف اجػػػؿ تعريػػػؼ األعضػػػاء بػػػالتطورات واألحػػػداث والتحػػػديات التػػػي تواجػػػو العمػػػؿ 
التعػػاوني والتاكيػػد عمػػى مشػػاركة أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف األعضػػاء لممشػػاركة فػػي مختمػػؼ شػػؤوف الجمعيػػة 

لبشرية ووضع الرجؿ المناسب وتدعيـ الجياز اإلداري بالكفاءات والقدرات ا ،المالية واإلدارية والخدماتية
قػرار نظػاـ لمحػوافز فػي مختمػؼ مجػاالت نشػاط الجمعيػة وخػدماتيا وأف الجمعيػة  ،في المكػاف المناسػب وا 

التعاونيػػة وجػػدت أصػػالة لخدمػػة األعضػػاء فعمػػى الجمعيػػة أف تجػػدد سياسػػتيا وخططيػػا وبرامجيػػا لتحقيػػؽ 
 .األىداؼ المشتركة وتمبية احتياجات األعضاء 

 
 :راسات العربيةالد. 1.5.2

 
أ ػػػػر الجمعيػػػػات التعاونيػػػػػػة الزراعيػػػػػػػػػة فػػػػػػي تحقيػػػػؽ التنميػػػػػػػػػة الريفيػػػػػػػػػػة  دراسػػػػة بعنػػػػواف (:2004) بيػػػػومي

محاولة لقياس  ىدفت الدراسة إلى. بالسػػػػػػػػوداف دراسة حالو لمجمعيات التعاونية الزراعية بػواليػة الخرطػوـ
لزراعيػة فػي تحقيػؽ التنميػة الريفيػة فػي السػوداف بصػفة عامػو، و واليػة مد  فعالية الجمعيػات التعاونيػة ا

لمجمعيػات التعاونيػة الزراعيػة بواليػة  ةالبحػث عمػى منيجيػة دراسػة الحالػ أعتمد،  الخرطوـ بصفة خاصة
، بػػالتركيز عمػػى  يؽ عقػػد مقارنػػو بػػيف جمعيتػػعػػف طريػػ. معتمػػديت بحػػر  وشػػرؽ النيػػؿ منطقتػػي الخرطػػـو

تػػػـ  نفػػػا  آعمػػػى العوامػػػؿ المشػػػار إلييػػػا  اعتمػػػادا  الزراعيػػػػة والعيمفػػػوف التعاونيػػػػة الزراعيػػػػة التعاونيػػػػة  ىودرممػػػ
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عضوا  بواسطة العينة العشػوائية البسػيطة  716اختيار أفراد العينة مف أعضاء الجمعيتيف البال  عددىـ 
عضػوا   90ة ليصبح مجموع أفراد العينػ% 12باخذ نسبو مف أعضاء كؿ جمعية تعاونية زراعيػة تقدر بػ

وقػػػد كانػػػت أىػػػـ أدوات جمػػػع المعمومػػػة إسػػػتمارة اإلسػػػتبياف . نػػػةبإعتبارىػػػا تم ػػػؿ خصائػػػػص مجتمػػػع العي
 ة، بعد الرجوع إلػى كشػؼ العضويػػةالمختار  ةوذلؾ بعد ممئو بواسطػة أفراد العينػ ةكمصدر رئيس لممعموم

جػراء المقػابالت مػع الميتمػيف وا ةوالمالحظػػ ،الخػاص بػالجمعيتيف  .ليف عػػف الجمعيػات التعاونيػػةلمسػئو وا 
ػة ات االجتماعيػػة الرئيسػػالصػػف :فػػي مػػا يمػػيإيجازىػػا إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائ  يمكػػف  ةتوصػػمت الدراسػػ

كػاف  يمػف الػذكور مسػتواىـ التعميمػ األعضػاءجميػع  :التعاونيػة الزراعية تميزت بػػ  لألعضاء الجمعيات
ة لالنضػماـ لمجمعيػة الػدوافع الرئيسػ. يعمػؿ الزراعػمجػاؿ ال يفػ الكبيرةالخبرة ، أعمارىـ كبيرهو  ،امنخفض

الحصػػوؿ عمػػى األربػػاح وزيػػادة الػػدخؿ الشخصػػي، والر بػػة فػػي الحصػػوؿ  يالتعاونيػػة الزراعيػػة تم مػػت فػػ
أتضػح مػف خػالؿ . وذلػؾ عمػى الترتيػب يالتمويػؿ الذاتي، وزيػادة المسػاحات، وحػب العمػؿ الجمػاع ىعم

نية الزراعية تبدأ مف الدعـ الحكومي، بتعيػيف المرشػد الزراعػي الدراسة أف أسباب نجاح الجمعيات التعاو 
داخػػػؿ الجمعيػػػة، وتفػػػاىـ وانسػػػجاـ األعضػػػاء، و وجػػػود إدارة ذات كفػػػاءة عاليػػػػة، باإلضافػػػػة إلػػػى العائػػػد 

، ولكنيا تركزت ةالغالب ةالسم يأنشطة الجمعية كانت ى يف ةعالي ةالمشاركة بنسب. ياالقتصادي المجز 
عػدـ  :التي تعانى منيا الجمعيػات التعاونيػة كانػت عمػى الترتيػبالمعيقات أما  ،اتحضور االجتماع يف

نقػص  ،مجػاؿ التصػنيع الزراعػي الريفػي يعدـ دخػوؿ الجمعيػة فػ ،وجود منافذ لتسويؽ منتجات الجمعية
 ةانتشػػار المحسػػوبي ، يػػاب اإلرشػػاد الزراعػػي ،ضػػعؼ الكفػػاءة اإلداريػػة ،الػػوعي التعػػاوني لػػد  األعضػػاء

مػف خػالؿ تطػوير أداء الجمعيػات التعاونيػة الزراعيػة واوصت الدراسػة بالعمػؿ عمػى  .مس اإلدارةلد  مج
جمعية  يأ يف يتعييف مرشد زراع ،ةمجاؿ البنيات التحتي يدعـ الجمعيات التعاونية الزراعية خاصة ف

رشػػػاد وتػػػدريب، يقػػػـو بواجبػػػو نحػػػو أعضػػػاء يتعاونيػػػة زراعيػػػة لكػػػ ة صػػػيغ اعتمػػػاد الجمعيػػػة مػػػف نصػػػح وا 
 .تنمية الريؼ يإلى نتائ  أفضؿ ف ياإلنتاج بيف العضو الجمعية ألنو يؤد يالمشاركة ف

 
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى . تقػػويـ كفػػاءة أداء الجمعيػػات التعاونيػػة الزراعيػػةدراسػػة بعنػػواف : (2003)بشػػر

معيػػػة العامػػػة تقػػػويـ كفػػػاءة األداء لمجمعيػػػات التعاونيػػػة الزراعيػػػة اليمنيػػػة مػػػف خػػػالؿ تقػػػويـ كفػػػاءة أداء الج
عػدة لمجمعيػات التعاونيػة الزراعيػة، وقد تـ قياس وتقويـ كفاءة أدائيا في مجاالت . لممستمزمات الزراعية

االقتصادي القياسي باستخداـ  ؿاالقتصادي الوصفي والتحمي ؿتـ إجراء البحث باستخداـ أساليب التحميو 
لة االنحدار الخطػي ساب الزمني باستخداـ معادالتحميؿ المالي بالنسب المالية وتحميؿ االتجاه العاـ بالح

وقد تـ التوصػؿ بشػكؿ عػاـ إلػى حدا ػة التجربػة التعاونيػة الزراعيػة اليمنيػة مقارنػة بػبعض  .إلخ...البسيط
مػػف حيػػث مسػػتو  اإلدارة  باإلضػػافة إلػػى انخفػػاض مسػػتويات مقومػػات النشػػاط التعػػاوني ،الػػدوؿ الناميػػة

، واىتماميػػا بتوزيػػع تفػػاوت حجػػـ رأس المػػاؿ المتػػوفر ليػػاوالمعػػدات، و ، وتػػوفر المبػػاني واآالت التعاونيػػة
وأوصػػت الدراسػػة  .مػػع تميػػز ارتفػػاع مسػػتو  مقومػػات النشػػاط لمجمعيػػات العامػػة. العائػػد عمػػى المعػػامالت
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وبػػيف ضػػرورة وجػػود أجيػػزة ( كمبػدأ اإلدارة الديمقراطيػػة )ضػرورة التفرقػػة بػػيف االلتػػزاـ بالمبػػادئ التعاونيػػة ب
، وضرورة االىتماـ بالتاىيؿ والتدريب التعاوني ألعضػاء دربة إلدارة التعاونيات الزراعيةىمة ومإدارية مؤ 

مجػػػػالس اإلدارة والمػػػػوظفيف بػػػػإدارة التعاونيػػػػات الزراعيػػػػة وفقػػػػا لخطػػػػط محػػػػددة تبػػػػيف احتياجػػػػات التػػػػدريب 
التػي تقػوـ بيػا  ضرورة االىتمػاـ بتػوفير نظػاـ معمومػات متكامػؿ لبيانػات األنشػطة المختمفػةو  ،ومستوياتو

 .ونيات الزراعية بمختمؼ مستوياتياالتعا
 
مساىمة الحركة التعاونية الزراعية التسويقية في تحقيؽ التنمية الزراعية دراسة بعنواف  (:1998) شويكة

ىػػدفت ىػػذه . 1993-1980فػػي المحافظػػات الشػػمالية لمنػػاطؽ السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية، مػػف عػػاـ 
مسػاىمة الحركػة التعاونيػة الزراعيػة التسػويقية فػي تحقيػؽ التنميػة الزراعيػة فػي الدراسة إلى التعرؼ عمى 

باإلضػافة إلػى  1993 – 1980المحافظات الشمالية لمناطؽ السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية خػالؿ الفتػرة 
دراسػػة المعػػايير االقتصػػادية والتنظيميػػة وتا يرىػػا عمػػى حجػػـ العمػػؿ التعػػاوني التسػػويقي ودراسػػة مسػػاىمة 

التػػػي تواجػػػو المعيقػػػات معيػػػات التعاونيػػػة لمتسػػػويؽ الزراعػػػي فػػػي تسػػػويؽ المنتجػػػات الزراعيػػػة ودراسػػػة الج
جمعيػػػات التسػػػويؽ الزراعػػػي ، وقػػػد تػػػـ جمػػػع البيانػػػات األوليػػػة بواسػػػطة اسػػػتبانو تػػػـ تعبئتيػػػا عػػػف طريػػػؽ 

وتـ .سة المقابالت الشخصية مع مسئولي الجمعيات التعاونية لمتسويؽ الزراعي التي خضعت ليذه الدرا
التحميؿ اإلحصائي الوصفي والقياسي  الدراسة استخدمتو ع البيانات ال انوية مف مصادرىا المختمفة، مج
وأوصت الدراسة بتفعيؿ النشاط التسويقي لجمعيات التسويؽ الزراعي  .استخداـ تحميؿ االنحدار البسيطب

يجاد وحدة أبحاث عف طريؽ إيجاد التمويؿ إلنشاء مراكز تسويقية تعاونية متكاممة في  مناطؽ مختمفة وا 
نشػػػاء مؤسسػػػات  ودراسػػػات فػػػي جمعيػػػات التسػػػويؽ الزراعػػػي وتوحيػػػد األنظمػػػة والقػػػوانيف الداخميػػػة فييػػػا وا 

 .خدمات مساندة لمعمؿ التعاوني م ؿ مؤسسات التدريب واإلرشاد
 
تنميػػػػة مصػػػػادر ومشػػػػاكؿ التمويػػػػؿ التعػػػػاوني الزراعػػػػي وأ ػػػػره عمػػػػى الدراسػػػػة بعنػػػػواف  (:1995) برقػػػػاويال

الدراسة بشكؿ رئيس إلى التعرؼ عمى الدور اإلنمائي لمؤسسات اإلقػراض التعاونيػة  ىدفت. االقتصادية
. المختمفػػػة ومػػػف ضػػػمنيا الجمعيػػػة التعاونيػػػة بوجػػػو عػػػاـ وا ػػػر ىػػػذا اإلقػػػراض عمػػػى التنميػػػة االقتصػػػادية

صػػػادر البيانػػػات باعتمادىػػػا عمػػػى نػػػوعيف مػػػف م المػػػني   التحميمػػػي إلػػػىسػػػتندت الدراسػػػة ولتحقيػػػؽ ذلػػػؾ ا
والبيانػػػػات األوليػػػػة  ،فػػػػي الدراسػػػػات النظريػػػػة والميدانيػػػػة البيانػػػػات ال انويػػػػة المنشػػػػورة: والمعمومػػػػات وىمػػػػا

، ونتيجػة لكبػر حجػـ الدراسػة وعػدد مفرداتػو، حيػث أف ىنالػؾ أسموب المسػح الميػداني فػي ذلػؾ ـستخدابا
ز تعػػاوني منتشػػرة فػػي مختمػػؼ مديريػػة ومكتػػب ومركػػ (20) بػػيفجمعيػػة تعاونيػػة زراعيػػة موزعػػة  (222)

عضػوا، فقػد اعتمػدت الدراسػة أسػموب العينػة حيػث  (17739)مناطؽ المممكة وبعدد أعضاء يصؿ إلى 
قسـ المجتمع الكمي لمدراسة إلى مجتمعات جزئية حسب المناطؽ الجغرافية وسحب منيػا عينػة عشػوائية 

أف الدراسػة  النتػائ  أىػـ ومػف.سػةمػي لمجمعيػات لتشػكؿ عينػة الدرامػف المجمػوع الك% 20طبقيػة بنسػبة 
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لػػد   لجػػاف اإلدارة ولجػػاف المراقبػػة فػػي الجمعيػػات التعاونيػػة الزراعيػػة نتيجػػة  ا  خمصػػت أف ىنالػػؾ ضػػعف
المجػػػػاف، انخفػػػػػاض مسػػػػتو  األسػػػػاليب الرقابيػػػػػة المتػػػػوفرة لػػػػػد   ألعضػػػػاءانخفػػػػاض المسػػػػتو  التعميمػػػػػي 

وأيضػا بينػت  ، لتاكػد مػف سػالمة تحصػيميااو الجمعيات التعاونية لموضوع متابعػة القػروض بعػد  صػرفيا 
اعتماد الغالبية العظمى مف الجمعيات التعاونية في تمويؿ عممياتيا عمػى المصػادر الداخميػة والمصػادر 

وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف  .الخارجية واالعتماد األكبر يتـ مف خالؿ مصادر التمويؿ الخارجية
معيات  تدريب العامميف في الجو  ،زراعي لمتنمية  الزراعية شاء بنؾدعـ فكرة أن: التوصيات تمخصت في

عػػػف طريػػػؽ الػػػدورات التدريبيػػػة بمختمػػػؼ المسػػػتويات والتخصصػػػات، ونشػػػر ال قافػػػة  التعاونيػػػة التعاونيػػػة 
يصػػػاليا بمختمػػػؼ وسػػػائؿ األعػػػالـ إلػػػى جميػػػع أعضػػػاء الجمعيػػػات التعاونيػػػة الزراعيػػػة،  دعػػػـ تسػػػويؽ و وا 

  .ضاء الجمعيات التعاونية  ـ إدخاؿ التاميف الزراعية عميياالمحاصيؿ الزراعية لمشاريع أع
 

 :الدراسات األجنبية. 3.5.2
 

Dung (2011) : نينػو ؾىا الخدمة في مقاطعة بػاؤ التعاونيات الزراعية خصائصيا وأدادراسة بعنواف .
لفيتناميػة، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى خصائص الحالية لمتعاونيات الزراعية في مقاطعة باؾ نينػو ا

مػػني  واسػػتخدمت الدراسػػة . تجريبيػػا عمػػى أداء أنشػػطة الخػػدمات الخاصػػة بيػػـ تقيػػيـالو  التعػػرؼوقػػد تػػـ 
بجمػػػع فتمػػػت البيانػػػات ال انويػػػة أمػػػا تػػػـ جمػػػع البيانػػػات مػػػف مصػػػادر أوليػػػة و انويػػػة، الوصػػػفي التحميػػػؿ، و 

أمػػا ، حكوميػػة، والمنشػػوراتوالتقػػارير ال واإلحصػػائيات، وأنشػػطتياالمعمومػػات عػػف المقاطعػػة والتعاونيػػات 
الزراعيػػة فػػي ىػػذه  األسػػرمػػف  ممػػ ال   (240) توزيعيػػا عمػػىب االسػػتبياف فعتمػػدت عمػػى األوليػػةالمصػػادر 
 (12)مػػػع مػػػوظفي التعاونيػػػات الزراعيػػػة  (مجموعػػػة بؤريػػػة) إلػػػى مجموعػػػة تركيػػػز باإلضػػػافة، التعاونيػػػات

 ألداء ـواقتراحػػاتيالخدمػػة ،  أداءقػػوة لمحصػػوؿ عمػػى تقييمػػاتيـ عمػػى نقػػاط ضػػعؼ و مم ػؿ فػػي بػػاؾ نينػػو، 
 .ليػػػػذه الدراسػػػػة ا  الوصػػػػفي والتحمػػػيالت المقارنػػػػة أساسػػػ اإلحصػػػػاء أسػػػاليب اسػػػػتخداـوتػػػـ . خدمػػػػة ؿأفضػػػ

 رأس مػػاؿ  ذات الدراسػػة أف معظػػـ الجمعيػػات التعاونيػػة الزراعػػي فػػي مقاطعػػة بػػاؾ نينػػو  وأظيػػرت نتػػائ 
مقارنػػػػة أراء المػػػػزارعيف عػػػػف مػػػػف خػػػػالؿ  ـوتػػػػ ،المػػػػزارعيف ألسػػػػروتقػػػػدـ الخػػػػدمات متعػػػػددة . جػػػػدا صػػػػغير  

أف التعاونيات لعبت دورا ىاما في توفير الري،  تبيف ،القطاع الخاصبالخدمات التي تقدميا التعاونيات 
صػغير  فػي حػيف كػاف دورىػاالمحاصػيؿ،  متعػددة مػف أصػناؼ مػدادا، وخػدمات واإلرشػادوحقؿ حماية ، 

الصػػػػغر جػػػػدا فػػػػي خػػػػدمات  لحشػػػػرية ، ودور متنػػػػاىيوالمبيػػػػدات ا األسػػػػمدة توريػػػػدو ، األرضفػػػػي إعػػػػداد 
وكانػػت قمػػة مػػف المػػوظفيف المػػؤىميف ونقػػص رأس المػػاؿ فػػي الوقػػت الػػراىف مشػػاكؿ . فئتمػػاواالالتسػػويؽ 

أدت مشػػػاكؿ أداريػػػة وماليػػػة فػػػي التعاونيػػػات  باالضػػػافة لوجػػػود. خطيػػػرة فػػػي معظػػػـ التعاونيػػػات الزراعيػػػة
، وأقػػؿ مػػف شػػيادة %56.5 ال انويػػةات يحممػػوف شػػيادة رؤسػػاء التعاونيػػ وكػػذالؾ أشػػارت إلػػىصػػفيتيا، لت

وأوصػػت الدراسػػة  .فقػػط%  9.7مػػا نسػػبتو فحصػػمت عمػػى فقػػط، أمػػا المرحمػػة الجامعػػة % 31.8  انويػػة
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مكانيػػػة و لمتعاونيػػػة  اإلداريػػػةتحسػػػيف القػػػدرات ب التعاونيػػػات عمػػػى المصػػػادر الماليػػػة، حصػػػوؿ المػػػوظفيف وا 
يف دور التعاونيػػػػات فػػػػي سػػػػسػػػػبيؿ ضػػػػروري لتحتبػػػػاره وذلػػػػؾ باع ف تعزيػػػػز لمخػػػػدمات التسػػػػويؽفضػػػػال عػػػػ
 .المستقبؿ

 
Bello (2005 :)بح ت  الدراسة دور . اونية في التنمية االقتصاديةدور الجمعيات التع دراسة بعنواف

أف تكوف متعاونيات لطرؽ التي يمكف  التعرؼ عمىالجمعيات التعاونية في التنمية االقتصادية، بيدؼ 
واستخدمت الدراسة المني  الوصفي، الذي ينطوي عمى جمع . ع مستداـ التنميةبم ابة وكالء نحو مجتم

الدراسة  وأظيرت نتائ . التعاونية في التنمية االقتصادية تالبيانات ليذا الغرض لوصؼ دور الجمعيا
عاـ حتى اآف كانت وسيمة فعالة لمناس لبسط سيطرتيا عمى ما  160أف التعاونيات منذ أك ر مف 

سبؿ العيش، ألنيا تمعب دورا متزايد األىمية في تسييؿ خمؽ فرص العمؿ، والنمو لدييـ مف 
تكوف الجمعيات التعاونية فعالة وناجحة تحقيؽ لالدراسة  وأوصت. االقتصادي والتنمية االجتماعية

تعزيز السالمة لمجمعية وتحسيف القدرة لخدمة أعضائيا بشكؿ سميـ، وأف : ىدفيف ميميف متصميف ىما
 .التعاونية قابمة لمحياة اقتصاديا، مف خالؿ المشاريع المبتكرة والتنافسيةتبقى 

 
Sizya (2001 :) ىػدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ . تنزانيػا دور التعاونيات في الحد مف الفقردراسة بعنواف

كمسػػاىمة فػػي النقػػاش حػػوؿ دور  دراسػػةأعػػدت ىػػذه العمػػى دور التعاونيػػات فػػي الحػػد مػػف الفقػػر ، حيػػث 
واسػتخدمت الدراسػة . يات في الحد مف الفقػر بمناسػبة االحتفػاؿ بػاليـو الػدولي لمقضػاء عمػى الفقػرالتعاون

 .التنميػػة التعاونيػػة فػػي تنزانيػػامػػع التعاونيػػات و  تجربػػة الباحػػث سػػتند عمػػى المو المػػني  التػػاريخي المعتمػػد 
سػتعمار شػكمت جػزءا  أّف الجمعيػات التعاونيػة مػا بعػد االإلييػا خمصػت الدراسػة  التػي النتػائ  أىػـ ومػف

أ مبيػة المجتمعػات  تنميػة  التػي تيػدؼ إلػىاإلفريقيػة الناميػة ليذه الػدوؿ  مف استراتيجيات التنمية رئيسا  
لتحقيػػؽ المحػػدودة لممجتمػػع سػػائؿ الو و لتجميػػع المػػوارد  تقػػدـ نمػػوذجبالتعاونيػػات  وأيضػػا سػػاىمت. الريفيػػة
شػاممة عمػى دور التعاونيػات عامػة ت إلعطاء  نظػرة محاوالال قمة ، باإلضافة بينت إلى ذلؾ إلى التنمية

في  إلنجازات التعاونيات مفصال   تحميال  باإلضافة إلعطائيا .الجيود المبذولة لمكافحة الفقرو في البالد 
وفػػتح . وأوصػػت الدراسػػة عمػػى أف يػػتـ تحديػػد نشػػاطات الجمعيػػات مػػف خػػالؿ احتياجػػات المجتمػػع .تنزانيػػا

 .لمبذولة لمكافحة الفقرآفاؽ لدراسات لبحث الجيود ا
  

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة. 4.5.2
 

أمػػا ىػػذه الدراسػػة السػػابقة، يالحػػظ أنيػػا تنوعػػت مػػف حيػػث الموضػػوعات،  تمػػف خػػالؿ اسػػتعراض الدراسػػا
 في التنمية االقتصادية في جنوب الضفة  التعاونية الزراعيةدور الجمعيات جانبا  جديدا  تم ؿ بتناولت 
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منيػا مػف بحػث جوانػب محػددة مػف الجمعيػات التعاونيػة فتناولػت الدراسػات السػابقة  حيف أففي الغربية، 
الجانب ومنيا مف تناوؿ القتصادية، مساىمتيا في التنمية الريفية وا ومنيا بحث جانب الجانب القانوني،

ة، جانػػب العالقػػات االجتماعيػػومنيػػا مػػف تنػػاوؿ جانػػب سػػبؿ تطػػوير الجمعيػػات، إضػػافة إلػػى التسػػويقي، 
، وجانب فيما تناوؿ البعض اآخر مصادر التمويؿ التعاونيالتاميف الزراعي، بعضيا اآخر بحث في و 

تبػيف مػف تحميػؿ الجوانػب التػي تناولتيػا الدراسػات السػابقة يتبػيف أىميػة الجانػب تقويـ كفاءة الجمعيات، و 
 ت، كمػػػا تبينػػػاالقتصػػػادية فػػػي التنميػػػة التعاونيػػػة الزراعيػػػةالحاليػػػة دور الجمعيػػػات الػػػذي  طتػػػو الدراسػػػة 

المجاالت التي يجب تغطيتيا مف أبحاث مستقبمية لمبحث في جوانػب أخػر  ذات أىميػة الحالية الدراسة 
لتعزيػػػز دورىػػػا  التعاونيػػػة الزراعيػػػةدراسػػػة البعػػػد االجتمػػػاعي لمجمعيػػػات مجػػػاؿ  منيػػػافػػػي العمػػػؿ التعػػػاوني 

فػي جنػوب الضػفة الغربيػة، ودراسػة قمػة الػدعـ  ةالتعاونيػة الزراعيػالتنموي، ودراسػة قمػة أعػداد الجمعيػات 
 .لممناطؽ الجنوبية مف الضفة الغربية التعاونية الزراعيةالموجية لمجمعيات 

 
 :ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة. 5.5.2

 
ع الجمعيات موضو  طرح في الخصوصية إلى ترتكز كونيا السابقة، الدراسات عف الدراسة ىذه يميز ما

 عمـ حسب-ية الغرب الضفةجنوب  في مف الدراسات القميمة كونياو  ،في جنوب الضفة الغربية التعاونية
ى دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية االقتصادية في جنوب عم الضوء تسمط التي -الباحث

 فياونية ة لمجمعيات التعوفائد نفع ذات الدراسة ىذه تكوف باف الباحث يامؿ ىنا ومف ،الضفة الغربية
 وزارات مف فييا بما العاـ القطاع مؤسسات وكذلؾ ،دارات وأعضاءإ مف الفمسطينية األراضي

 .ع الجمعيات التعاونية الزراعيةموضو  حوؿ الجدد والباح يف الفمسطينية، والجامعات ومديريات،
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 الفصل الثالث
 ___________________________________________________

جمنيج   راءات الدراسةوا 
 

 تمييد  1.3
 

جراءات الدراسة، ومجتمع الدراسػة، وحػدود ومحػددات الدراسػة،  عمى يحتوي ىذا الفصؿ وصؼ لمني  وا 
واألداتيف المستخدمتيف في الدراسة، وكيفية جمع البيانات، وصدقيا و باتيا، والمعالجة اإلحصػائية التػي 

 .استخدمت في تحميؿ نتائجيا
 
جر  2.3   اءات الدراسة منيجية وا 
 

، وتػػـ جمػػػع البيانػػات باالعتمػػػاد عمػػى االسػػػتبياف "الدراسػػة المسػػػحية"  اعتمػػدت الدراسػػػة المػػني  الوصػػػفي
متخصصػيف فػي العمػؿ ، ومقابمػة بؤريػة مػع حسب وجية نظر إدارات الجمعيػات التعاونيػة بشكؿ رئيسي

القػة ة إلػى األدبيػات ذات الععامة مف الجمعيات التعاونيػة الزراعيػة، باإلضػاف ىيئاتأعضاء و التعاوني 
 :، وفيما يمي توضيح آلية العمؿ عمى المنيجية خالؿ الدراسةبموضوع الدراسة بشكؿ مساند

 
 تػػـ جمػػع المعمومػػات حػػوؿ اإلطػػار النظػػري لمدراسػػة والدراسػػات : اإلطػػار النظػػري والدراسػػات السػػابقة

ائؿ ماجستير ودكتوراه وأبحاث سابقة باالستناد إلى مراجعة األدبيات، مف كتب ودراسات بح ية ورس
 .جامعية وأوراؽ بح ية

 والمقابمة البؤرية، تـ مراجعة األدبيات ذات العالقة، ( االستبياف)عداد األداة إ راض أل: أداة الدراسة
إضافة إلى مجموعة مف المقابالت االستطالعية مع مجموعػة مػف أعضػاء مجمػس اإلدارة وأعضػاء 
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التعػاوف  تإدار  يات العامة في محافظة بيػت لحػـ والخميػؿ ومػدير العامة لبعض الجمعي اتمف الييئ
 . ب عمؿ بيت لحـ، والخميؿ، ودور، ويطا، وبعض الخبراء في مجاؿ التعاوفاتفي مك

 قبؿ البدء بجمع البيانػات، تػـ التاكػد مػف صػدؽ و بػات األداة بعػد إعػدادىا، بعرضػيا : جمع البيانات
المجػػػاؿ التعػػػاوني لمتاكػػػد مػػػف  بػػػات الدراسػػػة وأظيػػػرت عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف، والخبػػػراء فػػػي 

 .النتائ  صالحية االستمارة لمتوزيع
 مقابمػة  التعاونيػة الزراعيػةعامػة مػف الجمعيػات  اتقاـ الباحث بمقابمة عدد مف الخبراء وأعضاء ىيئ

بعػػد أف تػػـ التنسػػيؽ مػػع رئػػيس جمعيػػة التسػػويؽ والتصػػنيع الزراعػػي  "FOCUS GROUP"بؤريػػة 
حمحوؿ لدعوتيـ، وقد تمت المقابمة البؤرية بشكؿ حيوي ومنظـ  إرشاد زراعةد ميندسي حأحمحوؿ و 

وسمس، وتـ عقدىا في قاعة بمدية حمحوؿ لوقوعيا في وسط منطقة الدراسة، وساعد الباحث مرافػؽ 
دراجيا في الدراسة  .لو في تدويف المقاء والنقاط التي تـ االتفاؽ عمييا مف قبؿ المجموعة البؤرية وا 

 تػـ  وبعػد ذلػؾ. بعد جمع بيانات الدراسة، تمت مراجعتيا تمييػدا  إلدخاليػا لمحاسػوب: تحميؿ البيانات
اإلجابة  باعطاءإدخاليا لمحاسوب بإعطائيا أرقاما  معينة، أي بتحويؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية، 

. درجػة واحػدةدرجػات، قميػؿ درجتػيف، وقميػؿ جػدا   3درجػات، متوسػط  4درجات، كبير  5كبير جدا  
معامػػػػؿ  ،وقػػػد تمػػػػت المعالجػػػػة اإلحصػػػػائية الالزمػػػػة لمبيانػػػات، باسػػػػتخراج األعػػػػداد، والنسػػػػب المئويػػػػة

-Cronbach)معامػػؿ ال بػػات كرونبػػاخ ألفػػا ، و (  (Pearson Correlationبيرسذذ  االرتبػػاط 
Alpha) وباستخداـ برنام  الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ،SPSS. 

 راض عرض البيانػات تػـ االسػتعانة ببرنػام   أل: عرض البيانات(Excel) إلعػداد وسػائؿ عػرض ،
 .البيانات المختمفة مف جداوؿ وأشكاؿ

 عمييػػػا التوصػػػيات نيػػػت باالسػػػتناد إلػػػى نتػػػائ  الدراسػػػة تػػػـ اسػػػتخالص االسػػػتنتاجات والتػػػي بػػػدورىا ب
 .والمقترحات

 
 حدود الدراسة 3.3

 
 :عية والمكانية والبشرية والزمنيةحددت ىذه الدراسة بمجموعة مف الحدود الموضو  

 
 العاممػة  الجمعيػات التعاونيػة الزراعيػة دور اقتصر موضوع الدراسة عمى دراسة: الحدود الموضوعية

 31/4/2012حتى  التنمية االقتصادية في جنوب الضفة الغربية في حسب سجالت دوائر التعاوف
 .(1:1)جمعية تعاونية زراعية مبينة في ممحؽ  51والبالغة 

 وشػػير حزيػػراف مػػف العػػاـ  2011أيمػػوؿ فػػي الفتػػرة الواقعػػة مػػا بػػيف لدراسػػة أجريػػت ا: الحػػدود الزمنيػػة
 . ؿ البيانات وعرض النتائ  لمدراسةتـ جمع وتحمي ـ وىي الفترة التي2012
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 محافظػػة الخميػػؿ ) جنػػوب الضػػفة الغربيػػة الجمعيػػات التعاونيػػة الزراعيػػة العاممػػة فػػي :المكانيػػة الحػػدود
الجيػػػاز )كمنطقػػػة جغرافيػػػة حسػػػب التقسػػػيمات اإلداريػػػة لألراضػػػي الفمسػػػطينية ( لحػػػـ يػػػتومحافظػػػة ب

 .(2012المركزي لإلحصائي الفمسطيني، 
 المبحو ػػػػة،  العاممػػػػةالجمعيػػػات التعاونيػػػػة الزراعيػػػػة  إداراتاشػػػػتممت الدراسػػػػة عمػػػػى : الحػػػدود البشػػػػرية

   . ومجموعة مف الخبراء، وعدد مف أعضاء ىيئات عامة
 
 ل والمعيقات المشاك 4.3
 

 :قات أ ناء الدراسة تم مت فيما يمييواجو الباحث بعض المشاكؿ والمع
 

  انتشار الجمعيات التعاونية الزراعية في مناطؽ مختمفة مف محافظة بيت لحـ ومحافظة الخميؿ
 .فيما بينيا األمر الذي احتاج إلى بذؿ الك ير مف الجيد والوقت لكوف الباحث يعمؿ منفردا  

 ممػػا اسػػتدعى الحصػػوؿ  بالدراسػػةحصػػوؿ عمػػى المراجػػع والدراسػػات الحدي ػػة المتعمقػػة صػػعوبة ال
 .عمى بعض المراجع والدارسات مف الجامعات العربية المجاورة

 صعوبة الحصوؿ عمى بعض البيانات والمعمومات لعدـ توفرىا. 
 تػػاج أل مػػب الجمعيػات ممػػا اح ةمسػتقم اف  صػعوبة االتصػػاؿ مػع الجمعيػػات وذلػؾ لعػػدـ وجػود مبػػ

 .إلى الك ير مف الوقت والجيد لموصوؿ إلييـ
 

 أداة الدراسة  5.3
 

 :لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ أداتيف لمدراسة وفيما يمي توضيح ليما
 

 :ستبانةاال. 1.5.3
 
، (1.3ممحػؽ )التعاونيػة الزراعيػة راض الدراسة تـ تصميـ استبياف مخصص إلدارات الجمعيػات أل

محػػاور  :عػػف المسػػتجيب والجمعيػػة، والقسػػـ ال ػػاني تعريفيػػةسػػميف، القسػػـ األوؿ بيانػػات قمكػػوف مػػف 
يبػػػيف أقسػػػاـ ، (1.3) جػػػدوؿو ويحتػػػوي كػػػؿ محػػػور عمػػػى مجموعػػػة مػػػف الفقػػػرات  رئيسػػػية،الدراسػػػة ال

 .ومحاور وأعداد فقرات االستبانة
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 :مقاييس األداة  1.1.5.3
 

ا وذلؾ تمييدا إلدخاليا لمحاسوب، وقد تمت ىذه العمميػة بعد جمع بيانات الدراسة، قاـ الباحث بمراجعتي
ى بإعطائيػػا أرقامػػا  معينػػة، أي بتحويػػؿ اإلجابػػات المفظيػػة إلػػى رقميػػة، ولقػػد اعتمػػد فػػي تصػػميـ األداة عمػػ

جنػػوب  فػػيفػػي التنميػػة االقتصػػادية  التعاونيػػة الزراعيػػةخماسػػي لقيػػاس دور الجمعيػػات ليكػػرت ال مقيػػاس
 3)، متوسػػػػط (درجػػػػات 4) كبيػػػػر، (درجػػػػات 5) جػػػػدا   كبيػػػػريػػػػت اإلجابػػػػة الضػػػػفة الغربيػػػػة، بحيػػػػث أعط

 وبعػػػػد ذلػػػػؾ تػػػػـ حسػػػػاب المتوسػػػػط الحسػػػػابي ،(درجػػػػة واحػػػػدة)جػػػػدا   وقميػػػػؿ، (درجػػػػات 2) قميػػػػؿ، (درجػػػػات
 .(2.3) كما في الجدوؿ بناء  عميو، موضحوذلؾ لتحديد االتجاه ( المتوسط المرجح)
 

 .انةأقساـ ومحاور وأعداد فقرات االستب :1.3جدوؿ
 

 الفقرات انةمحاور االستب
 :القسـ األوؿ

 معمومات شخصية. 
 معمومات عف الجمعية التعاونية. 

 
5 
2 

 : ال انيالقسـ 
فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػع واقعيػػا مػػف حيػػث  التعاونيػػة الزراعيػػةتطػػابؽ أىػػداؼ الجمعيػػة : المحػػور األوؿ

 األىداؼ االقتصادية

 
 
32 

  .تواجو الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية االقتصاديةالتي المعيقات : المحور ال اني
26 

فػي  التعاونيػة الزراعيػةالوسائؿ الكفيمػة التػي يمكػف أف تسػيـ فػي تحسػيف دور الجمعيػات : المحور ال الث
 .التنمية االقتصادية

 سؤاؿ
 مفتوح 

 
 .(2007-2006بركات،) حسب قيـ المتوسط المرجح لإلجابة االتجاه :2.3جدوؿ

 
 االتجاه المتوسط المرجح

 قميؿ جدا 1.79إلى  1مف 
 قميؿ 2.59إلى  1.80مف 
 متوسط 3.39إلى  2.60مف 
 كبير 4.19إلى  3.40مف 
 كبير جدا   5إلى  4.20مف 
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 :صدق أداة الدراسة  2.1.5.3
 

ف ، وذلػؾ لضػما(2.3ممحؽ )ستبانة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف وقد تـ التحقؽ مف ِصدؽ اال
ضافة ،تعديؿ)ليذه المالحظات  تحقيؽ اليدؼ الذي تـ تصميميا مف أجمو ، وقد كاف األ ر ( وحذؼ ،وا 

 .إلى صيغتيا النيائية ةانووصوؿ االستبلتحقيؽ ىدؼ الدراسة االيجابي في تطوير االستمارة 
 
قيػػاس وأيضػػا تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ المقيػػاس بحسػػاب مصػػفوفة ارتبػػاط المحػػاور مػػع الدرجػػة الكميػػة لمم 

مجػػػاالت  بػػػاطتار بينػػػت النتػػػائ  أف ( (Pearson Correlation بيرسذذذ  باسػػػتخداـ معامػػػؿ االرتبػػػاط 
يشػػير إلػػى  ممػػا، (3.3)كمػػا ىػػي مبينػػة فػػي الجػػدوؿ  ،دالػػة إحصػػائيا   الدراسػػة مػػع الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس

دور  حػػوؿ سػةالمقيػػاس، وأنيػا تشػػترؾ معػا  فػػي قيػاس وجيػػة نظػر مجتمػػع الدرا لفقػراتاالتسػاؽ الػػداخمي 
 .الجمعيات الزراعية في التنمية االقتصادية في جنوب الضفة الغربية

 
 .ارتباط مجاالت الدراسة مع الدرجة الكمية لممقياس باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف: 3.3جدوؿ

 
 الداللة (ر)قيمة  مجاالت الدراسة

 اإلحصائية
االقتصػػادية مػػع واقعيػػا مػػف حيػػث  فػػي التنميػػة التعاونيػػة الزراعيػػةتطػػابؽ أىػػداؼ الجمعيػػة 

 .أىدافيا االقتصادية

 

 .690 .0000 

 0.000 700. .التي تواجو الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية االقتصادية المعيقات
 

 :ثبات أداة الدراسة. 3.1.5.3
 

ات كرونبػاخ تـ التحقؽ مف  بات أداة الدارسة بفحص االتساؽ الداخمي لألداة وذلػؾ بحسػاب معامػؿ ال بػ
وبػػذلؾ تكػػوف أداة ( 0.84)، وقػػد بمغػػت قيمػػة ال بػػات الكميػػة ألداة الدارسػػة (Cronbach Alpha)ألفػػا 

مع  البيانات في وقت  الدارسة تتمتع  بدرجة مرتفعة مف ال بات ، وتدؿ عمى أنو في حالة إجراء عممية جة
يػة، كمػا تػدؿ عمػى مصػداقية و بػات آخر لكانت النتائ  اإلحصائية متقاربػة مػع النتػائ  اإلحصػائية الحال

   .الدراسة وأداِتيا
 

جمعية تعاونية في محافظة بيػت لةِحػـ ( 51) الدراسة أفراد مجتمعوتـ تطبيؽ مقياس الدراسة عمى كامؿ 
 .الكمية، وقيمة ال بات  بات لكؿ مجاالت الدراسةقيمة الالتالي ( 4.3)الجدوؿ  ، ويبيفوالخميؿ
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لمجػاالت الدراسػة وقيمػة ال بػات ( Cronbach Alpha)بات كرونباخ ألفػا نتائ  معامؿ ال : 4.3جدوؿ 
 .الكمية

 

قيمة  مجاالت الدراسة
 الثبات

 0.87 في التنمية االقتصادية مع واقعيا مف حيث األىداؼ االقتصادية التعاونية الزراعيةتطابؽ أىداؼ الجمعية 
 0.84  تنمية االقتصاديةالتي تواجو الجمعيات التعاونية الزراعية في ال المعيقات

 0.84 الكمية الدرجة
 

 :مجتمع الدراسة. 4.1.5.3
 

بيػػػت لحػػػـ والخميػػػؿ  تيفػػػي محػػػافظ التعاونيػػػة الزراعيػػػة الجمعيػػػاتإدارات جميػػػع بتم ػػػؿ مجتمػػػع الدراسػػػة 
 ،والخميػػؿ ،سػػجالت دائػػرة التعػػاوف فػػي مكتػػب عمػػؿ بيػػت لحػػـ ىػػو وارد فػػيكمػػا  ،جمعيػػة( 51) وعػػددىا

 ر شباط وشير حزيراف مف العػاـؿ الفترة التي أجريت فييا الدراسة والواقعة ما بيف شيويطا، خال ،اودور 
جراء بػػػإوىػػػدفت الدراسػػػة ، (1.1)فػػػي ممحػػػؽ  بكشػػػؼ باسػػػماء الجمعيػػػات المبحو ػػػة موضػػػح ذلػػػؾ 2012

وتػػـ اسػػترداد  توزيػػع اسػػتبانة واحػػدة لكػػؿ أدارة جمعيػػة ، مػػف خػػالؿلكامػػؿ مجتمػػع الدراسػػة" دراسػػة مسػػحية"
 .االستمارات الموزعةكافة 

 
 :خصائص مجتمع الدراسة. 5.1.5.3

 
 :فيما ياتي تتناوؿ الدراسة خصائص مجتمع الدراسة

 
 :ينشخصية عن المستجيبالنتائج البيانات لعرض . 1.5.1.5.3

 
 :وقد توزعت النتائ  الشخصية، كما يمي

 
اف  جػػدوؿالمػػف تِضػػح ية ، و (5.3) بحسػػب جػػنس أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة فقػػد توزعػػت كمػػا يوضػػحيا جػػدوؿ

ِمػػػف أفػػػراد المجتمػػػع ُىػػػـ ِمػػػف %84.3فػػػردا تػػػوزع بحسػػػب الجػػػنس إلػػػى ( 51)مجتمػػػع الدراسػػػة تكػػػوف مػػػف 
 .ِمنُيـ إناث% 15.7الذكور، في حيف أف 

 



 

6: 

 . حسب الجنس مجتمع الدراسةتوزيع  :5.3جدوؿ 
 

 % النسبة العدد الجنس
 84.3 43 ذكر
 15.7 8 أن ى

 100 51 المجموع
 

 :التالي( 6.3) الجدوؿ ياكما ُيبيِّنزع إلى عدة فئات الفئة العمرية، فتو حسب مجتمع الدراسة  أما توزيع
 .حسب أعمارىـ أفراد المجتمعتوزيع  :6.3جدوؿ 

 
 

 % النسبة العدد الفئة العمرية
 17.6 9 سنة 26-35
 31.4 16 سنة 36-45
 51.0 26 سنة فاك ر 46

 100 51 المجموع
 

أعمػػاُرىـ % 17.6مػػف توزيػػع مجتمػػع الدراسػػة بنسػػبة ( 6.3)ِمػػف الجػػدوؿ يالحػػظ  ةيػػوبحسػػب الفئػػة العمر 
سػػنة، و  45إلػػى  36أعمػػاُرىـ تتػراوح مػػا بػيف % 31.4سػنة، فػػي حػيف أف  35إلػػى  26تتػراوح مػػا بػيف 

 .ويم موف أ مبية مجتمع الدراسة سنة 46ِمنيـ أكبر ِمف % 51.0
 

 . (7.3)كانت كما في الجدوؿ  ،لدراسةفراد مجتمع األعدد سنوات التعميـ وفيما يخص 
 

 .حسب سنوات التعميـالدراسة ب توزيع مجتمع: 7.3جدوؿ 
 

 % النسبة العدد الفئة العمرية
  31.4 16 فاقؿ  انوية
  31.4 16 متوسط دبمـو

  27.5 14 بكالوريوس
  9.8 5 عميا دراسات
 100 51 المجموع
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وبنسػػػبة الدراسػػػة  مجتمػػػعأف  البيػػػة سػػػنوات التعمػػػيـ  وبحسػػػب (7.3)يسػػػتدؿ مػػػف خػػػالؿ نتػػػائ  الجػػػدوؿ و 
%  27.5، وتالىػا مػا نسػبتولكػؿ منيمػا مػف حممػة  انويػة العامػة ودبمػـو متوسػط%  31.4وصمت إلػى 

ممػا يػدؿ أف  .ممف يحممػوف شػيادات عميػا%  9.8مف حممة درجة البكالوريوس، في حيف أف ما نسبتو 
متمكيػػا المػػؤىالت العمميػػة والشػػيادات، وتمػػؾ تعاونيػػة التطيع النيػػوض بالحركػػة الىنػػاؾ نسػػبة جيػػدة وتسػػ

 (.2004)ودراسة بيومي Dung (2011 )، ودراسة ؽ مع نتائ  خصائص العينة البؤريةالنتيجة تتواف
 

أف  البيػة ( 8.3)يالحػظ مػف خػالؿ الجػدوؿ سػنوات العمػؿ التعػاوني، أما توزيػع مجتمػع الدراسػة حسػب 
 9فػردا، و 28، وبعػدد % 54.9سػنوات بنسػبة  10-4لتعػاوني مػفمجتمع الدراسة يعمموف في القطاع ا

أفػػراد يعممػػوف مػػف  5، ولكػػؿ منيمػػا %17.6سػػنوات فاقػػؿ بنسػػبة  3سػػنة و 15-11أفػػراد يعممػػوف مػػف 
 %. 9.8سنوات بنسبة  11-15
 

 .حسب سنوات العمؿ في العمؿ التعاونيبتوزيع أفراد المجتمع : 8.3جدوؿ 
 

 % النسبة العدد الفئة العمرية
 17.6 9 فاقؿ سنوات3
 54.9 28 سنوات 10 -4

 9.8 5 سنة 11-15
 17.6 9 سنة15 مف أك ر

 100 51 المجموع
 

( 9.3)طبيعة العمؿ في الجمعية التعاونيػة، فقػد تػوزع كمػا فػي الجػدوؿ أما توزيع مجتمع الدراسة حسب 
 :التالي
 
 .حسب طبيعة العمؿ المجتمعتوزيع : 9.3جدوؿ 

 
 %النسبة العدد الجمعية طبيعة العمل في 

  62.7 32 اإلدارة مجمس رئيس
  37.3 19 إدارة مجمس عضو

 100 51 المجموع
 

 ، أف الدراسة شممت حسب طبيعة العمؿوبحسب التوزيع لمجتمع الدراسة ( 9.3)ِمف الجدوؿ نالحظ 
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إدارة  سمجمػػفػػردا  مػػف أعضػػاء  19مػػف مجتمػػع الدراسػػة، تالىػػا % 62.7رئػػيس مجمػػس أدارة بنسػػبة  32
 .مف مجتمع الدراسة 37.3%بنسبة 

 
 :عرض نتائج البيانات التعريفية حول الجمعية الزراعية التعاوني. 2.5.1.5.3

 
 :كما يميالنتائ  التعريفية حوؿ الجمعية الزراعية التعاوني وقد توزعت 

 
( 10.3)الجػدوؿ ، فقد توزعت كمػا فػيلمجمتع الدراسة التعاونية الزراعية بحسب قيمة ممتمكات الجمعية

 :التالي
 
 .توزيع الجمعيات حسب قيمة ممتمكات الجمعية التعاونية: 10.3جدوؿ

 
 %النسبة العدد قيمة ممتمكات الجمعية التعاونية

  76.5 39 ألؼ دينار 100أقؿ مف 
  9.8 5 دينار ألؼ 200 إلى 101مف
  2.0 1 دينار ألؼ 400إلى 301 مف
  3.9 2 دينار ألؼ 500 إلى 401 مف

  7.8 4 دينار ألؼ 501أك ر مف
 100 51 المجموع

 
  ممتمكات الجمعيةأف قيمة  يروف 39أف ، ممتمكات الجمعيةبحسب قيمة و ( 10.3)ِمف الجدوؿ نالحظ 
والتي تم ؿ الغالبية العظمى مف الجمعيات، مما يعزز النتائ  % 76.5ألؼ دينار وبنسبة 100أقؿ مف 

وتالىػػا  ،ةمختمفػػتمويميػػة عميػػو مػػف مصػػادر  وصػػعوبة الحصػػوؿماليػػة التػػي تؤكػػد الضػػعؼ فػػي المػػوارد ال
أشػخاص  4ألػؼ دينػار، وتمػو  200-101يروف أف ممتمكات الجمعية التعاونية تتػراوح مػا بػيف % 9.8

% 3.9، وتالىػػا نسػػبة %7.8دينػػار وبنسػػبة  501أك ػػر مػػف يقيمػػوف قيمػػة ممتمكػػات الجمعيػػة التعاونيػػة 
ألػؼ دينػار، وتالىػا  500-401تمكات الجمعية التعاونية تتراوح مػا بػيف مف أفراد مجتمع الدراسة أف مم

ألػؼ دينػار وتم ػؿ أقػؿ  400 -301أف قيمة ممتمكات الجمعيػة التعاونيػة تتػراوح مػا بػيف % 2ما نسبتو 
 ، وتتوافؽ النتائ  مع نتائ  المجموعة البؤرية بالضعؼ بػرأس المػاؿبحسب قيمة ممتمكات الجمعيةنسبة 
 ة ػػػػعاونيػػػػػػػػػالتات ػػػػػػباف رأس ماؿ الجمعي Dung (2011)ودراسة ؽ مع نتائ  النتيجة تتواف وتمؾ .وقمتو

 .منخفض الزراعية
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يالحػظ ، و (11.3)لجمعية، فقد توزعت كمػا فػي الجػدوؿبحسب نتيجة أعماؿ اأما توزيع مجتمع الدراسة 
تغطػػػي % 58.8جمعيػػػتيـ وبنسػػػبة  يؤكػػػدوف أف الدراسػػػة أف أ مبيػػػة أفػػػراد مجتمػػػع( 11.3)ِمػػػف الجػػػدوؿ 

مف مجتمع الدراسة أف الجمعيػة تحقػؽ الفػائض % 27.5، تالىا ما نسبتو (عجزوال  فائضال )تكاليفيا 
مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة يؤكػػػدوف الخسػػػارة عمػػػى نتيجػػػة عمػػػؿ الجمعيػػػة التعاونيػػػة، % 13.7فػػػي أعماليػػػا، و

وسياسػية  واجتماعيػة اقتصاديةؿ ظروؼ ظ فيويعزو الباحث تمؾ النتائ  أف الجمعيات التعاونية تعمؿ 
 .لتحقيؽ حاجات أعضائيا التنبؤ بشكؿ دقيؽ وواضح ألنشطة الجمعياتمتسببة بصعوبة ب ،صعبة

 
 .أعمالياحسب نتيجة بتوزيع الجمعيات : 11.3الجدوؿ التالي 

 
 %النسبة العدد نتيجة أعمال الجمعية

   27.5 14 فائض
  13.7 7 عجز

  58.8 30 (فائض وال عجزال ) تغطي تكاليفيا 
 100 51 المجموع

 
 : المجموعة البؤرية. 2.6.3

 
في محاولة مف الباحث لمتاكد مف بعض البيانات التي تـ تجميعيا مف خالؿ االستبانة اعتمد عمى عقد 

منتائ  التي توصؿ ليا الباحث مف خػالؿ أداة أو إضافة لجؿ تاكيد أمجموعة بؤرية، كاداة أضافية، مف 
سة السابقة االستبانة، وقد انب قت أسئمة المقابمة مف أىداؼ الدراسة، حيث تػـ التطػرؽ إلػى المحػاور الدرا

تـ اختيػارىـ بالتنسػيؽ مػع رئػيس جمعيػة ( FOCUS GROUP) الرئيسة، تمت المقابمة بشكؿ جماعي
حمحػوؿ،  بقاعػة بمديػة وتػـ إجراؤىػاالتسويؽ والتصنيع الزراعي حمحوؿ وميندس مف دائرة أرشاد حمحػوؿ 

طالعيـ عمػى إبػوبػيف المجموعػة حتػى يضػمف التعػاوف، وقػاـ بينػو  جيدةعالقة  عمى بناءالباحث  عمؿو 
 .موضحا  المشكمة البح ية، وأىدافيا، وأسئمتو، منيا الغرضو  طبيعة الدراسة

 
 وعمػػػؿ ،لالسػػػتجابة بػػػدأ بطػػػرح األسػػػئمة مسػػػتعدةالباحػػػث بػػػاف المجموعػػػة التػػػي تػػػـ مقابمتيػػػا  تحقػػػؽوبعػػػد  
اخػػذ رأي األ مبيػػة بباحػػث بمسػػاعدة مرافػػؽ لػػو بتػػدويف إجابػػات أفػػراد المجموعػػة البؤريػػة بعػػد كػػؿ سػػؤاؿ، ال

لكػي ال يػتـ فقػداف أي بصػورة كتابيػة عمميػة التسػجيؿ  وجػرت، حسب األىمية مف وجية نظػرىـ وتدوينيا
 الممحػؽفػي  عمػى مجموعػة مػف األسػئمة موضػحةمقترحات وأراء لممجموعة البؤرية، وقد احتوت المقابمة 

(3.3.) 
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 تحميؿ خصائص المجموعة البؤرية : 
 

 ة مف الجمعيات التعاونيةعام اتتـ اختيار عينة عشوائية مف الخبراء في المجاؿ التعاوني وأعضاء ىيئ
 : وفيما يمي توزيع أفراد المجموعة البؤرية لتشكيؿ المجموعة البؤرية،

 
 (:12.3)ما يوضحيا الجدوؿ رقـ ، فقد توزعت كأفراد المجموعة البؤرية بحسب الجنس

 
 . حسب الجنس المجموعةتوزيع  12.3رقـ جدوؿ

 
 %النسبة العدد الجنس

 50 11 ذكر
 50 11 ان ى

 100 22 المجموع
 

فردا  ( 11)، وبم  عدد الذكورفردا  ( 22)أف عدد أفراد العينة البؤرية ( 12.3)ِمف الجدوؿ ويتضح 
مف أفراد % 50بنسبة  فردا  ( 11)بم  عدد اإلناث و ة، أفراد المجموعة البؤريمف % 50بنسبة 

 .المجموعة البؤرية
 

( 13.3) فقد توزعت كمػا فػي الجػدوؿ ،الدرجة العممية وفيما يخص توزيع أفراد المجموعة البؤرية حسب
 :التالي

 
 .الدرجة العممية أفراد المجموعة البؤرية بحسبتوزيع  13.3جدوؿ

 
 % النسبة العدد الدرجة العممية

 31.8 7  انوية فاقؿ                   
  9.1   2 دبمـو متوسط  

 45.5 10 بكالوريوس
 13.6 3 دراسات عميا

 100 22 المجموع
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حممػػػػػة الشػػػػػيادة الجامعيػػػػػة السػػػػابؽ أف أ مبيػػػػػة أفػػػػػراد العينػػػػػة مػػػػف  (13.3)نالحػػػػظ مػػػػػف خػػػػػالؿ الجػػػػػدوؿ 
 نسػبيـ ، وبمغػت انويػة فاقػؿ ة العمميػة حممػت الدرجػ، وتالىػا (45.5%) تيـحيث بمغػت نسػببكالوريس، 

حممػة الدرجػة  ، وتميػا(13.6%)بمػ  نسػبيا، دراسات عميػاحممت الدرجة العممية  ، وكما تمتيا%31.8))
 .مف افراد المجموعة البؤرية (9.1 %)بم  نسبيا ، دبمـو متوسطالعممية 

 

( 14.3)مػػػا يوضػػػحيا جػػػدوؿ فقػػػد توزعػػػت ك، الفئػػػة العمريػػػةأمػػػا  توزيػػػع أفػػػراد المجموعػػػة البؤريػػػة حسػػػب 
 : التالي

 
 .حسب الفئة العمريةب أفراد المجموعة البؤريةتوزيع : 14.3جدوؿ

 

 
مف أفراد % 36.4أف المجموعة البؤرية،  ألفرادوبحسب الفئة العمرية ( 14.3)ِمف الجدوؿ  يتبيف لنا

 ،لكؿ منيما سنة فاك ر 46إلى الفئة العمرية  باإلضافةسنة  35-26المجوعة واقعة في الفئة العمرية 
، وفي حيف تيفالواقعة في تمؾ الفئمما يدؿ أف ىناؾ اىتماما  واضحا  بالعمؿ التعاوني لمفئات العمرية 

%  9.1وبنسبة ( سنة 45 – 36) و( سنة فاقؿ 25)أف أقؿ أفراد العينة الذيف وقعت أعمارىـ ما بيف
 . عمى التوالي% 18.2و 
 

 (15.3)كمػا فػي الجػدوؿ تالعمػؿ التعػاوني فقػد توزعػ سػنواتأما  توزيػع أفػراد المجموعػة البؤريػة حسػب 
فػػي ( سػػنوات فاقػػؿ 3) مػػف الفئػػةالمجموعػػة البؤريػػة اد وبحسػػب التوزيػػع أف أ مبيػػة أفػػر مػػف الجػػدوؿ يتبػػيف 
، وىػػػذا يػػػدلؿ عمػػػى حدا ػػػة االنتسػػػاب إلػػػى العمػػػؿ (36.4%)فػػػي العمػػػؿ التعػػػاوني بنسػػػبة  العمػػػؿمجػػػاؿ 

 -4)الفئػة  وتمتيػاالتعاوني وذلؾ يتوافؽ مع سجالت دائرة العمؿ باف أ مبية الجمعيات حدي ة التاسيس، 
 بنسػػػبة( سػػػنة 15أك ػػػر مػػػف )  المجموعػػػة، وكمػػػا تمتيػػػا الفئػػػة مػػػف أفػػػراد( 27.3%) بنسػػػبة( سػػػنوات 10
 .مف أفراد المجموعة (13.6%)بنسبة ( سنة 15 -11)، وتميا الفئة(%22.7)

 

 % النسبة العدد الفئة العمرية
 9.1 2 سنة فاقؿ                 25
 36.4 8 سنة 26-35
 18.2 4 سنة                 36-45
 36.4 8 سنة فاك ر 46

 100 51 المجموع
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 .حسب سنوات العمؿ التعاونيب أفراد المجموعة البؤريةتوزيع  :15.3جدوؿ
 

 % النسبة العدد سنوات العمل التعاوني

 36.4 8 سنوات فاقؿ                 3
 27.3 6 سنوات 10 -4

 13.6 3 سنة     15 -11
 22.7 5 سنة 15أك ر مف 

 100  22 المجموع
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 الفصل الرابع
___________________________________________________ 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا 
 

 مقدمة 1.4
 

ؿ المعمومػػات اسػػة،  وذلػػؾ مػػف خػػاليتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ عرضػػا  ومناقشػػة لمنتػػائ  التػػي توصػػمت إلييػػا الدر 
عرضػػػػا لطػػػػرؽ تحميػػػػؿ البيانػػػػات و  ،االسػػػػتبيافالدراسػػػػة المجموعػػػػة البؤريػػػػة و  اتػػػػيالمجمعػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ أد

 .الدراسة أسئمةاإلحصائية حسب تسمسؿ 
 

 مفتاح التصحيح  1.2
 

ابػػات اسػػتنادا إلػػى قػػيـ المتوسػػطات الحسػػابية لإلجعمػػى مفػػاتيح رئيسػػة،  نتػػائ  الدراسػػةفػػي تحميػػؿ  اعتمػػد
كمػػا فػػي ، مػػف أجػػؿ تسػػييؿ تفسػػير النتػػائ  لفظيػػةرقميػػة إلػػى الاإلجابػػات بتحويػػؿ  وذلػػؾ لتحديػػد االتجػػاه

 :التالي( 1.4) الجدوؿ
 

 :(2007-2006بركات،)حديد اتجاه إجابات مجتمع الدراسةمفاتيح الرئيسة لت: 1.4جدوؿ 

 االتجاه الحسابيالمتوسط 
 قميؿ جدا 1.79إلى  1مف 
 قميؿ 2.59إلى  1.80مف 
 متوسط 3.39إلى  2.60مف 
 كبير 4.19إلى  3.40مف 
 كبير جدا   5إلى  4.20مف 
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 عرض النتائج ومناقشتيا  3.4
 

كػؿ سػؤاؿ حػوؿ  مجتمع الدراسػةإجابات في ىذا الجزء مف الدراسة يعرض الباحث ويحمؿ ويناقش نتائ  
 والتػي تتضػمف سػؤاال   ،لمجموعػة البؤريػةوربطيا مػع نتػائ  الدراسػات السػابقة ونتػائ  ا، مف أسئمة الدراسة

ما الدور الذي تقوـ بو الجمعيات : " فيتم ؿ في سئمة الفرعية، أما السؤاؿ الرئيسومجموعة مف األ ا  رئيس
أمػا األسػئمة الفرعيػة التػي تحقػؽ " فػي التنميػة االقتصػادية فػي جنػوب الضػفة الغربيػة؟  التعاونية الزراعية

 :، فتتم ؿ فيالرئيسالسؤاؿ 
 

  فػػػػي التنميػػػػة االقتصػػػػادية مػػػػف حيػػػػث أىػػػػدافيا  التعاونيػػػػة الزراعيػػػػةمػػػػا واقػػػػع مسػػػػاىمة الجمعيػػػػات
 االقتصادية؟

  في التنمية االقتصادية ؟ التعاونية الزراعيةالتي تواجو الجمعيات المعيقات ما 
   وجيػػػة نظػػػر إدارات مػػػف  التعاونيػػػة الزراعيػػػةلتحسػػػيف دور الجمعيػػػات  الوسػػػائؿ الكفيمػػػةمػػػا ىػػػي

 التعاونية؟ الجمعيات
 

 :في التنمية االقتصادية التعاونية الزراعيةدور الجمعيات . 1.3.4
 

السػػؤاؿ الػػرئيس لمدراسػػة اسػػتخرجت األعػػداد والمتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة  فلإلجابػػة عػػ
 يػػة،فػػي التنميػػة االقتصػػادية فػػي جنػػوب الضػػفة الغرب التعاونيػػة الزراعيػػةلػػدور الجمعيػػات الكميػػة والدرجػػة 

 :التالي (2.4)وذلؾ لجميع مجاالت الدراسة وذلؾ كما ىو موضح في جدوؿ رقـ 
 

 التعاونيةلدور الجمعيات  الكمية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة: 2.4 جدوؿ
 . الدراسةلجميع مجاالت  في التنمية االقتصادية في جنوب الضفة الغربية الزراعية             

 
دراســة حالــة  فــي التنميــة االقتصــادية التعاونيــة الزراعيــةور الجمعيــات د

 جنوب الضفة الغربية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية مػػػع  التعاونيػػػة الزراعيػػػةتطػػػابؽ أىػػػداؼ الجمعيػػػة  
 واقعيا مف حيث األىداؼ االقتصادية

 كبير 410. 3.63

 كبير 420. 3.80 اجو الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية االقتصاديةالتي تو  المعيقات

 كبير 290. 3.72 الدرجة الكمية
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فػػػي التنميػػػة  التعاونيػػػة الزراعيػػػةإلػػػى أف مسػػػتو  دور الجمعيػػػات  (2.4)تشػػػير المعطيػػػات فػػػي الجػػػدوؿ 
سػػابي ليػػذه الدرجػػة حيػػث بمػػ  المتوسػػط الحو جنػػوب الضػػفة الغربيػػة كػػاف بدرجػػة كبيػػرة، فػػي االقتصػػادية 

 .مى الدرجة الكمية لمقياس الدراسةع( 3.72)
 

 :السؤال األول ومناقشتيابعرض النتائج المتعمقة . 1.1.3.4
 

فػي التنميػة االقتصػادية مػف  التعاونيػة الزراعيػةما واقع مساىمة الجمعيػات : " السؤاؿ األوؿ عفلإلجابة 
.  حسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة والدرجػػة الكميػػة، اسػػتخرجت المتوسػػطات ال"حيػػث أىػػدافيا االقتصػػادية؟

 . التالي (3.4)كما ىو موضح في جدوؿ رقـ 
 

الجمعيػػػات  واقػػػع مسػػػاىمة والدرجػػػة الكميػػػة لالمتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة : 3.4جػػػدوؿ 
 .في التنمية االقتصادية مف حيث أىدافيا االقتصادية التعاونية الزراعية

 
في التنمية االقتصادية مع  التعاونية الزراعيةالجمعية تطابق أىداف 

 واقعيا من حيث األىداف االقتصادية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

 كبير 610. 3.52 القضاء عمى االستغالؿ االقتصادي لألفراد
 كبير 0.48 3.94 ترسيخ روح االنتماء إلى الجماعة 

 كبير 0.63 3.51 سعار محاربة الغش والتالعب باأل
 متوسط 0.53 3.31 زيادة اإلنتاج
 كبير 0.63 3.67 حتكارمحاربة اال

 كبير 0.48 3.85 المساىمة في التنمية االقتصادية
 كبير 410. 3.63 الدرجة الكمية

 
فػي التنميػة االقتصػادية  التعاونيػة الزراعيػةأعػاله أف مسػتو  مسػاىمة الجمعيػات  (3.4)يوضح الجدوؿ 

 (3.63)حيػػث بمػػ  المتوسػػط الحسػػابي ليػػذه الدرجػػة  ،حيػػث أىػػدافيا االقتصػػادية كػػاف بدرجػػة كبيػػرمػػف 
 .عف المتوسط الحسابي( 0.41)نحراؼ معياريوبا
  

فػي التنميػة االقتصػادية  التعاونيػة الزراعيػةويالحظ أيضا  أف أىـ ىدؼ اقتصػادي تسػاىـ فيػو الجمعيػات 
،  ػـ أعقبػة (480.)وبػانحراؼ معيػاري( 3.94)سػط حسػابي ىو ترسػيخ روح االنتمػاء إلػى الجماعػة بمتو 

محاربػة   ػـ تػالهُ ، (480.)وبانحراؼ معياري( 3.85)المساىمة في التنمية االقتصادية بمتوسط حسابي 
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القضػػػػاء عمػػػػى االسػػػػتغالؿ  تػػػػاله،  ػػػػـ (630.)وبػػػػانحراؼ معيػػػػاري( 3.67)االحتكػػػػار بمتوسػػػػط حسػػػػابي 
محاربػػػػة الغػػػػش  تػػػػاله،  ػػػػـ (610.)وبػػػػانحراؼ معيػػػػاري (3.52)االقتصػػػػادي لألفػػػػراد بمتوسػػػػط حسػػػػابي 

 وجػػاء فػػي المرتبػػة األخيػػرة، 0.63))وبػػانحراؼ معيػػاري( 3.51)بمتوسػػط حسػػابي .والتالعػػب باألسػػعار 
 (.0.53)وبانحراؼ معياري( 3.31)زيادة اإلنتاج بمتوسط حسابي 

 
 : يندرج عن السؤال الرئيس األول األسئمة الفرعية التالية

 
 في التنمية االقتصادية من حيث  التعاونية الزراعيةا درجة مساىمة الجمعيات م. 1.1.1.3.4

 ؟  القضاء عمى االستغالل االقتصادي للفراداالقتصادي ىدفيا        
 

كمػا .  اسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة والدرجػة الكميػة ،السػؤاؿىذا  عفلإلجابة 
 .التالي (4.4)ىو موضح في جدوؿ رقـ 

 
التعاونيػػة مسػػاىمة الجمعيػػات الكميػػة ل والدرجػػة المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة: 4.4جػػدوؿ

 . القضاء عمى االستغالؿ االقتصادي لألفرادفي التنمية االقتصادية مف حيث  الزراعية
 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  القضاء عمى االستغالل االقتصادي للفراد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 االتجاه

B4 كبيرة جدا 600. 4.59 الجمعية أعضاء بيف التعامؿ  في (الوضوح)الشفافية  يسود 
B2    كبير 960. 3.69 (إنتاجية خطة)إنتاج عمؿ نظاـ وفؽ الجمعية تعمؿ 
B5 متوسط 1.16 3.25 .منافسة باسعار األعضاء منتجات بيع التعاونية الجمعية تتولى 
B1 متوسط 1.16 3.20 .الماؿ رأس وتجميع تراكـ زيادة عمى الجمعية تعمؿ 
B3 مع تعاممو حجـ حسب األعضاءت عمى العائد التعاونية الجمعية توزع 

 .الجمعية
2.92 1.24 

 متوسط

 كبيرة 610. 3.52 الدرجة الكمية
 

لتنميػػػػة فػػػي ا التعاونيػػػة الزراعيػػػػةأف ىنػػػاؾ دورا   كبيػػػػرا  لمجمعيػػػات (4.4)معطيػػػػات الجػػػدوؿ مػػػف نالحػػػظ 
الدراسػػة،  مجتمػػعالقضػػاء عمػػى االسػػتغالؿ االقتصػػادي لألفػػراد حسػػب وجيػػة نظػػر  االقتصػػادية مػػف حيػػث

وقػػػػػػػػد كانػػػػػػػػت درجػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػدؼ االقتصػػػػػػػػادي كبيػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي الدرجػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػة حيػػػػػػػػث بمػػػػػػػػ  المتوسػػػػػػػػط 
 .عف الوسط الحسابي (610.)وانحراؼ معياري(3.52)الحسابي
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مفقرات المرتبة مف المتوسط الحسابي األعمى إلى األدنى، وىذا يتضح مف خالؿ المتوسطات الحسابية ل
في التنميػة  التعاونية الزراعيةكبير لمجمعيات  كاف ىناؾ دوربحيث كمما ارتفع المتوسط الحسابي لمفقرة 

 ، أف فقػرة يسػودبالقضػاء عمػى االسػتغالؿ االقتصػادي لألفػرادخالؿ اليدؼ االقتصػادي  االقتصادية مف
الجمعيػػة جػػاءت فػػي المرتبػػة األولػػى بمتوسػػط حسػػابي  أعضػػاء بػػيف التعامػػؿ يفػػ (الوضػػوح)الشػػفافية 

 عمػى العائػد التعاونيػة الجمعيػة خيػرة جػاءت فقػرة تػوزعدرجػة كبيػرة جػدا ، وفػي المرتبػة األوب( 4.59)
 (.2.92)بمتوسط حسابي  الجمعية مع تعاممو حجـ حسبب األعضاءت

 
دراؾ إلػػػى و  الكميػػػة لميػػػدؼ ويعػػزو الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة الجمعيػػػات التعاونيػػػة فػػػي فمسػػػطيف إدارات عػػػي وا 

لتعزيػػػز ال قػػػة وتقويتيػػػا لاللتفػػػاؼ حػػػوؿ الجمعيػػػة  ،ألىميػػػة الشػػػفافية فػػػي التعامػػػؿ بػػػيف أعضػػػاء الجمعيػػػة
وأيضػا تعمػؿ الجمعيػات التعاونيػة وفػؽ خطػة إنتاجيػة فػي العمػؿ . التعاونية ودعميا والتعاوف مع إدارتيػا

وعػػدـ تػػرؾ األمػػر بطريقػػة  يػػر ممنيجػػة، وتعمػػؿ الجمعيػػات  نيػػة الزراعيػػةالتعاو اإلنتػػاجي داخػػؿ الجمعيػػة 
التعاونية عمى تسويؽ منتجات األعضاء وبدرجة متوسطة مما يدلؿ عمى أف ىنالؾ عػدـ التػزاـ مػف قبػؿ 
األعضػػاء عمػػى تسػػويؽ المنتجػػات مػػف خػػالؿ الجمعيػػات، وتعمػػؿ الجمعيػػات التعاونيػػة عمػػى تجميػػع رأس 

تغالؿ االقتصػػػػادي لألفػػػػراد بدرجػػػػة متوسػػػػطة ممػػػػا يػػػػدلؿ عمػػػػى أف الجمعيػػػػات المػػػػاؿ لمقضػػػػاء عمػػػػى االسػػػػ
عمػى اسػتغالؿ التجػار والسماسػرة لضػعؼ الجمعيػات  سػاعدلدييا ضػعؼ فػي ىػذا الجانػب ممػا  ةالتعاوني

عمػى أعضػائيا  فائض اعماليا عرتبة أف الجمعيات التعاونية توز في جانب رأس الماؿ، وجاء في آخر م
تػػػوزع بدرجػػػة متوسػػػطة ممػػػا يػػػدلؿ عمػػػى ضػػػعؼ فػػػي  التعاونيػػػة الزراعيػػػةجمعيػػػات فجػػػاءت النتيجػػػة أف ال

،  Sizya)وتتوافػػؽ مػػع دراسػػة  ،ؿ ووجػػود خسػػائر لػػد  أنشػػطة الجمعيػػةالمشػػاريع اإلنتاجيػػة المػػدرة لمػػدخ
 .في القضاء عمى االستغالؿ ا  باف لمجمعيات دور ( 2001

 
 فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية مػػػف حيػػػث لزراعيػػػةالتعاونيػػػة الجمعيػػػات أّد  إلػػػى زيػػػادة دور اوجميػػػع مػػػا سػػػبؽ 

فػي التنميػة  ةكبيػر  بدرجػةالدراسػة  مجتمػعالقضاء عمى االستغالؿ االقتصػادي لألفػراد حسػب وجيػة نظػر 
 .غربيةاالقتصادية في جنوب الضفة ال

 
 في التنمية االقتصادية من حيث  التعاونية الزراعيةما درجة مساىمة الجمعيات . 2.1.1.3.4

 ؟  ترسيخ روح االنتماء إلى الجماعةاالقتصادي ا ىدفي       
 

كمػػا  ،حرافػػات المعياريػػة والدرجػػة الكميػػةاسػػتخرجت المتوسػػطات الحسػػابية واالن ،السػػؤاؿىػػذا  فلإلجابػػة عػػ
 (.5.4)ىو موضح في جدوؿ رقـ 
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 يةالتعاون مساىمة الجمعياتالكمية ل والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 5.4جدوؿ
 .ترسيخ روح االنتماء إلى الجماعةفي التنمية االقتصادية مف حيث  الزراعية            

 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  ترسيخ روح االنتماء إلى الجماعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

B6 اكبيرة جد 920. 4.24 .األعضاء بيف التعامؿ في واألنانية الفردية النزعة مف الجمعية تحد 
B8 أدارة قبػؿ مػف ليػا مخطػط بطريقػة اإلنتػاج مسػتمزمات شػراء يػتـ 

 .الجمعية
4.18 .650 

 كبيرة

B7 كبير 850. 4.10 .اإلنتاجية العممية لزيادة األعضاء جميع جيود الجمعية تحشد 
B9 كبيرة 800. 3.73 .اإلدارة قبؿ مف المقرة بالخطط الجمعية أعضاء يمتـز 
B10 إلدارتيػا الػوظيفي األمػف تحقيػؽ فػي ليػا لجمعيػةا أفػراد انتمػاء يسػيـ 

 .وأعضائيا
3.51 .920 

 كبيرة

 كبيرة 480. 3.94 الدرجة الكمية
 

فػػػي  التعاونيػػػة الزراعيػػػةنالحػػػظ أف ىنػػػاؾ دورا   كبيػػػرا  لمجمعيػػػات ( 5.4)بػػػالنظر إلػػػى معطيػػػات الجػػػدوؿ 
الدراسة، وقد  مجتمع ة نظر التنمية االقتصادية مف حيث ترسيخ روح االنتماء إلى الجماعة حسب وجي

( 3.94) حيػػث بمػػ  المتوسػػط الحسػػابي ،كانػػت درجػػة ىػػذا اليػػدؼ االقتصػػادي كبيػػرة فػػي الدرجػػة الكميػػة
 (.480.) وانحراؼ معياري

 
وىذا يتضح مف خالؿ المتوسطات الحسابية لمفقرات المرتبة مف المتوسط الحسابي األعمى إلى األدنى، 

في التنميػة  التعاونية الزراعيةي لمفقرة كاف ىناؾ دور كبير لمجمعيات بحيث كمما ارتفع المتوسط الحساب
 مػف الجمعيػة االقتصادية مف خالؿ اليدؼ االقتصادي ترسيخ روح االنتماء إلى الجماعة، أف فقرة تحد

( 4.24)األعضػاء جػاءت فػي المرتبػة األولػى بمتوسػط حسػابي  بػيف التعامؿ في واألنانية الفردية النزعة
 أفػػراد انتمػاء ، وفػػي المرتبػػة األخيػػرة جػػاءت فقػرة يسػػيـ(920.)يػػرة جػػدا  وبػػانحراؼ معيػاريوبدرجػة كب
وانحػراؼ ( 3.51)بمتوسػط حسػابي  وأعضػائيا إلدارتيػا الػوظيفي األمػف تحقيػؽ فػي ليػا الجمعيػة
 .وبدرجة كبيرة (0.92)معياري

 
 األعضاء  بيف التعامؿ في نانيةواأل الفردية النزعة مف ويعزو الباحث ىذه النتيجة ألىمية القضاء والحد

وذلؾ لتعزيز ال قة بينيـ وتقميؿ الخالفات الناتجة عف الفردية والعمؿ عمى تقوية العمؿ الجماعية وتبادؿ 
تعمػػؿ عمػػى شػػراء مسػػتمزمات اإلنتػػاج بطريقػػة مخطػػط ليػػا وذلػػؾ لترسػػيخ  وأيضػػا. الخبػػرات بػػيف األعضػػاء

تعمػؿ عمػى حشػد  كمػاائػدة وربطيػا بالعمػؿ الجمػاعي، و العمؿ الجماعي بيف أعضاء الجمعية وتعزيػز الف
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مػف قبػؿ األعضػاء وبدرجػة  ا  جميع جيود األعضاء لزيػادة العمميػة اإلنتاجيػة، ولكػف نػر  أف ىنػاؾ التزامػ
، لممسػػاىمة فػػػي اسػػتقرار الجمعيػػػة وبقائيػػا لتحقيػػػؽ أىػػدافيا التػػػي اجػػري تاسيسػػػيا ةكبيػػرة بػػالخطط المقػػػرر 

 . عمييا
 

 إلػػى الجماعػػةتعمػػؿ عمػػى ترسػػيخ روح االنتمػػاء  التعاونيػػة الزراعيػػةة أف الجمعيػػات الدراسػػ مجتمػػع ويػػر  
ألعضػػاء الجمعيػػات بإعطػػائيـ دورات تدريبيػػة حػػوؿ دة وتوضػػيح مفيػػـو العمػػؿ التعػػاوني مػػف خػػالؿ زيػػا

العمؿ التعاوني ومبادئو، وكما تعمؿ التعاونيات عمػى تعزيػز وتمكػيف دور المػرأة فػي التنميػة االقتصػادية 
راكيا باتخػػػػاذ القػػػػرار فػػػػي الجمعيػػػػات، ودمجيػػػػا فػػػػي العمػػػػؿ التعػػػػاوني والعمميػػػػة اإلنتاجيػػػػة لمجمعيػػػػات بإشػػػػ

، وتعمؿ الجمعية عمى تعزيز العالقػات بػيف األعضػاء مػف خػالؿ عقػد لقػاءات تعػارؼ التعاونية الزراعية
 (. االستبانة)لألعضاء الجدد والقدامى مف فترة إلى أخر  

 
فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية مػػػف حيػػػث  التعاونيػػػة الزراعيػػػةلجمعيػػػات ة دور اأد  إلػػػى زيػػػادوجميػػػع مػػػا سػػػبؽ 

في التنمية االقتصادية  ةكبير  بدرجةالدراسة مجتمع ترسيخ روح االنتماء إلى الجماعة حسب وجية نظر 
 .في جنوب الضفة الغربية

 
 ن حيثفي التنمية االقتصادية م التعاونية الزراعيةما درجة مساىمة الجمعيات . 3.1.1.3.4
 ؟ محاربة الغش والتالعب باألسعارىدفيا االقتصادي        

 
كمػا .  اسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة والدرجػة الكميػة ،السػؤاؿىذا  فلإلجابة ع

 .(6.4)ىو موضح في جدوؿ رقـ 
 

فػػػي  ونيػػػة الزراعيػػػةالتعانالحػػػظ أف ىنػػػاؾ دورا   كبيػػػرا  لمجمعيػػػات ( 6.4)بػػػالنظر إلػػػى معطيػػػات الجػػػدوؿ 
الدراسة، وقد  مجتمع حسب وجية نظر  محاربة الغش والتالعب باألسعار التنمية االقتصادية مف حيث

( 3.51) كانػػػت درجػػػة ىػػػذا اليػػػدؼ االقتصػػػادي كبيػػػرة فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة حيػػػث بمػػػ  المتوسػػػط الحسػػػابي
 (. 0.63) وانحراؼ معياري

 
 رات المرتبة مف المتوسط الحسابي األعمى إلى األدنى، وىذا يتضح مف خالؿ المتوسطات الحسابية لمفق

في التنميػة  التعاونية الزراعيةبحيث كمما ارتفع المتوسط الحسابي لمفقرة كاف ىناؾ دور كبير لمجمعيات 
 المعمومػات االقتصادية مف خالؿ اليدؼ االقتصادي محاربة الغش والتالعػب باألسػعار، أف فقػرة تػوفر

( 3.75)جاءت فػي المرتبػة األولػى بمتوسػط حسػابي .اإلنتاج مستمزمات باسعار يتعمؽ ما في لألعضاء



 

84 

 بيػع عمػى الجمعيػة ، وفػي المرتبػة األخيػرة جػاءت فقػرة تعمػؿ(790.)وبدرجػة كبيػرة وبػانحراؼ معيػاري
 (.1.23)وانحراؼ معياري ( 3.25)جماعي بمتوسط حسابي  بشكؿ منتجاتيا

 
 التعاونية مساىمة الجمعياتالكمية ل والدرجة ت المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافا: 6.4جدوؿ

 والتالعبمحاربة الغش مف حيث ىدفيا االقتصادي  في التنمية االقتصادية الزراعية            
 . باألسعار            

 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  محاربة الغش والتالعب باألسعار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

B15 كبيرة 790. 3.75 .اإلنتاج مستمزمات باسعار يتعمؽ ما في لألعضاء المعمومات رتوف 
B14 األمػور لمتابعػة أعضػائيا لػد  الفنيػة الخبػرات الجمعيػة توظػؼ 

 .المالية
 كبيرة 880. 3.67

B11 التخطػيط بواسػطة األعضػاء قبػؿ مػف المنتجػة الكميػات ضػبط يػتـ 
 .الجمعية أدارة قبؿ مف الممني 

3.45 .850 
 كبيرة

B13 المسػتقبمية باألسػعار يتعمػؽ مػا فػي لألعضػاء المعمومػات تػوفر 
 .الزراعية لممنتجات

3.45 .850 
 كبيرة

B12 متوسطة 1.23 3.25 .جماعي بشكؿ منتجاتيا بيع عمى الجمعية تعمؿ 
 كبيرة 630. 3.51 الدرجة الكمية

 
الفمسطينية أىمية توفير المعمومػات  راضياألفي  ةويعزو الباحث ىذه النتيجة ألدراؾ الجمعيات التعاوني

لألعضػػاء فػػي مػػا يتعمػػؽ باسػػعار مسػػتمزمات اإلنتػػاج لمػػا يتسػػبب بػػو ىػػذا األمػػر مػػف القضػػاء عمػػى الغػػش 
ومحاربػػة التالعػػب باألسػػعار مػػف قبػػؿ أي جيػػة كانػػت، وأيضػػا تعمػػؿ الجمعيػػات عمػػى توظيػػؼ الخبػػرات 

 القػدرات لألعضػاء فػي ىػذا الجانػب، وتعمػؿالفنية لػد  أعضػائيا وبخاصػة فػي الجانػب الماليػة لضػعؼ 
ضػػبط الكميػػات المنتجػػة مػػف قبػػؿ األعضػػاء بواسػػطة التخطػػيط الممػػني  مػػف قبػػؿ إدارة الجمعيػػات  عمػػى
منيػا بػاف عمميػة الضػبط فػي المراحػؿ األولػى مػف العمميػة اإلنتاجيػة يػؤتي  مػاره عمػى أسػعار  ا  وعيوذلؾ 

تسػػعى لػػذلؾ لبضػػائع وتػػدني أسػػعارىا، وباإلضػػافة السػػمع والخػػدمات فػػي مرحمػػة التسػػويؽ وعػػدـ تكػػدس ا
الزراعيػة و بيػع  لممنتجػات المسػتقبمية باألسػعار يتعمػؽ مػايف الجمعيػات إلػى تػوفير المعمومػات لألعضػاء

 . منتجات الجمعية مف خالليا لزيادة قدرتيا عمى المساومة وتحصيؿ أفضؿ سعر ممكف
تعمػػؿ عمػػى محاربػة الغػػش والتالعػػب باألسػػعار  عيػػةالتعاونيػة الزراالدارسػػة أف الجمعيػػات  مجتمػػع ويػر  

فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات  التعاونيػػػة الزراعيػػػةشػػػراؾ أعضػػػاء الجمعيػػػات إباإلضػػػافة إلػػػى مػػػا سػػػبؽ مػػػف خػػػالؿ 
المتعمقة بامور الجمعية، وكما تعمؿ الجمعية عمى توفير المعمومات الدقيقة والصػحيحة ألعضػائيا فيمػا 
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التػػو وأسػػعار المنتجػػات الزراعيػػة فػػي األسػػواؽ المحميػػة، والعمػػؿ يتعمػػؽ باسػػعار مسػػتمزمات اإلنتػػاج ومدخ
 (.االستبانة) باوؿ أيضا عمى اطالع األعضاء عمى اإلنتاج في الجمعية أوال  

 
 فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية مػػػف حيػػػث التعاونيػػػة الزراعيػػػةلجمعيػػػات أد  إلػػػى زيػػػادة دور اوجميػػػع مػػػا سػػػبؽ 

فػػػػي التنميػػػػة  ةكبيػػػػر  بدرجػػػػةالدراسػػػػة  مجتمػػػػع ظػػػػر حسػػػػب وجيػػػػة ن محاربػػػػة الغػػػػش والتالعػػػػب باألسػػػػعار
 .االقتصادية في جنوب الضفة الغربية

 
 في التنمية االقتصادية من حيث  التعاونية الزراعيةما درجة مساىمة الجمعيات . 4.1.1.3.4

 ىدفيا االقتصادي زيادة اإلنتاج ؟        
 

كمػا .  الكميػةحرافػات المعياريػة والدرجػة اسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالن ،السػؤاؿىذا  فلإلجابة ع
 .(7.4) ىو موضح في جدوؿ

 
التعاونيػػة مسػػاىمة الجمعيػػات الكميػػة ل والدرجػػة المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة: 7.4جػػدوؿ

 . في التنمية االقتصادية مف حيث ىدفيا االقتصادي زيادة اإلنتاج الزراعية
 

رقم 
 الفقرة

ط المتوس زيادة اإلنتاج
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

B17 كبيرة 850. 3.90 .اإلنتاج في التنافس في قدرتيا لزيادة نشاطاتيا مف الجمعية تطور 
B18 خػالؿ مػف لألعضػاء اإلنتاجيػة العمميػة مػدخالت الجمعيػة تحسػف 

 790. 3.65 )جديدة لمدخالت عروض أو جديدة مدخالت( استحداث
 كبيرة

B20 كبيرة 910. 3.65 .الزراعي اإلنتاج مجاؿ في حدي ة تقنية وسائؿ الجمعية تدخؿ 
B19 العممية في وتوظيفيا العممية الكفاءات استقطاب عمى الجمعية تعمؿ 

 .اإلنتاجية
3.51 .920 

 كبيرة

B16 كبيرة 960. 3.43 .كبيرة إنتاجية بوحدات الصغيرة اإلنتاجية الوحدات تجمع 
B21 في) لو الدعاية خالؿ مف محميا منتجاتيا تسويؽ عمى الجمعية تعمؿ 

 )اإلذاعة أو الصحؼ، أو التمفزيوف،
1.75 .930 

 قميمة جدا

 متوسطة 530. 3.31 الدرجة الكمية
 

فػػػي  التعاونيػػػة الزراعيػػػةنالحػػػظ أف ىنػػػاؾ دورا   كبيػػػرا  لمجمعيػػػات ( 7.4)بػػػالنظر إلػػػى معطيػػػات الجػػػدوؿ 
الدراسػػة، وقػػد كانػػت درجػػة ىػػذا  مجتمػػع سػػب وجيػػة نظػػر زيػػادة اإلنتػػاج ح التنميػػة االقتصػػادية مػػف حيػػث
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 وانحػراؼ معيػاري( 3.31) فػي الدرجػة الكميػة حيػث بمػ  المتوسػط الحسػابي متوسػطةاليدؼ االقتصادي 
(.530 .) 
 

وىذا يتضح مف خالؿ المتوسطات الحسابية لمفقرات المرتبة مف المتوسط الحسابي األعمى إلى األدنى، 
في التنميػة  التعاونية الزراعيةكبير لمجمعيات  كاف ىناؾ دورالحسابي لمفقرة  بحيث كمما ارتفع المتوسط

 لزيػادة نشػاطاتيا مػف الجمعيػة أف فقرة تطػورو االقتصادية مف خالؿ اليدؼ االقتصادي زيادة اإلنتاج ، 
وبدرجػة كبيػػرة ( 3.90)اإلنتػاج جػػاءت فػي المرتبػة األولػى بمتوسػػط حسػابي  فػي التنػػافس فػي قػدرتيا
 منتجاتيػا تسػويؽ عمػى الجمعيػة ، وفػي المرتبػة األخيػرة جػاءت فقػرة تعمػؿ(850.) اؼ معيػاريوبػانحر 
( 1.75)بمتوسػط حسػابي ) اإلذاعػةو أ الصػحؼ، أو التمفزيػوف، فػي) لػو الدعايػة خػالؿ مػف محميػا

 (.0.93) وانحراؼ معياري
 

مػف خػالؿ  اونيػة الزراعيػةالتعويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أىمية اإلنتاج في دعـ وتطوير الجمعيات 
العمؿ عمى تطوير نشاطات الجمعية وزيادة القدرة الجمعية عمى التنافس في اإلنتاج، وتعمػؿ الجمعيػات 
عمػػػػى زيػػػػادة الجػػػػودة فػػػػي المنتجػػػػات المصػػػػنعة محميػػػػا لمقابمػػػػة المنافسػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ المنتجػػػػات األجنبيػػػػة 

دراكػػ ليػػذا اليػػدؼ تعمػػؿ عمػػى إدخػػاؿ الوسػػائؿ  يػػةالتعاونيػػة الزراعمػػف إدارات الجمعيػػات  ا  والمسػػتوردة، وا 
التقنية إلى العممية اإلنتاجية الزراعية واستقطاب الكفػاءات العمميػة وتوظيفيػا لتطػوير العمميػة اإلنتاجيػة، 
وكما تعمؿ الجمعيات عمى تجميع إمكانيات األعضاء المشتتة مػف الحيػازات والممكيػات لجعميػا حيػازات 

تصػػادي يعػػود بػػالنفع عمػػى الجمعيػػة واألعضػػاء بشػػكؿ خػػاص والمجتمػػع قابمػػة لالسػػت مار وذات مػػردود اق
الدراسة أف الجمعية تعمؿ عمى تسويؽ منتجاتيا محميػا مػف خػالؿ  أفراد مجتمع وأيضا ير  . بشكؿ عاـ

الدعايػػػة لػػػو فػػػي التمفػػػاز، والصػػػحؼ، واإلذاعػػػة، بشػػػكؿ قميػػػؿ جػػػدا ممػػػا قمػػػؿ األمػػػر مػػػف تحقيػػػؽ اليػػػدؼ 
، ويعز  ذلؾ لقمة الػوعي بػاىـ عنصػر مػف عناصػر العمميػة التسػويقية والػذي االقتصادي زيادة اإلنتاجية

يعمػػػؿ عمػػػػى زيػػػػادة اإلنتػػػػاج وزيػػػادة الطمػػػػب عميػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ المسػػػتيمؾ والتجػػػػار والسماسػػػػرة بشػػػػكؿ عػػػػاـ، 
باإلضػػافة أف ىنػػاؾ عػػدـ التػػزاـ مػػف قبػػؿ أعضػػاء الجمعيػػة بالتسػػويؽ مػػف خػػالؿ الجمعيػػة التعاونيػػة وىػػذا 

مػف اليػدؼ االقتصػادي محاربػة الغػش والتالعػب باألسػعار والتػي تبػيف  B12فقػرة رقػـ يتفؽ مع نتيجػة ال
، ونالحػػظ مػػف ربطيمػػا أف انػػو بيػػع منتجػػات الجمعيػػة بشػػكؿ جمػػاعي بالدرجػػة األخيػػرة وبمسػػتو  متوسػػط

ممػػا دفػػع الجمعيػػة لعػػدـ تسػػويؽ المنتجػػات لممنتجػػات إلػػى التسػػويؽ الفػػردي  أعضػػاء الجمعيػػات يتوجيػػوف
 .ة مف خالؿ الطرؽ الدعائية المختمفةوبدرجة كبير 

 
وير  مجتمع الدراسة أف الجمعيات الزراعية تعمؿ عمى زيػادة اإلنتػاج لألعضػاء مػف خػالؿ العمػؿ عمػى 
تقػػػػػػديـ دورات تدريبيػػػػػػة وتوعويػػػػػػة لألعضػػػػػػاء، باإلضػػػػػػافة لتػػػػػػوفير المعػػػػػػدات الحدي ػػػػػػة لحفػػػػػػظ المنتجػػػػػػات 
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فيػػو لزيػػادة فتػػرة صػػالحياتيا و والحفػػاظ عمػػى ( إلػػخ...تنػػؾ جمػػع حميػػب،  الجػػة لحفػػظ الفواكػػو،)الزراعيػػة
عمػى عمميػة تصػنيع األلبػاف لزيػادة الكميػات  التعاونية الزراعيػةجودتيا لحاؿ تسويقيا، وتعمؿ الجمعيات 

المنتجػػػة مػػػف الحميػػػب بفػػػتح أسػػػواؽ جديػػػدة أمػػػاـ المنتجػػػات الزراعيػػػة، وتعمػػػؿ الجمعيػػػات عمػػػى تحسػػػيف 
والسالالت األ ناـ، باإلضافة إلى إنشاء آبار لتجميع مياه اإلمطار، ، (البذور البمدية) السالالت النباتية

تقديـ الخدمات اإلرشادية وتػوفير وسػائؿ نقػؿ مػف الجمعيػة إلػى األسػواؽ المحميػة، وتسػويؽ أنتػاج وأيضا  
األعضػػػػاء مػػػػف خػػػػالؿ العالقػػػػات والسػػػػمعة الحسػػػػنة لمجمعيػػػػة، عقػػػػد والمشػػػػاركة فػػػػي المعػػػػارض المحميػػػػة 

 (.االستبانة) أسواؽ جديدة أماـ منتجات األعضاءواألجنبية لتوفير 
 

زيػادة  في التنمية االقتصادية مف حيػث التعاونية الزراعيةلجمعيات إلى زيادة دور ا أّد وجميع ما سبؽ 
نػػوب الضػػفة فػػي التنميػػة االقتصػػادية فػػي ج ةمتوسػػط درجػػةالدراسػػة ب مجتمػػعاإلنتػػاج حسػػب وجيػػة نظػػر 

 .الغربية في ىذا الجانب
 

 ن حيث في التنمية االقتصادية م التعاونية الزراعيةما درجة مساىمة الجمعيات . 5.1.1.3.4
 حتكار ؟ ىدفيا االقتصادي محاربة اال              

 
كمػا   ،لكميػةاسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة والدرجػة ا ،السػؤاؿىذا  عفلإلجابة 

 .(8.4)ىو موضح في جدوؿ 
 

فػػػي  التعاونيػػػة الزراعيػػػةنالحػػػظ أف ىنػػػاؾ دورا   كبيػػػرا  لمجمعيػػػات ( 8.4)عطيػػػات الجػػػدوؿ بػػػالنظر إلػػػى م
الدراسة، وقػد كانػت درجػة ىػذا مجتمع حتكار حسب وجية نظر محاربة اال التنمية االقتصادية مف حيث

 معيػػاري  وانحػػراؼ( 3.67) اليػػدؼ االقتصػػادي كبيػػرة فػػي الدرجػػة الكميػػة حيػػث بمػػ  المتوسػػط الحسػػابي
(.630 .) 
 

وىذا يتضح مف خالؿ المتوسطات الحسابية لمفقرات المرتبة مف المتوسط الحسابي األعمى إلى األدنى، 
في التنميػة  التعاونية الزراعيةكبير لمجمعيات  كاف ىناؾ دوربحيث كمما ارتفع المتوسط الحسابي لمفقرة 

 قوتيػا خػالؿ مػف الجمعيػة مػؿحتكػار ، أف فقػرة تعخالؿ اليػدؼ االقتصػادي محاربػة اال االقتصادية مف
جاءت في المرتبة األولػى بمتوسػط  )والمضاربات االستغالؿ( مف  لألعضاء الحماية توفير عمى الذاتية

 ، وفػػي المرتبػػة األخيػػرة جػػاءت فقػػرة تعمػػؿ(0.80) وبدرجػػة كبيػػرة وبػػانحراؼ معيػػاري( 3.80)حسػػابي 
وانحراؼ ( 3.45)بمتوسط حسابي  وداءالس السوؽ مف لمحد الرسمية الجيات مع التنسيؽ عمى الجمعية
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ويالحظ أيضا أف جميع الفقرات ليا دور كبير في محاربة االحتكار وزيادة في التنميػة ( 940.) معياري
 .التعاونية الزراعيةاالقتصادية بواسطة الجمعيات 

 
 التعاونيةمساىمة الجمعيات ل والدرجة الكمية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 8.4جدوؿ

 .حتكارف حيث ىدفيا االقتصادي محاربة االفي التنمية االقتصادية م الزراعية            
 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  حتكارمحاربة اال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

B23 لألعضاء الحماية توفير عمى الذاتية قوتيا خالؿ مف الجمعية تعمؿ 
 )والمضاربات االستغالؿ( مف 

 كبيرة 800. 3.80

B26 لالسػتفادة تا  جػدد أعضػاء بقبوليػا أعضائيا قاعدة مف الجمعية توسع 
 .المالية ومواردىـ خبراتيـ مف

3.76 1.06 
 كبيرة

B22 كبيرة 1.02 3.73 .السوؽ في مؤ رة قوة لتشكيؿ أعضائيا تنظيـ عمى الجمعية تعمؿ 
B24 تسػويؽ ؿخػال مػف االحتكػار إلػى السػوؽ تحػوؿ مػف الجمعيػة تقمػؿ 

 .النيائي لممستيمؾ منتجاتيا
3.63 .990 

 كبيرة

B25 السػوؽ مػف لمحػد الرسػمية الجيػات مػع التنسػيؽ عمػى الجمعيػة تعمػؿ 
 .السوداء

 كبيرة 940. 3.45

 كبيرة 630. 3.67 الدرجة الكمية
 

تكػار فػي لػدور محاربػة االحمجتمػع الدراسػة ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلػى درجػة األىميػة التػي يػدركيا 
الحفػػػاظ عمػػػى النزاىػػػة والشػػػفافية فػػػي العمػػػؿ الزراعػػػي فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية وتطػػػوير المجتمػػػع وعػػػدـ 
اسػػػػتغاللو، حيػػػػث تعمػػػػؿ الجمعيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ قواىػػػػا الػػػػذاتي لتػػػػوفير الحمايػػػػة لألفػػػػراد مػػػػف أي اسػػػػتغالؿ 

ف الخبػػرات ومضػػاربات تعػػود عمػػييـ بالخسػػائر، وتعمػػؿ الجمعيػػات عمػػى قبػػوؿ أعضػػاء جػػدد والسػػتفادة مػػ
التػػي يمتمكونيػػػا ومػػواردىـ لتشػػػكيؿ قػػػوة مػػؤ رة فػػػي السػػػوؽ، وتعمػػؿ باإلضػػػافة لػػػذلؾ لمعمػػؿ عمػػػى تسػػػويؽ 
المنتجات لممستيمؾ النيائي، والعمؿ عمى التنسيؽ مع الجيات الرسمية لمتقميؿ مف السوؽ السوداء التي 

 .تنت  عف عممية االحتكار
 

تعمػػؿ عمػػى محاربػػة االحتكػػار مػػف خػػالؿ تػػوفير  الزراعيػػة التعاونيػػةالدراسػػة أف الجمعيػػات  مجتمػػعويػػر  
مػػػػف ( قػػػرض) األعػػػالؼ والحبػػػوب لممػػػزارع وباسػػػػعار منافسػػػة قػػػدر المسػػػتطاع، والحصػػػػوؿ عمػػػى تمويػػػؿ

المؤسسات المحمية وذلؾ لتغطية حاجات أعضاء الجمعية، دعـ األعضاء في أوقات الكساد في السوؽ 
فترات الرواج، وتعمػؿ أيضػا عمػى تشػجيع المنػت  المحمػي،  لمحفاظ عمى قيمة أنتاجيـ لكي يتـ بيعيا في



 

89 

وتعمؿ الجمعيػات باإلضػافة إلػى ذلػؾ عمػى بيػع منتجػات األعضػاء باسػعار منافسػة دوف إلحػاؽ الضػرر 
 (.االستبانة) باألعضاء

 
 فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية مػػػف حيػػػث التعاونيػػػة الزراعيػػػةلجمعيػػػات أّد  إلػػػى زيػػػادة دور اوجميػػػع مػػػا سػػػبؽ 

كبيػػرة فػػي التنميػػة االقتصػػادية فػػي جنػػوب  بدرجػػةالدراسػػة  مجتمػػعحتكػػار حسػػب وجيػػة نظػػر المحاربػػة ا
 .الضفة الغربية في ىذا الجانب

 
 في التنمية االقتصادية من حيث التعاونية الزراعيةما درجة مساىمة الجمعيات . 6.1.1.3.4
 ىدفيا االقتصادي المساىمة في التنمية االقتصادية ؟        

 
كمػا  ،حرافػات المعياريػة والدرجػة الكميػةاسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالن ،السػؤاؿىػذا عمى لإلجابة 

 .يالتال (9.4)ىو موضح في جدوؿ 
 

 في التعاونية الزراعيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مساىمة الجمعيات : 9.4 جدوؿ
 .دي المساىمة في التنمية االقتصاديةالتنمية االقتصادية مف حيث ىدفيا االقتصا            

 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  المساىمة في التنمية االقتصادية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

B32 الغػذائي األمػف لتحقيػؽ الزراعػي اإلنتػاج نوعيػة مػف الجمعيػة تحسػف 
 660. 4.14 لممجتمع

 كبيرة

B27 االقتصػادية انيفالقػو  ووفػؽ ممنيجػة بطريقػة الجمعيػة مشػاريع تػدار 
 السائدة

4.06 .610 
 كبيرة

B30 كبيرة 1.04 3.86 مستمرة بصفة صغيرة مشاريع قامةإ الجمعية تدعـ 
B28 كبيرة 670. 3.84 االقتصادية التنمية لزيادة األعضاء قدرات الجمعية توظؼ 
B31 كبيرة 640. 3.78 الوطنية التنموية والخطط أعضائيا حاجات بيف الجمعية توائـ 
B29  تنفػػذ الجمعيػػة الخطػػط التنمويػػة مػػف حيػػث إعطػػاء الجمعيػػة ألعضػػائيا

 اإليعاز بضبط نشاطيـ االقتصادي بما يتناسب وفقيا
3.45 .700 

 كبيرة

 كبيرة 480. 3.85 الدرجة الكمية
 

فػػػي  التعاونيػػػة الزراعيػػػةنالحػػػظ أف ىنػػػاؾ دورا   كبيػػػرا  لمجمعيػػػات ( 9.4)معطيػػػات الجػػػدوؿ  إلػػػىبػػػالنظر 
الدراسػة، أفػراد مجتمػع المساىمة في التنمية االقتصادية حسب وجية نظػر  االقتصادية مف حيث التنمية



 

8: 

( 3.85) وقد كانت درجة ىذا اليػدؼ االقتصػادي كبيػرة فػي الدرجػة الكميػة حيػث بمػ  المتوسػط الحسػابي
 (. 0.48) وانحراؼ معياري

 
توسط الحسابي األعمى إلى األدنى، وىذا يتضح مف خالؿ المتوسطات الحسابية لمفقرات المرتبة مف الم

في التنميػة  التعاونية الزراعيةكبير لمجمعيات  بحيث كمما ارتفع المتوسط الحسابي لمفقرة كاف ىناؾ دور
 مف الجمعية االقتصادية مف خالؿ اليدؼ االقتصادي المساىمة في التنمية االقتصادية، أف فقرة تحسف

جػاءت فػي المرتبػة األولػى بمتوسػط حسػابي ع، لممجتمػ غػذائيال األمػف لتحقيػؽ الزراعػي اإلنتػاج نوعيػة
تنفػػػذ الجمعيػػػة ، وفػػػي المرتبػػػة األخيػػػرة جػػػاءت فقػػػرة (660.) وبدرجػػػة كبيػػػرة وبػػػانحراؼ معيػػػاري( 4.14)

الخطط التنموية مف حيث إعطػاء الجمعيػة ألعضػائيا اإليعػاز بضػبط نشػاطيـ االقتصػادي بمػا يتناسػب 
ويالحػػظ أيضػػا أف جميػػع الفقػػرات ليػػا دور ( 700.) ؼ معيػػاريوانحػػرا( 3.45)بمتوسػػط حسػػابي وفقيػػا 

لزيػػػػادة التنميػػػػة  التعاونيػػػػة الزراعيػػػػةكبيػػػػر فػػػػي المسػػػػاىمة فػػػػي التنميػػػػة االقتصػػػػادية بواسػػػػطة الجمعيػػػػات 
 .االقتصادية لمبمد

 
درجة األىمية الكبيرة التي تدفع الجمعيات لمعمؿ عمى المساىمة في التنمية لويعزو الباحث ىذه النتيجة 

االقتصػادية مػػف خػالؿ تحسػػيف نوعيػة اإلنتػػاج المحمػػي الػذي يضػػاعؼ قػوة الػػدوؿ بتعزيػز أمنيػػا الغػػذائي، 
دارة المشاريع بطريقػة ممنيجػة ووفػؽ القػوانيف السػائدة، باإلضػافة لعمػؿ الجمعيػات عمػى إقامػة مشػاريع  وا 

مػػف درجػػة الفقػػر صػػغيرة والتػػي تػػدعـ وتعػػزز صػػمود الطبقػػات الفقيػػرة والمحتاجػػة فػػي المجتمػػع ممػػا يقمػػؿ 
الفمسطينية، وتعمؿ الجمعيات عمى االستفادة مف  قدرات األعضاء لموصػوؿ إلػى  األراضيالمرتفعة في 

تنميػػػػة الجمعيػػػػة وتحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة وال قافيػػػػة التػػػػي أسسػػػػت مػػػػف أجميػػػػا وتعمػػػػؿ 
عزيػػػػز صػػػػمود الشػػػػعب الجمعيػػػػات عمػػػػى التوفيػػػػؽ بػػػػيف حاجػػػػات األعضػػػػاء والخطػػػػط التنمويػػػػة الوطنيػػػػة لت

 .الفمسطيني في مواجية االحتالؿ اإلسرائيمي
 

: تسػػيـ فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف خػػالؿ التعاونيػػة الزراعيػػةالدراسػػة أف الجمعيػػات  مجتمػػعىػػذا ويػػر  
تػػوفير المحػػـو الحمػػراء والبيضػػاء فػػي أوقػػات الػػذروة أو المواسػػـ التػػي يشػػح فييػػا تمػػؾ السػػمع معػػززة األمػػف 

د، وكمػػا تعمػػؿ الجمعيػػات عمػػى النيػػوض بػػالمزارع وتػػوفير متطمباتػػو وحاجاتػػو، وتطػػوير الغػػذائي فػػي البمػػ
 األراضي، وتوزيع أ ناـ لمعائالت المستورة لتقميؿ مف حدة الفقر في (المصنعة محميا) المنتجات اليدوية

ميائيػػة الفمسػطينية، وتعمػؿ الجمعيػػات فػي مجػاؿ التوعيػػة البيئيػة مػف خػػالؿ الحػد مػف اسػػتخداـ المػواد الكي
نشػػاء البينيػػة إعمػى دعػػـ  التعاونيػػة الزراعيػػةالمضػرة باإلنسػػاف والبيئػػة عمػى حػػد سػػواء، وتعمػػؿ الجمعيػات 

 (.االستبانة) (إلخ..أنشاء آبار، تعبيد وشؽ طرؽ زراعية،)التحتية لمقطاع الزراعي م ؿ 
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 تصػػػادية مػػػف حيػػػثفػػػي التنميػػػة االق التعاونيػػػة الزراعيػػػةلجمعيػػػات أّد  إلػػػى زيػػػادة دور اوجميػػػع مػػػا سػػػبؽ 
فػي التنميػة االقتصػادية  ةكبير  بدرجةالدراسة مجتمع المساىمة في التنمية االقتصادية حسب وجية نظر 

فػػي  ا  بػػاف لمجمعيػػات دور Bello (2005 )، وتمػػؾ النتيجػػة تتوافػػؽ مػػع دراسػػة بيػػةفػػي جنػػوب الضػػفة الغر 
 .خمؽ فرص العمؿ، والنمو االقتصادي، والتنمية االجتماعية

 
 :السؤال الثاني ومناقشتيابعرض النتائج المتعمقة  .2.1.3.4

 
فػػػػي التنميػػػػة  التعاونيػػػػة الزراعيػػػػةمػػػػا المعيقػػػػات التػػػػي تواجػػػػو الجمعيػػػػات : "السػػػػؤاؿ ال ػػػػاني فلإلجابػػػػة عػػػػ
كمػا ىػو موضػح  ،حرافػات المعياريػة والدرجػة الكميػة، استخرجت المتوسطات الحسػابية واالن"؟االقتصادية
 .(10.4)في جدوؿ 

 
 التي  والدرجة الكمية، لممشاكؿ والمعيقات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :10.4جدوؿ 

 .في التنمية االقتصادية التعاونية الزراعيةالجمعيات تواجو               
 

 المعيقات التي تواجو الجمعيات التعاونية الزراعية
 في التنمية االقتصادية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

 االتجاه

 كبير 620. 4.03 المعيقات بسبب االحتالؿ اإلسرائيمي
 كبيرة جدا 470. 4.37 المعيقات ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية

 متوسط 0.63 3.14 المعيقات الفنية واإلدارية
 كبير 0.61 3.91 المعيقات ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي

 كبير 0.65 3.41 المعيقات المالية
 كبير 0.66 3.92 المعيقات المؤسسية والتشريعية

 كبير 420. 3.80 الدرجة الكمية
 
التي تواجو الجمعيات التعاونيػة الزراعيػة فػي التنميػة  المعيقاتأف مستو   (10.4)الحظ مف الجدوؿ وي

 معيػػارينحراؼ اوبػػ( 3.80)  ط الحسػػابي ليػػذه الدرجػػةاالقتصػػادية كػػاف بدرجػػة كبيػػرة، حيػػث بمػػ  المتوسػػ
فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية ىػػػي  التعاونيػػػة الزراعيػػػةالتػػػي تواجػػػو الجمعيػػػات  المعيقػػػات، واف أىػػػـ (0.42)

( 0.47) نحراؼ معيػارياوبػ( 4.37) ذات العالقة بػالموارد الطبيعيػة والبيئيػة بمتوسػط حسػابيالمعيقات 
لبيئيػة لممػا ليػذه العناصػر مػف والمتعمقػة بػالموارد الطبيعيػة واالمعيقػات مما يعطي أىميػة كبيػر جػدا  ليػذه 

بسػػػبب المعيقػػػات  تالىػػػا،  ػػػـ التعاونيػػػة الزراعيػػػةتػػػا ير كبيػػػر و يػػػر مسػػػيطر عميػػػو مػػػف قبػػػؿ الجمعيػػػات 
 تمتيػاومف  ػـ  وبدرجة كبيرة، (620.) نحراؼ معيارياوب( 4.03)االحتالؿ اإلسرائيمي بمتوسط حسابي 



 

92 

 تمتيػػا،  ومػػف  ػػـ (660.)نحراؼ معيػػاري وبػػا( 3.92)المؤسسػػية والتشػػريعية بمتوسػػط حسػػابي المعيقػػات 
وتقمؿ مف التنمية االقتصادية بمتوسط حسابي  التعاونية الزراعيةالمعيقات المالية التي تواجو الجمعيات 

مػػػاـ الجمعيػػػات التعاونيػػػة فػػػي التنميػػػة أ، وباقػػػؿ عػػػائؽ يقػػػؼ (650.)نحراؼ معيػػػاري قػػػدرة اوبػػػ( 3.41)
الفنية واإلداريػة وبدرجػة متوسػطة وبمتوسػط حسػابي معيقات الاالقتصادية في جنوب الضفة الغربية ىي 

 (.630.)وانحراؼ معياري ( 3.14)
 
 : يندرج عن السؤال الرئيس الثاني األسئمة الفرعية التاليةو  
 

 في التنمية االقتصادية  التعاونية الزراعيةالتي تواجو الجمعيات المعيقات ما مستوى . 1.2.1.3.4
 بسبب االحتالل اإلسرائيمي ؟المعيقات من جانب                

 
كمػا  ،جػة الكميػةاسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة والدر ، السػؤاؿىذا  فلإلجابة ع 

 .(11.4) ىو موضح في جدوؿ
 

 التيالمعيقات لمستو  والدرجة الكمية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 11.4جدوؿ
 بسببالمعيقات في التنمية االقتصادية مف جانب  التعاونية الزراعيةتواجو الجمعيات               
 .االحتالؿ اإلسرائيمي              

 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  المعيقات بسبب االحتالل اإلسرائيمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

C5 سػرائيميةاإل الزراعيػة المنتجػات قبػؿ مػف المتوازنػة  يػر المنافسػة 
 .الزراعية الفمسطينية لممنتجات

4.27 .910 
 كبيرة جدا

C1 الفمسػطينية المنػاطؽ بػيف والخػدمات السػمع حركػة حريػة مػف الحػد 
 .الخارجي والعالـ

4.14 1.00 
 كبيرة

C3 كبيرة 850. 4.10 .الخارجية األ سواؽ عف الكافية المعمومات  ياب 
C4 بػيف التعامػؿ فػي فمسػطينيةال الحكومػة قبػؿ مػف الحمايػة تػوفر عػدـ 

 .(المستحقات في تاخر نصب،و)والجمعيات  اإلسرائيمييف الوسطاء
3.96 .950 

 كبيرة

C2 كبيرة 820. 3.73 .ببعضيا الفمسطينية المناطؽ بيف والخدمات السمع حركة مف الحد 
 كبيرة 620. 4.03 الدرجة الكمية
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دورا   كبيػػػرا  لممشػػػاكؿ والمعيقػػػات التػػػي تواجػػػو نالحػػػظ أف ىنػػػاؾ ( 11.4)بػػػالنظر إلػػػى معطيػػػات الجػػػدوؿ 
بسػػبب االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي المعيقػػات فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف جانػػب  التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات 

كبيػػرة فػػي الدرجػػة الكميػػة حيػػث بمػػ  المعيقػػات الدراسػػة، وقػػد كانػػت درجػػة ىػػذا مجتمػػع حسػػب وجيػػة نظػػر 
 (. 620.) ريوانحراؼ معيا( 4.03) المتوسط الحسابي

 
أف الفقرات مرتبة مف المتوسػط  السابؽ سابية الواردة في الجدوؿوىذا ويتضح مف خالؿ المتوسطات الح

تؤ ر عمى دورا  المعيقات الحسابي األعمى إلى األدنى، بحيث كمما ارتفع المتوسط الحسابي لمفقرة كانت 
بسبب االحتالؿ اإلسرائيمي، أف المعيقات  في التنمية االقتصادية مف خالؿ التعاونية الزراعيةالجمعيات 

الزراعية جاءت  الفمسطينية لممنتجات اإلسرائيمية الزراعية المنتجات قبؿ مف المتوازنة  ير فقرة المنافسة
، وفػػػي (910.) وبدرجػػػة كبيػػػرة جػػػدا  وبػػػانحراؼ معيػػػاري( 4.27)فػػػي المرتبػػػة األولػػػى بمتوسػػػط حسػػػابي 

ببعضػيا بمتوسػط  الفمسػطينية المنػاطؽ بػيف والخػدمات السػمع حركػة مػف المرتبة األخيرة جاءت فقرة الحد
ويالحظ أيضػا أف جميػع الفقػرات ليػا دور كبيػر جػدا وكبيػر ( 820.) وانحراؼ معياري( 3.73)حسابي 

 .في التنمية االقتصادية التعاونية الزراعيةالجمعيات  أعاقةفي 
 

بسػػػبب االحػػػتالؿ المعيقػػػات تػػػي تتسػػػبب بػػػو ويعػػػزو الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى درجػػػة األىميػػػة الكبيػػػرة ال
فػػي التنميػػة االقتصػػادية، والتػػي تتم ػػؿ بػػاىـ مشػػكمة  التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات  أعاقػػةاإلسػػرائيمي فػػي 

ومعيػػػؽ تواجػػػو الجمعيػػػات بالمنافسػػػة الغيػػػر متػػػوازف مػػػف قبػػػؿ المنتجػػػات الزراعيػػػة اإلسػػػرائيمية لممنتجػػػات 
ني، وقيػػاـ االحػػػتالؿ ر فادحػػػة وأضػػرار فػػي المػػزارع الفمسػػطيالزراعيػػة الفمسػػطينية ممػػا تتسػػبب فػػي خسػػائ

الفمسػػطينية متسػػببة فػػي تقميػػؿ المسػػاحة التػػي  األراضػػيعاقػػة دخػػوؿ وخػػروج البضػػائع إلػػى إاإلسػػرائيمي ب
يسوؽ بيا المنت  المحمػي الفمسػطينية باإلضػافة إلػى عػدـ تطػوير المنػت  الفمسػطينية بمنػع دخػوؿ وسػائؿ 

لعمميػػػػػة اإلنتاجيػػػػػة، ومنػػػػػع المػػػػػواد األساسػػػػػية مػػػػػف مػػػػػواد كيميائيػػػػػة وأسػػػػػمدة تكنولوجيػػػػػا حدي ػػػػػة لتطػػػػػوير ا
الفمسػػطينية ممػػا اضػػعؼ قوتيػػا عمػػى مكافحػػة األوبئػػة  األراضػػيومستحضػػرات بيطريػػة مػػف الػػدخوؿ إلػػى 

 .واألمراض
 

الدراسػػػػة أف الجػػػػدار الفصػػػػؿ العنصػػػػري، أد  لصػػػػعوبة الوصػػػػوؿ لألراضػػػػي الزراعيػػػػة مجتمػػػػع وأوضػػػػح 
ممػػػػا زاد مػػػػف األعبػػػػاء عمػػػػى كاىػػػػؿ المػػػػزارع الفمسػػػػطيني، وأيضػػػػا تعمػػػػؿ السػػػػمطات والمراعػػػػي الطبيعيػػػػة 

أمراض وأوبئة  ير  بظيوراإلسرائيمية عمى تيريب الحيوانات المريضة لألسواؽ الفمسطينية مما يتسبب 
مسػػبوقة مػػف قبػػؿ لػػد  المػػزارع الفمسػػطيني، ويعمػػؿ االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي عمػػى إدخػػاؿ كميػػات كبيػػرة مػػف 

 راؽ األسواؽ الفمسطينية بيا لتقميؿ األسػعار وبخاصة المنتجة في المستوطنات أل إلسرائيميةالمنتجات ا
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تمؾ الخسائر لوحده  التعاونية الزراعيةوبشكؿ كبير متسبب ذلؾ بخسائر كبير يتحمميا المزارع والجمعية 
 (. االستمارة) دوف الحصوؿ عمى تعويض مف أي جية كانت

 
ئيمي أيضػػػا عمػػػى تغييػػػػب المعمومػػػات عػػػف األسػػػػواؽ الخارجيػػػة لمنػػػع قػػػػدرة وكمػػػا يعمػػػؿ االحػػػتالؿ اإلسػػػػرا

عػدـ  أيضػاالمنتجات المحمية عمى معرفة أي األسواؽ أفضػؿ لتسػويؽ المنتجػات المحميػة فييػا، ويالحػظ 
والتػػػاخر فػػػي دفػػػع  بقػػػدرة الحكومػػػة الفمسػػػطينية عمػػػى حمايػػػة الجمعيػػػات وأعضػػػائيا مػػػف عمميػػػات النصػػػ

سػػرائيمييف بسػػبب تقييػػدىا باتفاقيػػات مػػع الجانػػب اإلسػػرائيمي، وكمػػا يعيػػؽ المسػػتحقات عمػػى الوسػػطاء اإل
االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي حركػػة السػػمع والخػػدمات بػػيف المنػػاطؽ الفمسػػطينية أمػػا مػػف خػػالؿ الحػػواجز الترابيػػة 

، وتتوافػؽ تمػؾ النتػائ  ة التنقػؿ بػيف المنػاطؽ الفمسػطينيةوالعسكرية والجدار الفاصؿ مما يقمػؿ مػف إمكانيػ
 و( 2010، ؿونوفػػػ ،عػػػدناف) و( 1998شػػػويكة، )و( 2008حننػػػي، )و( 2009بر ػػػو ي، )دراسػػػة  مػػػع
 (.2011، المركز الفمسطينية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية)
 

المعيقػػات فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف جانػػب  التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات  أعػػاؽ دوروجميػػع مػػا سػػبؽ 
 .الدراسة مجتمعحسب وجية نظر  بيرةبدرجة ك بسبب االحتالؿ اإلسرائيمي

 
 في التنمية االقتصادية  التعاونية الزراعيةالتي تواجو الجمعيات المعيقات ما مستوى . 2.2.1.3.4

 ؟ ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئيةالمعيقات من جانب        
 
كمػا   ،جػة الكميػةمعياريػة والدر استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافػات ال ،السؤاؿىذا  فلإلجابة ع 

أف ىنػػاؾ دورا   كبيػػرا  لممشػػاكؿ والمعيقػػات مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ الحػػظ وي ،(12.4)ىػػو موضػػح فػػي جػػدوؿ
ذات العالقػػػة المعيقػػػات فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية مػػػف جانػػػب  التعاونيػػػة الزراعيػػػةالتػػػي تواجػػػو الجمعيػػػات 
كبيػرة جػدا  المعيقػات ة، وقػد كانػت درجػة ىػذا الدراسػمجتمػع حسب وجيػة نظػر  بالموارد الطبيعية والبيئية

 (. 470.) وانحراؼ معياري( 4.37)في الدرجة الكمية حيث بم  المتوسط الحسابي
 

أف الفقػػػرات مرتبػػػة مػػػف  (12.4)وىػػػذا ويتضػػػح مػػػف خػػػالؿ المتوسػػػطات الحسػػػابية الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ 
المعيقػات تػؤ ر لحسابي لمفقرة كانػت المتوسط الحسابي األعمى إلى األدنى، بحيث كمما ارتفع المتوسط ا

ذات العالقة بػالموارد المعيقات في التنمية االقتصادية مف خالؿ  التعاونية الزراعيةالجمعيات  عمى دور
الفمسػطينية جػاءت فػي المرتبػة  األراضػي فػي بيػا المسػموحة الميػاه ، أف فقػرة محدوديػة الطبيعيػة والبيئيػة

، وفػي المرتبػػة األخيػػرة (670.) كبيػػرة جػدا  وبػػانحراؼ معيػػاري وبدرجػػة( 4.57)األولػى بمتوسػػط حسػابي 
 األراضػي حسػاب عمػى اإلنشػاءات فػي العشػوائي والتوسػع والحضػري العمرانػي جػاءت فقػرة الزحػؼ
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ويالحظ أيضا أف جميػع الفقػرات ليػا دور ( 730.) وانحراؼ معياري( 4.24)الزراعية بمتوسط حسابي 
 .في التنمية االقتصادية نية الزراعيةالتعاو الجمعيات  أعاقةكبير جدا في 

 
 التي المعيقاتلمستو  والدرجة الكمية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 12.4جدوؿ

  ذات المعيقاتفي التنمية االقتصادية مف جانب  التعاونية الزراعيةتواجو الجمعيات               
 .والبيئيةالعالقة بالموارد الطبيعية              

 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  المعيقات ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

C6 كبير جدا 670. 4.57 .الفمسطينية األراضي في بيا المسموحة المياه محدودية 
C8 إلػى يػؤدي ممػا األعضػاء خسائر زيادة في وتسببو المناخ في التغير 

 .اإلنتاج تكاليؼ  زيادة
 كبير جدا 620. 4.35

C7 كبير جدا 580. 4.33 .المستقبؿ في الزراعية المنتجات باسعار التنبؤ صعوبة 
C9 عمػى اإلنشػاءات فػي العشػوائي والتوسػع والحضػري العمرانػي الزحػؼ 

 .الزراعية األراضي حساب
4.24 .730 

 كبير جدا

 كبير جدا 470. 4.37 الدرجة الكمية
 

ذات العالقػػػة المعيقػػػات لباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى درجػػػة األىميػػػة الكبيػػػرة جػػػدا  التػػػي تتسػػػبب بػػػو ويعػػػزو ا
فػي التنميػة االقتصػادية، والتػي تتم ػؿ  التعاونيػة الزراعيػةالجمعيػات  وموارد الطبيعيػة والبيئيػة فػي أعاقػبال

ة وذلػػػؾ بسػػػبب الفمسػػػطيني األراضػػػيواجػػػو الجمعيػػػات بمحدوديػػػة الميػػػاه المسػػػموحة بيػػػا فػػػي يبػػػاىـ معيػػػؽ 
المنػاطؽ الصػػحراوية ممػػا مػػف الطبيعيػة البيئيػػة لممنػاطؽ الجنوبيػػة فػػي الضػفة الغربيػػة بانيػػا تتميػز بقربيػػا 

تسػػبب بػػالزحؼ الصػػحراوي إلييػػا، باإلضػػافة إلػػى قمػػة األمطػػار فييػػا مقارنػػة مػػع المنػػاطؽ الشػػمالية مػػف 
سػػرائيمي عمييػػا وتحديػػد الكميػػػات الضػػفة الغربيػػة وصػػعوبة حفػػر اآبػػار االرتوازيػػػة وسػػيطرة االحػػتالؿ اإل

المسػػػتخرجة مػػػف اآبػػػار، باإلضػػػافة لػػػزرع المسػػػتوطنات فػػػي المنػػػاطؽ الجبميػػػة والمطمػػػة عمػػػى المنػػػاطؽ 
الزراعيػػة ممػػا يزيػػد مػػف الرقابػػة مػػف قبػػؿ االحػػتالؿ عمػػى المصػػادر المائيػػة والمراعػػي والمحميػػات البيئيػػة 

الحػػػادة فػػي المنػػػاخ فػػػي التػػا ير عمػػػى المنتجػػػات  متذرعػػة بػػػالحج  األمنيػػة الواىيػػػة، وكمػػػا تشػػيد التقمبػػػات
بارتفػػاع فػػي تكػػاليؼ اإلنتػػاج وزيػػادة الخسػػائر لمجمعيػػة واألعضػػاء  التعاونيػػة الزراعيػػةالزراعيػة لمجمعيػػات 

ىنالػؾ صػعوبة فػي تحديػد  أفلعدـ القدرة عمى تسويؽ المنتجات باسعار تغطي قيمة التكاليؼ، ويالحػظ 
وبشػكؿ كبيػر جػدا  ا  عمرانيػ ا  ىنػاؾ زحفػ أفزراعيػة بسػبب مػا سػبؽ، وكمػا سعار المستقبمية لممنتجػات الاأل

 .الزراعية األراضينحو 
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المعيقػػات فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف جانػػب  التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات  أعػػاؽ دوروجميػػع مػػا سػػبؽ 
 .الدراسة مجتمع أفراد ، حسب وجية نظربدرجة كبيرة جدا   ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية

 
 في التنمية االقتصادية  التعاونية الزراعيةالتي تواجو الجمعيات المعيقات ما مستوى . 3.2.1.3.4

 ؟ الفنية واإلداريةالمعيقات من جانب         
 
كمػا   ،استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافػات المعياريػة والدرجػة الكميػة ،السؤاؿىذا  فلإلجابة ع 

 .(13.4)ىو موضح في جدوؿ 
 

 تواجو التي المعيقاتلمستو   والدرجة الكمية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 13.4جدوؿ
 .واإلدارية الفنيةالمعيقات في التنمية االقتصادية مف جانب  التعاونية الزراعيةالجمعيات               
               

رقم 
 الفقرة

متوسط ال المعيقات الفنية واإلدارية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

C11 كبير 770. 3.73 .الدخؿ لضعؼ التعاوني العمؿ عف الكفاءات عزوؼ 
C12 متوسط 1.02 3.22 .لألعضاء المقدـ الزراعي اإلرشاد خدمات تدني 
C10 متوسط 990. 3.08 .التعاونية الجمعية ألعضاء الزراعية الفنية القدرات ضعؼ 
C13 قميمة 1.08 2.57 .الجمعية أعماؿ لتسير القرارات اتخاذ في يةاالرتجال 

 متوسطة 630. 3.14 الدرجة الكمية
 

التػي تواجػو الجمعيػات  لممعيقػات ا  متوسػطنالحػظ أف ىنػاؾ دورا   ( 13.4)بالنظر إلى معطيات الجدوؿ 
أفػراد حسػب وجيػة نظػر  الفنيػة واإلداريػةالمعيقػات فػي التنميػة االقتصػادية مػف جانػب  التعاونية الزراعيػة

 في الدرجة الكميػة حيػث بمػ  المتوسػط الحسػابي متوسطةالمعيقات الدراسة، وقد كانت درجة ىذا مجتمع 
 (. 630.)وانحراؼ معياري ( 3.14)
 

أف الفقػػػرات مرتبػػػة مػػػف  ،(13.4)وىػػػذا ويتضػػػح مػػػف خػػػالؿ المتوسػػػطات الحسػػػابية الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ 
المعيقػات تػؤ ر دنى، بحيث كمما ارتفع المتوسط الحسابي لمفقرة كانػت المتوسط الحسابي األعمى إلى األ

، أف الفنيػة واإلداريػةالمعيقػات في التنميػة االقتصػادية مػف خػالؿ  التعاونية الزراعيةالجمعيات  عمى دور
بمتوسػط حسػابي  الػدخؿ جػاءت فػي المرتبػة األولػى لضػعؼ التعػاوني العمػؿ عػف الكفػاءات فقػرة عػزوؼ

 فػي ، وفػي المرتبػة األخيػرة جػاءت فقػرة االرتجاليػة(770.)كبيػرة وبػانحراؼ معيػاري  وبدرجػة( 3.73)
ظ ويالحػ( 1.08) وانحػراؼ معيػاري( 2.57)الجمعيػة بمتوسػط حسػابي  أعمػاؿ لتسػير القػرارات اتخػاذ
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فػػي  التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات  ةدور كبيػػر ومتوسػػط وقميػػؿ فػػي أعاقػػ توزعػػت بػػيف الفقػػرات أفّ أيضػػا 
 .االقتصاديةالتنمية 

 
 ةفػي أعاقػ الفنيػة واإلداريػةالمعيقػات درجػة األىميػة الكبيػرة التػي تتسػبب بػو لويعزو الباحػث ىػذه النتيجػة 

واجػو الجمعيػات بعػزوؼ يمعيػؽ تصادية، والتي تتم ػؿ بػاىـ في التنمية االق التعاونية الزراعيةالجمعيات 
ىذا الكفاءات مقارنة مع القطاعػات األخػر   الكفاءات عف العمؿ التعاوني لقمة العائد التي تحصؿ عميو

فػػي الخػػدمات  ا  الرتبػػاط العمػػؿ فػػي الجمعيػػات التعاونيػػة بالعمػػؿ التطػػوعي، ويالحػػظ أيضػػا أف ىنػػاؾ تػػدني
المقدمػػة مػػف الجمعيػػة بدرجػػة متوسػػطة تعيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية، وذلػػؾ لقمػػة الكػػوادر المتػػوفر  يةاإلرشػػاد

فػي القػدرات الفنيػة الزراعيػة لألعضػاء الجمعيػات  ا  ؾ ضػعفؿ إف ىناذا الجانب، ويمكننا القو لمعمؿ في ى
بيػػر فػػي التعاونيػػة، وليػػذا يجػػب العمػػؿ عمػػى تطػػوير قػػدرات األعضػػاء فػػي ىػػذا الجانػػب لمػػا لػػو األ ػػر الك

 و( 2009، بر ػػو ي)و ( 2010، قعقػػورة)، وتتوافػػؽ تمػػؾ النتػػائ  مػػع دراسػػة تحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية
 (1995، البرقػػػػػػاوي)و (1998، شػػػػػػويكة)و (2004، بيػػػػػػومي)و (1998، قطػػػػػػب)و ( 2008، حننػػػػػػي)
   .(2011، البر و ي)و (2003، بشر)و
 

المعيقػػات فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف جانػػب  التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات  أعػػاؽ دوروجميػػع مػػا سػػبؽ 
  .الدراسةأفراد مجتمع ، حسب وجية نظر بدرجة متوسطة الفنية واإلدارية

 
 في التنمية االقتصادية  التعاونية الزراعيةالتي تواجو الجمعيات المعيقات ما مستوى . 4.2.1.3.4

 ؟ ذات الطابع االجتماعي واالقتصاديالمعيقات من جانب         
 
كمػا ، حرافػات المعياريػة والدرجػة الكميػةاسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالن ،السػؤاؿىذا  فلإلجابة ع 

 .(14.4)ىو موضح في جدوؿ 
 

ممعيقػػػات التػػػي تواجػػػو الجمعيػػػات ا  لنالحػػػظ أف ىنػػػاؾ دورا  كبيػػػر ( 14.4)بػػػالنظر إلػػػى معطيػػػات الجػػػدوؿ 
 ذات الطػػابع االجتمػػاعي واالقتصػػاديالمعيقػػات فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف جانػػب  التعاونيػػة الزراعيػػة
ميػػة حيػػث بمػػ  كبيػػرة فػػي الدرجػػة الكالمعيقػػات الدراسػػة، وقػػد كانػػت درجػػة ىػػذا مجتمػػع حسػػب وجيػػة نظػػر 
 (.610.)وانحراؼ معياري ( 3.91) المتوسط الحسابي

 
أف الفقػػػرات مرتبػػػة مػػػف ( 14.4)وىػػػذا ويتضػػػح مػػػف خػػػالؿ المتوسػػػطات الحسػػػابية الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ 

المعيقػات تػؤ ر المتوسط الحسابي األعمى إلى األدنى، بحيث كمما ارتفع المتوسط الحسابي لمفقرة كانػت 
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ذات الطػػػػابع المعيقػػػػات فػػػػي التنميػػػػة االقتصػػػػادية مػػػػف خػػػػالؿ  اونيػػػػة الزراعيػػػػةالتعالجمعيػػػػات  عمػػػػى دور
لمبحػوث الزراعيػة ( إلػخ ...مختبرات،أدويػة،) األساسػية البنيػة ، أف فقػرة ضػعؼاالجتمػاعي واالقتصػادي

، (940.)وبدرجػػة كبيػػرة جػػدا  وبػػانحراؼ معيػػاري ( 4.29)جػػاءت فػػي المرتبػػة األولػػى بمتوسػػط حسػػابي 
 الػداعي التعػاوني المبػدأ فيػـ فػي التعاونيػات  البيػة لػد  واضػح يرة جاءت فقرة  يػابوفي المرتبة األخ

ويالحػظ أيضػا أف ( 1.01) وانحػراؼ معيػاري( 3.76)التعاونيػات بمتوسػط حسػابي  بػيف التعػاوف عمػى
فػػػػي التنميػػػػػة  التعاونيػػػػة الزراعيػػػػػةالجمعيػػػػات  ةيػػػػر جػػػػدا  وكبيػػػػػر فػػػػي أعاقػػػػػدور كبتوزعػػػػت بػػػػػيف  الفقػػػػرات

 .االقتصادية
  

 التي المعيقاتلمستو   والدرجة الكمية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 14.4 جدوؿ
 الطابعذات المعيقات في التنمية االقتصادية مف  التعاونية الزراعيةتواجو الجمعيات               
 .االجتماعي واالقتصادي               

 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الجتماعي واالقتصاديذات الطابع االمعيقات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

C17 كبير جدا 940. 4.29 .الزراعية لمبحوث( إلخ ...مختبرات،أدوية،)األساسية  البنية ضعؼ 
C14 الكفػاءة قمػؿ ممػا ممكيتػوت وشػيوع الزراعيػة الحيػازات وتشػتت صػغر 

 ليا اإلنتاجية
3.82 .880 

 كبير

C15 قمػة إلػى يعػود والػذي المػاؿت رأس مػف اإلنتاجيػة مسػتو  انخفػاض 
 .استخداميا سوء مع المتوفرة األمواؿ

3.76 0.83 
 كبير

C16 الداعي التعاوني المبدأ فيـ في التعاونيات  البية لد  واضح  ياب 
 .التعاونيات بيف التعاوف عمى

3.76 1.01 
 كبير

 كبير 610. 3.91 الدرجة الكمية
 

ذات الطػػابع االجتمػػاعي المعيقػػات درجػػة األىميػػة الكبيػػرة التػػي تتسػػبب بػػو لتيجػػة ويعػػزو الباحػػث ىػػذه الن
فػػي التنميػػة االقتصػػادية، والتػػي تتم ػػؿ بػػاىـ معيػػؽ  التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات  ةفػػي أعاقػػ واالقتصػػادي

إلػػخ لمبحػػوث الزراعيػػػة لمػػا يعػػػود ...واجػػو الجمعيػػات بضػػػعؼ البنيػػة األساسػػية مػػػف مختبػػرات ، وأدويػػػة،ي
فػػي التنميػػة االقتصػػادية، وزيػػادة فػػي العمميػػة  التعاونيػػة الزراعيػػةرىػػا مػػف أىميػػة فػػي دعػػـ الجمعيػػات لتوف

اإلنتاجيػػػػة، وتحسػػػػيف فػػػػي جػػػػودة المنتجػػػػات الزراعيػػػػة وتطويرىػػػػا لمجابيػػػػة المنتجػػػػات الزراعيػػػػة األجنبيػػػػة 
ريػث مػف جيػؿ والمستوردة، وكما أف تشتت الحيازات بسبب العػادات والتقاليػد التػي تضػمف الحػؽ فػي التو 

 ا  واضػػح ا  ؾ  يابػػة اإلنتاجيػػة منيػػا، ويالحػػظ أف ىنػػاإلػػى جيػػؿ تػػؤدي إلػػى زيػػادة فػػي تشػػتتيا وتقميػػؿ الكفػػاء
لػػد  التعاونيػػػات بمبػػدأ ميػػػـ مػػػف مبػػادئ العمػػػؿ التعػػػاوني الػػداعي إلػػػى التعػػػاوف بػػيف التعاونيػػػات، لتبػػػادؿ 
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الحركػػة التعاونيػػة عمػػى وتطػػوير ة، لػػدعـ الخبػػرات والػػدعـ فيمػػا بينيػػا فػػي الجوانػػب اإلداريػػة والفنيػػة والماليػػ
، بر ػػػو ي)و (2010، قعقػػػورة)وتتوافػػػؽ تمػػػؾ النتػػػائ  مػػػع دراسػػػة  .المسػػػتو  المحمػػػي واإلقميمػػػي والعػػػالمي

 ،عػػػػػدناف)و (1995، البرقػػػػػاوي)و (1998، شػػػػػويكة)و (2004، بيػػػػػومي)و (1998، قطػػػػب)و (2009
 .(2010، ونوفؿ

 
المعيقػػات فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف جانػػب  الزراعيػػة التعاونيػػةالجمعيػػات  أعػػاؽ دوروجميػػع مػػا سػػبؽ 

 .الدراسةأفراد مجتمع ، حسب وجية نظر بدرجة كبيرة ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي
 

 في التنمية االقتصادية  التعاونية الزراعيةالتي تواجو الجمعيات المعيقات ما مستوى . 5.2.1.3.4
 ؟ ليةالماالمعيقات من جانب                

 
ممعيقػػػات التػػػي تواجػػػو الجمعيػػػات ل ا  نالحػػػظ أف ىنػػػاؾ دورا  كبيػػػر ( 15.4)بػػػالنظر إلػػػى معطيػػػات الجػػػدوؿ 

أفػػراد مجتمػػع حسػػب وجيػػة نظػػر  الماليػػةالمعيقػػات فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف جانػػب  التعاونيػػة الزراعيػػة
( 3.41) توسػط الحسػابيكبيػرة فػي الدرجػة الكميػة حيػث بمػ  المالمعيقػات الدراسة، وقػد كانػت درجػة ىػذا 

 (. 0.65)وانحراؼ معياري 
 

كمػػا  ،حرافػػات المعياريػػة والدرجػػة الكميػػةاسػػتخرجت المتوسػػطات الحسػػابية واالن ،السػػؤاؿىػػذا  عػػفلإلجابػػة 
 .التالي (15.5)ىو موضح في جدوؿ 

 
 التيالمعيقات لمستو   والدرجة الكمية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 15.4جدوؿ

 .الماليةالمعيقات في التنمية االقتصادية مف  التعاونية الزراعيةتواجو الجمعيات               
 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  المعيقات المالية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

C19 كبير جدا 1.00 4.20 .المالية الموارد ضعؼ 
C21 المشػاريع كفػاءة مػف يقمػؿ الفمسػطيني السػوؽ حجػـ وضػيؽ صػغر 

 980. 3.59 .الكبيرة
 كبيرة

C20 متوسط 1.25 3.10 .عمييـ لممستحقات الجمعية أعضاء تسديد عدـ 
C18 متوسط 1.00 2.78 .المالية األمور متابعة عمى تساعد سميمة تو يؽ آلية  ياب 

 كبير 650. 3.41 الدرجة الكمية
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أف الفقػػػرات مرتبػػػة مػػػف ( 15.4) دوؿوىػػػذا ويتضػػػح مػػػف خػػػالؿ المتوسػػػطات الحسػػػابية الػػػواردة فػػػي الجػػػ
المعيقػات تػؤ ر المتوسط الحسابي األعمى إلى األدنى، بحيث كمما ارتفع المتوسط الحسابي لمفقرة كانػت 

، أف فقػػرة  الماليػػةالمعيقػػات فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف خػػالؿ  التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات  عمػػى دور
وبدرجة كبيػرة جػدا  وبػانحراؼ ( 4.20)ولى بمتوسط حسابي المالية جاءت في المرتبة األ الموارد ضعؼ

 األمور متابعة عمى تساعد سميمة تو يؽ آلية ، وفي المرتبة األخيرة جاءت فقرة  ياب(1.00)معياري 
دور  توزعػت بػيفالفقرات أّف ويالحظ أيضا  (1.00) وانحراؼ معياري( 2.78)المالية بمتوسط حسابي 

 .في التنمية االقتصادية التعاونية الزراعيةالجمعيات  ةأعاق في ومتوسطة كبير جدا  وكبير
 

الجمعيػات  ةفػي أعاقػ الماليػةالمعيقات درجة األىمية الكبيرة التي تتسبب بو لويعزو الباحث ىذه النتيجة 
واجػو الجمعيػات بقمػة المػوارد الماليػة ي معيؽفي التنمية االقتصادية، والتي تتم ؿ باىـ  التعاونية الزراعية

لمتاحػػػة لمجمعيػػػات التعاونيػػػة لمعمػػػؿ عمػػػى تطػػػوير نفسػػػيا ومصػػػالح أعضػػػائيا وبالتػػػالي تحقيػػػؽ التنميػػػة ا
ؾ صػعوبة فػي مصػادر التمويػؿ لمجمعيػات والمتم ػؿ بعػدـ وجػود تصادية لمبمد، ويتضح أيضا أف ىنااالق

بنػػوؾ تنمويػػة متخصصػػة بالقطػػاع الزراعػػي، وكمػػا يعيػػؽ صػػغر السػػوؽ الفمسػػطيني وضػػيؽ حجمػػو مػػف 
 .ءة المشاريع اإلنتاجية الكبيرة وعدـ القدرة عمى تسويؽ المنتجات محميا وخارجياكفا
 

ماليػة تواجػو الجمعيػات فػي زيػادة المصػاريؼ المترتبػة عمػى نقػؿ  معيقاتوير  مجتمع الدراسة أف ىناؾ 
ت البضائع إلى األسواؽ، وذلؾ بسبب االرتفاع المستمر في أسعار والوقود، وعدـ دعميا مف قبؿ الجيػا

، ممػػػا يػػػؤدي تقميػػػؿ نسػػػبة العائػػػد المترتبػػػة عمػػػى تسػػػويؽ التعاونيػػػة الزراعيػػػةالرسػػػمية وخاصػػػة لمجمعيػػػات 
، قعقػػػورة)وتتوافػػػؽ تمػػػؾ النتػػػائ  مػػػع دراسػػػة  (.االسػػػتبانة) التعاونيػػػة الزراعيػػػةاإلنتػػػاج مػػػف قبػػػؿ الجمعيػػػات 

  ،شػػػػػػويكة)و (2004، بيػػػػػػومي)و (1998، قطػػػػػػب)و (2008، حننػػػػػػي)و (2009، بر ػػػػػػو ي)و (2010
 (.2003، بشر)، و(dung ،2011)و (1995، البرقاوي)و (1998

 

المعيقػػات فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف جانػػب  التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات  أعػػاؽ دوروجميػػع مػػا سػػبؽ 
  .الدراسةمجتمع ، حسب وجية نظر بدرجة كبيرة المالية

 

فـي التنميـة االقتصـادية  الزراعيـةالتعاونية التي تواجو الجمعيات المعيقات ما مستوى . 6.2.1.3.4
 ؟ المؤسسية والتشريعيةالمعيقات من جانب 

 
كمػا  ،رافػات المعياريػة والدرجػة الكميػةاسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالنح ،السػؤاؿىذا  فلإلجابة ع 

 .(16.4) ىو موضح في جدوؿ
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 التي تواجوالمعيقات مستو  ل والدرجة الكمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 16.4 جدوؿ
 .والتشريعيةالمؤسسية المعيقات في التنمية االقتصادية مف  التعاونية الزراعيةالجمعيات                
                

رقم 
 الفقرة

المتوسط  المؤسسية والتشريعيةالمعيقات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

C24 لمواجيػة المػزارعيف تعػويضل واضػحة حكوميػة سياسػة وجػود عػدـ 
 .الطبيعية الكوارث

4.63 .660 
 كبير جدا

C23 كبير جدا 830. 4.45 الزراعي لمتاميف نظاـ وجود عدـ 
C25 القطػاع فػي العالقػة ذات المؤسسػات بػيف واالزدواجيػة التضػارب 

 820. 4.04 .قدراتيا وضعؼ الزراعي
 كبير

C22 كبير 990. 3.69 .(القانوف قدـ)عاونيالت لمعمؿ المنظمة الحدي ة القوانيف  ياب 
C26 الغير الشخص يضع الجمعية انتخابات في السياسية األحزاب تدخؿ 

 .التنموي الجمعية عمؿ يعيؽ موقع في مناسب
2.84 1.46 

 متوسط

 كبير 660. 3.92 الدرجة الكمية
 

تػػػي تواجػػػو الجمعيػػػات ال لممعيقػػػات ا  نالحػػػظ أف ىنػػػاؾ دورا  كبيػػػر ( 16.4)بػػػالنظر إلػػػى معطيػػػات الجػػػدوؿ 
مجتمػع حسػب وجيػة نظػر  المؤسسية والتشريعيةالمعيقات في التنمية االقتصادية مف  التعاونية الزراعية

( 3.92) كبيػرة فػي الدرجػة الكميػة حيػث بمػ  المتوسػط الحسػابيالمعيقػات الدراسة، وقػد كانػت درجػة ىػذا 
 (. 0.66)وانحراؼ معياري 

 

أف الفقػػػرات مرتبػػػة مػػػف ( 16.4) حسػػػابية الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿوىػػػذا ويتضػػػح مػػػف خػػػالؿ المتوسػػػطات ال
المعيقػات تػؤ ر المتوسط الحسابي األعمى إلى األدنى، بحيث كمما ارتفع المتوسط الحسابي لمفقرة كانػت 

، أف فقػػرة  الماليػػةالمعيقػػات فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف خػػالؿ  التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات  عمػػى دور
الطبيعيػة جػاءت فػي المرتبػة  الكػوارث لمواجيػة المػزارعيف لتعػويض واضػحة ميػةحكو  سياسػة وجػود عػدـ

، وفػي المرتبػػة األخيػػرة (0.66)وبدرجػػة كبيػػرة جػدا  وبػػانحراؼ معيػػاري ( 4.63)األولػى بمتوسػػط حسػابي 
 موقػع فػي مناسػب الغيػر الشػخص يضػع الجمعيػة انتخابػات فػي السياسػية األحػزاب جػاءت فقػرة تػدخؿ

 ، ويالحػظ أيضػا أف(1.46) وانحػراؼ معيػاري( 2.84)التنمػوي بمتوسػط حسػابي  الجمعيػة عمػؿ يعيػؽ
فػي التنميػة  التعاونيػة الزراعيػةالجمعيػات  ةكبيػر جػدا  وكبيػر ومتوسػط فػي أعاقػ دور توزعت بيف الفقرات

 .االقتصادية
 

  التشريعيةالمؤسسية و المعيقات  اويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى درجة األىمية الكبيرة التي تتسبب بي
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واجو الجمعيات ي معيؽفي التنمية االقتصادية، والتي تتم ؿ باىـ  التعاونية الزراعيةالجمعيات  أعاقةفي 
الطبيعيػة ودعػـ المػزارعيف  الكػوارث لمواجيػة المػزارعيف لتعػويض واضػحة حكوميػة سياسػة وجػود بعػدـ

فػي حالػة الخسػائر التػي تمحػؽ بيػا ، حيػث يقػؼ المػزارع الفمسػطيني لوحػدة التعاونيػة الزراعيػةوالجمعيات 
بسبب الكوارث الطبيعيػة والتػي تػؤ ر بدرجػة كبيػرة عمػى المحاصػيؿ الزراعيػة البعميػة والمرويػة واألشػجار 
الم مػػرة ومػػدمرة ليػػا فػػي ك يػػر مػػف األحيػػاف، حيػػث تقػػؼ عػػدـ وجػػود التػػاميف الزراعػػي عػػائؽ كبيػػر أمػػاـ 

قػة حمايػة الجمعيػة ضػد األخطػار المختمفػة ويعػزز ال  الجمعيات التعاونية لما يم مو التاميف مػف دور فػي
الدراسػة أف  يػاب القػوانيف الناظمػة لمقطػاع التعػاوف مجتمػع وكمػا يػر   .في االست مار بالقطاع الزراعػي

وقػػدميا وعػػدـ مواكبتيػػا لمتطػػور الحاصػػؿ فػػي البيئػػة العالميػػة يػػؤدي إلػػى التقميػػؿ مػػف دور الجمعيػػات فػػي 
أيضػػػا أف األحػػػزاب الفمسػػػطينية السياسػػػية تتػػػدخؿ فػػػي أعمػػػاؿ الجمعيػػػات التنميػػػة االقتصػػػادية، ويتضػػػح 

التعاونية ويعيؽ دورىا في التنمية االقتصادية وبدرجة متوسطة والتي تتعمؽ باليػة أدارة العمػؿ المؤسسػي 
فػػي الجمعيػػات التعاونيػػة وربطيػػا بحػػزب أو فصػػيؿ يػػؤدي بالنيايػػة لمخالفػػة أحػػد مبػػادئ العمػػؿ التعػػاوني 

وتتوافػػؽ تمػػؾ النتػػائ  مػػع دراسػػة . التعاونيػػة الزراعيػػةيػػة االنتمػػاء واالنتسػػاب إلػػى الجمعيػػات المتعمػػؽ بحر 
( 1995، البرقػػػاوي)و (1998، شػػػويكة)، و(2004، بيػػػومي)و (2009، بر ػػػو ي)و (2010، قعقػػػورة)
 (.2010، ونوفؿ ،عدناف)و( Sizya) ،2001و
 

المعيقػػات التنميػػة االقتصػػادية مػػف جانػػب فػػي  التعاونيػػة الزراعيػػةالجمعيػػات  أعػػاؽ دوروجميػػع مػػا سػػبؽ 
 .الدراسةمجتمع ، حسب وجية نظر بدرجة كبيرة المؤسسية والتشريعية

 
 :عرض النتائج المتعمقة في السؤال الثالث ومناقشتيا. 3.1.3.4

 
مػػػا الوسػػػائؿ الكفيمػػػػة التػػػي يمكػػػف أف تسػػػػيـ فػػػي تحسػػػيف دور الجمعيػػػػات : السػػػؤاؿ ال الػػػػث فلإلجابػػػة عػػػ
 ؟نظر مجتمع الدراسةفي التنمية االقتصادية مف وجية  اعيةالتعاونية الزر 

 
الدراسػة  مجتمػعتـ احتساب التكرار لموسائؿ التي قػدميا استخرجت المقترحات مف السؤاؿ المفتوح، وقد  

 .فرد مف مجتمع الدراسة 48السؤاؿ  عففي ىذا المجاؿ وقد أجاب 
 
حػوؿ الوسػػائؿ  مجتمػع الدراسػةويػة لمقترحػات الوسػائؿ والتكػرارات والنسػب المئ( 17.4) وضػح جػدوؿوي 

فػػي التنميػػػة االقتصػػادية فػػػي جنػػوب الضػػػفة  التعاونيػػة الزراعيػػػةالتػػي تسػػيـ فػػػي تحسػػيف دور الجمعيػػػات 
 .مرتبة تنازليا مف حيث درجة التكرار واألىمية الغربية
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 وسائؿ التيحوؿ ال مجتمع الدراسةالوسائؿ والتكرارات والنسب المئوية لمقترحات : أ -17.4 جدوؿ
 في التنمية االقتصادية في جنوب  التعاونية الزراعيةتسيـ في تحسيف دور الجمعيات                   
 .الضفة الغربية                  

 
ــــة مــــن  التكرار المقترح الرقـ النســــبة المئوي

ـــن  ـــين م مجمـــل المجيب
 أفراد مجتمع  الدراسة

، مف خالؿ توفير المشاريع اإلنتاجية زراعيةالتعاونية التوفير دعـ مادي لمجمعيات   .1
 %69 33 .لمجمعيات

الدعـ الحكومي والمتم ؿ في اإلعفاءات الضريبية والجمركية، والدعـ لموظائؼ   .2
اإلدارية والفنية في الجمعيات، وتحديد أسعار المنتجات ومستمزمات اإلنتاج 

 %54 26 الزراعية والحماية لممنت  المحمي 
لتعاوني بيف التعاونيات لتبادؿ الخبرات والوسائؿ الحدي ة لتطوير تعزيز العمؿ ا  .3

 %31 15 .الفمسطينية األراضيالعممية التعاونية في 
 %31 15 .عداد ودعـ الدورات التدريبية واإلرشادية لزيادة الوعي التعاونيإ  .4
 تطوير القوانيف التي تنظـ العمؿ التعاوني لتواكب التطور في البيئة الخارجية  .5

 %29 14 .والعالمية، بما يدعـ العمؿ التعاوني
تسويؽ منتجات الجمعيات باسعار مناسبة، وتحديدىا، وخمؽ أسواؽ جديدة لتسويؽ   .6

 %19 9 .المنتجات المحمية
توفير مختبرات صحية وزراعية، وبنية تحتية إلجراء األبحاث الزراعية التي تطور   .7

 %17 8 .الحيوانيالجمعيات التعاونية في المجاؿ الزراعية و 
تسييؿ الحصوؿ عمى اآليات الزراعية ومستمزمات اإلنتاج الالزمة لممزارعيف   .8

 %17 8 .وبشكؿ مستمر
عقد دورات تدريبية لزيادة وتنمية قدرات األعضاء في جميع الجوانب اإلدارية،   .9

 %17 8 .إلخ...والمالية، والفنية، والتصنيع الغذائي،
 %10 5 .لمقطاع الزراعي أو بنؾ تعاوني( يةتنمو )إنشاء بنوؾ متخصصة   .10
 %10 5 .التاميف الزراعي  .11
الرقابة المستمرة مف قبؿ الجيات الرسمية لمدعـ األجنبي والرقابة عمى الجمعيات   .12

 %8 4 (إلخ...أعداد الموازنات، االجتماعات العامة) التعاونية وليس ربطيا بمواسـ
ة مف خبراتيـ ومواردىـ المالية في العممية زيادة وتوسيع أعضاء الجمعية، لالستفاد  .13

 %6 3 .التعاونية
مياه لممناطؽ البار جمع المياه وفتح الطرؽ الزراعية وتوفير صياري  لنقؿ آحفر   .14

 %6 3 .النائية باسعار منافسة ومعقولة لزيادة العممية اإلنتاجية
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 حوؿ الوسائؿ التي الدراسة مجتمعالوسائؿ والتكرارات والنسب المئوية لمقترحات : ب-17.4جدوؿ
  في التنمية االقتصادية في جنوب  التعاونية الزراعيةتسيـ في تحسيف دور الجمعيات                  
 .الضفة الغربية                 

 
النســــبة المئويــــة مــــن  التكرار المقترح الرقـ

ـــن  مجمـــل المجيبـــين م
 أفراد مجتمع  الدراسة

لتحسيف الجودة ورفع مستو  اإلنتاج ( التكنولوجيا) حدي ةإدخاؿ الطرؽ العممية ال  .15
 %6 3 .الزراعي

 %4 2 .الشراء الجماعي والبيع الجماعي ألعضاء الجمعية 16.
 %4 2 .إنشاء مقرات لمجمعيات .17
توحيد الجيات الرسمية والمسؤولة عف الجمعيات الزراعية بجية واحدة، لتسييؿ  .18

 %2 1 .عمؿ الجمعيات والمراجعات
 %2 1 .إدارة رأس الماؿ بطرؽ سميمة وشفافية في عمؿ اإلدارات .19
 %2 1 .التعاونية الزراعيةزيادة الشفافية في أعماؿ الجمعيات  .20
 %2 1 .ت بيت أسعار الصرؼ، وخاصة في حالة الحصوؿ عمى قروض وتسديدىا .21

 
التعاونية الكفيمة في تحسيف دور الجمعيات استنادا  إلى النتائ  أعاله يمكف مالحظة أف أك ر الوسائؿ 

 :ىي مجتمع الدراسةفي التنمية االقتصادية في جنوب الضفة الغربية وجية نظرا  الزراعية
 

  مف خػالؿ تػوفير المشػاريع اإلنتاجيػة لمجمعيػات التعاونية الزراعيةتوفير دعـ مادي لمجمعيات ،
 .المستجيبيفمف  %69بنسبة 

  في اإلعفاءات الضريبية والجمركية، والػدعـ لموظػائؼ اإلداريػة والفنيػة الدعـ الحكومي والمتم ؿ
في الجمعيات، وتحديد أسػعار المنتجػات ومسػتمزمات اإلنتػاج الزراعيػة والحمايػة لممنػت  المحمػي 

 .المستجيبيفمف  %54بنسبة 
 ة تعزيػػػػز العمػػػػؿ التعػػػػاوني بػػػػيف التعاونيػػػػات لتبػػػػادؿ الخبػػػػرات والوسػػػػائؿ الحدي ػػػػة لتطػػػػوير العمميػػػػ

 .المستجيبيفمف  %31الفمسطينية بنسبة  األراضيالتعاونية في 
 المستجيبيفمف  %31عداد ودعـ الدورات التدريبية واإلرشادية لزيادة الوعي التعاوني بنسبة إ. 
  تطػػوير القػػوانيف التػػي تػػنظـ العمػػؿ التعػػاوني لتواكػػب التطػػور فػػي البيئػػة الخارجيػػة والعالميػػة، بمػػا

 .المستجيبيف مف%19سبة يدعـ العمؿ التعاوني بن
 

 ويالحظ مما سبؽ أف المقترحات السابقة لقيت أكبر نسبة لما ليا مف أىمية مف وجية مجتمع الدراسة 
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تطوير دور الجمعيات الزراعية في التنمية االقتصادي، وليذا يجب العمؿ عمى األخذ بيا لتطوير دور ل
 . مجتمع الدراسةمف وجية نظر  ،الفمسطينية األراضيالجمعيات الزراعية في التنمية االقتصادي في 

 
 فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية فػػػي التعاونيػػػة الزراعيػػػةأمػػػا أقػػػؿ الوسػػػائؿ الكفيمػػػة فػػػي تحسػػػيف دور الجمعيػػػات  

 األدنػػىإلػػى  األعمػػىمرتبػػة حسػػب التكػػرار مػػف  مجتمػػع الدراسػػة جنػػوب الضػػفة الغربيػػة مػػف وجيػػة نظػػر
تحتيػة إلجػراء األبحػاث الزراعيػة التػي تطػور الجمعيػات  توفير مختبػرات صػحية وزراعيػة، وبنيػة: فكانت

التعاونية في المجاؿ الزراعية والحيواني، و تسييؿ الحصوؿ عمى اآليات الزراعيػة ومسػتمزمات اإلنتػاج 
الالزمػػػة لممػػػزارعيف وبشػػػكؿ مسػػػتمر، و عقػػػد دورات تدريبيػػػة لزيػػػادة وتنميػػػة قػػػدرات األعضػػػاء فػػػي جميػػػع 

، ويالحػظ المسػتجيبيفمػف % 17إلػخ، بنسػبة ...ة، والفنيػة، والتصػنيع الغػذائي،الجوانب اإلداريػة، والماليػ
ؾ ضرورة في توفيرىا لزيادة دور الجمعيات الزراعيػة فػي التنميػة االقتصػادية مػف مف ىذه النسبة أف ىنا

 . التعاونية الزراعيةوجية نظر إدارات الجمعيات 
 

اع الزراعػػي أو بنػػؾ تعػػاوني، و التػػاميف لمقطػػ( تنمويػػة)وأيضػػا حصػػؿ كػػؿ مػػف إنشػػاء بنػػوؾ متخصصػػة 
، و الرقابػة المسػتمرة مػف قبػؿ الجيػات الرسػمية لمػدعـ المسػتجيبيفمف مجمؿ % 10الزراعي عمى نسبة 

عػػػػداد الموازنػػػػات، االجتماعػػػػات إ) ت التعاونيػػػػة ولػػػػيس ربطيػػػػا بمواسػػػػـاألجنبػػػػي والرقابػػػػة عمػػػػى الجمعيػػػػا
حػػػظ مػػػف ىػػػذيف المقتػػػرحيف أىميػػػة تػػػوفير الرقابػػػة ، ويالالمسػػػتجيبيفمػػػف % 8عمػػػى نسػػػبة ( إلػػػخ...العامػػػة

 التعاونيػػػة الزراعيػػػةوالمسػػػتمرة عمػػػى أعمػػػاؿ الجمعيػػػات الزراعيػػػة وعػػػدـ سػػػيطرة شػػػخص عمػػػى الجمعيػػػات 
و حصػػػػؿ كػػػػؿ مػػػػف زيػػػػادة وتوسػػػػيع أعضػػػػاء الجمعيػػػػة، . لتحقيػػػػؽ مصػػػػالح شخصػػػػية أو قبميػػػػة أو حزبيػػػػة

وفػتح  االمطػار، جمػع ميػاهلبػار آعاونيػة، و حفػر يػة فػي العمميػة التلالسػتفادة مػف خبػراتيـ ومػواردىـ المال
ميػػاه لممنػػاطؽ النائيػػة باسػػعار منافسػػة ومعقولػػة لزيػػادة العمميػػة الالطػػرؽ الزراعيػػة وتػػوفير صػػياري  لنقػػؿ 

لتحسيف الجػودة ورفػع مسػتو  اإلنتػاج الزراعػي ( التكنولوجيا) و إدخاؿ الطرؽ العممية الحدي ة اإلنتاجية،
البيئيػػة والطبيعيػػة التػػي تقمػػؿ مػػف دور المعيقػػات االقتراحػػات ب وتتعمػػؽ ىػػذه،  المسػػتجيبيفمػػف % 6بنسػػبة 

 . ىاالجمعيات الزراعية في التنمية االقتصادية وىذه الوسائؿ تقمؿ مف تا ير 
 

وكمػػا حصػػؿ كػػؿ مػػف الشػػراء الجمػػاعي والبيػػع الجمػػاعي ألعضػػاء الجمعيػػة، و إنشػػاء مقػػرات لمجمعيػػات 
وزيػػػادة  األفػػػرادتعمػػػؽ ىػػػذي االقتػػػراحيف فػػػي زيػػػادة التعػػػاوف بػػػيف وي مجتمػػػع الدراسػػػةمػػػف % 4عمػػػى نسػػػبة 

داراتيػػػا قػػؿ نسػػػبة تكػػرار مػػف المسػػتجيبيف توحيػػػد أبينمػػا حصػػؿ عمػػى . التواصػػؿ بػػيف أعضػػاء الجمعيػػة وا 
الجيات الرسمية والمسؤولة عف الجمعيات الزراعية بجية واحدة، لتسػييؿ عمػؿ الجمعيػات والمراجعػات، 

دارة رأس المػػػػاؿ بطػػػػرؽ سػػػػم زيػػػػادة الشػػػػفافية فػػػػي أعمػػػػاؿ باإلضػػػػافة وشػػػػفافية فػػػػي عمػػػػؿ اإلدارات،  ،يمةوا 
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، و ت بيػػػت أسػػػعار الصػػػرؼ، وخاصػػػة فػػػي حالػػػة الحصػػػوؿ عمػػػى قػػػروض التعاونيػػػة الزراعيػػػةالجمعيػػػات 
 .مجتمع الدراسة، وىي اقؿ الوسائؿ التي حظيت عمى موافقة مف وجية نظر %2وتسديدىا نسبة 

 
 :البؤريةتحميل نتائج المقابمة . 4.1.3.4

 
 في التنمية االقتصادية مع  التعاونية الزراعيةمد  تطابؽ أىداؼ الجمعية ما : ئ  السؤاؿ االوؿنتا
 :واقعيا، مف حيث األىداؼ االقتصادية التالية      
 
 مػػا يمػػي مرتبػػة  القضػػاء عمػػى االسػػتغالؿ االقتصػػادي لألفػػراد، فقػػد تركػػزت إجابػػات المجموعػػة حػػوؿ

 : حسب األىمية
 
o ة عمػػػػى جميػػػػع مراحػػػػؿ العمميػػػػة اإلنتاجيػػػػة والمشػػػػاريع واألنشػػػػطة التػػػػي تجرييػػػػا الجمعيػػػػات الرقابػػػػ

 .التعاونية مف قبؿ الييئة العامة والسمطات الرسمية
o تبادؿ الخبرات والمعمومات بشتى أنواعيا، بيف األعضاء لتعزيز التعاوف وال قة بينيـ. 
o  اخمي لمجمعيػات التعاونيػة ولػيس وبشكؿ عادؿ بيف األعضاء وبحسػب النظػاـ الػد الفائضتوزيع

حسب المصمحة الشخصية، باإلضػافة إلػى صػرفيا فػي أوجػو تعػود بػالنفع باألعضػاء والمجتمػع 
 . بشكؿ عاـ

o تسويؽ وبيع منتجات األعضاء وبشكؿ جماعي، وباسعار مناسبة. 
o العمؿ الجماعي في جميع أنشطة الجمعيات التعاونية. 
o عممية اإلنتاجيةالشراء الجماعي لمدخالت ومستمزمات ال. 
o  قػػػػرار القػػػػوانيف إالتنسػػػػيؽ بػػػػيف الجمعيػػػػات والجيػػػػات الرسػػػػمية لتحديػػػػد وضػػػػبط األسػػػػعار، وأيضػػػػا

 .المنظمة لمعمؿ التعاوني
o  داراتيػػػا، مػػػف زرع ال قػػػة بػػػيف أعضػػػاء الجمعيػػػة والجمعيػػػة والمسػػػتيمؾ، وبػػػيف أعضػػػاء الجمعيػػػة وا 

 .خالؿ الصدؽ والشفافية في التعامؿ
 

 مػػػا يمػػػي مرتبػػػة حسػػػب  حػػػوؿى الجماعػػػة، فقػػػد تركػػػزت إجابػػػات المجموعػػػة ترسػػػيخ روح االنتمػػػاء إلػػػ
 :األىمية

 
o   دورات إرشػػػػادية وورش عمػػػػؿ ونػػػػدوات ونشػػػػرات ت قيفيػػػػة تبػػػػيف أىميػػػػة العمػػػػؿ الجمػػػػاعي تقػػػػديـ

 . وترسيخو بيف أعضاء الجمعيات
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o ء العمؿ بروح الفريؽ والعمؿ الجمػاعي، والحػد مػف الفرديػة واألنانيػة، وأف يصػبح جميػع األعضػا
واحػػػدة لتحقيػػػؽ ىػػػدؼ واحػػػد، ليػػػتـ توحيػػػد الجيػػػود لتحقيقػػػو وتقػػػديـ المصػػػمحة العامػػػة عمػػػى  ا  يػػػد

 .المصمحة الخاصة وخدمة المجتمع، باإلضافة إلشراكيـ في جميع أنشطة الجمعيات التعاونية
o  تك يؼ االتصاؿ بيف أعضاء الييئة العامة وأعضاء إدارات الجمعيات التعاونية، وعدـ حصػرىا

 .تحابب وتقوية العالقات فيما بينيـالمتعارؼ و لبات وتوزيع المنح والمساعدات، وذلؾ في المناس
o عضاء وليس خدمة مجموعة مف األعضاءألتمبية حاجات أعضاء الجمعية والمساواة بيف ا . 

 
  مػػػػا يمػػػي مرتبػػػػة حسػػػػب  حػػػػوؿمحاربػػػة الغػػػػش والتالعػػػب باألسػػػػعار فقػػػػد تركػػػزت إجابػػػػات المجموعػػػة

 :األىمية
 

o جميػػع مراحػػؿ اإلنتػػاج لضػػبط األسػػعار والكميػػات والتكػػاليؼ، لزيػػادة قػػدرة المنتجػػات  الرقابػػة عمػػى
 .المحمية عمى المنافسة في األسواؽ المحمية واألجنبية

o  دعػػػػػـ األعضػػػػػاء، والعمػػػػػؿ عمػػػػػى الشػػػػػراء الجمػػػػػاعي لمػػػػػدخالت ومسػػػػػتمزمات العمميػػػػػة اإلنتاجيػػػػػة
لتزامف مع الرقابة عمى جميع مراحؿ والمطابقة لممواصفات والمعايير المحمية واألجنبية، وذلؾ با

 .اإلنتاج لضبط األسعار والكميات والتكاليؼ والجودة
o الماليػػػػػػػػة، اإلداريػػػػػػػػة، )توظيػػػػػػػػؼ الخبػػػػػػػػرات الفنيػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػػة األعضػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي جميػػػػػػػػع المجػػػػػػػػاالت

 (. إلخ...اإلرشادية،
o وضع خطة إستراتيجية لتسويؽ اإلنتاج ، والعمؿ عمى عدـ تراكـ اإلنتاج . 
o ،ور بػػػات التجػػػار  أىػػػواءبالتنسػػػيؽ مػػػع الجيػػػات الرسػػػمية وعػػػدـ تركيػػػا بحسػػػب  مراقبػػػة األسػػػعار

والسمسػػارة، وتزويػػد أعضػػاء الجمعيػػات بالمعمومػػات حوليػػا أوؿ بػػاوؿ، وتزويػػد المسػػتيمؾ أيضػػا 
 .، ومعاقبة الجيات المخالفة(تحديد األسعار ومف  ـ إعالنيا)باألسعار

o  وخارجيػػػا ، وذلػػػؾ لتبػػػادؿ الخبػػػرات والشػػػراء التنسػػػيؽ والتعػػػاوف مػػػع الجمعيػػػات المتشػػػابية داخميػػػا
 . الجماعية معيـ لمستمزمات اإلنتاج ومدخالتيا

o ممنتجػػات بشػػتى الطػػرؽ بواسػػطة الجمعيػػات التعاونيػػة، والعمػػؿ عمػػى إدخػػاؿ المنتجػػات لتػػروي  ال
المحميػػػػة كمػػػػدخالت أوليػػػػة فػػػػي العمميػػػػة االنتاجيػػػػة وباسػػػػعار منافسػػػػة يمنػػػػع التجػػػػار بالتالعػػػػػب 

 .باألسعار
o  أسػػواؽ جديػػدة أمػػاـ منتجػػات الجمعيػػة، والمتابعػػة المسػػتمرة لػػذلؾ لمبقػػاء عمػػى كػػؿ جديػػد وأي فػػتح

 .تطورات تحدث في األسواؽ
o  وضع خطط إنتاجية لضبط الكميات المُنتةجة، والقضاء عمى تكػدس البضػائع وعػدـ القػدرة عمػى

 .بيعيا
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o عمؿ حمالت توعية لألعضاء والمزارعيف. 
 
 ما يمي مرتبة حسب األىمية حوؿابات المجموعة فقد تركزت إج .زيادة اإلنتاج: 

 
o  دعػػػػـ المػػػػزارعيف، وتوزيػػػػع األرض بحسػػػػب خصائصػػػػيا، وتشػػػػجيعيـ عمػػػػى العمػػػػؿ فػػػػي مػػػػزارعيـ

رشػػػادية لألفػػػراد والمػػػزارعيف لزيػػػادة الخبػػػرة والكفػػػاءة  وتمسػػػكيـ باراضػػػييـ، وعقػػػد دورات تدريبيػػػة وا 
 .عندىـ

o تخداـ مػػوظفيف ذوي كفػػاءة عاليػػة، ووضػػع التوظيػػؼ حسػػب الخبػػرة والكفػػاءة فػػي الجمعيػػات، واسػػ
 . الشخص المناسب في المكاف المناسب، وتوفير جية متخصصة لمرقابة عمييـ

o  توفير مرشديف متخصصيف في العمؿ الزراعي . 
o  اسػتخداـ التكنولوجيػػا والمعػػدات الحدي ػػة لتطػػوير المنتجػات الزراعيػػة، وتحسػػيف السػػالالت لمبػػذور

 . ض واألوبئة وتتوافؽ مع البيئة المحميةوالحيوانات، المقاومة لألمرا
o  العمػؿ عمػى زيػػادة طػرؽ حفػظ اإلنتػػاج، وأسػاليب عرضػو وبمختمػػؼ اإلشػكاؿ واألحجػاـ المختمفػػة

 .لتمبية حاجات المستيمؾ المتنوعة لزيادة الطمب عمييا
o  زيػػػػادة التعػػػػاوف بػػػػيف الجمعيػػػػات التعاونيػػػػة داخميػػػػا وخارجيػػػػا، لتبػػػػادؿ الخبػػػػرات وأسػػػػاليب اإلنتػػػػاج

 .متطورةال
o  توجيػػو المػػزارعيف حػػوؿ أسػػاليب اإلنتػػاج الحدي ػػة، والتػػي تعمػػؿ عمػػى زيػػادة كفػػاءة اإلنتػػاج وزيػػادة

 .الكميات المنتجة وباسعار منافسة
o  التوفيػػػؽ بػػػيف اإلنتػػػاج ونوعيػػػة التربػػػة والمنطقػػػة الزراعيػػػة، المالئمػػػة بػػػيف طػػػرؽ وأسػػػاليب اإلنتػػػاج

ديػػػػد أي المحاصػػػيؿ يمكػػػػف زراعتيػػػػا وبػػػػاعمى والمنطقػػػة المسػػػػتخدمة فػػػػي العمميػػػة اإلنتاجيػػػػة، لتح
إنتاجيػة وعائػد، وتحديػػد أي مػف الحيوانػػات تػالءـ البيئػػة المربػى فييػػا وأيػة أصػػناؼ والعمػؿ عمػػى 

 . تحسيف السالالت
o  توسػػيع قاعػػدة االنتسػػاب لمجمعيػػة وذلػػؾ باسػػتقطاب أعضػػاء مػػف ذوي الخصػػائص المطموبػػة فػػي

معيػػة، باإلضػػافة العمػػؿ عمػػى زيػػادة التعػػاوف الجمعيػػة ويمتمكػػوف عالقػػات وخبػػرات فػػي مجػػاؿ الج
بػػيف األعضػػاء وتناقػػؿ الخبػػرات بيػػنيـ ممػػا يقمػػؿ مػػف األمػػراض وزيػػادة كفػػاءة مقاومتيػػا باسػػاليب 

 مختمفة
 

 ما يمي مرتبة حسب األىمية حوؿفقد تركزت إجابات المجموعة  ،محاربة االحتكار: 
 

o  التعاونية، لتعزيز قوة الجمعيةطار الجمعيات إاستيعاب واحتواء المزارعيف الكبار داخؿ. 
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o  يزيػػػد مػػػف االحتكػػػار وعػػػدـ القػػػدرة عمػػػى  الػػػذيالعمػػػؿ الجمػػػاعي، واالبتعػػػاد عػػػف العمػػػؿ الفػػػردي
محاربتػػػػو، وحشػػػػد قػػػػو  أعضػػػػاء الجمعيػػػػة لتشػػػػكيؿ قػػػػوة مػػػػؤ رة فػػػػي السػػػػوؽ، وتسػػػػويؽ منتجػػػػات 

 . لممزارعيف بشكؿ جماعي
o ضػػػاء وباسػػػعار مخفضػػػة وبشػػػكؿ تػػػوفير مسػػػتمزمات ومػػػدخالت اإلنتػػػاج مػػػف قبػػػؿ الجمعيػػػة لألع

 . مستمر وبالوقت المحدد
o  زيػػادة  قػػة المسػػتيمؾ بإنتػػاج الجمعيػػة وخػػدماتيا، مػػف خػػالؿ رفػػع جػػودة المنػػت  وتػػوفره باسػػتمرار

 . والرقابة عميو
o عضائيا لكسر احتكار السمعايف الجمعيات لتشكيؿ قوة مف خالؿ التعاوف ب. 
o عمػػى لمسػػمعة وسػػعر أدنػػى وذلػػؾ لمنػػع حػػدوث التنسػػيؽ مػػع الجيػػات الرسػػمية لتحديػػد السػػعر األ

 .عممية احتكار لمسوؽ
o  مراقبة األسواؽ وأماكف البيع، ومتابعة األعضاء وىيئة التسويؽ، والتنسيؽ مع الجيػات الرسػمية

 .لتحديد أسعار السمع والخدمات
o إيجاد منتجات بديمة لممنتجات المحتكرة. 
o ناسبةتوفير اإلنتاج عمى مدار السنة، وتسويقو باسعار م . 
o إدخاؿ منتجات ذات جودة عالية وسعر مناسب ومساو  لممنت  المحتكر. 
o نتػػاج المحاصػػػيؿ المحتكػػػرة بالسػػػوؽ المحميػػػة والعمػػػؿ عمػػػى تسػػػويقيا ووبجػػػودة عاليػػػة و باسػػػعار إ

 . منافسة
o  تحديػػػػد األسػػػػعار المسػػػػتقبمية لممنتجػػػػات الزراعيػػػػة لكػػػػي يػػػػتـ معرفػػػػة المحاصػػػػيؿ المناسػػػػبة وعػػػػدـ

 .(قدرة عمى التنبؤال)  تضارب المصالح
 

 ،مػػػػا يمػػػي مرتبػػػػة حسػػػػب  حػػػوؿفقػػػد تركػػػػزت إجابػػػات المجموعػػػػة  المسػػػاىمة فػػػػي التنميػػػة االقتصػػػػادية
 :األىمية

 
o يجاد مشاريع إنتاجية است مارية ُمدرة لمدخؿ تؤدي إلى زيادة الدخؿ القومي ، واسػتغالؿ المػوارد إ

 . تخدمةالميدورة في المجتمع بشكؿ أفضؿ والموارد الطبيعية  ير المس
o تجميع المدخرات الصغيرة لألعضاء وحشدىا لممساىمة في إنتاج مشاريع كبيرة مدرة لمدخؿ . 
o تسريع دوراف رأس الماؿ لتحفيز الدورة اإلنتاجية وزيادة الدخؿ . 
o توفير المنتجات الزراعية وباسعار مناسبة لجميع طبقات المجتمع، لتعزيز األمف الغذائي لمبمد . 
o   المحمػػػي وقدرتػػػو عمػػػى منافسػػػة المنتجػػػات األجنبيػػػة والمسػػػتوردة وتعزيػػػز األمػػػف رفػػػع قػػػدرة المنػػػت

 . الغذائي في البمد



 

:: 

o  التشبيؾ مع الجمعيات األخر  لتحقيؽ األىداؼ التنموية واالستراتيجية لمدولة مػف خػالؿ ربطيػا
نشػػاء مشػػاريع مشػػتركة وتبػػادؿ  مػػع خططيػػا اإلنتاجيػػة، وتحديػػد السياسػػات السػػعرية فػػي البمػػد، وا 

 .خبرات ال
o تقديـ مشاريع اجتماعية لمطبقات المحتاجو والفقيرة، التخفيؼ مف حدة الفقر في المجتمع . 
o ،لمتخفيػػػػؼ مػػػػف البطالػػػػة، واسػػػػتغالؿ طاقػػػػاتيـ الميػػػػدورة وزيػػػػادة العمػػػػؿ  توظيػػػػؼ األيػػػػدي العاممػػػػة

 . التطوعي في المجتمع، وزيادة االنتماء لممجتمع
o شراكيا فػي اتأكيف المر تم خػاذ القػرارات العمميػة اإلنتاجيػة ونشػر الػوعي التعػاوني ة في المجتمع وا 

 . داخؿ المجتمع
 

 ، التي تواجو الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية االقتصادية المعيقاتما  :أما نتائ  السؤاؿ ال اني
 :كما يميالمعيقات وانقسمت                         

 
  مػػا يمػػي مرتبػػة حسػػب  حػػوؿتركػػزت إجابػػات المجموعػػة  فقػػد ،بسػػبب االحػػتالؿ اإلسػػرائيميالمعيقػػات

 :األىمية
 

o  المنافسػػػة  يػػػر الشػػػريفة والشػػػرعية بػػػيف المنتجػػػات الميربػػػة مػػػف اإلسػػػرائيمييف لتقميػػػؿ العائػػػد عمػػػى
االست مار الزراعي وتيجير المػزارعيف بزيػادة خسػائرىـ وعػدـ جػدو  اإلنتػاج الزراعػي وذلػؾ مػف 

زيػػادة التكػاليؼ عمػػى المنتجػيف الػػزراعييف، والتقمبػات الحػػادة خػالؿ دعػـ المػػزارعيف اإلسػرائيمييف و 
 (.توليد اإلحباط النفسي لممزارع) في أسعار المنتجات الزراعية

o  منػػع دخػػوؿ بعػػض مػػف مسػػتمزمات ومػػدخالت اإلنتػػاج الزراعػػي م ػػؿ المػػواد الكيميائيػػة واألسػػمدة
 . الكيميائية وبالتالي منع تطور أعماؿ الجمعيات

o طػػػالؽ الخنػػػازير والغػػػزالف (مراعػػػي، ميػػػاه) صػػػادر الطبيعيػػػة والػػػتحكـ فييػػػاالسػػػيطرة عمػػػى الم ، وا 
 .الزراعية ومنع اصطيادىا األراضيب
o  عاقة عمميػة التصػدير لممنتجػات لالسػواؽ صعوبة التسويؽ لممنتجات الزراعية المنتجة محميا، وا 

عامػػػػؿ مػػػػع األجنبيػػػػة واإلسػػػػرائيمية، وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ تشػػػػويو صػػػػورة المنػػػػت  المحميػػػػة، ومنػػػػع الت
 . الجمعيات األجنبية

o صعوبة التنقؿ بسبب الحواجز اإلسرائيمية . 
o  الزراعية األراضيالزراعية والجدار الفاصؿ والتحكـ في المراعي وتجريؼ  األراضيمصادرة . 
o  إيجػػاد الصػػراعات الداخميػػة لتقميػػؿ العمػػؿ الجمػػاعي والتعػػاوني وتقميػػؿ ال قػػة فػػي العمػػؿ الجمػػاعي

 . يةفي الجمعيات التعاون
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o  منع شؽ طرؽ زراعية وتعبيدىا والتي تخػدـ المنػاطؽ الزراعيػة ممػا يتسػبب بصػعوبة فػي التنقػؿ
لى المزارع  . مف وا 

o قامة المشاريع، وتدمير المعدات واآالت التي تـ استيرادىاإ منع. 
 
  تبػة مػا يمػي مر  حػوؿفقد تركزت إجابات المجموعة  ،القة بالموارد الطبيعية والبيئيةذات العالمعيقات

 :حسب األىمية
 

o  الزراعيػة  األراضيقمة األمطار وعدـ انتظاميا في المناطؽ الجنوبية، والزحؼ الصحراوي عمى
 .والتي تتميز بو المناطؽ الجنوبية مف االعتماد وبشكؿ كبير عمى الزراعة البعمية

o  لصػػػعوبة قمػػػة ونػػػدرة المػػػوارد الطبيعيػػػة أو عػػػدـ توافرىػػػا عنػػػد طمبيػػػا أو الحاجػػػة إلييػػػا، باإلضػػػافة
استخراج الموارد الطبيعية لقمة الخبرة والمعدات الالزمة مما يقمػؿ مػف كفػاءة اسػتغالليا فػي حػاؿ 

 .وجودىا
o  انتشار الحيوانات الضػارة، الكػالب الضػالة والخنػازير، والغػزالف والحشػرات، ومنافسػتيا القطعػاف

 . عمى المراعي
o  حراقيػا فػي بعػض زحؼ المصانع والمنشاة الصناعية عمػى المنػاطؽ الزراعيػة ورمػي مخمفاتيػا وا 

 .في المناطؽ الرعوية أد  إلى تدمير المراعي ( الكوشوؾ)األحياف
o االحتباس الحراري، وما يتسبب بو مف تقمب في المناخ وتضرر المنتجات الزراعية . 
o قمة الوعي بالحفاظ عمى الموارد البيئية، مما أد  لمتسبب في االستغالؿ الجائر ليا . 

 
  ما يمي مرتبة حسب األىمية حوؿفقد تركزت إجابات المجموعة  ،واإلداريةلفنية االمعيقات: 

 
o قمة الخبرة أو الكفاءة في الجانب الفني واإلداري لمييئة اإلدارية القائمة عمى إدارة الجمعية . 
o  عػػػدـ تػػػوفير ميندسػػػيف متخصصػػػيف بػػػاألمور الزراعيػػػة ، باإلضػػػافة لعػػػدـ وجػػػود مػػػدير مخػػػتص

 .لمجمعية
o  عية اإلرشادية، وصعوبة الحصوؿ عمييا عند الحاجة إليياضعؼ التو . 
o  ،عػػدـ تػػوفير المعمومػػات الضػػرورية مػػف قبػػؿ اإلدارة والبيانػػات اإلحصػػائية عػػف أنشػػطة الجمعيػػة

حيػػث انػػو ال يمكػػف الموازنػػة بػػيف نوعيػػة المنػػت  واألرض، وتضػػارب المنتجػػات الزراعيػػة المنتجػػة 
 .الخسائر محميا ، مما يقمؿ مف أسعارىا وزيادة في

o دارتيا  . عدـ تفاعؿ بعض األعضاء مع رئاسة الجمعية وا 
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o  تنػػػوع أعضػػػاء الييئػػػة اإلداريػػػة واخػػػتالؼ مسػػػتواىـ العممػػػي والفنػػػي، يقمػػػؿ مػػػف كفػػػاءة عمػػػؿ إدارة
 . الجمعيات

o يقاؼ التسجيؿ لألعضاء الجدد  . تقديـ القوانيف وكانيا ممؾ لبعض أعضاء الييئة اإلدارية وا 
o دات تستخدـ في العممية اإلنتاجية و ياب الموظفيف المؤىميف لذلؾعدـ وجود اآالت ومع . 
o  ضػعؼ  قػة فػي  أسيـ فػي ربط الجمعيات بشخص رئيس الجمعية وتمخيص الجمعية فييا، مما

 . إدارات الجمعيات وصعب عمؿ اإلدارة
o  سػػػػػوء اإلدارة ، وعػػػػػدـ وجػػػػػود تخطػػػػػيط والدراسػػػػػة الصػػػػػحيحة والتػػػػػدخؿ مػػػػػف بعػػػػػض األشػػػػػخاص

 . ـ وجود قائد إلدارة الجمعيةلمشخصية، وعد
 

  ما يمي مرتبة حسب األىمية حوؿفقد تركزت إجابات المجموعة ، الماليةالمعيقات: 
 

o  واشتركاتيـ األعضاءقمة مصادر التمويؿ وتعددىا، وتركيزىا عمى مساىمات . 
o ي نقص السيولة في السوؽ وقمة توجيييا لمقطاع الزراعي باقرار البنوؾ التنموية المتخصصػة فػ

 .القطاع الزراعي
o قمة الخبرة في الجانب المالية مف قبؿ أعضاء الجمعية. 
o عدـ استيعاب أعضاء جدد مما يقمؿ مف موارد الجمعية ويحددىا . 
o  الزيػػادة فػػي رسػػـو التسػػجيؿ لمجمعيػػة مػػف قبػػؿ الجيػػات الرسػػمية، وقيمػػة اسػػيامات األعضػػاء فػػي

 . رأس ماؿ الجمعية
o مجتمع الفمسطينيزيادة نسبة البطالة والفقر في ال. 
o  صػرؼ بعػض مػف األسػيـ خػالؼ لمقػػانوف ودوف الرجػوع لمييئػة العامػة، واسػتخداـ مػاؿ الجمعيػػة

 . في مصالح خاصة
o عدـ تسديد بعض األعضاء الشتراكاتيـ. 

 
  مػا يمػي مرتبػة  حػوؿفقػد تركػزت إجابػات المجموعػة  ،ذات الطابع االجتماعي واالقتصػاديالمعيقات

 :حسب األىمية
 

o لماؿ وقمة إمكانيات أعضاء الجمعيات لمقياـ بمشاريع منتجةنقص رأس ا . 
o  قمػػػػة االجتماعػػػػات مػػػػع الييئػػػػة اإلداريػػػػة لعػػػػدـ الشػػػػفافية مػػػػف قبػػػػؿ الييئػػػػة االداريػػػػة و يػػػػاب روح

الديمقراطية بيف األعضاء، مما ساعد عمػى عػدـ وجػود التعػاوف ووجػود العنصػرية والتمييػز بػيف 
 .األعضاء
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o اء الجمعيػػػػػات التعاونيػػػػػػة، باعتبػػػػػار الجمعيػػػػػػة مػػػػػوزع لممػػػػػػنح قمػػػػػة الػػػػػوعي التعػػػػػػاوني بػػػػػيف أعضػػػػػػ
 .والمساعدات وليس موقع لمعمؿ التعاوني

o عزوؼ األفراد عف االست مار واالنتساب في الجمعيات لقمة المردود لمجمعيات . 
o طبيعة المشاريع يمكف أف تتعارض مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع المحمي . 
o يػػػات التعاونيػػػة، وعػػػدـ العدالػػػة فػػػي التوزيػػػع لمعائػػػد مػػػف األربػػػاح والمػػػنح ضػػػعؼ ال قػػػة فػػػي الجمع

 . والمساعدات
o ( دخوؿ العامؿ الشخصي) شخصنة الجمعيات التعاونية 
o اختالؼ طباع األعضاء مما أد  لحدوث مشاكؿ داخمية بينيـ . 
o استخداـ ودخوؿ األقارب واستغالليـ لمجمعيات التعاونية، والتحيز في التوظيؼ . 
o القػػدرة عمػػى مواكبػػة التطػػورات العمميػػة والتكنولوجيػػة العالميػػة وقمػػة االتصػػاؿ والتواصػػؿ مػػع  عػػدـ

 . األسواؽ األجنبية وعدـ الدراية باألنظمة االقتصادية األجنبية المتبعة في الدوؿ االجنبية
 

  ما يمي مرتبة حسب األىمية حوؿفقد تركزت إجابة المجموعة ، المؤسسية والتشريعيةالمعيقات: 
 

o عدـ توفر بنوؾ متخصصة . 
o عدـ وجود تاميف زراعية يحمي المزارعيف والجمعية . 
o عدـ وجود سياسات لدعـ المنت  المحمي، والتعويض عف الكوارث الطبيعية. 
o لتشػجيع المنػت  ) عدـ إقرار قػوانيف تحػد مػف المنتجػات المنافسػة لمجمعيػات وبخاصػة اإلسػرائيمية

 (المحمي
o لتشػػػريعات وعػػػدـ مواكبػػػة التطػػػورات العالميػػػة فػػػي المجػػػاؿ التعػػػاوني، قمػػػة الرقابػػػة فػػػي األنظمػػػة وا

 .وأيضا ضعؼ الرادع في حالة العقاب
o قدـ القانوف التعاوني. 
o (مكتب العمؿ، دائرة الزراعة) تعدد المرجعيات الرسمية لمجمعيات الزراعية 
o تدخؿ الحزبية في االنتساب لمجمعيات التعاونية . 
o عاونية مما قمؿ االتصاؿ والتواصؿ بيف األعضاءعدـ وجود مقرات لمجمعيات الت . 
o قمة االىتماـ بالعمؿ التعاوني مف قبؿ الجيات الرسمية ودعميا باستمرار . 
 

 التعاونيةما الوسائؿ الكفيمة التي يمكف أف تسيـ في تحسيف دور الجمعيات : نتائ  السؤاؿ ال الث
 حوؿ فقد تركزت ،ة البؤريةالمجموعفي التنمية االقتصادية مف وجية  الزراعية    
 : ما يمي مرتبة حسب األىمية    
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  ،عمػػػؿ مشػػػاريع مػػػدرة لمػػػدخؿ لتعزيػػػز قػػػوة الجمعيػػػة، وذات نفػػػع وفائػػػدة وتػػػؤدي إلػػػى تنميػػػة المجتمػػػع
 .والتركيز عمى جودة المنت  لمتعزيز ال قة في المنت  المصنع محميا

 بفػػتح أسػػواؽ جديػػدة ليػػا، أو مػػف  تشػػجيع المنتجػػات المصػػنعة محميػػا مػػف قبػػؿ الجيػػات الرسػػمية إمػػا
 .خالؿ عممية شرائيا

 استخداـ التكنولوجيا الحدي ة  ير المكمفة في العممية اإلنتاجية واإلدارية لمجمعيات التعاونية . 
  دخػػػػاؿ عناصػػػػر فنيػػػػة فاعمػػػػة ذات خبػػػػرة عاليػػػػة، باإلضػػػػافة لتنميػػػػة قػػػػدرات تػػػػدريب كػػػػادر الجمعيػػػػة وا 

 .لندواتاألعضاء مف خالؿ الدورات، والورش، وا
  تػػػوفير فنيػػػيف لمقطػػػاع الزراعػػػي، ومرشػػػديف زراعيػػػيف متخصصػػػيف فػػػي جميػػػع المجػػػاالت ليعممػػػوا مػػػف

 .داخؿ الجمعية، وليس وزارة الزراعة أو العمؿ
  ،انتخػػػاب الييئػػػة اإلداريػػػة مػػػف قبػػػؿ الييئػػػة العامػػػة، بشػػػكؿ شػػػفاؼ وعػػػدـ االلتفػػػات لمقبميػػػة أو الحزبيػػػة

 .ميةواختيارىـ بحسب الكفاءة العممية والعم
  وخاصػػة التسػػويؽ لممنتجػػات الزراعيػػة، واعتمػػاد  اإلنتاجيػػةوضػػع خطػػة إسػػتراتيجية لمجمعيػػة لمعمميػػة

 . أك ر مف طريقة أو أسموب لمتسويؽ
  التشبيؾ بيف التعاونيػات المحميػة والعربيػة واألجنبيػة لتبػادؿ الخبػرات وتبػادؿ الػدعـ وكمػا يجػب إقػرار

 . ودعمياوتحفيز االتحادات مف قبؿ الجيات الرسمية 
 فتح باب االنتساب لمجمعيات وبشكؿ سمس و ير معقد. 
 دراسة الفئة المستيدفة مف المشاريع وأنشطة الجمعية قبؿ البدء بتنفيذىا. 
  البحػث عػف دعػـ خػارجي لممػاؿ  يػر المشػروط، لتطػوير اسػت مارات الجمعيػة واألعضػاء، باإلضػافة

ركيػػػػز عمػػػػى التمويػػػػؿ الػػػػذاتي لضػػػػػماف لعػػػػدـ االعتمػػػػاد عمػػػػى التمويػػػػؿ األجنبػػػػي بشػػػػػكؿ أساسػػػػي والت
 . االستقاللية في العمؿ بالجمعية لتحقيؽ أىدافيا

 العمؿ بروح الفريؽ واألمانة والصدؽ في العمؿ واالتصاؿ العمؿ والجيد بيف األعضاء . 
  الشػػفافية بالتعامػػؿ بػػيف إدارات الجمعيػػات وأعضػػاء الييئػػة العامػػة، لزيػػادة ال قػػة بالجمعيػػات وتعزيػػز

 . اعيالعمؿ الجم
  حمػػالت توعيػػة لممجتمػػع، مػػف خػػالؿ الكتيبػػات، واإلذاعػػة، والتمفػػاز، النػػدوات وورش العمػػؿ والػػدورات

دراج العمؿ التعاوني داخؿ المناى  التعميميػة األساسػية واإلعداديػة وال انويػة والجامعيػة،  التدريبية، وا 
 .لجماعي في المجتمعلزيادة العمؿ التعاونية إيجاد الوعي التعاوني وتعزز العمؿ التعاوني ا

 زيادة وتعزيز مساىمة األعضاء في الجمعيات. 
 تقديـ مشاريع تخدـ جميع طبقات والعمؿ عمى دعـ المشاريع االجتماعية. 
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 الفصل الخامس
___________________________________________________ 

 االستنتاجات والتوصيات
 

 االستنتاجات 2.5
 

 :مى نتائ  الدراسة تبيف واتضحمف خالؿ االطالع ع
   

  فػي جنػوب الضػفة الغربيػة  االقتصػاديةفػي التنميػة  ا  كبيػر  ا  دور  تمعب التعاونية الزراعية الجمعياتأف
 .مف خالؿ أىدافيا االقتصادية

  الجمعيػػػات الزراعيػػػة فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية فػػػي دور عاقػػػة نجػػػاح إفػػػي  ا  كبيػػػر  ا  دور تمعػػب المعيقػػػات
 . بيةجنوب الضفة الغر 

  فػي  التعاونيػة الزراعيػةلمجمعيػات  ا  كبيػر  ا  يمعب اليدؼ االقتصادي ترسيخ روح االنتماء لمجماعة دور
 .التنمية االقتصادية في جنوب الضفة الغربية

 التعاونيػة الزراعيػةشكؿ المعيقات المتعمقة بالموارد الطبيعية والبيئية أكبر معيؽ لنجاح  الجمعيات ت 
 .في جنوب الضفة الغربية في التنمية االقتصادية

 القضػػاء عمػػى  فػػي فػػي التعامػػؿ بػػيف أعضػػاء الجمعيػػة واإلدارة بػػدور كبيػػر( الوضػػوح)تسػػاىـ الشػػفافية
 .االستغالؿ االقتصادي لألفراد

  بػدور كبيػر عمػى  األعضػاءفي التعامػؿ بػيف  واألنانيةتمعب الجمعيات عمى الحد مف النزعة الفردية
 .ترسيخ روح االنتماء إلى الجماعة

  بدور كبير  اإلنتاجمؽ باسعار مستمزمات عفي ما يت لألعضاءتعمؿ الجمعية عمى توفير المعمومات
 . باألسعارعمى محاربة الغش والتالعب 
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  بػدور كبيػر عمػى زيػادة  اإلنتػاجيساىـ تطوير الجمعية مف نشاطاتيا لزيػادة القػدرة عمػى التنػافس فػي
 .اإلنتاج

 يساىـ في محاربة االحتكار الجمعيات عمى قوتيا الذاتية اعتماد . 

  الغػذائي بػدور كبيػر فػي المسػاىمة  األمػفالزراعػي لتحقيػؽ  اإلنتػاجتساىـ الجمعيات بتحسيف نوعية
 . في التنمية االقتصادية

 لممنتجات الفمسطينية الزراعية  اإلسرائيميةنافسة  ير المتوازنة مف قبؿ المنتجات الزراعية متساىـ ال
 . ح الجمعيات مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيميفي إعاقة نجابدور كبير 

  ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية المعيقاتفي زيادة  ا  كبير  ا  تمعب محدودية المياه دور. 

  واإلداريةالفنية  المعيقاتعزوؼ الكفاءات عف العمؿ التعاوني لقمة الدخؿ ساىـ في زيادة . 

 فػػػي إلػػػى زيػػػادة كبيػػػرة  أد ( إلػػػخ...مختبػػػرات ، أدويػػػة،ال)   يػػػاب البنيػػػة التحتيػػػة لمبحػػػوث الزراعيػػػة
 . ذات الطابع االقتصادي واالجتماعيالمعيقات 

  ةضعؼ موارد المالية لمجمعيات زاد مف المعيقات المالية بدرجة كبير . 

  و يػاب التػاميف الزراعػي عدـ وجود سياسة واضحة لمحكومػة لتعػويض المػزارعيف لمواجيػة الكػوارث
 . التشريعية والمؤسسيةالناحيتيف مف أكبر المعيقات 

 
 التوصيات 1.5

 
ووزارة العمػػػؿ الفمسػػػطينية، وإلدارة ، ةلمحكومػػػة الفمسػػػطينيمػػػف التوصػػػيات توجييػػػا الدراسػػػة  ىنػػػاؾ العديػػػد

 :مقترحات بح ية، وىي كما يميو ألعضاء الجمعية التعاونية، و الجمعيات التعاونية، 
 

 :ةلمحكومة الفمسطينيتوصيات  .2.1.5
 

 :تتم ؿ فيما ياتي لمحكومة الفمسطينيةلتوصيات التي توجييا الدراسة أىـ ا
 

  نشػػاء الزراعػػي اإلنتػػاجدعػػـ البنيػػة التحتيػػة لمقطػػاع الزراعػػي لتطػػوير البحػػوث الزراعيػػة لزيػػادة ، وا 
 .المختبرات المتخصصة بالعمؿ الزراعي وتوزيعيا بشكؿ عادؿ في جنوب الضفة الغربية

 ي بعض الجمعيات الزراعية الكبيرةانتداب بعض الموظفيف لمعمؿ ف. 

 اإلداريػػةوجمركػػي، دعػػـ الوظػػائؼ  ضػػريبي إعفػػاء) قػػرارإ دعػػـ الجمعيػػات التعاونيػػة مػػف خػػالؿ 
 .إلخ...والفنية في الجمعيات، تحديد أسعار المنتجات الزراعية

 تفعيؿ دور االرشاد الزراعي مف قبؿ المرشديف في مناطؽ الجمعيات بزيارات دورية منتظمة . 
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 متخصصة في القطاع  الزراعي، وذلػؾ لزيػادة مصػادر التمويػؿ لمجمعيػات،وية تنماء بنوؾ انش 
 . وباسعار فوائد مدعومة مف قبؿ الحكومة

 التطػػػور الحاصػػػؿ عمػػػى المسػػػتو  المحمػػػي  لمواكبػػػة االسػػػراع فػػػي اقػػػرار مشػػػروع قػػػانوف التعػػػاوف
 . ، والدوليواإلقميمي

  التعامػؿ مػع الكػوارث ودعػـ  آليػةتبيػاف انػب واضػحة ال شػؾ فييػا فػي جحكوميػة اتخاذ سياسات
 . ، واالستمرار بالقضاء عمى تيريب المنتجات الزراعيةالمزارعيف

 شػػػرائيا  فػػػتح اسػػػواؽ خارجيػػػة دعػػػـ المنتجػػػات الزراعيػػػة المحميػػػة مػػػف قبػػػؿ الحكومػػػة مػػػف خػػػالؿ
 . وتسويقيا محميا ودوليا

  لتعجيػػؿ النمػػو بػػو ركات التػػاميف والتػػزاـ شػػ قػػانوف التػػاميف الزراعػػي إقػػرارفػػي تعجيػػؿ  ةالمسػػاىم
 .القطاع الزراعي

 
 :توصيات لوزارة العمل الفمسطينية. 1.1.5

 
 :تتم ؿ فيما ياتي لوزارة العمؿأىـ التوصيات التي توجييا الدراسة 

 
 دورات تدريبية لزيػادة وتنميػة قػدرات إدارات الجمعيػات بسػبب الضػعؼ فػي الجوانػب عقد  تك يؼ

 . اإلدارية والفنية فييا

  قبؿ  التعاونية الزراعيةعقد دورات تدريبية لزيادة الوعي التعاوني بيف أعضاء الجمعيات تك يؼ
 . التاسيس لمجمعيات، باإلضافة لممجتمع المحمي

  عػػػداد تػػرة إف)زيػػادة الرقابػػة عمػػػى الجمعيػػات فػػػي شػػتى المجػػػاالت وعػػدـ حصػػػرىا فػػي بالموسػػػمية
 .تفعيؿ دور الجمعيات التنمويل( الميزانيات، والكشوفات، واالجتماعات السنوية

 قرار قانوف لمتعاوف متطور لمنيوض بالعمؿ التعاوني، باعتبارىا الجية المسػؤولة المساىمة في إ
 .عف الجمعيات واألقدر عمى تحديد أولوياتيا

 الموكمػة ليػا  اتفعيؿ دور دوائر التعاوف وذلؾ بإضافة امتيازات ومخصصات ليػا لمقيػاـ بواجباتيػ
 .دة عدد الكوادر المتخصصة في العمؿ التعاونيوزيا بشكؿ أفضؿ

 
 :الجمعيات التعاونيةتوصيات إلدارة . 3.1.5

 
 :تتم ؿ فيما ياتي الجمعيات التعاونيةأىـ التوصيات التي توجييا الدراسة إلدارة 
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 وفػػؽ  وتحقيػػؽ أىػػدافيا داريػػة وفنيػػة وتوظيفيػػا لمنيػػوض بالجمعيػػات التعاونيػػةإسػػتقطاب كفػػاءات ا
  .أسس عممية

 زيادة التعاوف بيف التعاونيات لتبادؿ الخبرات والموارد . 

  دارة الجمعيات وأعضائيا لزيادة ال قة بالعمؿ التعاوني واطالعيـ عمى كؿ إتفعيؿ االتصاؿ بيف
 . ، وتوزيع اليبات والمساعدات والمنح، وعدـ تحديدىا باالجتماعات السنويةجديد

  ية  لتعزيز موارد الجمعية الماليةذات جدو  اقتصادنشاء مشاريع إالعمؿ عمى. 

 وباسػػعار منافسػػة  ، بيػع المنتجػػات الزراعػي وبشػػكؿ جمػاعيشػراء مسػػتمزمات اإلنتػاج ومػػدخالتيا
 .لحماية األعضاء

  الجػػدد لتعزيػػز  األعضػػاءزيػػادة قاعػػدة العضػػوية فػػي الجمعيػػة لزيػػادة مػػوارد الماليػػة والخبػػرات مػػف
 . نجاح الجمعية

 
 :معية التعاونيةألعضاء الجتوصيات  .2.2.5

 
 :تتم ؿ فيما ياتي ألعضاء الجمعية التعاونيةأىـ التوصيات التي توجييا الدراسة 

 
 واعتمػػػاد القاعػػػدة أف األعضػػػاء  وخادمػػػةاالنطبػػػاع القائػػػؿ بػػػاف الجمعيػػػات موزعػػػة لممػػػنح  البعػػػد عػػػف

 .خادميف لمجمعية وليس العكس

  الجمعية ورإلنجاح داالتصاؿ والتواصؿ بيف اإلدارة وأعضائيا تفعيؿ . 

  إدارة الجمعيات وفؽ الدرجة العممية والعممية  اختياراجراء االنتخابات لمجمعيات وذلؾ مف خالؿ 

 
 مقترحات بحثية . 5.1.5

 
 :تتم ؿ فيما ياتي فيما يمي دراسات ينصح الباح يف بدراستيا،

  التنموي لتعزيز دورىا التعاونية الزراعيةدراسة البعد االجتماعي لمجمعيات. 
  مقارنة بالمناطؽ االخر  ،في جنوب الضفة الغربية التعاونية الزراعيةدراسة قمة أعداد الجمعيات. 

 دراسة دور الحكومة مم مة بوزارة العمؿ في تحفيز العمؿ التعاوني في فمسطيف. 
 فػػي المنػػاطؽ الجنوبيػػة مػػف الضػػفة  التعاونيػػة الزراعيػػةقمػػة الػػدعـ الموجيػػة لصػػالح الجمعيػػات  دراسػػة

 .مقارنة مع المناطؽ الشمالية مف الضفة الغربيةة الغربي

 دراسة مد  مساىمة القطاع التعاوني في الدخؿ القومي. 

  القومي الدخؿدراسة كيفية رفع  مساىمة القطاع التعاوني في. 
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 .عماف، األردف

 شركة مطبعة بيت المقدس لمطباعة الحدي ة. تنظيـ التعاونيات(: 1999). جامعة القدس المفتوحة. 
 .فمسطيف خ،

 عماف، األردف. التنمية االقتصادية(: 2008) .جامعة القدس المفتوحة. 
 ،دور القطػػاع الحكػػومي فػػي تحفيػػز المشػػاريع الصػػناعية الصػػغيرة والصػػغيرة (: 2011) .ج جرايسػػة

 .جامعة القدس، فمسطيف .جدا وانعكاسو عمى التنمية االقتصادية في محافظتي بيت لحـ والخميؿ
 سػػػػػػابات القوميػػػػػػة باألسػػػػػػعار الجاريػػػػػػة الح(: أ -2010) .الجيػػػػػػاز المركػػػػػػزي لإلحصػػػػػػاء الفمسػػػػػػطيني

 .راـ اهلل، فمسطيف. 2009،2010وال ابتة
 كتػػػػاب محافظػػػػة بيػػػػت لحػػػػـ اإلحصػػػػائي  (:ب -2010. )الجيػػػػاز المركػػػػزي لإلحصػػػػاء الفمسػػػػطيني

 .فمسطيف، راـ اهلل(. 2)السنوي
 كتػػػػػػاب محافظػػػػػػة الخميػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػائي  (:ج -2010) .الجيػػػػػػاز المركػػػػػػزي لإلحصػػػػػػاء الفمسػػػػػػػطيني

 .فمسطيف، اـ اهللر (. 2)السنوي
 كػػػػراس المػػػػؤتمر 2010التعػػػػداد الزراعػػػػي  (:أ -2011. )الجيػػػػاز المركػػػػزي لإلحصػػػػاء الفمسػػػػطيني ،

 .فمسطيف ،راـ اهلل. الصحفي إلعالف النتائ  األولية لمتعداد الزراعي
 فمسطيف ،راـ اهلل. 2010فمسطيف في أرقاـ (: ب-2011. )يالجياز المركزي لإلحصاء الفمسطين. 
 كتػػػػػػػاب محافظػػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػائي (: ج-2011) .ركػػػػػػػزي لإلحصػػػػػػػاء الفمسػػػػػػػطينيالجيػػػػػػػاز الم

 .فمسطيفاهلل، راـ (. 3)السنوي
 أنػػواع الجمعيػػات التعاونيػػة الزراعيػػة العاممػػة (: أ -2012). الجيػػاز المركػػزي لإلحصػػاء الفمسػػطيني

 .راـ اهلل فمسطيف. 2010الفمسطينية حسب نوع النشاط والمنطقة  األراضيفي 
(http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Various_Data/vardata_2010_A 

_21.htm.13.4.2012) 

 راـ اهلل. 2011أداء االقتصاد الفمسطيني،(:ب -2012). الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  
 .فمسطيف    

http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZAINARABIC%20/Resources/GrowthStudyAR.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZAINARABIC%20/Resources/GrowthStudyAR.pdf
http://etd.uofk.edu/uofketdallview.php?id=3185
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Various_Data/vardata_2010_A%20_21.htm.13.4.2012
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Various_Data/vardata_2010_A%20_21.htm.13.4.2012
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 راـ اهلل فمسطيف. 2011فمسطيف في أرقاـ (: جػ -2012). الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني. 
 ،دراسػػة تحميميػػة ألداء جمعيػػات التسػػويؽ التعاونيػػة فػػي شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة(: 2008) .ؼ حننػػي .

 .فمسطيف ،جامعة القدس
 عمػاف،  .جامعػة القػدس المفتوحػة ،ة الريفيػةالتخطيط اإلقميمي والتنمي(: 2001) (.معد. )حمداف، ـ

 .األردف
 فمسطيفجامعة القدس المفتوحة .التعاوف واإلقراض الزراعي: (2010(. )معد. )حمداف، ـ ،. 
 ،اإلسكندرية، مصر. التنمية اإلجتماعية ، المكتب الجامعي الحديث(: 2002) .أ خاطر. 
 تنمية البيئػة المحميػة بمركػز كػـو حمػادة  دور الجمعيات التعاونية الزرعية في(: 1990. )خالؼ، ـ

 .جامعة عيف شمس، مصر. محافظة البحيرة
 طبعػػة  .المنجػػد فػػي المغػػة العربيػػة واألعػػالـ طبعػػة جديػػدة منقحػػة (:1992) .ـ .ـ .دار المشػػرؽ ش

 .بيروت، لبناف. 840ال ال ة وال ال وف ص 
 لريفػػػػي والحضػػػػري والبػػػػدويالمجتمػػػػع ا(: 2006)(. معػػػػدوف. )عػػػػزاـ، إ. أبػػػػو حوسػػػػة، ـ. ربايعػػػػة، أ، 

 .جامعة القدس المفتوحة ،عماف، األردف
 نػابمس، . جامعػة القػدس المفتوحػة .تنظيـ التعاونيات(: 2007)(. معداف. )حمداف، ـ. الرمحي، س

 .فمسطيف
 ،المركػز الػوطني لمسياسػات .االقتصاد البيئي والتنمية المسػتدامة:مواد تدريبية (: 2003) .د رومانو

 .ؽ، سورياالزراعية، دمش
 ،سمسػػمة  .المحتمػػة األراضػػيالجمعيػػات التعاونيػػة والتنميػػة فػػي (: 1991كػػانوف أوؿ،) .ع الز مػػوري

 .راـ اهلل،فمسطيف.معا/، مركز العمؿ التنموي(2)الدراسات االقتصادية واالجتماعية 
 جامعة دمشؽ، سوريا. السياسات الزراعية والتنمية االقتصادية في سورية(: 2000. )سويد، ر. 
 ،مساىمة الحركة التعاونية الزراعيػة التسػويقية فػي تحقيػؽ التنميػة الزراعيػة فػي  (:1998) .أ شويكة

الجامعػػػػة . 1993-1980المحافظػػػػات الشػػػػمالية لمنػػػػاطؽ السػػػػمطة الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية، مػػػػف عػػػػاـ 
 .األردنية، األردف

 ،نيػة الفمسػطينيةقضايا واستراتيجيات بناء قدرات الجمعيػات التعاو  (:2009نيساف،) .ش صرصور :
 .فمسطيف مؤتمر واقع وآفاؽ تطور الحركة التعاونية الفمسطينية،: في. نحو أداء تعاوني مميز

 ،قمقيميػػػػة، .اتحػػػػاد لجػػػاف العمػػػػؿ الزراعػػػي. دليػػػػؿ التعػػػاوف والتسػػػػويؽ الزراعػػػي(: 2007) .ع طبخنػػػا 
 .فمسطيف

(http://www.masader.ps/p/files/t3awnyat.pdf.thm,08.03.2012) 

 ،معيد أبحاث السياسات! . نحو صيا ة رؤية تنموية فمسطينية(: 2005.)آ أجمند، .س عبد اهلل 
 .، راـ اهلل ، فمسطيف(ماس)االقتصادية الفمسطيني     

http://www.masader.ps/p/files/t3awnyat.pdf
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 عماف،  .لقدس المفتوحجامعة ا، االقتصاد الزراعي(: 2007) (.معداف. )حمو، ع. عبد الرحمف، ـ
  .األردف

 ،التعػػػػاوف الزراعػػػػي فػػػػي العػػػػراؽ وموقعػػػػو فػػػػي فكػػػػر حػػػػزب البعػػػػث العربػػػػي (: 1990) .ح العبطػػػػاف
 .جامعة المستنصرية، العراؽ. االشتراكي

 ،األراضػػػػػػػيالجمعيػػػػػػػات التعاونيػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػة فػػػػػػػي  (:2010) (.معػػػػػػػداف) .س ونوفػػػػػػػؿ،. ف عػػػػػػػدواف 
 راـ اهلل، ،(مػػاس)بحػػاث السياسػػات االقتصػػادية الفمسػػطينيةمعيػػد أ. الواقػػع وسػػبؿ التطػػوير:الفمسػػطيني
 .فمسطيف

 تقيػػيـ أداء الجمعيػػات التعاونيػػة الزراعيػػة مػػف الناحيػػة التمويميػػة فػػي األردف(: 1990) .العػػزب، ىػػػ :
 .األردف الجامعة األردنية، .دراسة تطبيقية عمى الجمعيات التعاونية الزراعية في األردف

 ،مصر القاىرة، .والمجتمع،مكتبة مدبولي..تنمية(: 2007) .س عالـ. 
 ،مطبعػػة التعمػػيـ العػػالي . مبػػادئ االقتصػػاد والتخطػػيط الزراعػػي (: 1989) .ىػػػ السػػامراني، .ـ العنػػاد

 .العراؽ، غدادجامعة ب .في الموصؿ
 ،دار الشػروؽالتنمية في عػالـ متغيػر دراسػة فػي مفيػـو التنميػة ومؤشػراتيا (:2000) .إ العيسوي ، .

 .مصر القاىرة،
 العالقػػػػػات االجتماعيػػػػػة ودورىػػػػػا فػػػػػي تنميػػػػػة الجمعيػػػػػات واالتحػػػػػادات (: 1998أيمػػػػػوؿ،.)القطػػػػػب،إ،ي

 .فمسطيف. التعاونية
 واقػػع الجمعيػػات التعاونيػػة الزراعيػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة وآفػػاؽ تطويرىػػػ جامعػػة (:2010.)قعقػػورة، ر

 .القدس، فمسطيف
 ف، فمسػػطيالقػػدس ةجامعػػ .ات جامعيػػةمحاضػػر  ،طػػرؽ البحػػث والكتابػػة العمميػػة (:2010). ، زقنػػاـ. 

 ( ير منشور)
 ،يػر ) .فمسػطيف جامعػة القػدس،. محاضرات جامعية التنمية الريفية المستدامة، :(2011) .ز قناـ 

 (منشور
 دراسػػة :الجمعيػػات التعاونيػػة ودورىػػا فػػي التغيػػر االجتمػػاعي فػػي الريػػؼ األردنػػي(: 1992.)الكايػػد، ـ

 .عة األردنية، األردفالجام .ميدانية في محافظة البمقاء
 ،  راـ اهلل، .نحػػػػو تنميػػػػة زراعيػػػػة بديمػػػػة ومعتمػػػػدة عمػػػػى الذات،جامعػػػػة بيرزيػػػػت (:1999) .ج كػػػػرـز

 .فمسطيف
(http://home.birzeit.edu/cds/arabic/research/publications/1999/35.pdf. 

thm,08.03.2012) 

 ،عماف، األردف .التنمية اإلدارية، دار وائؿ لمنشر(: 2000) .ـ الموزي. 

http://home.birzeit.edu/cds/arabic/research/publications/1999/35.pdf
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 1994السياسػػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػػادية والتنميػػػػػػػػػة البشػػػػػػػػػرية فػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػطيف (: 2001. )مكحػػػػػػػػػوؿ، ب - 
 .أجزاء 6. جامعة بيرزيت، فمسطيف .2ج.1999

(http://home.birzeit.edu/cds/arabic/research/publications/2001/24.pdf. 

thm,08.03.2012) 

 ،مجمػػػة جامعػػػة دمشػػػؽ لمعمػػػـو .أىميػػػة منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني فػػػي التنميػػػة(: 2008) .أ مػػػالوي
 275-255، ص ص 2دد الع ،24المجمد  االقتصادية والقانونية،

(http://www.damascusuniversity.edu.sy/images/stories/magazine/eco-2008-

2.swf.thm, 08.03.2012) 

 ،مػػف قػػانوف  58عػػاوف صػػادر بمقتضػػى المػػادة نظػػاـ جمعيػػات الت. 1957المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية
 .عماف، األردف. 1956( 17)جمعيات التعاوف 

(http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/search_no.jsp?no=835&year=1957.thm, 

27.03.2012) 

 ي لمتنميػة االقتصػادية واالجتماعيػةالمركز الفمسطين(ESDC( .)3122 :) واقػع التعاونيػات الزراعيػة
 .دراسة أعدت لصالح االدارة العامة لمتعاوف. النباتية في الضفة الغربية

 ،بمنطقػػػة تحميػػػؿ األداء اإلقتصػػػادي لمجمعيػػػة التعاونيػػػة الزراعيػػػة فػػػي البطػػػيف (: 2009) .أ النفيسػػػة
 .مممكة العربية السعوديةال ،جامعة الممؾ سعود. القصيـ

(faculty.ksu.edu.sa/62311/Student%20Proposals/NafethPropsal.doc. 
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 ،البيػػػرة، -دراسػػػات فػػػي التنميػػػة مجموعػػػة أوراؽ بح يػػػة، مطبعػػػة ابػػػو  ػػػوش(: 2005. )ث الييجػػػاوي
 .فمسطيف

 ،راـ .نيػػة العالمػػة فػػي فمسػػطيفأوضػػاع وأولويػػات الجمعيػػات التعاو (: 2000) وحػػدة التنميػػة التعاونيػػة
 .اهلل، فمسطيف

 راـ اهلل، فمسطيف. رسالة وأىداؼ دائرة التعاوف: 2010 ،وزارة العمؿ. 
(http://blogsstatic.maktoob.com/userFiles/a/d/adnanobeidat/office/12041 

36788.doc.thm,30.3.2010) 

   أحصذذاايات ال معيذذات الحعاوفيذذة  ذذ   سعذذنية   امدار  العا ذذة لسحعذذاو (; 3123)وزار  العمذذة    .

 .رام هللا   سعنين
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 منطقةو  ،واعداد اعضائياورقـ تسجيميا، المبحو ة  التعاونية الزراعيةالجمعيات  أسماء: 1.1ممحؽ 

 .عمميا، والمحافظة              
 

منطقة عمل  اسم الجمعية  الرقم
 الجمعية

رقم تسجيل 
 الجمعية

عدد الييئة 
 العامة

 المحافظة

 الخميؿ 34 1233 يطا ـ.ال روة الحيوانية ـ ءجمعية المنطار التعاونية إلنما 1
 الخميؿ 50 631 يطا ـ.ـ الزراعية جمعية خمة صالح التعاونية 2
 الخميؿ 153 1469 يطا ـ.ال روة الحيوانية ـ ءجمعية مسافر يطا التعاونية إلنما 3
 الخميؿ 68 1494 يطا ـ.نية ـجمعية سوسيا التعاونية إلنماء ال روة الحيوا 4

 الخميؿ 30 1495 يطا ـ.جمعية العطاء التعاونية الزراعية ـ 5

 الخميؿ 30 1518 يطا جمعية األمؿ التعاونية إلنماء ال روة الحيوانية  6

 الخميؿ 41 1523 يطا  جمعية الوحدة التعاونية إلنماء ال روة الحيوانية 7

 الخميؿ 27 697 دورا ال روة الحيوانيةمخيـ الفوار التعاونية إلنماء  8
 الخميؿ 117 641 دورا دورا/ الجمعية التعاونية النماء ال روة الحيوانية 9
 الخميؿ 70 1200 دورا السموع التعاونية إلنماء ال روة الحيوانية 10

 الخميؿ 40 1205 دورا الظاىرية التعاونية لتنمية ال روة الحيوانية  11

 الخميؿ 23 1392 دورا التعاونية  لتنمية ال روة الحيوانية  جمعية الوفاؽ 12

 الخميؿ 96 1321 دورا جمعية الريحية التعاونية لتنمية ال روة الحيوانية  13

 الخميؿ 31 1517 دورا  جمعية السموع التعاونية لمتصنيع الزراعي 14

 الخميؿ 40 1316 دورا دورا/جمعية التصنيع الزراعي 15

 الخميؿ 47 318 دورا لتعاونية لمتسميؼ والتوفير رابود ا 16

 الخميؿ 23 397 دورا ـ.ـ ةبيت الروش التحتا التعاونية الزراعي 17

 الخميؿ 25 510 دورا جمعية ابو العسجا التعاونية الزراعية 18

 الخميؿ 80 560 دورا  جمعية السيميا التعاونية الزراعية 19

 الخميؿ 104 604 دورا  اعيةجمعية السموع التعاونية الزر  20

 الخميؿ 34 957 دورا ـ.الظاىرية التعاونية لمتطوير والتنمية الريفية ـ 21

 الخميؿ 62 1281 دورا  جمعية الريحية التعاونية لمتطوير الزراعي 22

 الخميؿ 17 1282 دورا ـ.ـ دورا التعاونية لتطوير الزراعات المروية والمحمية 23

 الخميؿ 18 1283 دورا  تعاونية الزراعيةجمعية رافات ال 24

 الخميؿ 32 1374 دورا ـ.جمعية المربد التعاونية الزراعية ـ 25

 الخميؿ 110 266 الخميؿ جمعية بقار التعاونية لمتسميؼ والتوفير 26

 الخميؿ 1420 346 الخميؿ الجمعية التعاونية لعصر الزيتوف وتصنيع منتجاتو 27
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منطقة عمل  ة اسم الجمعي الرقم
 الجمعية

رقم تسجيل 
 الجمعية

عدد الييئة 
 العامة

 المحافظة

 الخميؿ 1279 549 الخميؿ الجمعية التعاونية لمتسويؽ والتصنيع الزراعي 28

 الخميؿ 105 579 الخميؿ جمعية تفوح التعاونية الزراعية 29

 الخميؿ 204 584 الخميؿ جمعية الخميؿ التعاونية الزراعية  30

 الخميؿ 40 1171 الخميؿ معية بني نعيـ التعاونية لتربية اال ناـج 31

 الخميؿ 12 1274 الخميؿ .الجمعية التعاونية لحماية وتطوير البذور البمدية 32

 الخميؿ 7 1330 الخميؿ .جمعية حمحوؿ التعاونية لمربي الدواجف 33

 الخميؿ 12 1367 ؿالخمي جمعية السنابؿ التعاونية لالنتاج والخدمات الزراعية 34

 الخميؿ 29 1417 الخميؿ جمعية بيت أمر التعاونية لإلنتاج والخدمات الزراعية 35

جمعية مسافر بني نعيـ التعاونية لتنمية وتطوير ال روة  36
 .الحيوانية

 الخميؿ 80 1428 الخميؿ

 الخميؿ 54 1462 الخميؿ جمعية حتا التعاونية لم روة الحيوانية 37

 الخميؿ 70 1466 الخميؿ .ذنا التعاونية لتنمية ال روة الحيوانيةجمعية إ 38

 الخميؿ 15 1490 الخميؿ جمعية أذنا التعاونية لمتطوير الزراعي 39

 الخميؿ 20 1491 الخميؿ جمعية صوريؼ التعاونية الزراعية 40

 الخميؿ 20 1498 الخميؿ جمعية صوريؼ التعاونية لم روة الحيوانية 41

 الخميؿ 13 1500 الخميؿ بيت أمر التعاونية لم روة الحيوانيةجمعية  42

 الخميؿ 21 1505 الخميؿ .جمعية بني أنعيـ التعاونية لمتصنيع الغذائي 43

 الخميؿ 17 1509 الخميؿ جمعية حتا التعاونية الزراعية 44

 الخميؿ 21 1510 الخميؿ .جمعية الشيوخ التعاونية لم روة الحيوانية 45

 الخميؿ 16 1516 الخميؿ ة بيت أوال التعاونية لم روة الحيوانيةجمعي 46

الجمعية التعاونية لعصر الزيتوف وتصنيعة وتسويؽ  47
 ـ.ـ.منتجاتو

 بيت لحـ 48 148 بيت جاال

 بيت لحـ 125 408 الخضر ـ.جمعية الخضر التعاونية الزراعية ـ 48
 بيت لحـ 124 520 ةالعبيدي ـ.جمعية العبيدية التعاونية الزراعية ـ 49
 بيت لحـ 115 532 بيت لحـ جمعية التعامرة التعاونية لنماء ال روة الحيوانية 50
 بيت لحـ 36 1443 بيت لحـ الجمعية التعاونية لقر  جنوب بيت لحـ 51
 

 

 

 

 



 

227 

 استبانة الرسالة: 1.3ممحؽ 

  جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا
 معهد التنمية المستدامة

 
 
 

 رسالة ماجستير بعنوانبانة أست

 في التنمية االقتصادية  التعاونية الزراعيةدور الجمعيات  "           
 "دراسة حالة جنوب الضفة الغربية 

 
 . األخت الكريمة ...............األخ الكريـ

 
 تحية طيبة وبعد ،،،، 

 
يػػة فػػي التنميػػة االقتصػػادية فػػي يقػػـو الباحػػث بعمػػؿ دراسػػة لمتعػػرؼ عمػػى دور الجمعيػػات التعاونيػػة الزراع

باالعتمػاد عمػى االسػتبانة التػي تتضػمف مجموعػػة  مػف وجيػة نظػر الييئػة اإلداريػةجنػوب الضػفة الغربيػة 
 . مف األسئمة تساعد عمى فيـ الواقع 

موضػوعية لمتوصػؿ إلػى نتػائ  دقيقػة ىتمػاـ وصػدؽ و ايرجى مف حضرتكـ التعاوف في إجابػة االسػتبانة ب
، ونؤكد عمى أف المعمومات الواردة في الدراسػة سػوؼ تحػاط بسػرية تامػة ، وتسػتخدـ تفيد البحث العممي

 . أل راض البحث العممي فقط 
 

 . شاكريف لكـ حسف تعاونكـ
 أحمد القرنة: الباحث                     
 سمير أبو زنيد.د: أشراؼ                      

   ahmaddanadna@yahoo.comأامية الباحث                                                           

mailto:ahmaddanadna@yahoo.com
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 بيانات تعريفية :القسم األول
 
 : البيانات الشخصية  - أ

 
يحتو  ىذا القسـ عمى البيانات الشخصية الخاصة بؾ، يرجي وضع رقـ اإلجابة الصحيحة التي 

 )........(.لذلؾ تالئمؾ في المكاف المخصص 
 

A1 -أن ى -2      ذكر             -1 ).........( الجنس 
A2 -سنة 35-26(  2     سنة فاقؿ    25( 1  ).........( الفئة العمرية 

 سنة فاك ر 46( 4     سنة    36-45( 3 
A3- دبمـو متوسط  ( 2          انوية فاقؿ  ( 1 ).........( الدرجة العممية 

 دراسات عميا ( 4        الوريوس    بك( 3
A4- سنوات     10-4( 2    سنوات فاقؿ     3( 1 ).........( سنوات العمل في العمل التعاوني الزراعي 

 سنة 15أك ر مف ( 4    سنة      11-15( 3
A5-  ــــة )طبيعــــة العمــــل ــــي ( الوظيف ــــة ف الحالي

 الجمعية التعاونية
 عضو مجمس إدارة            (2 ارة رئيس مجمس اإلد( 1 ).........(

 
يحتو  ىذا القسـ عمى البيانات المتعمقة بجمعيتؾ،  :البيانات حول الجمعية التعاونية الزراعية   - ب

 )........(.يرجي وضع رقـ اإلجابة الصحيحة التي تالئمؾ في المكاف المخصص لذلؾ 
 
A6 - ــــــــة ــــــــات الجمعي قيمــــــــة ممتمك

 التعاونية الزراعية
 ألؼ دينار    200إلى  101مف( 2        ألؼ دينار 100أقؿ مف ( 1 )......(

 ألؼ دينار    400إلى 301مف ( 4ألؼ دينار     300إلى 201مف( 3
 ألؼ دينار  501أك رمف(  6ألؼ دينار   500إلى  401مف ( 5

 
A7 - ـــــــــة ـــــــــال الجمعي نتيجـــــــــة أعم

ــة ألخــر ســنة  ــة الزراعي التعاوني
 .مالية

 ( ال فائض وال عجز)تغطي تكاليفيا( 3عجز    ( 2فائض      ( 1 )......(
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 :في الخانة التي تعبر عف مد  موافقتؾ عمى كؿ مما يمي( ×)ضع أشارة : القسم الثاني
في التنمية االقتصادية مع واقعيا مف حيث  التعاونية الزراعيةتطابؽ أىداؼ الجمعية : المحور األوؿ

 :األىداؼ االقتصادية التالية
 
 ء عمى االستغالل االقتصادي للفرادالقضا -أ

كبير  الفقرة رمز 
 جداً 

قميل  قميل متوسط كبير
 جداً 

B1 تعمؿ الجمعية عمى زيادة تراكـ وتجميع رأس الماؿ.      
B2  (.خطة إنتاجية)تعمؿ الجمعية وفؽ نظاـ عمؿ إنتاجي      
B3  تػػػوزع الجمعيػػػة التعاونيػػػة العائػػػد عمػػػى األعضػػػاءت حسػػػب حجػػػـ

 . مع الجمعية تعاممو
     

B4  في  التعامؿ بيف أعضاء الجمعية ( الوضوح)يسود الشفافية      
B5 تتولى الجمعية التعاونية بيع منتجات األعضاء باسعار منافسة.      
. أي إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

 ..................................................حدد
     

 .نتماء إلى الجماعة ترسيخ روح اال  -ب
كبير  الفقرة الرقم

 جداً 
قميل  قميل متوسط كبير

 جداً 
B6  تحػػػػػد الجمعيػػػػػة مػػػػػف النزعػػػػػة الفرديػػػػػة واألنانيػػػػػة فػػػػػي التعامػػػػػؿ بػػػػػيف

 .األعضاء
     

B7 تحشد الجمعية جيود جميع األعضاء لزيادة العممية اإلنتاجية.      
B8 قبػػػؿ أدارة  يػػػتـ شػػػراء مسػػػتمزمات اإلنتػػػاج بطريقػػػة مخطػػػط ليػػػا مػػػف

 .الجمعية
     

B9 يمتـز أعضاء الجمعية بالخطط المقرة مف قبؿ اإلدارة.      
B10  يسيـ انتماء أفراد الجمعية ليػا فػي تحقيػؽ األمػف الػوظيفي إلدارتيػا

 .وأعضائيا
     

. أي إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 ..................................................حدد

     

 .محاربة الغش والتالعب باألسعار  -ج
كبير  الفقرة الرقم

 جداً 
قميل  قميل متوسط كبير

 جداً 
B11  يػػتـ ضػػبط الكميػػات المنتجػػة مػػف قبػػؿ األعضػػاء بواسػػطة التخطػػيط

 . الممني  مف قبؿ ادارة الجمعية
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B12 تعمؿ الجمعية عمى بيع منتجاتيا بشكؿ جماعي .      
B13 ألعضػػػػاء فػػػػي مػػػػا يتعمػػػػؽ باألسػػػػعار المسػػػػتقبمية تػػػػوفر المعمومػػػػات ل

 .لممنتجات الزراعية
     

B14  توظػػػؼ الجمعيػػػػة الخبػػػرات الفنيػػػػة لػػػد  أعضػػػػائيا لمتابعػػػة األمػػػػور
 .المالية

     

B15  تػػػػوفر المعمومػػػػػات لألعضػػػػػاء فػػػػػي مػػػػا يتعمػػػػػؽ باسػػػػػعار مسػػػػػتمزمات
 .اإلنتاج

     

. أي إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 ...........................................................حدد

     

 
 زيادة اإلنتاج -د

كبير  الفقرة الرقم
 جداً 

قميل  قميل متوسط كبير
 جداً 

B16 تجمع الوحدات اإلنتاجية الصغيرة بوحدات إنتاجية كبيرة.      
B17  تطػػػػور الجمعيػػػػػة مػػػػػف نشػػػػػاطاتيا لزيػػػػػادة قػػػػػدرتيا فػػػػػي التنػػػػػافس فػػػػػي

 .اإلنتاج
     

B18  تحسف الجمعية مدخالت العممية اإلنتاجية لألعضاء مف خالؿ
 .(مدخالت جديدة أو عروض لمدخالت جديدة)استحداث 

     

B19  تعمؿ الجمعية عمى استقطاب الكفاءات العممية وتوظيفيا في
 .العممية اإلنتاجية

     

B20 تدخؿ الجمعية وسائؿ تقنية حدي ة في مجاؿ اإلنتاج الزراعي.      
B21  تعمػػػؿ الجمعيػػػة عمػػػى تسػػػويؽ منتجاتيػػػا محميػػػا مػػػف خػػػالؿ الدعايػػػة

 (في التمفزيوف، أو الصحؼ، أو اإلذاعة)لو
     

. أي إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 ..........................................................حدد

     

 
 محاربة األحتكار -ىـ 

كبير  الفقرة الرقم
 جداً 

قميل  قميل وسطمت كبير
 جداً 

B22 تعمؿ الجمعية عمى تنظيـ اعضائيا لتشكيؿ قوة مؤ رة في السوؽ.      
B23  تعمػػػػػؿ الجمعيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ قوتيػػػػػا الذاتيػػػػػة عمػػػػػى تػػػػػوفير الحمايػػػػػة

 (االستغالؿ والمضاربات)لالعضاء مف
     

B24  تقمؿ الجمعية مف تحوؿ السوؽ إلى االحتكار مف خالؿ تسويؽ
 .يمؾ النيائيمنتجاتيا لممست

     



 

231 

B25  تعمؿ الجمعية عمى التنسيؽ مع الجيات الرسمية لمحد مف السوؽ
 .السوداء

     

B26  توسػػػػػع الجمعيػػػػػة مػػػػػف قاعػػػػػدة أعضػػػػػائيا بقبوليػػػػػا أعضػػػػػاء جػػػػػدد ت
 .لالستفادة مف خبراتيـ ومواردىـ المالية

     

. أي إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 ...........................................................حدد

     

 
 المساىمة في التنمية االقتصادية -و 

كبير  الفقرة الرقم
 جداً 

قميل  قميل متوسط كبير
 جداً 

B27  تػػدار مشػػاريع الجمعيػػة بطريقػػة ممنيجػػة ووفػػؽ القػػوانيف االقتصػػادية
 .السائدة

     

B28 يةتوظؼ الجمعية قدرات األعضاء لزيادة التنمية االقتصاد.      
B29  تنفػػػػػػذ الجمعيػػػػػػة الخطػػػػػػط التنمويػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث إعطػػػػػػاء الجمعيػػػػػػة

 .ألعضائيا اإليعاز بضبط نشاطيـ االقتصادي بما يتناسب وفقيا
     

B30 تدعـ الجمعية أقامة مشاريع صغيرة بصفة مستمرة.      
B31 توائـ الجمعية بيف حاجات اعضائيا والخطط التنموية الوطنية.      
B32 الجمعية مف نوعية اإلنتػاج الزراعػي لتحقيػؽ األمػف الغػذائي  تحسف

 .لممجتمع
     

. أي إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 ..........................................................حدد

     

 
 التي تواجو الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية االقتصادية المعيقات: المحور الثاني

 بسبب االحتالل اإلسرائيميالمعيقات  -أ 
كبير  الفقرة الرقم

 جداً 
قميل  قميل متوسط كبير

 جداً 
C1  الحػػد مػػف حريػػة حركػػة السػػمع والخػػدمات بػػيف المنػػاطؽ الفمسػػطينية

 .والعالـ الخارجي
     

C2  الحػػػػػػد مػػػػػػف حركػػػػػػة السػػػػػػمع والخػػػػػػدمات بػػػػػػيف المنػػػػػػاطؽ الفمسػػػػػػطينية
 .ببعضيا

     

C3 كافية عف األ سواؽ الخارجية ياب المعمومات ال.      
C4  عػػدـ تػػوفر الحمايػػة مػػف قبػػؿ الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي التعامػػؿ بػػيف

نصػػػػػػػػػػب،و تػػػػػػػػػػاخر فػػػػػػػػػػي )الوسػػػػػػػػػػطاء اإلسػػػػػػػػػػرائيمييف والجمعيػػػػػػػػػػات 
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 (.المستحقات
C5  المنافسة  ير المتوازنة مف قبؿ المنتجات الزراعية اإلسرائيمية

 .لممنتجات الفمسطينية الزراعية
     

. أي إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 ...........................................................حدد

     

 
 ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية المعيقات -ب

كبير  الفقرة الرقم
 جداً 

قميل  قميل متوسط كبير
 جداً 

C6  الفمسطينية األراضيمحدودية المياه المسموحة بيا في.      
C7 صعوبة التنبؤ باسعار المنتجات الزراعية في المستقبؿ.      
C8  التغيػػر فػػي المنػػاخ وتسػػببو فػػي زيػػادة خسػػائر األعضػػاء ممػػا يػػؤدي

 .إلى زيادة  تكاليؼ اإلنتاج
     

C9  الزحؼ العمراني والحضري والتوسع العشوائي في اإلنشاءات عمى
 .الزراعية األراضيحساب 

     

. ات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبةأي إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 ...........................................................حدد

     

 
 الفنية واإلداريةالمعيقات  -جـ

الر
 قم

كبير  الفقرة
 جداً 

قميل  قميل متوسط كبير
 جداً 

C10 ضعؼ القدرات الفنية الزراعية ألعضاء الجمعية التعاونية.      
C11 العمؿ التعاوني لضعؼ الدخؿ عزوؼ الكفاءات عف.      
C12 تدني خدمات اإلرشاد الزراعي المقدـ لألعضاء.      
C13 االرتجالية في اتخاذ القرارات لتسير أعماؿ الجمعية.      
. أي إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

 ..........................................................حدد
     

 
 ذات الطابع االجتماعي واالقتصاديت المعيقا -د

كبير  الفقرة الرقم
 جداً 

قميل  قميل متوسط كبير
 جداً 

C14  صغر وتشػتت الحيػازات الزراعيػة وشػيوع ممكيتػوت ممػا قمػؿ الكفػاءة
 اإلنتاجية ليا
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C15  انخفػػاض مسػػتو  اإلنتاجيػػة مػػف رأس المػػاؿت والػػذي يعػػود إلػػى قمػػة
 .ميااألمواؿ المتوفرة مع سوء استخدا

     

C16  يػػػاب واضػػػح لػػػد   البيػػػة التعاونيػػػات فػػػي فيػػػـ المبػػػدأ التعػػػاوني 
 .الداعي عمى التعاوف بيف التعاونيات

     

C17  لمبحػػػػػػػػوث ( إلػػػػػػػػخ...مختبرات،أدويػػػػػػػة،)ضػػػػػػػعؼ البنيػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػية
 .الزراعية

     

. أي إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 ...........................................................حدد

     

 
 الماليةالمعيقات  -ىـ
كبير  الفقرة الرقم

 جداً 
قميل  قميل متوسط كبير

 جداً 
C18 ياب آلية تو يؽ سميمة تساعد عمى متابعة األمور المالية .      
C19 ضعؼ الموارد المالية.      
C20 عدـ تسديد أعضاء الجمعية لممستحقات عمييـ.      
C21  حجػػـ السػػوؽ الفمسػػطيني يقمػػؿ مػػف كفػػاءة المشػػاريع صػػغر وضػػيؽ

 .الكبيرة
     

. أي إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 ...........................................................حدد

     

 
 المؤسسية والتشريعيةالمعيقات  -و

كبير  الفقرة الرقم
 جداً 

قميل  قميل متوسط كبير
 جداً 

C22 (.قدـ القانوف)ف الحدي ة المنظمة لمعمؿ التعاوني  ياب القواني      
C23  عدـ وجود نظاـ لمتاميف الزراعي      
C24  عػػدـ وجػػود سياسػػة حكوميػػة واضػػحة لتعػػويض المػػزارعيف لمواجيػػة

 .الكوارث الطبيعية
     

C25  التضػػػارب واالزدواجيػػػة بػػػيف المؤسسػػػات ذات العالقػػػة فػػػي القطػػػاع
 .الزراعي وضعؼ قدراتيا

     

C26  تػػدخؿ األحػػػزاب السياسػػػية فػػػي انتخابػػات الجمعيػػػة يضػػػع الشػػػخص
 .الغير مناسب في موقع يعيؽ عمؿ الجمعية التنموي

     

. أي إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 ...........................................................حدد
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التعاونية كن أن تسيم في تحسين دور الجمعيات ما الوسائل الكفيمة التي يم: المحور الثالث

 في التنمية االقتصادية من وجية نظرك؟ الزراعية
 .............................................................................................. 
 .............................................................................................. 
 ..............................................................................................  
 ............................................................................................. 
 ............................................................................................. 
  .............................................................................................. 
 ............................................................................................ 
 

 بؾِ /الحصوؿ عمى ممخص الدراسة اذكر طريقة التواصؿ أو االتصاؿ بؾر بتي ب/إذا ر بت
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 
 
 مع خالص شكري وتقديري لحسف تعاونكـ الباحث
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 قائمة محكميف االستبانة 2:3ممحؽ 
 

 مكان العمل التخصص المحكم 
محاضر في جامعة ) رجؿ أعماؿ عمـو سياسية واقتصاد  محمد عبد اهلل القرنة . د 2

 (القدس المفتوحة، وجامعة القدس
 جامعة القدس بيئة/ هيدروجيولوجي زياد صالح قناـ. د 3
 جامعة القدس عمـ اجتماع عبد الوىاب الصباغ. د 4
تخطيط وتطوير المصادر   عبد الرحمف التميمي. د 5

  المائية
  فمؤسسة الييدرولوجيي

 جامعة بيت لحـ اإلدارة عامة أسامة شيواف. د 6
 بيت لحـ ال انوية .ذ دريس لغة عربيةأساليب ت محمد كماؿ أبو عجمية.أ 7
 جامعة بيت لحـ عمـ اجتماع سامي عدواف. د 8
 جامعة بيت لحـ اقتصاد  رامي سابيال .د 9
 جامعة القدس لغة عربية حسيف درويش. د :
 جامعة القدس عالقات اقتصادية دولية جماؿ أبو سباع.د 21
 جامعة القدس عمـ اجتماع فدو  المبدي.د 22
 جامعة القدس إدارة أعماؿ جماؿ حالوة. د 23
االقتصاد الدولي والعالقات  محمد عبادي. د 24

 الدولية
 جامعة القدس
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 :المجموعة البؤرية/ أسئمة المقابمة : 3.3ممحؽ
 

فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية دراسػػػة حالػػػة جنػػػوب الضػػػفة  التعاونيػػػة الزراعيػػػةمقابمػػػة لمعرفػػػة دور الجمعيػػػات 
 . الغربية

 
فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػع واقعيػػا مػػف حيػػث األىػػداؼ  التعاونيػػة الزراعيػػةطػػابؽ أىػػداؼ الجمعيػػة ت: أوال

 :االقتصادية التالية
 

 .القضاء عمى االستغالؿ االقتصادي لألفراد (1
 .ترسيخ روح االنتماء إلى الجماعة  (2
 .محاربة الغش والتالعب باألسعار  (3
 .زيادة اإلنتاج (4
 .االحتكارمحاربة  (5
 .لتنمية االقتصاديةالمساىمة في ا (6
 
 :التي تواجو الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية االقتصادية المعيقات : انيا  
 

 .بسبب االحتالؿ اإلسرائيميالمعيقات  (1
 .ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية المعيقات (2
 .الفنية واإلداريةالمعيقات  (3
 .الماليةالمعيقات  (4
 .عي واالقتصاديذات الطابع االجتماالمعيقات  (5
 .المؤسسية والتشريعيةالمعيقات  (6

 
فػي التنميػة  التعاونيػة الزراعيػةما الوسائؿ الكفيمة التي يمكف أف تسيـ فػي تحسػيف دور الجمعيػات :  ال ا  

 االقتصادية مف وجية نظر المجموعة؟
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 فيرس المالحق 
 

 عنوان الممحق الرقم
 

 الصفحة

المبحو ة ورقـ تسجيميا، واعداد  عيةالتعاونية الزراأسماء الجمعيات  1.1
 .....................................اعضائيا، ومنطقة عمميا، والمحافظة

225 

 227 ................................................................االستبياف 2.4

 235 ..................................................قائمة محكمي االستبياف 3.4

 236 ....................................................أسئمة المجموع البؤرية 4.4
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 فيرس األشكال 
 

 الرقم
 

 الصفحة عنوان الشكل

 42 .............خارطة فمسطيف تبيف منطقة الدراسة محافظة بيت لحـ والخميؿ 1.2
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 فيرس الجداول
 

 فحةالص عنوان الجدول الرقم

 11 ..........وأعداد أعضائيا األراضيفي  التعاونية الزراعيةالجمعيات أعداد أنواع و  1.2
 15  ...2011الفمسطينية عاـ األراضيا في أبرز األنشطة االقتصادية وأىـ خصائصي 2.2
 18 ............................(1994 -1933)تطور الحركة التعاونية الفمسطينية 3.2
 20 ......................2010داد الجمعيات ونشاطاىا والمناطؽ الجغرافية لعاـ أع 4.2
 21 .........عدد الجمعيات العاممة في الضفة الغربية وعدد اعضائيا ونسبيـ المئويةأ 5.2
 22 .....وعدد اعضائيا ىاعدداالراضي الفمسطينية مبيف عدد الجمعيات العاممة في أ 6.2
-2004)القتصادية الرئيسة لالراضي الفمسطينية باالسعار ال ابتة، المؤشرات ا 7.2

2011.)...................................................................... 
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