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  :اإلهداء
  

َوقََضى َربَُّك َأالَّ تَْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِالَْواِلَدْينِ ِإْحَسانًا ِإمَّا َيْبلُغَنَّ ِعنـَدَك الِْكَبـَر َأَحـُدُهَما َأْو                 
 َواخِْفضْ لَُهَما َجنَـاَح     23ِكالَُهَما فَالَ تَقُل لَُّهَمآ ُأفٍّ َوالَ تَنَْهْرُهَما َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرِيًما            

  "24 _23"  اآلية   االسراء24َما َربََّياِني َصِغيًرا الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوقُل رَّبِّ اْرَحْمُهَما كَ
  
  هللارحمهم ا.....لى روح والدايإ
  
  .عزيزيية محمد البو الكرامة العربلى روح شهيدإ
  

  ... إلى زوجتي وأوالدي
  

  ...أهدي هذا العمل 
  

عبد الكريم حسن سالمة أبو مطاوع دراغمة



أ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :إقرار
  
قر أنا مقدم الرسالة إنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة                أ

 إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا ألي ما أشير باستثناء
  . جامعة أو معهد

  
  .................:..............................التوقيع

  
   عبد الكريم حسن سالمة أبو مطاوع دراغمة:.االسم

  
  ................:..............................التاريخ



ب  

  :وعرفانكر ش
  

 خاأل بالـذكر    إنجاز هذا العمـل وأخـص     لى كل من ساهم وساعد في       إثم   ،  وأخيراً الشكر هللا أوالً  
ه  وجهـد  وقتهالدكتور صالح الزرو التميمي المشرف على هذا العمل والذي تحمل الكثير وقدم من              

_ أبـو ظـاهر     دارة العامة للتعاون وخاصة األخ العزيز غازي        كما أشكر زمالئي في اإل    . وعلمه  
لى طاقم معهد   إ من إمكانات والشكر     ه من دعم ومساعدة وما وفر     التعاون السابق على ما قدمه    مدير  

  الـصباغ الوهاب والدكتور عبد تور زياد قنامالتنمية المستدامة في جامعة القدس وأخص بالذكر الدك    
اء طـه واألخ نزيـه      لدكتور به  ا وأصدقائيئي  لى زمال إوالشكر موصول   . فاضلوكافة المعلمين األ  

  .خوة محمود المصري وسلطان جمعة، كما أشكر األعرمان 
  

  .وتعب من جهد بذلوهلما عبيد ياسين وسوسن أحمد حبة وكل الشكر لأل
  

  . بعيد في هذا العملأوقدم شكري ومحبتي لكل من ساهم من قريب أكما 
  

  عبد الكريم حسن سالمة أبو مطاوع دراغمة



ج  

  مسرد المصطلحات
  

نماط التنظيم اإلنساني الذي تتحد فيه مجموعة من األشـخاص          أنمط من    :  نالتعاو
تربطهم مصالح مشتركة يقـوم علـى تجميـع القـدرات واإلمكانـات             
الشخصية والمادية على أساس من الطوعية والمـساواة فـي الحقـوق            
والواجبات ويعتمد أسلوب اإلدارة الديمقراطية ويسهم في عمليات التنمية         

االجتماعية بهدف رفع مستوى حياة األعـضاء اقتـصاديا         االقتصادية و 
  ). 2010البرتاوي، (واجتماعيا وثقافيا

منظمة ذاتية اإلدارة تتكون من أشخاص يتحـدون اختياريـا لمواجهـة             :  الجمعية التعاونية
احتياجاتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية وآمالهم من خالل مشروع        

  ). ICA، 2011( يا ملكية مشتركة ويدار ديمقراط
مجموعة المنظمات التعاونية الموجودة في كل بلد بغض النظـر عـن             :  الحركة التعاونية

طبيعة نشاطها االقتصادي، وتشكل جملة أنشطتها الهيكل العام للحركـة          
  ). 2007يالي،حال(التعاونية 

عمـل  الوسط الذي يسعى فيه العاملون لبيع خدماتهم، ويسعى أصحاب ال          :  سوق العمل
الـزرو وآخـرون،    (الستئجارها مقابل شروط وظروف يتفق عليهـا        

  )59، ص2007
عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة علـى العمـل              :  البطالة

 العجمـي، (ويمكن أن تكون البطالة كاملـة أو جزئيـة   . والرغبة فيه

2011 .(  
 يقبلها والتي ما عمل/ ع لمشرو ومجدية جذابة فكرة بأنها تعرف الفرصة :  فرص العمل

  ).   2010جمعه،(االستثماري  لقراره أساساً عمل في الدخول يريد الذي
فرصة عمل 

  شاغرة
فرصة عمل موجودة أصالً في سوق العمل ، ترك شاغلها العمل لسبب             :

مسرد مـصطلحات   (أو آلخر فأصبحت شاغرة، بحاجه إلى من يشغلها         
  ). 2005سوق العمل،



د  

 الملخص

  
 حيـث مثلـت     2011 حتـى كـانون أول       2010هذه الدراسة في الفترة من تشرين ثاني        أجريت  

وهـدفت  جمعية مجتمـع الدراسـة،     ) 499(بالغة  الجمعيات التعاونية العاملة في الضفة الغربية وال      
فـي   الدراسة إلى التعرف على دور الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها            

وذلك من خـالل التعـرف علـى واقـع          ،  نظر ممثلي الجمعيات التعاونية   هة  وج سوق العمل من  
الجمعيات التعاونية من حيث إنجازاتها وأنشطتها واالمتيازات المقدمـة إلـى أعـضائها وقـدرة               

تـوفير فـرص     على دورها في     مشاريعها التشغيلية إضافة إلى التعرف على العوامل المؤثرة سلباً        
 ومؤشرات  ، الجهات المسؤولة والشريكة في تعزيز العمل التعاوني        وكذلك معرفة إسهامات   ،العمل

االستفادة من القروض والمنح التي حصلت عليها الجمعيات التعاونية ،كما هـدفت الدراسـة إلـى          
تـوفير فـرص   في   في دور الحركة التعاونية في وجهات نظر المبحوثينالتعرف على االختالفات

وقد استخدم الباحث المـنهج الوصـفي إلنجـاز    . دراسة المستقلة تبعا لمتغيرات ال  عزيزهات و العمل
وباسـتبانة  ،  ت باألدبيات الـسابقة ذات العالقـة      الدراسة حيث استعان في جمع البيانات والمعلوما      

وقد تم تحليل مخرجات االستبانة ومعالجتهـا       ،  الجمعيات التعاونية العاملة    جميع  استهدفت إدارات   
  . SPSSزمة برنامج التحليل االحصائي   حباستخدامإحصائيا وعرضها 

  
 متوسطا في توفير فرص العمل وتعزيزها       الفلسطينية التعاونية الحركة النتائج بان دور     أظهرتوقد  

توصية منظمة العمل   ب محدود يتم العمل بشكل     بأنه النتائج   أظهرت الدور المطلوب كما     إلى ولم يرق 
 حيث كانت الخـدمات المقدمـة مـن          ، قبل الشركاء من    بشان تعزيز التعاونيات   193 رقم   الدولية

 بينما كانت    ، الحكومة للحركة التعاونية كبيرة وكانت الخدمات المقدمة من االتحادات التعاونية قليلة          
 الدراسـة  وأظهرت. قليلة   أيضامنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية      قبل  الخدمات المقدمة من    

 وأمـا   ، توفير فرص العمل  دورها في    على   التعاونية للحركة الداخليةللعوامل   السلبي الكبير  التأثير
.   في توفير فـرص العمـل     التعاونية الحركة متوسط على دور     تأثير ذات    فكانت الخارجيةالعوامل  
وان هذا االستخدام يتم بعيـدا عـن        ،   التشتت في استخدام القروض والمنح       الدراسة الحظت   كذلك

  و توفير فرص العمل   وعدم فعاليتها في     التعاونية الحركةمشاريع   ضعف   إلىخلصت   و ،التخطيط  
  .  العامواالتحاد القطاعيةلالتحادات الدور المحدود  لىإ
  

 الحركـة  دور    وجهات نظر المبحوثين في     في  ذات داللة   وجود اختالفات  إلى الدراسةكما توصلت   
الخاصـة  تعزى للمتغيـرات    مل  وتعزيزها في سوق الع    توفير فرص العمل   في    الفلسطينية التعاونية
  . وكذلك الخاصة بالتعاونيات ذاتهاالتعاونيات،بإدارات 



ه  

زى للمتغيرات المـستقلة الخاصـة بـإدارات الجمعيـات           تع اختالفات فقد أظهرت الدراسة وجود     
 اختالفـات  بينما وجدت    إليه،ين عدم وجود اختالفات تعزى       متغير الجنس الذي تب    باستثناءالتعاونية  
 وطبيعة العمـل فـي      التعاوني،غيرات العمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة في العمل         تعزى لمت 
 ذات داللة تعزى للمتغيرات المستقلة الخاصـة بالجمعيـات     اختالفاتكما وجدت    .التعاونيةالجمعية  

وعـدد العـاملين      تعزى لمتغيرات أنشطة الجمعية وقيمة موجوداتها      اختالفات حيث وجدت     ، ذاتها
وحجـم   ،ونطاق العمل، ومكان عملها،  الجمعيةجد فروقات تعزى لمتغيرات عمرونما لم تبي .بأجر

  .وعدد المتطوعين األنشطة،ونتائج  ،العضوية
  

 للفتـرة   المقـرة   للتعـاون  القطاعيـة  االسـتراتيجية  بالخطـة  بسرعة العمل    الدراسة أوصتوقد  
 النظر فـي البنيـان      إعادةة   وضرور ، قانون تنظيم العمل التعاوني    إقراروسرعة   ،  2013_2011

تفعيـل دور منظمـات     وأهميـة    ،االتحاد العام  و،  القطاعيةالتعاوني بما يمكن من تفعيل االتحادات       
وضرورة توجيـه المـنح     ،   في تعزيز العمل التعاوني    وإشراكها ، العمل أصحابالعمال ومنظمات   

 مـصادر   إيجاد والعمل على     ، التعاونية الحركةوالمساعدات بما يخدم استدامة واستمرارية مشاريع       
  . التعاوني لإلقراض
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The role of the Palestinian cooperative societies in creating and 
promoting job opportunities in the labour market from the perception of 
their representatives  
 
Prepared by:  Abed Al-Kareem Daraghmeh 
 
Supervisor: Dr. Salah Alzaroo Altamimi 
 
Abstract 
 
This study was conducted from November 2010 until December 2011. The study 
represents  the 499 cooperative societies that are registered in the West Bank. it aims to 
identify the role of the Palestinian cooperative societies in creating and promoting job 
opportunities market from the perspective of their representatives through identifying  its  
reality by their achievements. The study attempts to identify the factors that negatively 
affect the cooperative movement's role   job creation and to understand the contributions of 
responsible partners in the promotion of cooperative activities, and to identify indicators of 
benefit from loans and grants obtained by the cooperative movement. In addition the study 
also aims to explore differences among the interviewees in the role of the cooperative 
movement in the creation and promotion of jobs depending on independent variables.  
 
A descriptive approach was used to complete the study. A thorough review of pertinent 
literature was conducted and a questionnaire was designed and implemented to collect the 
data. The questionnaire was directed to the administrations of cooperative societies. The 
collected data was analyzed statistically using the SPSS package. 
 
The results of the study express that the role of the Palestinian cooperative movement in 
creating and promoting jobs is  in the medium range(66.02%) and did not rise to the 
required role. The study found that the support provided by the Palestinian Authority to the 
cooperative movement were numerous(77%), but the services provided by the cooperative 
unions which is (56.80%) and by international and local civil society organizations which 
is( 55%) ,were few. The study shows the substantial negative impact of factors within the 
cooperative movement on its role in creating employment opportunities, while the effect of 
external factors are more moderate in regards to the role of the cooperative movement in 
creating Jobs. The study found that the projects of the cooperative movement are weak and 
have very little effectiveness in job creation. The study also shows the limited role of sub-
unions and the General Union. 
 
As noted earlier, it found that there are significant differences according to the attitudes of 
the researched individuals as to the role of the cooperative movement in job creation and 
promotion due to the changes of the departments as well as private variables related to the 
cooperatives management and to other factors related to the cooperatives themselves. The 
study noted the existence of differences in regards to the independent variables related to 
the administrative departments of cooperative societies with the exception of the gender 

variable, while other differences devolve from the variables of age, academic qualification 

and years of experience in cooperative work, and the nature of the work in the cooperative. 
The study also explores the significant differences stemming from the independent 
variables related to the cooperatives themselves. They found differences related to changes 



ز  

in the activities of a cooperative, the value of assets, and the number of employees. There 
were not found any significant changes due to the variables of the cooperative’s age, place 

of its work, scope of its work, number of members, results of activities, or the number of 

volunteers. 
 
The study recommends to work fast on the national strategic sectorial plan of cooperation 
for the period 2011- 2013 and to speed up the approval of the cooperative work regulation 
law. Also, it recommends reconsidering the structure of the cooperative to activate the sub-
unions and the General Federation. It also recommends the necessity of an active role for 
trade unions and employers organizations. The study recommends redirecting grants and 
aid to serve the sustainability and continuity of the cooperative movement projects.  
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  الفصل األول
_____________________________________________________ 

  اإلطار العام للدراسة 
  

   مقدمة1 .1
  

 ومارسه كسلوك فطري فـي شـتى        اإلنسانفقد عرفه   ،  البشرية قدم   ةالتعاون ظاهرة اجتماعية قديم   
وجـاءت الـشرائع    ،   ما يدل على ذلك    والثقافية الحضارية واآلثار وترك من الشواهد     ، الحياة مناحي

ـ   لإلنسان التي تضمن    السامية المبادئحد  أباعتباره   لتشجعه وتحض عليه     السماوية ة ا والمجتمـع حي
)  والعـدوان  اإلثموتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على         (:ن الكريم آحيث جاء في القر    أفضل

 اقتـصادية، بـل   حاجـة   يعد  التعاون عفويا فلم    وعبر مراحل الزمن تطور     . ]2آية  : المائدةسورة  [
 تحـسين الظـروف     حـسب التعاون ال يـستهدف ف    ف. نظاما اجتماعيا وثقافيا ذو بعد إنساني      أصبح

الذي يستشعر  ،  بل يستهدف أيضا خلق المواطن الصالح     ،  االقتصادية واالجتماعية لمجموع أعضائه   
 إصـالحية  ةوأداة ره وسيلالتعاون المنظم باعتباوهذا ما عبر عنه  ،  وقدرته في بناء المجتمع   ،  أهميته

 فـي   والمتمثلـة  ،الرأسـمالية  عن   الناجمة كرد فعل للمساوئ     في المجتمع فقد ظهر التعاون المنظم     
 واسـتغالل النـساء     ،المعيشة وتدني مستوى    البطالة من العمال وانتشار     ة كبير عدادأاالستغناء عن   

  ).2010العتيبي،( الخطيرة االجتماعية وظهور الكثير من العلل واألطفال
  
المحليـة  في شتى القطاعات االقتصادية وعلـى كافـة المـستويات           " التعاون"وسرعان ما تغلغل     

الحلـف التعـاوني    ( والعالمية باعتباره ركنا أساسيا في التنمية االجتماعية واالقتـصادية           واإلقليمية
ها ت التي شـهد االجتماعية الحركات أهم من ة واحدالتعاونية الحركة أصبحتحتى  .) 2011 ،الدولي

 الديمقراطيـة واإلدارة    تمـارس  ففيها،  اإلنسان في حياة    ة تغييرات جذري  وأحدثت،  العالمأغلب دول   
 بمفاهيمها  السليمة للمواطنة العملية الممارسةوفيها فوق كل هذا وقبله      ،  والثقافةواالقتصاد واالجتماع   
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  واالجتمـاعي والبيئـي    قتـصادي تعاظم دور التعاونيات في المجال اال     ومع  . )2010،افيوني (كافه
وعلى رأسها األمم   ،  االهتمام العالمي بالحركة التعاونية من مختلف المنظمات الدولية       زاد  للمجتمعات  

ـ      التعاونية الحركة بدور   وأقرتالتي اعترفت   ،  المتحدة التـي   التنميـة  ط كشريك مهم في تنفيذ خط
 أكـد قـد   ف منذ التـسعينيات     المتحدة األمما   التي عقدته  القمةومؤتمرات  ،  العالميةشكلتها المؤتمرات   

ـ  علـى    1995الذي عقد في كوبنهـاجن عـام         االجتماعية للتنمية العالمي   القمةمؤتمر    دور  ةأهمي
 المتحـدة  األمـم  مبـادئ  واعتمدت الحكومات     ،  التي تركز على الناس    التنميةالتعاونيات في نهج    

  التعاونيـات  ة لتنمي يةوتمكين داعمة بيئةيئه   والتي تستهدف ته   2001 بالتعاونيات   الخاصة التوجيهية
  .)2001،ةتحدمال األمم(
  
مم المتحدة  األومنظمة  ،  منظمة األغذية والزراعة  : منظمات التخصصية المختلفة مثل   كما ركزت ال   

 التعاونية الحركة على   والمنظمة الدولية للتعاون اإلنتاجي   ،  ومنظمة العمل الدولية  ،  للتنمية والصناعة 
 والتـي  والبطالـة  مشاكل الفقر ة لمعالجإليه يمكن اللجوء نظام التعاوني كمخرج   ال إلىر  باتت تنظ و

 حـث   إلـى  193 في توصيتها رقم     الدوليةوذهبت منظمه العمل    ،   تهدد معظم دول العالم      أصبحت
  .)2002،الدوليةمنظمه العمل  ( لذلكالالزمةالحكومات على تعزيز العمل التعاوني واتخاذ التدابير 

  
 بحيـث   ،والدوليـة  المحلية واإلقليمية  المختلفة المستويات   إلىي الوقت ذاته امتد البنيان التعاوني       وف

حاليـا   حيث يقدر الحلف  ،   وتمثيال تأثيرا العالمية المنظمات   أكثر الحلف التعاوني الدولي من      أصبح
بلـغ عـدد     دولـه وي   94 في العالم تتوزع على      منظمه تعاونية وطنية ودولية    249 من   أكثروجود  

 وهي تـوفر سـبل       مليون مشتغل  100 من   أكثرعضو وعدد العاملين فيها       مليار  من أكثرمنتسبيها  
  .)2011،الحلف التعاوني الدولي ( العالمإنحاء مليارات نسمه في جميع 3العيش لحوالي

  
فـي   أهمية كبيرة  هذا القطاع     يحتل  من قرن  أكثر الذي عرف التعاون المنظم منذ       العربي في العالم و

افة مجاالت التعـاون مـن      كعضو تعاوني في      مليون 20 حيث يشارك  المختلفة، مجاالت التعاون 
 مـن   العربيةوتعمل جامعة الدول    . )2011،االتحاد التعاوني العربي   ( ألف جمعية تعاونية   40خالل  

 أنملـة    آ العربيـة  التعاونية الحركةز دور   خالل المجلس االقتصادي االجتماعي العربي على تعزي      
   .والبطالة  وخاصة في التصدي لمشاكل الفقرالتنمية في العربيةتساهم التعاونيات 

  
حيـث شـكلت    ،     الحركة التعاونية بخصوصية بحكم غياب االستقالل الوطني       تميزتفي فلسطين   و

وتعزيز الوجود  ،  الحركة التعاونية الفلسطينية في ظل االحتالل وسيلة لدعم مقومات الصمود الوطني          
 ومع إنشاء السلطة الوطنية تغيرت النظرة للتعاونيات ودورها المنشود وساهم فـي هـذا               يالفلسطين
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التغيير الواقع االقتصادي الفلسطيني الذي مازال يعاني من مشاكل أساسية اجتماعيـة واقتـصادية              
 في الـضفة الغربيـة،      20.9 إلى   2011تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت في نهاية العام           

إضـافة إلـى ارتفـاع    ). 2011الجهاز المركزي لالحـصاء،     ( في قطاع غزة     28.7ت إلى   ووصل
 إلـى   2011مستوى الفقر التي بلغت حسب معطيات الجهاز المركزي لإلحصاء في نهايـة العـام               

وذلك كله في ظل استمرار النمو السكاني السريع الذي يتطلب إيجـاد مـا يقـارب مـن                  % 25.8
، وحتى العـام    2015 إلى   2010 الجدد لسوق العمل خالل األعوام        فرصة عمل للداخلين   270,000

وهذا كله   ). 2010وزارة العمل   ( فرصة عمل    835,000 سوف تكون هناك حاجة لحوالي       2025
في ظل استمرار ضعف القطاعات المختلفة االستيعابية، ويدفع إلى االهتمـام بالحركـة التعاونيـة               

 وصـل عـدد     فقد. مثل في كثير من الدول قطاعا تشغيليا ثالثا       باعتبارها ركنا اساسيا في التنمية وت     
 جمعية  594 جمعية تعاونية منها     877 إلى 2010حتى عام    فلسطين في   الجمعيات التعاونية المسجلة  

وهي تتوزع على مختلـف المحافظـات       ،  ألف عضو  60حوالي  تعاونية عاملة تضم في عضويتها      
 . )2010،وزارة العمل( وتشمل كافة مجاالت التعاون، الفلسطينية

  
  الدراسة مشكلة  12
  

في الوقت الذي حققت فيه الحركة التعاونية الفلسطينية العديد من اإليجابيات واإلنجازات في المجال              
 والمجتمـع    تحقيق األهداف المشتركة لألعضاء    االقتصادي، وعملت على تعزيز فلسفة التعاون في      

 للتخفيـف    خلق فرص عمل   لتنمية المستدامة و  قيق سبل ا  المحلي، فإنه يعول عليها المساهمة في تح      
 الحركـة  دور   استكـشاف  الدراسـة تحاول هذه    ، البطالة المتفشية في المجتمع الفلسطيني       ةحدمن  

 من وجهة نظـر      في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني           الفلسطينية التعاونية
الحركة التعاونيـة   ما دور :التساؤل التاليل االجابة على من خالممثلي الجمعيات التعاونية العاملة،  

 الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني؟

  
  تساؤالت الدراسة   3.1

  
الي        اإلجابة إلى الدراسةتسعى هذه    رئيس الت ساؤل ال ى الت ا    : عل ة دور  م ة  الحرآ سطينية  التعاوني في   الفل

  :التاليةالتساؤالت ن هذا التساؤل ويتفرع ع يزها في سوق العمل الفلسطيني؟توفير فرص العمل وتعز
  

  أنـشطتها  ،   إنجازاتهـا : حيـث  واقع الحركة التعاونية الفلسطينية من        هو  ما :السؤال األول
   ؟التشغيلية مشاريعها ةوقدر
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  ة في توفير    العوامل المؤثرة سلبا على دور الحركة التعاونية الفلسطيني        هي  ما :السؤال الثاني
   ؟ في سوق العمل الفلسطيني وتعزيزهافرص العمل

  فـي دعـم الحركـة التعاونيـة         ة والـشريك   دور الجهات المسؤولة   هو  ما :السؤال الثالث 
 ؟الفلسطينية

  استفادة الحركة التعاونية الفلسطينية من القروض والمـنح          هي مؤشرات   ما :السؤال الرابع 
  ؟التي حصلت عليها

  مـن أن تأخـذ       الحركة التعاونية الفلسطينية   التي تمكن  المقترحات    هي ما :السؤال الخامس
  ؟دورها في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني

  الثاني فيتمحور حولالتساؤلأما  :  
 وتعزيزهـا   توفير فرص العمل  في   الفلسطينية التعاونية الحركة في دور    اختالفاتيوجد   هل 

  ؟ بالجمعيات نفسهاالخاصة المتغيرات أوالجمعيات  بإدارات الخاصة عن المتغيرات ناجمة

  
  أهداف الدراسة 4.1

  
 فـي تـوفير     الفلسطينية التعرف على دور الحركة التعاونية     :فييتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة      

  : التفصيلية فهياألهدافأما  . الفرص في سوق العمل الفلسطينيهذهعمل وتعزيز الفرص 
  

 التشغيلية مشاريعها ةوقدر ،أنشطتها و  من حيث انجازاتهاالتعاونية الحركةاقع معرفه و. 

   توفير فرص العمـل في  الفلسطينية التعاونية الحركة سلبا على قدره المؤثرةمعرفه العوامل 
 . المحليةوتعزيزها في السوق 

 ةالتعاوني الحركة في تعزيز عمل والشريكة لة الجهات المسؤوةمعرفه مدى مساهم.  

 من القروض والمنح التي حصلت عليهاالفلسطينية التعاونية الحركة استفادة إدراك مدى  . 

 عمل في خلق فرص الفلسطينية التعاونية  الحركةتقديم مقترحات لتعزيز دور.  

  دور الحركة التعاونية الفلسطينية في تـوفير فـرص العمـل             االختالفات في  التعرف على 
 التعاونيـة،  الجمعيات ات بإدارالخاصة لسطيني تبعا للمتغيراتوتعزيزها في سوق العمل الف

 .وبالجمعيات نفسها

  
  أهمية الدراسة 5.1

  
  هذه الدراسة من الدراسات القليلة في فلسطين التي تتناول دور الحركة التعاونية الفلسطينية  تعتبر
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   :ط الرئيسة التاليةوتكمن أهميتها في النقا، المحلية في السوق  وتعزيزهافي توفير فرص العمل
  

 الحركة التعاونية الفلسطينية في سوق العمل الفلسطيني التعرف على أهمية . 

 وتوليد ،   من غيرها في تشغيل أيد عاملة      أكثروالتي ساهمت   ،   مجاالت التعاون النشطة   إدراك
 . فرص عمل

          وخاصة ،  كيفاكما و ،  تحديد المعيقات التي تحول دون قيام الحركة التعاونية بتوسيع نشاطاتها
 .  وتوليد وتعزيز فرص العملإيجادفي مجال 

   تساعد هذه الدراسة المخططين وراسمي السياسات التشغيلية والتنموية فـي           من المأمول أن
فلسطين على وضع الخطط واالستراتيجيات التي تساهم في تنمية وتطوير الحركة التعاونية            

 فرص العمل المتاحة في سوق العمـل        وزيادة وتعزيز ،  في األراضي الفلسطينية من جانب    
 . الفلسطيني من جانب آخر

 

  حدود الدراسة  6.1
 

  : اآلتيةوالزمنيةحددت هذه الدراسة بمجموعة من الحدود الموضوعية والبشرية والمكانية 
  

 اقتصر موضوع الدراسة على تنـاول موضـوع دور الحركـة           : الحدود الموضوعية : أوال
 فحـسب،  ير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني       التعاونية الفلسطينية في توف   
  . العالقة بين سوق العمل الفلسطيني والجمعيات التعاونيةوذلك بالتطرق لموضوع 

 حيث تم استثناء   فحسب  الجمعيات التعاونية العاملة في الضفة الغربية        :الحدود المكانية : ثانيا
 وتعذر العمل وجمـع     في الوقت الحاضر   ضاع الخاصة التي يمر بها    قطاع غزة نظراً لألو   

  . المنطقةالمعلومات من تلك 
 اقتصرت هذه الدراسة على الفترة الزمنية التي تم فيها إجراء الدراسة           : الزمنيةالحدود  : ثالثا

  .2011 إلى كانون أول 2010 من تشرين ثاني الفترةالميدانية خالل 
 الجمعيات التعاونية العاملة في الـضفة      جميع  اشتملت الدراسة على    : الحدود البشرية : رابعا

 . إداراتها بواحد من مسؤولي الغربية ممثلة

  ولـذلك فـإن   ،  هذه الدراسة بالمنهج واألدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة  تكما تحدد
  .  منها ترتبط بحدودها المذكورةواالستفادةإمكانية تعميم نتائجها 
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  الثانيالفصل 
______________________________________________________ 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  مقدمة 1.2
  

 االقتصادية المتالحقة والعجز المتواصل في التعامل مع نتائجها خاصـة           األزمات استمرارفي ظل   
م  النظـا  إلىبات ينظر    ، وفي ضوء تراجع الدولة عن الكثير من مسؤولياتها        مشاكل الفقر والبطالة،  

 التنميـة ه من الممكن تحقيق     إن التعاونيات للمجتمع الدولي     أظهرتحيث    ، نه البديل أعلى  التعاوني  
عوامل أحد   تصبح   أنن التعاونيات في طريقها     أو ،  معا االجتماعية بالمسؤوليات والقيام   االقتصادية

  .)2008،المتحدة األمم ( الرئيسةواالجتماعية االقتصادية التنمية
  

تحقيـق  تساهم في   ليات للعمل   آ وقدرات و  اتإمكان  فكر و  ل ما تمتلكه التعاونيات من    وذلك من خال  
فالمتتبع لدور التعاون يلحظ بوضوح ارتباطه بـسوق العمـل           ،اً ثالث  باعتبارها قطاعاً  الشاملة التنمية

 هـي مـشاريع     التعاونيـة فمشاريع الجمعيات    ،المختلفة التوازن بين القطاعات     إحداثوقدرته على   
 حيـث   ،الـضعيفة  اتهمإمكان القصوى من    االستفادة من   هاأعضاء ذات بعد اجتماعي تمكن      ةصادياقت

 تكلفـة خلـق     أن وتفيد الدراسات    التعاونية للجمعيات   التشغيلية القدرة على   العالميةتدلل المؤشرات   
ـ  بإمكانن  ، وأ قل بكثير منها في القطاعين العام والخاص      فرصة عمل في القطاع التعاوني هي أ       ل  ك

  ).2010منصور،( خلق فرصة عمل يشكلون جمعية تعاونيةأشخاص 8
  
 المختلفـة  وغيرها من المجاالت     واالئتمان واإلنتاج في التشغيل    لتعاونيات اليوم تقدم نماذج رائدة    فا

 المنـشودة  التنمية ووسائل   أدوات بحق واحدة من     أصبحتحتى   في شتى مناحي االقتصاد      المتغلغلة
 لألجوبـة  وامتالكها  تؤكد من جديد قدرتها وفعاليتها    التعاونية فالحركة .اسي نظام اقتصادي وسي   ألي
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الجـوع   لتحسين أوضـاعها ومواجهـة        التي تسعى     وهي الطريق لكل تلك الفئات     العمليةوالحلول  
ـ    2012ممي باعتبار العام    أدل على ذلك من القرار األ     وما   . والتهميش والبطالةوالفقر    ة سـنه دولي
  .للتعاون

  
  فهوم التعاونم 2.2

  
 إلـى  مـضطرا     نفـسه  األول اإلنسانفقد وجد   ،  األرض منذ وجد على سطح      اإلنسانزم التعاون   ال

ومستعينا بها للحفاظ على بقاءه ووجـوده  مستفيدا منها  الخيرة وموجوداتها الطبيعةالتعايش مع قوى    
 أم والحاجـة ،   حاجةالتعاون وليد    ال أنلذلك يمكن القول     ،ضد المخاطر التي تحيط به من كل جانب       

كما اقتـرن التعـاون بتبـادل       ،  الفطريةنسان   من صفات اإل    يعد التعاون صفة   أنالتعاون كما يمكن    
 اتحاد قـدرات    بأنه يعبر عنه    أنويمكن  ،   والجماعات األفراد بين الفرد وغيره من      والمساعدةالعون  

  المجمـوع  إليهـا  ى التـي يـسع    األهـداف  لتحقيـق    اآلخرينوموارد كل فرد مع قدرات وموارد       
  .)2010البرتاوي،(
  
ديـة وانجـاز    مثلى لتأ ال هو من الطرق   و ، والعمل معا  المتبادلة والمساعدة المشاركةعني  يالتعاون  ف

  لبلـوغ الهـدف    ون ليس هـدفا بحـد ذاتـه ولكنـه وسـيلة           والتعا. وأسرع أفضل بشكل   األعمال
 أنمـاط نمط من   "فهو  ،  تماعيا حديثا  التعاون المنظم بوصفه نظاما اقتصاديا واج      أما. )2009،العتيبي(

 تجميـع   ى يقوم عل  ة تربطهم مصالح مشترك   األشخاص من   ة الذي تتحد فيه مجموع    اإلنسانيالتنظيم  
 ، في الحقوق والواجبـات والمساواة الطوعية من   أساس على   والمادية الشخصية اتواإلمكانالقدرات  
 بهدف رفـع    واالجتماعية االقتصادية نميةالتويسهم في عمليات    ،  الديمقراطية أسلوب اإلدارة ويعتمد  

وقد اعتبر التنظيم التعاوني     .) 2010البرتاوي، (" اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا   األعضاءمستوى حياة   
 أو االجتمـاعي    أو لمركزه المـالي     اعتبار أو تأثير دون أي    الجمعية إلى كون العضو ينضم     إنسانيا

 أبـو  (اآلخـرين  علـى  الجمعيـة تعطيه أي امتيازات في  هذه المراكز ال ، فمثل  الديني أوالسياسي  
 التعاونيـة والمنظمـات  ،  عمـل وأسلوب حياة أسلوب "نهأ التعاون ويرى لقمان في .)2008،حبله

 وأخيرا أوال وهدفها   المتوازنة التنمية تحقق   أنها،   ببعديها االقتصادي واالجتماعي   التنمية عن   ةمسؤول
  .  )2010، ورمنص (" وصانعهاالتنمية هدف اإلنسان

  
   عالميانشأة وتتطور الحركة التعاونية 3.2

  
  :فيما يأتي ملخص لنشأة وتطور الحركة التعاونية عالميا
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  :الفكر التعاوني .1.3.2
  

 التعاونيـة  األفكارفقد ظهرت   ،   تطور المفهوم التعاوني   أخرى إلىمع انتقال المجتمعات من مرحله      
 نتيجـة   الجماعات ظهرت قبل كل شـيء      أن أفالطونى   رأ ذإ،  وآرائهم القدماء   الفالسفةفي كتابات   
 األمثـل وان التنظـيم    .  حين يكمل الناس بعضهم بعضا     إال إشباعها التي ال يمكن     البشريةللحاجات  

  .)2010،برتاويال ( حدودهأوسع إلىللمجتمع هو عندما يتسع نطاق التعاون االجتماعي 
  
 قدرة الواحد مـن البـشر       أن، و والتعاون بين الناس   االجتماع إلى ابن خلدون في مقدمته      أشاركما   

 كان التعاون   وإذا" جنسه بأبناء االستعانة"إلىوهو لذلك مدفوع    ،   عن تحصيل حاجته من الغذاء     قاصرة
  .)2004،الكفري (للمدافعة والسالح ،حصل له القوت للغذاء

  
 مـن   دمت به مجموعـة    جاءت من خالل ما تق      في الفكر التعاوني   التاريخية نقطة االنعطاف    أن إال

 الـصناعية  الثورة وعلماء االجتماع واالقتصاد والباحثين الذين تصدوا بكتاباتهم لما تركته           الفالسفة
ـ     األوائل  الرواد الء كان العاملة ومن بين هؤ    الطبقة ى خاصة عل  ة سلبي آثارمن    ى في انجلتـرا وعل

  حيـث  ب الروحي للتعاون   األ يناو عتبرفقد أ ) نوليم تومسو ( و )وليم كينج ( و )روبرت اوين ( رأسهم
ي علـى    ايجـاب  تأثير لما لها من     المحيطةوالظروف  ،  ساعدة الذات من خالل تطوير الفرد     نادى بم 
 تنمويـة  أبعـاد ثالثة  تشكيل التعاونيات عبر تطوير إلى للعمال ودعاهم   باإلنصافكما نادى   ،  العمل

في  اإلنصاف مبدأها  ي وضح ف  "ألزمةا"كما نشر ورقه تحت عنوان      ،  واإلنتاجوهي التعليم والتخزين    
قرى االكتفاء  إنشاءكما قدم مقترحات حول . )web of English History ،2011 (التبادل والعمل

وحدد عدد العاملين فيها حسب مساحات القرى       ،  الزراعية واألراضي والمكائن   باآلالتود  الذاتي تز 
نه سوف ينتهي الصدام بـين  قد أعتاقد و. اتيا ويكتفون ذ،سد حاجاتهم ى  وبهذا يقوم العمال بالعمل عل    

  .)1978،شوشه ( ويتم القضاء على االستغالل والفقر، والعمالالرأسمالية
  
 به مهـد الطريـق للنمـوذج        ى وما ناد  أفكاره أن إال التعاونية الرغم من فشل تجارب اوين       ىوعل 

كان الـرواد ينـشرون      ت الذي وفي الوق ،  التعاوني الناجح فكانت بريطانيا مهد التعاون االستهالكي      
 )سان سـيمون  ( نفسها يتصدرهم    بالمهمة في فرنسا يقوم     آخر في بريطانيا كان هناك فريق       أفكارهم

 وحـدات   إنشاءعن طريق    ةإنتاجي  جمعيات تعاونية  إقامة هدفهم   )لويس بالنك  ( و )شارلز فوريه (و
  .ة تعاونيةإنتاجي صناعية

  
   حيث بذلت لمانيااجلترا وفرنسا بل امتد هذا التيار ليشمل  انىلم يكن الفكر التعاوني مقصورا عل
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س  بقـضية رأ   األلمانيالفكر التعاوني    فقد اهتم    آخرفيها جهود لتحقيق الهدف ذاته ولكن في مجال         
للتخلص من هذه   ة   حاسم كأداة للفقراء وفهمه    االقتصاديةكالت   في نشوء المش   األساس واعتبره   المال

 لخدمة كـل مـن العامـل        اإلقراض جهودهم على مجال     األلمانالرواد  المشكالت وعليه فقد ركز     
ف فـي محاولـة مـنهم    المزارعين والعمال في الري  وتقديم العون للفقراء منالمدينةالصناعي في 

وهكذا استمر الفكر التعـاوني      .)2008، نعمه أبو ( وجبروته س المال لتخليص الفقراء من سيطرة رأ    
اليين البشر على امتداد     المرشد لم  أصبحتلف التعاوني الدولي التي      الح مبادئ إلىبالتطور وصوال   

  . األرضيةة الكر
 

  :التعاون المنظم2.3.2. 
  
 التعاونيـة  الحركـة تعتبر نقطة تحول في تاريخ       1844 سنة   أنن في مجال التعاون     يذكر الباحثو  

فـي   التعاونيـة ديل   في العالم هي جمعية رواد روتش      ناجحة ة تعاوني عية جم أول أسستعالميا حيث   
  حددها روبرت اوين   أسس عمل اقتصادي تعاوني رشيد على       أول بريطانيا   توبذلك شهد ،  بريطانيا
من العمال بلـغ    ة   هي المحرك والباعث لمجموع    واالجتماعية االقتصادية والظروف   الحاجةوكانت  
وتـا متواضـعا     جنيها وفتحوا حان   26تمكنوا من تجميع     ، واحدة امرأة من بينهم     شخصاً 28عددهم  

قـد   و ، الـوزن  أو بالنوعيـة ودون غش   ،  بسعر معقول لتوفيرها لعائالتهم    الضروريةيحوي السلع   
 وطريقـة جمـع المـال       واألهدافتضمن الغايات   ي لجمعيتهم   اً مكتوب اً داخلي اًوضعوا دستورا ونظام  

وفر كافة   ت وأصبحت الجمعيةوسرعان ما توسعت    ،  الجمعية وخطة   وأسلوب اإلدارة  األرباحوتوزيع  
 بعد سبع سـنوات     أعضائها عدد   وأصبحسنوات  بعد خمس    لها مطحنة حبوب     وأضيفتالمستلزمات  

  . جنيهألف 13 ومبيعاتهم اً عضو600
  
 تشريع حكومي   أول وصدر   األنواع في انجلترا من مختلف      التعاونيةسيس الجمعيات   وهكذا توال تأ   

ديه التعاونيات وفـي عـام      ي الذي بدأت تؤ   ور االقتصادي واالجتماع   الد ألهمية إدراكا 1852عام  
 والمنزليـة  الغذائية لتوريد وتسويق المواد      جمعية 48 اتحاد جمعيات تعاوني ضم      أول أسس 1863
 التعاونيـة  الحركـة  الجمعيات وانتخب احد رواد روتشديل رئيسا لالتحاد وتوالت          ألعضاء بالجملة

 لتقديم  1883 التعاونية ثم رابطة السيدات     ،1871 عام    تعاونية صحيفة أول فأسستبالتطور والرقي   
  . النساء العامالت في المصانعأحوالوتحسين  والطفولة رعاية األمومةخدمات 

  
 فقد بادر   ألمانياالتعاوني الزراعي في      للتسليف والتوفير  ةوفي نفس الفترة كانت تزدهر حركه تعاوني      

 للتسليف والتوفير   ةتعاوني  جمعية أول سيستأيس بلدية لمجموعة قرى ب     وهو رئ  )فايزنرأيفريدريك  (
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وهكذا ،  األعضاء بإقراضوبوشر  ،  متواضعةسهم واشتراكات   وبأ،  بنظام داخلي مكتوب ومتفق عليه    
 االسـتهالكية  وبقية العالم وتنوعـت بتنـوع حاجـات المجتمعـات            أوروباانتشرت التعاونيات في    
 والمدرسـية  النـسائية  واألعمالويق   والنقل والتس  األسماك وصيد   والصحية والزراعية واإلسكانية 

 ، واستطاع التعاون نتيجة النجاح الذي حققه       تشمل كافة نواحي الحياة    كثيرة أخرى وأعمال والعمالية
  .) بدون تاريخ،شيس ( الدولياإلطار إلىني ط الواإلطارنقل االهتمام به من 

  
 غير حكومي يتولى الدفاع      كتنظيم مستقل  1895تم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام        حيث  

 وقد رسم   أصنافها بمختلف   التعاونية وممثال للتنظيمات     العالم أنحاءعن مصالح التعاونيات في جميع      
  :)2011،الحلف التعاوني الدولي( التالية األهدافالحلف لنفسه 

  
  والديمقراطيةتطوير الحركة التعاونية العالمية على أساس التعاون. 

 التعاونية والمبادئماية القيم حتطوير و. 

     للمنظمـات   المـشتركة  للمصلحة ة خدم أخرى وعالقات   االقتصاديةتيسير تنمية العالقات 
  وذلك على الصعيدين الوطني والدولياألعضاء

       والتواصل بين    التدريب وبناء القدرات   إلى إضافةتقديم الدعم السياسي والفني والمعلوماتي
 .التعاونيات

  
  في هايزلتم،  إسهاماً يعتد به في النمو االقتصادي في جميع أنحاء العالم          ونيةالتعا الحركة أسهمتلقد  

إيجاد دخل  ، و خدمة أعضائها وتلبية احتياجاتهم اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية المتجددة        
لـف التعـاوني الـدولي لألنمـاط الرئيـسية          حفحسب اإلحصاءات التي يقدمها ال    ،  مستقر كاف لهم  

: يوجد سبعة أنماط لهذه الجمعيات موزعة علـى القطاعـات التاليـة           ،  ت التعاونية في العالم   للجمعيا
، %27نـسبة   بوالتعاونيـات متعـددة األغـراض       ،  %33  وتقدر نـسبتها ب    االئتمانيةالتعاونيات  

والتعاونيـات الـسكانية    ،  %14نسبة  ب االستهالكيةوالتعاونيات  ،  %21نسبة  بوالتعاونيات الزراعية   
 أيضاَ% 1نسبة  بوالتعاونيات اإلنتاجية العمالية    ،  %1نسبة  بوتعاونيات صيادي األسماك    ،  %3نسبة  ب
  . )2007،عبيدات(
  

  :الهوية التعاونية .3.3.2
  

  في مقومات ومكونات  وتظهر الحياد السياسي والديني والعرقي وتتبلور" الهوية التعاونية"تؤكد 
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التعاونية المميـزة للعمـل التعـاوني     للصبغة والصفةالحركة التعاونية ومبادئها المشكلة والمجسدة 
  . )2007،أيوب (المبادئ التعاونيةو ،التعاونية  الِقَيم و،الشعار التعاوني: المنظم والمتمثلة في

  
  :شعار التعاوني ال.1.3.3.2

  
 ). قـوة، عمـل    اتحـاد، (  تعنـي    المتفق عليه دولياً يتمثل في ثالث حلقات متصلة وهي         إن الشعار 
 بأقـدار متـساوية فـي الحقـوق         واالرتباط في ثالثة دوائر ترمز إلي الشمول واالتساع         ويلخص

، واليسرى إلى العائد علـى       ترمز إلي رأس المال    فالحلقة األولى : شعار جوانب عديدة  والواجبات ولل 
ـ    ،  )توجه مالي  ( المعامالت رأس المال واليمنى إلى العائد على      ا فتمثـل الجمعيـة     أما الـدائرة العلي

وللـشعار أيـضا قـيم      . )توجه إداري  (واليسرى اإلدارة التنفيذية  ،   مجلس اإلدارة  عمومية واليمنى ال
 المـساواة فتمثـل    اليـسرى العدالـة أمـا      واليمنـى ،  ثل الدائرة العليـا الحريـة     حيث تم ،  معنوية

  . )2009،العتيبي(
  

  :التعاونية الجمعيةف تعري. 2.3.3.2
  

اريا لتلبية احتياجاتهم االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        يتحدون اختي  األشخاصجماعة مستقلة من    
  والرقابـة  اإلدارةوتطلعاتهم المشتركة من خالل الملكية الجماعية لمشروع تتوافر فيه ديمقراطيـة            

  .)2011الدولي، يحلف التعاونال(
 

  :التعاونية القيم .3.3.3.2
  

ووفقا للتقاليد التي   ،  اواة والعدالة والتضامن  طية والمس االعتماد على النفس والديمقرا     التعاونيات تعزز
 والـصراحة   لألمانـة  األخالقيـة  التعاونيات يؤمنون بالقيم     أعضاء التعاونيات فان    مؤسسو أرساها

  .)2011،الحلف التعاوني الدولي( باآلخرينوالمسؤولية االجتماعية واالهتمام 
  

  :التعاونيةالمبادئ  .4.3.3.2
 

 حـدد    وقـد  التطبيق،طوط مرشدة يمكن عن طريقها وضع القيم موضع         تعتبر المبادئ التعاونية خ   
  ):2011الدولي،الحلف التعاوني ( هي  بسبعةالمبادئالحلف التعاوني الدولي هذه 
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 تسمح بانـضمام   ،  التعاونيات منظمات اختيارية  : ارية المفتوحة العضوية االختي : األول المبدأ
وقبـول مـسؤوليات    ،   خدمة الجمعيـة    في اتهمإمكانقادرين على وضع    الجميع األشخاص   

أو المعتقدات السياسية   ،  أو في المركز االجتماعي    العضوية دون أية تفرقة سواء في الجنس      
  . والدينية

  التعاونيـات منظمـات    : اإلدارية والرقابيـة  العضوية و  األعضاء   ديمقراطية: المبدأ الثاني
 في وضع السياسات واتخـاذ      وهم يشاركون بحيوية   أعضاؤها، يديرها ويراقبها    ديمقراطية
ولألعضاء فـي    األعضاء،ويتم مساءلة الرجال والنساء المنتخبين كممثلين أمام        . القرارات

ويتم تنظـيم   )  كل عضو له صوت واحد      (الجمعيات األساسية حقوق متساوية في التصويت     
  . ديمقراطيةالتصويت في التعاونيات ذات المستوى األعلى بطريقة 

  يـسهم األعـضاء بعدالـة فـي الرقابـة          : لمشاركة االقتصادية لألعـضاء   ا: المبدأ الثالث
ويعتبر جانب من رأس المال على األقـل ملكيـة          ،  وفي رأس مال تعاونياتهم   ،  الديمقراطية
ويحصل األعضاء على عائد محدود مقابل رأس المال الذي اشتركوا به بموجـب             . مشتركة

كوين احتياطيـات لألغـراض      عن طريق ت    ويخصص األعضاء فوائض  ،  شروط العضوية 
وجانـب  ،  ض غير قابل للتقسيم   ويكون جانب من هذه الفوائ    ،  مية جمعيتهم التعاونية  نت: اآلتية

عامالتهم وجانب لتدعيم غير ذلك من أوجه النـشاط         مكعائد لألعضاء يتناسب مع     يخصص  
  . الذي يوافق عليه األعضاء

  ات لها شخصيتها المستقلة التي من سماتها       التعاوني: الشخصية الذاتية المستقلة  : المبدأ الرابع
بما فيها  ،   تعاقدات مع المنظمات األخرى    إجرائهاوفي حالة   . العون الذاتي ورقابة األعضاء   

فإنها تراعي االشـتراطات    ،  أو في حالة زيادة رأس مالها من مصادر خارجية        ،  الحكومات
  .  الرقابة لألعضاء وصيانة استقاللهاديمقراطيةالتي تؤكد 

 تتولى التعاونيات تعليم وتـدريب أعـضائها      : التعليم والتدريب والمعلومات  : مبدأ الخامس ال ،
كمـا  . والموظفين كي يسهموا بفاعلية في تنمية تعاونياتهم      ،  والمديرين،  والممثلين المنتخبين 

 العام بطبيعة وفوائد التعاونيات على وجه الخصوص الشباب         رأيتقوم التعاونيات بإحاطة ال   
  . رأيوقادة ال

  قدر ممكـن مـن      أكبرتخدم التعاونيات أعضائها ب   : التعاون بين التعاونيات  : المبدأ السادس 
الفعالية باإلضافة إلى تدعيم الحركة التعاونية وذلك عن طريق عمل هياكلهـا معـاً علـى                

  . المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
  على التنمية المناسبة لمجتمعاتهـا     تعمل التعاونيات   : االهتمام بشؤون المجتمع  : المبدأ السابع

  . من خالل السياسات التي يوافق عليها األعضاء
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   التعاونيةالجمعيات  أنواع 4.2
 

   :)2010البرتاوي، (التالية األنواع إلى التعاونيةيمكن تقسيم الجمعيات 
  

   هم  تجمع األفراد من   وهي الجمعيات التي يؤسسها مجموعة     :االستهالكية التعاونيةالجمعيات
 بأسـعار  لألعـضاء  بصفتهم مستهلكين بهدف شراء السلع والمواد وبيعها         مصلحة مشتركة 

 توزيع صافي الربح وفـق       بعيدا عن الغش والتالعب بحيث يتم       جيدة وبمواصفات،  معتدلة
 من الـربح الـصافي عائـدا علـى          كبراأل يخصص القسم    أنعلى  ،  نسب محدده بالقانون  

  . المعامالت
  هذا النوع من الجمعيات يندرج تحت أنويمكن:  
   وخدميـة  اسـتهالكية  متنوعةوهي تمارس نشاطات     :األغراض متعددة   التعاونيةالجمعيات 

  .ه وتسليفيوإنتاجية
   القرطاسـية ة المدارس مـن     تؤسس في المدارس لتلبية احتياجات طلب      :المدرسيةالجمعيات 

 أبـو  (مقاصـف  باسـم ال   المعروفـة وهي التعاونيات   ،   مسبقا المحضرة كوالتوبعض المأ 
 . )1994،عون

   بـصفتهم منتجـين     األعـضاء وهي الجمعيات التي يؤسسها      :التعاونية اإلنتاجية الجمعيات 
 بحسب ما يقدمـه كـل       األرباح حرفيين بحيث يتم توزيع صافي       أو صناعيين   أوزراعيين  

 فـي   األساسـي  كان نشاطها    إذا إنتاجية زراعية  تكون جمعيات    أنعضو من عمل ويمكن     
 إنتـاج  انصب نشاطها على     إذا صناعية إنتاجية جمعيات    تكون   أنلزراعي ويمكن    ا اإلنتاج

المـشتغلين بحرفـه معينـه       من   أعضاؤهاكان   إذا حرفية ونية جمعيات تعا  أو.مواد مصنعة 
 بنسبة ما قدم كل     األعضاءوفي هذا النوع من الجمعيات يوزع الربح بين         ،  كصانعي األحذية 

  . أوليه قدم من مواد ماس المال أو حصص في رأعضو من 
   هـذه   أهمومن  ،  ألعضائهاوهي الجمعيات التي تقدم الخدمات       :الخدمية التعاونيةالجمعيات 

  :الجمعيات
   لألعـضاء  وتـسليمها    التعاونيةوهي التي تقوم ببناء المساكن       :السكنية التعاونيةالجمعيات 

  الكلفةبسعر 
   وتسليمها لهم   األعضاء من   الشهريةات  وتقوم بتجميع االشتراك   : لالدخار التعاونيةالجمعيات 

  .  بعد مده معينهاألموال تقوم بتوزيع أو األعضاء، يتفق عليه دول أولويةوفق ج
   فـي   الـسنوية  أو الـشهرية مهمتها تجميع االشتراكات    وتكون   :مين للتأ التعاونيةالجمعيات 

 التـي   راألخطا ثم تقوم بدفع تعويضات لمن يصيبهم ضرر نتيجة حدوث           الجمعيةصندوق  
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 زاد  وإذاوفي هذا النوع يكون للعضو صفة المؤمن والمؤمن له في الوقت نفـسه              . تهددهم
 تدويره للعام   أو األعضاءشي في رصيد الصندوق بعد دفع التعويضات يمكن توزيعه على           

  . القادم
   وغيـرهم   لألعـضاء وهي الجمعيات التي توفر خدمات النقـل         : للنقل التعاونيةالجمعيات 

  .لنقل البضائعأو  للركاب المخصصةوسائط النقل باستثمار 
   وبشروط ميـسرة    ألعضائهاويكون غرضها توفير القروض      : للتسليف التعاونيةالجمعيات 

  . منخفضة فائدةلقاء 
    تقوم  أنبتقديم خدمات من المفترض      التي تقوم     من الجمعيات الخدماتية   أنواعوهناك بعض 

 مثل جمعيات التنـوير  المحلية والسلطات البلدية كالمجالس شبه رسميةأو   بها جهات رسمية  
  .)1989،عبيدات (وتعاونيات التعليم العالي، التعاونيةجمعيات مياه الشرب ، الكهربائي

  
  التعاونيات في التنمية االقتصادية واالجتماعية دور 5.2

  
جاالتهـا  تعتبر الجمعيات التعاونية أحد األذرع الهامة في مجـال التنميـة المـستدامة بمختلـف م               

وذلك لما تتمتع به من خصائص ومزايا ال تتوافر بغيرها كما وتساهم في             ،  االقتصادية واالجتماعية 
البنيان االقتصادي من خالل دخولها كقطاع هام في سياسة التعددية االقتصادية وهو القطاع التعاوني              

  .)2002،وحدة التنمية التعاونية (الثالث مع القطاعين العام والخاص
  

تكـون لهـا    نموذجا لمؤسسة، أعضائهالمنفعة  كمؤسسات تجاريهالتي تنشأ ،  تقدم التعاونياتحيث
 التعاونيـة  الجمعيـة   وباعتبار األسواق وحاالت عجز    الصعبة االقتصادية في الظروف    أهمية كبيرة 

 على نطاق واسـع والسـيما       إليها فهي تتميز بسهولة الوصول      ةالذاتي المساعدة على   مجموعة قائمة 
 خاصة في المنـاطق  ضعيفة الحكومة أو الخاصة المؤسسة وعندما تكون  للفقراء والمهمشينلنسبةبا

 وتحـسين ظـروفهم وتعمـل       أنفـسهم  تمكن التعاونيات السكان المحليين من تنظـيم         النائية الريفية
ادة  وزي اإلنتاجية العمالة على تنظيم المشاريع وخلق فرص       القدرةودعم تنمية    التعاونيات على تعزيز  

 والحمايـة  على الحد من الفقر وتعزز في الوقت نفـسه االنـدماج االجتمـاعي               والمساعدةالدخل  
 تكون لهـا    أعضائها على   المباشرة بالفائدةتعود  فبينما   المحلية وبناء قدرات المجتمعات     االجتماعية

  .د في االقتصااً تحويلياً لها اثرأن ايجابيه على بقية المجتمع كما خارجية آثار أيضا
  

 وتحقيـق   إنتاج األغذيـة   عن طريق عملياتها وبرامجها في       أشكالهاكما تساهم التعاونيات بمختلف     
 نظام مالي قـوي     إقامة وتساعد على    ،المالية وتتيح فرص الحصول على الخدمات       ،   الغذائي األمن
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 علـى تحـسين   أيـضا وتعمـل  ، وزيادة الدخل، توفير فرص العمل  في الوقت الذي تعمل فيه على       
 المجتمع وتشكل بفـضل      والفئات المهمشة في   المرأةوتمكين  ،  المحليةوتثقيف المجتمعات   ،  مهاراتال

 على قيمها ومبادئها عامال مؤسسيا مهما في الحد من الفقـر واالرتقـاء              المبنية الفريدةخصائصها  
  .)2009،المتحدة األمم (بمستويات العيش

  
 فإنهـا ،  عاب المواطنين في عضويتها دون تمييـز      نظراَ لتميز هذه الجمعيات في قدرتها على استي       و

وتوظيفها إلحداث تغييـر إيجـابي فـي        ،  محدودةال ذوي اإلمكانات تستطيع حشد وتنظيم مواطنين     
كما تعمل على تقويـة     . المجتمع من خالل خلق مشاريع تخدمهم بشكل خاص والمجتمع بشكل عام          

تف جهودهم وتحويلهم إلى قوة اقتـصادية       ن المواطنين الضعفاء والفقراء الكادحين عن طريق تكا       شأ
وحـدة التنميـة     ("االتحـاد قـوة     " واجتماعية ضاغطة ذات تمثيل جماهيري واسع على قاعـدة          

  :)2009العتيبي، ( فيأساسي بشكل  دور التعاونيات إلى العتيبيوقد أشار. )2002،التعاونية
 

 . والصغيرة المتوسطة االستثماراتالبيئة المناسبة لنمو وازدهار توفير .  
 التعاونيات وعاء جيد لتنفيذ برامج التنمية البشرية .  
 وفاعلة لمواجهة مشكلة البطالة لتعاونيات أداة جيدةا .  
 للخصخصة اإلحالل محل الدولة في ملكية األصول الخاضعة .  
 دعم وتطوير أنشطة القطاعات غير الرسمية في االقتصاد .  
  األميةالمساهمة في برامج محو .  
 الريفيمة في برامج اإلرشاد الزراعي المساه .  

 

وهـي بحكـم    ،  واالجتماعية االقتصادية التنمية وما زالت دورا هاما في       التعاونية الحركةلعبت   قدف
 أهـم حـد   أ واعتمادها على الذات ما زالت تـشكل         االقتصاديةتنوعها وتغلغلها في كافه القطاعات      

 واألرقـام تبين الحقائق    .والبطالة مشاكل الفقر    اصةخ  اقتصادية أزماتالحلول لما يعانيه العالم من      
ولقـد  . التعاونية الحركة إسهامات لمدى   أهمية عن التحاف التعاوني الدولي مؤشرات ذات        الصادرة

 علـى   واالجتماعيـة  االقتصاديةتنمية  حققت التعاونيات الكثير من النجاحات الكبيرة في مجاالت ال        
وجت بقيام وقيادة الحلـف التعـاوني       والتي ت ،  روتشيديل الناجحة  تعاونية العالمي منذ قيام     المستوى

  .  العالم مستوى التعاونية علىواالتحاداتت الدولي الذي يضم كافة المنظما
  

 فـي تـوفير      خاصة المستدامة التنمية في   التعاونياتمؤشرات هامه على دور      )1.2(يبين الجدول   
  .  تلك التعاونيات من مواطني تلك الدولفرص العمل في العديد من دول العالم وحجم عضوية
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 خاصة في توفير فرص العمل      المستدامة التنميةات في    على دور التعاوني   ةمؤشرات هام : 1.2جدول
الحلف (  في العديد من دول العالم وحجم عضوية تلك التعاونيات من مواطني تلك الدول            

   )2011 التعاوني الدولي،
  

 الرقم ةالدول لتعاونياتعدد ا  التعاونياتأعضاء سكانالنسبه من ال الموفرةفرص العمل 

 1 االرجنتين 12670  مليون3. 9 23% 233000

 2 بوليفيا 1950  مليون3 33% 12323

 3 كندا   مليون4  155000

 4 كولومبيا 8124  مليون4 .8 11% 137888

 5 امريكيا 30000  مليون350  2000000

 6 نسافر 21000  مليون23  38% 1000000

 7 ألمانيا 8106  مليون20 25% 440000

 8 اندونيسيا   مليون80  288600

 9 ايران 130000  مليون23  33% 

 10 الهند   مليون239  

 11 ايطاليا 70400   1000000

 12 اليابان   33% 

 13 اسبانيا   مليون7. 6 %15 العمل من سوق% 21

 

  الشريكةلجهات وا العالقة بين الحركة التعاونية 6.2
  

 االقتـصادية   واألنـشطة  في كافـة المجـاالت      وانتشارها  وتوسعها التعاونيةرافق تطور الحركات    
 جديدة ظهور عالقات    والعالمية والوطنية المحلية على كافة المستويات  وعملها   والبيئية واالجتماعية

، الدولـة  (الثالثـة  اإلنتاج إطراف تلك العالقات هي التي تربطها مع        أهم إن إال،  ومتشابكة ومتعددة
 للمبـادئ  بدورها وفقـا     مفلكي تتمكن التعاونيات من القيا    ،  ) العمل أصحابونقابات  ،  نقابات العمال 

 في  التعاونية للحركة الواسعة المشاركة ال بد من توطيد هذه الشراكات وتعزيزها في سبيل           التعاونية
  .المختلفة التنمية إشكال

  
 علـى   أكـدت  بشان تعزيز التعاونيات والتي      193 رقم   الدوليةالعمل  وصية منظمة   ومن هنا كانت ت   

 تمكـين سـهولة     إلى ترقى   إن بالتشريعات التي يجب     المتعلقة خاصة تلك    للحكومة المختلفة األدوار
 التعاونيات في التخطيط والسياسات وسـهولة       بإشراك لكفيلها اإلجراءات اتخاذ   إلىاضافة  التسجيل  
 أسـاس العمل مع القطاع الخـاص علـى         وفي الوقت ذاته  ،  التمويلابع  ومن األسواق إلىالوصول  
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 وتـشجيع   التعاونيـة  الحركـة  مع   يةحقيق واشتراك هذا القطاع في شراكات       المنافسةالتكامل وليس   
 المختلفة التعاونية كما يتطلب من منظمات العمال دعم العمال لتشكيل الجمعيات        ،  تشكيل التعاونيات 

  .)2002،الدوليةمنظمة العمل (
  

 لها عالقات كبيره مـع المنظمـات        أوجدنتشارها   وا التعاونية الحركة توسع   إنليس هذا فحسب بل     
 فـي المجـاالت     العاملـة بنك الدولي وغيرها من الجهات      ل وا األغذية مثل منظمة    دولية المختصة ال

  الجيـد    العمـل   ضـرورة  التعاونية على الحركات    ما يفرض  وهذا   والبيئية واالجتماعية االقتصادية
لكـن هـذه الـشراكات      . هائلةات   تلك الجهات من إمكان    ما توفره مار  بما يمكنها من استث   والتنسيق  

 التعاونيـة  الحركـة لـى فقـدان      يجب ان ال تؤدي إ     وأثارها العولمة في ظل    المتبادلة والمسؤوليات
  .  التي هي سر قوتهاالتعاونية المبادئالستقالليتها وبعدها عن 

 

  ات التعاونية في الوطن العربينشأة الجمعي 7.2
  

نهاية  المجتمع العربي التعاونيات إال      فلم يعرف ،  تتميز الحركة التعاونية بالدول العربية بحداثة النشأة      
وتختلـف  ،  ما حققه القطاع التعاوني على مستوى العـالم       تبين  ما  وذلك بعد ،  الحرب العالمية األولى  

وذلك ،  أخرىقياسا بقطاعات   ،  لقطاعات تعاونية بشكل كبير   الدول العربية فيما بينها في شأن األخذ با       
  .)2010،منصور (الختالف الظروف البيئية وطبيعة البلدان والنواحي الجغرافية بها

  
 وتنوعت مجاالته رغم التركيز الكبير علـى        الماضية العمل التعاوني العربي عبر العقود       روقد تطو 

 مـستوياته   العربيـة وتطـورت    التعاونيةالجمعيات   التي تشكل حوالي نصف      الزراعيةالتعاونيات  
 االتحـادات وهـو أحـد      ،1981تحاد التعاوني العربي في العام       اال تأسيس فقد تم    والقومية القطرية

،  جامعة الدول العربية   –ة العربية   العربية النوعية المتخصصة المنبثقة عن مجلس الوحدة االقتصادي       
 مجـال   فـي  تعمـل    التي والجمعيات والهيئات العربية      عضويته المنظمات واالتحادات   فيويجمع  

  :في تتمثل والتيق أهدافه التعاون بكافة أشكاله وهو يعمل على تحقي
  

 العمل على التنسيق بين التنظيمات واالتحادات التعاونية العربية قطريا وقوميا.   
          اونيـة  إجراء الدراسات المتخصصة وجمع وتبويب المعلومات اإلحصائية عن الحركة التع

  .العربية
 العمل على نشر الوعي التعاوني وتشجيع وتدعيم نشاط التدريب والتعليم التعاوني. 

 ت والدورات التدريبية التعاونيةاقامة المؤتمرات والندوا. 
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  العربي التعاونيالعمل على توحيد التشريع. 

     نيـة  ت تعاو  العربية والعمل على تأسيس جمعيـا      األقطار بين   التعاونيدعم وتنمية التكامل
 .عربية مشتركة

  واالستفادة من التجارب المتقدمةتطوير الحركة التعاونية العربية. 

  األعضاءالتوفيق والتحكيم ومحاولة حل القضايا المتعلقة بين. 

   االتحـاد  ( . العربية وتنميتها وتقدمها اقتصاديا    األقطار توحيد   إلى الراميه الجهود   فياالسهام
 .) 2011التعاوني العربي ، 

  
 مـن خـالل تـشجيع       العربيـة  التعاونية بالحركة اهتماما خاصا    العربية منظمة العمل    أولتكما    

 ورغم  العربية التعاونية الجمعيات   إن إال،التنمية روافد   كأحد على االهتمام بالعمل التعاوني      األعضاء
التشريع وضعف  عن غياب  أساساانتشارها الواسع وتعدد مجاالتها مازالت تعاني من الضعف الناتج          

  . في كافة المجاالتمتميزة رغم وجود نجاحات الدولة وتدخل التمويل
  
المنظمات _االتحاد التعاوني العربي العربيةنوع وعدد الجمعيات في الدول ) 2.2(مثل الجدول رقم ي

  .ءالعربية االعضا
  

  نشأة الجمعيات التعاونية في فلسطين8.2

  
اث الشعب الفلسطيني وثقافته وتقاليده، فلقد مارس ومنذ القـدم          لم يكن العمل التعاوني غريبا عن تر      

أشكاال مختلفة من العمل التعاوني كنمط من التكافل والتعاضد، ومد يد العـون للفقـراء وصـغار                 
وشكل هذا الفكر نظاما اقتصاديا مناسبا فـي حينـه          . المنتجين والمزارعين في تدبير شؤون حياتهم     

ات المتوفرة للفرد في مقابل ما يوفره العمل التعاوني، الـذي أصـبح             للتغلب على محدودية اإلمكان   
  . جزءا ال يتجزأ من موروثه االجتماعي والثقافي، ال بل الوطني

  
إما العمل التعاوني المنظم في فلسطين فيعتبر من أقدم التنظيمات االجتماعية واالقتـصادية، حيـث               

ندما تم تسجيل أول جمعية تعاونيـة فـي عكـا     ع1924يعود تأسيس أول جمعية تعاونية إلى العام     
لمنتجي التبغ وفقا ألحكام القانون الخاص بالمنفعة المتبادلة المقر من المندوب الـسامي فـي عهـد                 

لكن الحركة التعاونية الفلسطينية تـأثرت      ). 2008وزارة العمل، (االنتداب البريطاني على فلسطين     
 التي مر بها الشعب الفلسطيني مما عكس نفسه علـى           بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية   

  :ويمكن تقسيم هذه المراحل إلى. مراحل تطورها
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  بيان إحصائي لعدد وأنواع الجمعيات التعاونية العربية : 2.2جدول 
 

االغراض.م خدميه ادخار غالل.ط نحل  مواشي  الدولة زراعيه انتاجيه استهالكيه اسكانيه مائيه.ث
 االردن 229 3 7 186  437  1   7
 لبنان 528 18 60 203 32     34 30
 السعوديه 32 1 3 1 4 121     
 المغرب 4090  26 719 20 67     
 مصر 6682 482 3426 2370 93      
 العراق 778 62 186 29   62    
 فلسطين 169 15 17 230   39    
 سوريا 5463 294 144 2842       
 السودان 970  3161    1257  1257  
 البحرين 2  19  1 4     
 الكويت 4 1 54        
 اليمن 279  160        
 تونس 302      1950    
 الجزائر 1123          
 ليبيا 320          
 االمارات   17  12      
 االجمالي 21166 876 7103 6740 150 629 3308 1 1257 34 37
    8%   16% 17%  51% 41301 
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  :1948يطاني على فلسطين لغاية عام فترة االنتداب البر .1.8.2
  

فقد سـجلت أول    ،  تعتبر الحركة التعاونية الفلسطينية من أقدم الحركات التعاونية في الوطن العربي          
 عـن حكومـة     1920وصدر أول قانون تعاوني عـام       ،  1918محاولة لتأسيس جمعية تعاونية عام      

 سجلت جمعية منتجي التبغ في عكا وقـد عانـت مـن ضـغوط               1924وفي  ،  طانياالنتداب البري 
  صدر أول قانون تعاوني فلسطيني رقم      1933أما في عام    .  سنوات 3 من   أكثراالستعمار فلم تستمر    

وبالتالي راجت في فلسطين الجمعيات     . حيث شكل نقطة البدء في الحركة التعاونية الفلسطينية       ،  )50(
التسليف واالدخار ثم نشطت الجمعيات التعاونية متعددة األغـراض والتـسويق           التعاونية في مجال    

ويتبين ذلك من خالل الزيادة     . وكذلك الجمعيات التعاونية االستهالكية وجمعيات النقل      والنقل،والري  
، 1937 جمعيـة عـام      127 إلى حوالي    1924حيث ارتفعت من جمعية واحدة      ،  في عدد الجمعيات  

، %)64 ( جمعية تسليف وتوفير ريفي ومدني بنسبة      150منها  ،  1946ة عام    جمعي 244لتصل إلى   
جمعية 18،  %)9 ( جمعية زراعية متعددة األغراض بنسبة     23،  %)10 ( جمعية استهالك بنسبة   25

  .)1991،الزغموري (%)2 (جمعيات ألغراض مختلفة بنسبة 7، %)7 (تسويق زراعي بنسبة
  

 جمعية تعاونية بموجب قـانون      250ونية المسجلة حوالي     بلغت الجمعيات التعا   1948وبحلول عام   
 حتـى   التعاونيـة  الجمعيات   أعضاءوقد بلغ عدد    . )1994،الزواتي (1933التعاون الفلسطيني لسنة    

 األعـضاء  وصل عدد    1946وبحلول العام   . )1994،ابو عون  ( عضوا 5366 حوالي   1937العام  
 في فلـسطين   العمل التعاوني    واقع) 3.2( مالجدول رق يمثل   و .)2005،عبيدات ( عضوا 12571 لىإ

  .1946  تاريخحتى من حيث عدد الجمعيات ونوعها

  
 1946 واقع العمل التعاوني في فلسطين من حيث عدد الجمعيات ونوعها حتى تـاريخ  : 3.2جدول

  )2005عبيدات،(
  

 الرقم النوع عدد التعاونيات

 1 جمعيات التوفير والتسليف الريفية 148

 2 التوفير و التسليف الحضريةجمعيات 2

 3 تعاونيات زراعية 23

 4 تعاونيات تسويق زراعي 18

 5 تعاونيات النقل 21

 6 تعاونيات استهالكية 25

 7 تعاونيات متفرقة 7

 المجموع 244
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  :)1967-1948 (والمصري لقطاع غزة الغربية للضفةي فترة الحكم األردن 2.8.2.
  

 الـضفة ففي  ،  ضفة الغربية إلى األردن وضم قطاع غزة إلى مصر         ضمت ال  1948بعد احتالل عام    
 جمعية تعاونيـة    42 حوالي   1948 فيها حتى عام     المسجلة التعاونية التي بلغ عدد الجمعيات      الغربية

 عن العمل في بداية     التعاونية توقفت الجمعيات    )1994،ابو عون  (غلبها من نوع التوفير والتسليف    أ
حيث قامت الحكومة األردنيـة بتنـشيط       ،  1933وبقيت تعمل بقانون عام     ثم عاودت نشاطها    ،  األمر

الحركة التعاونية في الضفة الغربية وتأسيس جمعيات جديدة في الضفة الشرقية وصدور أول قانون              
 التعاوني لرعاية الحركة التعاونية     اإلنشاءكما تم إنشاء دائرة     ،   للجمعيات التعاونية  1952أردني عام   

ا أدى إلى تسجيل العديد من الجمعيات التعاونية وتخصيص مبالغ لها فـي ميزانيـة               في الضفتين مم  
 الجمعيات انتشاراً هـي جمعيـات التـسليف         أكثرومن  ،  وكان أغلبها ألغراض زراعية   . الحكومة
 من مجموع التعاونيـات العربيـة فـي فلـسطين         % 80حيث وصلت نسبتها إلى حوالي      ،  والتوفير

  . )1994،الزواتي(
  

قدرة الجمعيات التعاونية على حل مشاكل المزارعين في تلبية حاجاتهم المختلفة بدأ االهتمام             لونظرا  
الزراعية متعددة األغراض كعصر    ات  بإنشاء جمعيات تعاونية جديدة مختلفة األغراض مثل الجمعي       

عيات إضافة إلى جم  ،  وجمعيات عمالية ،  وجمعيات حرفية ومهنية  ،  وإنماء الثروة الحيوانية  ،  الزيتون
 الخ وأخيرا الجمعيات المدرسية   ... اإلسكانو،  النقلو،  االستهالكو،  والصحة،  خدماتية تشمل التعليم  

فترة صحوة تعاونيـة حيـث      ) 1967-1952 (وتعتبر الفترة الممتدة بين العامين     .)2008،كسبري(
 في ضـفتي     ذاتها وأصبحت حركة أهلية وشعبية لها مؤسساتها الديمقراطية         حققت الحركة التعاونية  

حيث بلغ عدد الجمعيات التعاونية حتى بداية االحتالل        ،  وتمكنت من إقامة بنية تحتية سليمة     ،  األردن
   و.)1994،الزواتي ( جمعية تعاونية مختلفة األغراض381 حوالي 1967اإلسرائيلي عام 

  
  .1966ي  كما هو فاألردنية الفترة إبان  وعددهاتيبين انواع التعاونيا) 4.2 (الجدول رقم

  
 1933أما في قطاع غزة، فقد عملت اإلدارة المصرية على تعديل قانون التعاون البريطاني لـسنة                

وإعطاء ميزات اقتصادية لقطاع غزة وذلك لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة من خالل              
تـصادية بجعلهـا    توفير البيئة الداعمة لهم لتشكيل الجمعيات التعاونية وذلك بإعطاء القطاع ميزة اق           

منطقة تجارة منخفضة الجمارك وغير خاضعة للضرائب، وكذلك تشكيل جمعيات تعاونية استهالكية            
كفروع للمؤسسة االستهالكية المركزية المصرية لتمكين األسر الفلسطينية مـن شـراء حاجياتهـا              

 مـن الـضرائب،     االستهالكية بأسعار منخفضة، وتعديل القانون الساري إلعفاء الجمعيات التعاونية        
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إضافة إلى تشكيل دائرة حكومية خاصة للتعاون في فلسطين لـدعم الجمعيـات وتقـديم الخـدمات                 
  ).2008وزارة العمل، (الالزمة لذلك 

  
  )2005عبيدات،( 1966 كما هو في األردنية الفترةانواع التعاونيات وعددها ابان  :4.2 جدول

  
 الرقم تعاونيةنوع ال الضفة الغربية الضفة الشرقية المجموع

 1 تسليفالتوفير  156 133 289

 2 الزراعة 13 14 27

 3 متعددة األغراض 10 22 32

 4 تسويق زراعي 4 9 13

 5 تجهيزات زراعيه 7 1 8

 6 فني 4 8 12

 7 حرفي 4 _ 4

 8 استهالك 10 5 15

 9 إسكان 12 8 20

 10 نقل 9 1 10

 11 منفعة متبادلة 4 21 25

 12 ليتعليم عا 2 _ 2

 13 حيصتامين  1 _ 1

 14 كهرباء 2 _ 2

 15 ةاتحادات تعاوني 1 2 3

  المجموع 239 224 436

 ةتعاونيات مدرسي 179 77 256

 المجموع 418 301 719

  
  .1967 حتى تاريخدد ونوع الجمعيات في قطاع غزةع )5.2(يمثل الجدول رقم 

  
  :)1994-1967( فترة االحتالل اإلسرائيلي .3.8.2

  
، تقلـص الكثيـر مـن الخـدمات         1967بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام         

األساسية التي كانت تقدمها الجمعيات التعاونية وذلك بسبب تولي سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي               
اإلشراف عليها مما ثبط من مسيرتها ووضع المعوقات في طريق التعاون من حيث عدم التسجيل أو            
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اطلة أو الرفض إضافة إلى تحكمها بعملية الدعم الذي تلقته وتتلقاه من مصادر مختلفة، حيـث                المم
  ). 1994الزواتي،(كانت تطلب الموافقة المسبقة قبل القيام بأي مشروع تعاوني 

  
  ) 2005عبيدات، (1967عدد التعاونيات ونوعها في قطاع غزة حتى عام : 5.2 جدول

  
 العدد نوع التعاونيات الرقم

 17 تعاونيات زراعية 1

 5 تعاونيات صناعية 2

 35 تعاونيات استهالكية  3

 1 تعاونيات تزويد مياه 4

 1 تعاونيات صيد 5

 1 تعاونيات اسكان 6

 60 المجموع 

 

حيث لم يسجل فـي الـضفة       ،  ففي بداية االحتالل اتخذت الحركة التعاونية وضع أقرب إلى الركود         
، )1972لغايـة عـام    (ة واحدة خالل السنوات الخمس األولى لالحتالل      الغربية سوى جمعية تعاوني   

، والتدريب،  اإلرشاد والتثقيف ،  بسبب تقلص الخدمات والتسهيالت التعاونية مثل اإلقراض والتمويل       
واستمرت التعاونيات في العمل بعد االحتالل وحاولت أن تتصدى لكثير          . التدقيق ومراقبة الحسابات  

) 14 ( مستمرة رغم ضغوط االحتالل من رفض تسجيل تعاونيات جديدة لمدة          من التحديات وبصورة  
ومنعها من ممارسة عملهـا اليـومي ومنـع وصـول           ،  1991 وحتى تشرين أول     1977عاما منذ   

  . )2005،عبيدات (المساعدات الخارجية إليها إضافة إلى فرض الضرائب عليها
  

سة إلى أن بدأت المنظمة التعاونيـة األردنيـة         وهكذا بقي عدد الجمعيات التعاونية دون زيادة ملمو       
جمعيـة  ) 749 ( إلـى  1991ووصل عددها عـام     ،  بتشجيع ودعم التعاونيات فأنشئ عدد كبير منها      

أن ) 1991 (وبينت دراسة الزعمـوري   ،   عضو 49000 من   كثرووصل عدد اعضائها أل    ،تعاونية
 أكثرراعية حيث زاد عددها إلى      أغلب هذه الجمعيات جاءت بالدرجة األولى في الجمعيات غير الز         

، جمعية؛ نظرا الهتمام المواطنين بجمعيات الخدمات مثـل اإلسـكان         ) 42_120 (من الضعف من  
ونتيجة للدور الهدام لالحتالل وعدم توفيره البنية التحتيـة          .الخ ...والتنوير الكهربائي ،  واالستهالك

ينيين تشكلت عشر جمعيات استهالكية     وانخفاض مستوى المعيشة لدى الفلسط    ،  في األراضي المحتلة  
وبالدرجة الثانية سجل ارتفاع في عدد الجمعيات التعاونيـة         .  في الفترة األولى من االحتالل     فحسب

، معاصـر الزيتـون   و،  جمعية كانت معظمها في التسويق الزراعـي       353 الى   176الزراعية من   
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 دورا  المختلفـة  من الجهـات     وحةالممنوقد لعبت القروض    . )1991،الزغموري (والثروة الحيوانية 
 بعض  أنشطة وهو ما شكل في مرحلة الحقه سببا في وقف           التعاونيةكبيرا في زيادة عدد الجمعيات      

 المبـادئ  أسـاس  لغرض الحصول على الدعم والتمويل وليس على         أنشأتت التي   من هذه الجمعيا  
  . )2011،مقابله مع مدير عام التعاون ، بو ظاهرا (التعاونية

  
 المختلفـة  من قبل الجهـات      التعاونية للجمعيات   الممنوحة حجم القروض    )6.2 ( رقم  الجدول يظهر

 .)2010وزارة العمل،(

  
لجمعيات التعاونية بالضفة الغربيـة مـن       ا  عليها  بالقروض التي حصلت   إجماليكشف  : 6.2 جدول

  )2010وزارة العمل،( خالل المنظمة التعاونية
  

عدد الجمعيات 
 المستفيدة

عدد 
 روضالق

  قيمة القروض
 بالدوالر

 الرقم نوع القروض

الـسوق األوروبيـة     (قرض المجموعـة األوروبيـة     273553 17  جمعيات9
 )المشتركة

1 

 2 قرض صندوق إقراض المنظمة التعاونية األردنية 140047 35 ة جمعي35

 3 )اللجنة األردنية الفلسطينية المشتركة (قرض التنمية 12825467 141 ة جمعي88

  المجموع 13239067 193 132

  
عملها في تقديم خدماتها المتنوعـة لفئاتهـا         وأدتلعبت الحركة التعاونية الفلسطينية دورا هاما       لقد  

على الرغم من وجود مشاكل عانـت منهـا الحركـة التعاونيـة             ،  المستهدفة في ظل غياب الدولة    
وهذا بـدوره أثـر علـى       ،  والتمويلالفلسطينية أهمها االحتالل وما رافقها من صعوبة في التسجيل          

، الذي صاحبه نقص في التدريب الفني على أسـاس التكنولوجيـا          ،  عمليات التدريب والبحث العلمي   
إضافة إلـى عـدم وجـود       ،   النباتي والحيواني وفوضى في النظام التسويقي      اإلنتاجوتخلف وسائل   

  . )1986،أبو الخير (نيةاتحادات نوعية متخصصة ونقص بخدمة تدقيق حسابات الجمعيات التعاو
  

 في زمن االحتالل حيث بلغ عدد الجمعيات قبـل          التعاونية الحركة لم يحالف الحظ     قطاع غزة وفي  
 خالل فترة   حسب جمعيات ف  10زادت  ،   جمعية 17 العامل منها ال يتجاوز       جمعية 62االحتالل حوالي 

،  فقـط   جمعية 72لى  إ 1991 حتى نهاية العام     حيث وصل عدد الجمعيات في قطاع غزة      االحتالل  
 بعـدد    زراعيـة  7 فهي   العاملةاما الجمعيات   .  جمعية غير زراعية   44و،  ية زراعية  جمع 28منها  

  . )1994،ابو عون (اعضو7463 أعضاء بعدد  جمعية غير زراعية2  و 11610 أعضاء
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  :الفلسطينية الوطنية السلطةالتعاون في ظل  .4.8.2
  

 للتعـاون مهمـة     العامة اإلدارة تولت وزارة العمل من خالل       ةالفلسطيني الوطنية السلطة إنشاءبعد  
 17تطبيق القوانين سارية المفعول وهي القانون رقم         من خالل  وتنمية القطاع التعاوني     وإدارةتنظيم  
 1 ونظـام التعـاون رقـم    1933 لسنة50 رقم  والقانونالغربية الضفةمول به في  المع 1956لسنة
  .)2008،وزارة العمل (قطاع غزة والمعمول بهما في 1934لسنة

  
 في سجل وطني وفحـص      التعاونيةعادة تسجيل الجمعيات    إهي   الوزارة تقوم بها    ةول مهم أوكانت  

مكن من تصويب اوضاع تلـك       المعمول بها وبما ي    واألنظمةمدى توافق هذه الجمعيات مع القوانين       
  .اء وتحقيق والغالزمة من تصفية الالقانونيةواتخاذ االجراءات ، الجمعيات

  
 1924 األعوام ما بين    المسجلة التعاونيةلى ان عدد الجمعيات      للتعاون إ  العامة رير االدارة وتفيد تقا 

  جمعية مـسجلة   857حيث تبقى منها     المختلفة في القطاعات     جمعية 1400 بلغت حوالي    2008 -
  .)2009،وزارة العمل ( جمعية غير عاملة290 وعاملة  جمعية567منها 

  
تعداه  الجمعيات بل    أوضاع لتصويب   المتخذة القانونية اإلجراءات التعاون على    إدارةر عمل   لم يقتص 
 العموميـة  االجتماعـات للهيئـات       ومراقبة التعاونية في الميدان للجمعيات     واإلرشاد التوعيةليشمل  

 ةإداروفي الوقت ذاتـه تابعـت        الجديدةوانجاز الميزانيات ومراجعة الحسابات وتسجيل الجمعيات       
 القطاعيـة  التعاونيـة  االتحـادات    أوضاعتفعيل وتصويب   ب  بناء البنيان التعاوني الفلسطيني    التعاون

 الحركة في خدمة    أهدافهاوتحقيق    دورها أداء وبما يمكن تلك االتحادات من       ،واالتحاد التعاوني العام  
 .طين في تطوير العمل التعاوني في فلسا حقيقياتصبح شريك نويتيح لها أ ،التعاونية

  .)2010 وزارة العمل،(عدد االتحادات ونوعها)7.2(يمثل الجدول رقم 
  

عـدد االتحـادات ونوعهـا وأسـماء اتحـادات الجمعيـات التعاونيـة الفلـسطينية                :أ-7.2جدول
  )2010وزارة العمل،(التخصصية

 
عدد التعاونيات  اسم االتحاد الرقم

 األعضاء

سنة 
 التأسيس

 1966 30 عصر الزيتوناتحاد الجمعيات التعاونية ل . 1

 1988 18 . اتحاد الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي . 2

 1999 90 . اتحاد تعاونيات اإلسكان . 3
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أسـماء اتحـادات الجمعيـات التعاونيـة الفلـسطينية           و  ونوعهـا  عدد االتحـادات  :ب-7.2جدول
  )2010وزارة العمل،(التخصصية

 
عدد التعاونيات  اسم االتحاد الرقم

 ضاءاألع

سنة 
 التأسيس

 1999 28 . اتحاد الجمعيات التعاونية لمراقبة الحسابات . 4

 1999 تحت التصفية . اتحاد التعاونيات االستهالكية . 5

  2005  12  )نسوي(اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف   .6
 2005 20 . تحاد الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانيةا .7

  1998  7  ات خدمات اإلسكانياتحاد جمع  .8

  
 الـضفة  في   العاملة التعاونيةكما توسع العمل التعاوني من حيث الكم والنوع ليصل عدد الجمعيات            

   .المختلفة في القطاعات  جمعية تعاونية500لى حوالي  إالغربية
  

ـ  الضفةفي    وعدد اعضائها  العاملة التعاونيةعدد الجمعيات   ) 8.2(يمثل الجدول رقم     حتـى   ةالغربي
 .4/2010تاريخ 

  
وزارة ( 30/4/2010كشف إجمالي بالجمعيات التعاونية العاملة بالضفة الغربية حتى          : 8.2جدول  

  )2010العمل،
  

 عدد األعضاء الحاليين عدد المؤسسين عدد الجمعيات القطاع  الرقم

 7140 5293 176 سكانا 1

 2947 1852 72 حيواني/ زراعي  2

 15285 6495 147 نباتي/ زراعي  3

 1097 543 10 استهالكي 4

 19049  3501 80 خدمات 5

 870 287 14 حرفي 6

 46388 17971 499 المجموع  

  
وفي قطاع غزة التي ظل العمل التعاوني فيها محدودا طوال الفترات السابقة لم تـسعف الظـروف                 

 من التأثير في وزارة العملممثلة ب السياسية واالقتصادية الحركة التعاونية وشركائها خاصة الحكومة
 .مسار الحركة التعاونية في قطاع غزة
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  2008عدد التعاونيات العاملة في قطاع غزة حتى تاريخ )9.2(يمثل الجدول رقم 
  

وزارة ( 2008نوع وعدد الجمعيات التعاونية العاملة في قطـاع غـزة حتـى تـاريخ               : 9.2جدول
  )2008العمل،

  
 ألعضاءعدد ا عدد الجمعيات  القطاع  الرقم

 3221 48 سكانيا  1

 5340 24 زراعي 2

 7535 1 استهالكي 3

 160 2 خدماتي 4

 16256 75 المجموع

  
 جمعية تعاونية غير عاملة     286كما  تشير سجالت وزارة العمل ،اإلدارة العامة للتعاون إلى وجود            

مـن الجمعيـات     جمعيات في قطاع غزة اضافة إلى ان عدد كبير           6 في الضفة الغربية و    280منها  
مما يعني وفق تصنيف إدارة التعـاون       .المصنفة على أنها عاملة هي في الواقع غير فعالة ومجمدة           

  .أن حوالي ثلث الحركة التعاونية الفلسطينية معطل ومهدد بعدم االستمرارية
 

وني  للقطاع التعا  االستراتيجية التوجهات   2013 _2011 لألعوام القطاعية االستراتيجية الخطةثلت  م
 العالقـة بشكل تشاركي بالتعاون بين وزارة العمل وكافة األطراف ذات           الخطة هذه   إعدادحيث تم   
 الخطة وخلصت   الدولية ومنظمة العمل    التعاونية الحركة خبراء محليين ودوليين وممثلي      وبمشاركة

 في االقتصاد    ومشغل ومساهم  قطاع تعاوني منتج ولديه استقاللية مالية      في   المتمثلةلى رؤية القطاع    إ
  :أهمها االستراتيجية األهداف كما حددت الخطة مجموعة من  تعاونيةوثقافة  قناعةالوطني ولديه

  
   القطاعـات االقتـصادية     كأحد تمكن من تنمية ونمو الحركة التعاونية        مؤسساتية بيئةايجاد 

 .الرئيسة

  للجمعيات التعاونيةالقائمةزيادة قيمة االستثمارات . 

   الممارسات في العمل    أفضل وبما ينسجم مع     القائمة التعاونية   لعام للجمعيات ا األداءتحسين 
 .التعاوني

     لتطوير مـا هـو      أو قابلة للتطور    عاونية جمعيات ت  إلقامة جديدةتشجيع مبادرات مجتمعية 
  .)2011،وزارة العمل (.قائم
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 بانتظـار   آلناهـو   ترافق ذلك مع اقرار قانون تنظيم العمل التعاوني من قبل مجلـس الـوزراء و              
 والماليـة  اإلداريـة  باالستقاللية  للتعاون تتمتع   هيئة إنشاء مما سيمكن من     سيالصدور بمرسوم رئا  

  .  )2011مقابله، ابو ظاهر ( في شؤونهاالتعاونية الحركة لمشاركةوستكون تتويجا 
  

  الدراسات السابقة  9.2
  

 منذ بداياتها   المختلفة من جوانبها    لسطينيةالف التعاونيةبالرغم من تعدد الدراسات التي تناولت الحركة        
بعد مراجعة عدد كبير من المكتبات      _  البريطاني وحتى عهدنا هذا إال أنه يمكن القول          االنتدابإبان  

 تتنـاول بـصورة مباشـره دور         في فلسطين  دراسةأنه ال يوجد أي     _ والمنشورات ودور البحث    
قت بعض الدراسات إلى موضوع التشغيل داخل        وقد تطر  ،توفير فرص العمل   في   التعاونية الحركة

  ويعرض هذا القسم مجموعة من الدراسـات       ، بصورة فرعيه وعابره   التعاونيةالجمعيات أو الحركة    
يا التشغيل فـي الحركـة      ا التي تطرقت إلى قض    والدولية والعربية ،والتقارير وأوراق العمل المحلية   

  .واالجتماعية االقتصادية التنمية في التعاونيةودور الحركة ، التعاونية
 

  :لدراسات المحليةا. 1.9.2
  

وهي ورقة علمية بعنوان وجهات نظر أصحاب القرار وصانعي السياسات          : )2012(دراسة الزرو   
، وهدفت إلى استكشاف وجهات نظـر متخـذي         لفلسطيني وسبل تطويره  في أداء القطاع التعاوني ا    

تعاونية الفلسطينية وآفاق تطويرها المستقبلية، وقد      السياسات وصانعي القرارات حول واقع الحركة ال      
خلصت الدراسة إلى غياب البيئة القانونية المناسبة وضعف الهياكل التنظيمية القائمة، وغياب القيادة             
الفعالة، وغياب البناء المؤسسي، وتبعية التمويل وقلته وسوء إدارته ومحدودية العائـد االقتـصادي              

شاركة المرأة في العمل التعاوني وضعف الوعي التعاوني ومحدوديـة          للقطاع التعاوني، وضعف م   
، وتوفير  ستنهاض التشاركي للقطاع التعاوني   انتشار الفكر التعاوني، و قد أوصت الدراسة بأهمية اال        

بيئة قانونية مناسبة وأهمية دعم الهياكل التنظيمية التعاونية القائمة وتعزيز العائد االقتصادي للحركة             
  . ية ونشر الثقافة التعاونيةلتعاونا
  

هي دراسة بعنوان واقع الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية و اتحـاد           و: )2011( لبرغوثيادراسة  
الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية في الضفة الغربية، و هي دراسة تشخيصية هدفت إلى تحليـل               

 وضع دراسة تحليلية و التي يمكـن الركـون          واقع الجمعيات التعاونية في مجال الثروة الحيوانية و       
كـدليل  ات التعاونية للثـروة الحيوانيـة و      إليها في وضع أسس انضمام الجمعيات إلى اتحاد الجمعي        
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قد خلصت الدراسة إلى ضعف تمثيل الجمعيات التعاونيـة         و. ية تنمية هذا القطاع التعاوني    الستراتيج
التعاوني للجمعيات التعاونية وعدم تـوفر البيانـات        د  ضعف تمثيل االتحا  و. الثروة الحيوانية لمربي  

 التعاونيـة مـن جمعيـات أو        لألجسامضعف البنى المؤسسية    و والمعلومات حول العمل التعاوني،   
ني، و عدم وضـوح     التعاون مع الجهات المعنية بالعمل التعاو     وضعف عالقات التنسيق و    ،اتحادات
مشاركة الجمعيـات   ، وتدني مساهمة و   تنمية التعاون ى عاتق الشركاء في     األدوار الملقى عل  المهام و 

ضعف العمل التعاوني   ، و تعاونيات أو بإشراك القطاع الخاص    التعاونية في المشاريع المشتركة بين ال     
. اون اصالح هيكلي لقطاع التع    إجراءو قد اقترحت الدراسة     . المنتج بين الجمعيات التعاونية عموماً    

بكة عالقات  إنشاء ش  و األجسام التعاونية    و القدرات   و ناء الطاقات وب ،وإيجاد نظام معلومات تعاوني   
  .تنفيذ المشاريع التعاونية االستثمارية المشتركة وتشجيع مع الشركاء التنمويين، و

  
 بعنـوان واقـع   دراسـة وهي :  )2011 (واالجتماعية االقتصادية للتنمية لمركز الفلسطيني ادراسة

 الوكالة اْعدت لصالح وزارة العمل بدعم وتمويل من         الغربية الضفة  في النباتية الزراعيةالتعاونيات  
 واالقتـصادية  المؤسـسية  والمركز التعاوني السويدي ضمن مشروع دعم القدرات         للتنمية السويدية

 باستخدام المنهج   النباتية الزراعيةلى تشخيص واقع التعاونيات      إ الدراسة وهدفت   ،التعاونيةللجمعيات  
من عضاء التعاونيات   أن ثلثي أ  :همهاأمن النتائج   ة   كبير ةلى مجموع إ الدراسةت  الوصفي وقد توصل  

 بهـا   ال يوجـد  من التعاونيـات     %72وان   % 6عضاء ال تتجاوز  المزارعين وان نسبة النساء األ    
الجمعيات ليس لها مشاريع    من  %48 ن، وأ  بها متطوعين  ال يوجد  منها    %66وان  ،  موظفين دائمين 

 73 اربـاح وان     ال تحقق من الجمعيات   %58رباع الفائض وان    المالي ثالثة أ  وأن العجز    اقتصادية
 ضـعف   الدراسـة  وبينت   ،لى اتحادات إال تنتسب    %63 وان    تعمل خطط أو موازنات سنوية     ال %

 وضعف دور القطاع التعـاوني فـي        ،لى ضعف الفهم والوعي التعاوني    إ الدراسةاالتحاد وخلصت   
  .االقتصاديةعمال التوظيف والتشغيل وضعف بنية اال

  
 في االراضـي    الزراعية التعاونيةالجمعيات  " بعنوان   دراسةوهي  : )2010(دراسة عدوان و نوفل     

 التعاونيةى التعرف على واقع الجمعيات      إلوقد هدفت بشكل رئيس      " الواقع وسبل التطوير   الفلسطينية
قـد  الزراعي فـي فلـسطين و      والمشاكل التي تواجهها وتقييم العمل التعاوني        الفلسطينية الزراعية
مشكالت التسويق الزراعي    همهاأ و الزراعية المشكالت التي تعاني منها التعاونيات       الدراسةلخصت  

لى ضعف انتـشار الفكـر التعـاوني        إ أضافه وتآكلها الزراعيةوضعف رؤوس االموال للتعاونيات     
 تواضع مهارات العـاملين فـي      و الممولة الستقطاب المشاريع    أداه باعتبارها   التعاونيةلى  إ والنظرة

 إلى مجموعـة   الدراسة وخلصت   الممولة المشاريع   إدارةوسوء  التعاونيات وغياب الدعم الحكومي،     
 وصـياغة  في مقاطعـه منتجـات المـستوطنات         الحكومة استمرار   ضرورة همهاأمن التوصيات   
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ون تعـاون عـصري     واصدار قان  استراتيجيه التعاون بما ينسجم مع قانون العمل التعاوني ومبادئه        
وتقديم تسهيالت حكوميه وتدريب التعاونيين لتعزيز الفكر التعاوني وعمل صـناديق تـامين مـن               

وصـت  أ كما   ، للدخل لمدرها اإلنتاجية المشاريع   ى والتركيز عل  المالية من الهزات    للحمايةاألعضاء  
 .  تقييم حقيقي الحتياجات التعاونياتى علالممولةن تبنى المشاريع  أضرورةب

  
الجمعيـات التعاونيـة مـن منظـور النـوع          :  دراسة بعنوان  وهي: )2009 (دراسة وزارة العمل  

حيث نفذت هذه الدراسة من قبل فريق خبراء من         . االجتماعي واحتياجات تطوير الجمعيات النسوية    
لى تفعيل مشاركة النساء في العمل التعاوني الفلسطيني وذلك من          إشركة السهل وقد هدفت الدراسة      

ل تحليل واقع الجمعيات التعاونية من منظور النوع االجتماعي والتعرف على معيقات مـشاركة              خال
 في الجمعيات القائمة ومن ثم وضع توصيات محددة تساهم في تدعيم النـساء فـي العمـل                  المرأة

 نتائج الدراسة ان هناك     همومن أ . التعاوني بشكل عام وفي الجمعيات التعاونية النسوية بشكل خاص        
 في العمل   المرأة من التحديات االجتماعية واالقتصادية والمؤسساتية التي تواجه تطور دور           جموعةم

هم هذه التحديات عدم تحكم     ، وأ ريةو في الجمعيات الذك   أوالتعاوني وخاصة في الجمعيات المختلطة      
  علـى   في معظم البلدان والقرى ال تحصل      المرأة في دخلهن حيث ال زالت       أوالنساء في مصادرهن    
ن ضـعف   ، كما أ   بها خاصة أي مدخوالت    أووال تتحكم في راتبها الشهري        ،حصتها من الميراث  

 هـا عمل مثل التطريز والمخلالت والتـي ينـاط          للمنتجات الشعبية  وخاصة المتاحةفرص التسويق   
 القـروض التـي     إن إالورغم شمول معظم الجمعيات التعاونية لوظيفة التوفير والتسليف          .المرأةب
 في حاالت نـادرة بينمـا ذهبـت معظـم           إال مشاريع اقتصادية    إقامة النساء لم تستخدم في      خذهاتأ

 كمـا   ،والصحة التعليم   ألغراض وخاصة   لألسرةالقروض لتغطية مصاريف اجتماعية واستهالكية      
من الجمعيات  % 20 ، وأن تعاونية النسوية ال تشغل أي موظف      من نصف الجمعيات ال    أكثرن  أوجد  

عمال التي تقوم بها الجمعيات التعاونيـة       موظف أو موظفة مما يدلل على صغر األ       من   أكثرتشغل  
 تمويـل   قـروض ،   (هم التوصيات تخصيص صناديق خاصة بتمويل التعاونيـات       ، ومن أ  النسوية
 وقيم المجتمع بدل االعتماد على الهبات والمـنح         ،وبمناهج تتماشى مع قيم العمل التعاوني     ) اسالمي

و عقود تسويق خاصة في المنتجات      التوصية بالعمل على ايجاد أسواق أ     كذلك  . اتفي تمويل الجمعي  
 واعطاء صفة تفضيلية للمنتجـات التعاونيـة        ،المجففاتو ،المخلالتو ،الريفية وخاصة المطرزات  

 و العمل على ايجاد هذه الصفة في عقود التـصدير         ي مشتريات بعض المؤسسات المحلية أ     النسوية ف 
كذلك التوصية بتوفير حاضنة لرعاية المشاريع الـصغيرة بحيـث     ،  ربية واالجنبية لبعض البلدان الع  

 للجمعيات التعاونية النسوية ومن     واللوجستية من الخدمات االستشارية     جموعةم متشمل الحاضنه تقدي  
 . ضمنها تقديم التدريب والمتابعة واإلشراف والتوعية التعاونية
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واقع قـدرات الجمعيـات التعاونيـة وقـضايا         : وانأجرى دراسة بعن  : )2009 (دراسة صرصور 
حيث هدفت الدراسة إلى استعراض واقع القـدرات المؤسـساتية فـي          . واستراتيجيات بناء القدرات  

.  وإبراز أهم القضايا الواجب معالجتهـا لتحـسين أداء الجمعيـات التعاونيـة             ،الجمعيات التعاونية 
مبـادئ وطبيعـة   و، ة الثقافة والمعرفة في قيممحدودي: وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج وهي   

كما أن محدودية القدرات الفنية     . العمل التعاوني لدى أعضاء التعاونيات القائمة والمجتمع بشكل عام        
واإلدارية والمالية التي تمكن الجمعيات التعاونية من إقامة مشاريع اقتصادية يشارك فيها األعـضاء              

االقتـصاد  ن إجراءات االحتالل اإلسرائيلي تحد مـن تطـور          كما وجدت الدراسة أ   . وتحقق فائض 
 .  واقتصاديات الجمعيات التعاونية بشكل خاص،الفلسطيني بشكل عام

 

واقع تمويل الجمعيات التعاونيـة ودور االتحـادات        : أجرى دراسة بعنوان  : )2009 (قادوسدراسة  
جمعيـات التعاونيـة وإبـراز      حيث هدفت الدراسة إلى تحليل واقع تمويـل ال        . والمؤسسات الداعمة 

 ،وتحديدا محدودية التمويل الذاتي في السواد األعظم من الجمعيـات التعاونيـة           ،   التمويل إشكاليات
وانعكاسات ذلك على فاعلية الدور االقتصادي واالجتماعي الذي من المفترض أن تلعبه الجمعيـات              

فالغالبيـة مـن الجمعيـات      ،  لهاالجمعيات تمتاز بصغر حجم رأسما    ووجدت الدراسة أن    . التعاونية
كما أشارت الورقة   . وخاصة الزراعية يبقى رأسمالها هو إجمالي الحد األدنى لقيمة السهم العضوي          

إلى أن االقراض يعتبر أحد الميزات التي قد يجنيها أعضاء التعاونيـات نتيجـة لعـضويتهم فـي                  
العربية والدولية لبـرامج دعمـت       تبني العديد من المؤسسات       أن وبالرغم من . الجمعيات التعاونية 

رؤوس الجمعيات التعاونية في فلسطين قديما وحديثا ساهم في تطوير الجمعيات افقيا وعـزز مـن                
إال أن هذا الدعم ساهم في إضعاف الفكر التعاوني لدى أعضاء الجمعيات وتنميـة ثقافـة                ،  أموالها

  .االنتفاع لديهم وهو ما يتناقض مع مبادئ الفكر التعاوني
 

التحديات اإلدارية والمالية التـي تواجـه جمعيـات         :  دراسة بعنوان  وهي: )2008 (راسة كسبري د
هدفت هذه الدراسة للتعرف على التحديات اإلدارية       . التوفير والتسليف النسوية التعاونية في فلسطين     

ة الغربية  والمالية التي تواجه جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية في محافظات شمال الضف           
وكذلك التعرف على واقع عمل أمينات الصناديق فـي        . من وجهة نظر أمينات صناديق المجموعات     

المجموعات من خالل التعرف على المهام والمسؤوليات اإلدارية والماليـة المنوطـة بهـن فـي                
دريبيـة  باإلضافة إلى التعرف على االحتياجات الت     ،  مجموعات التوفير والتسليف النسوية في المواقع     

وكان من أهم النتائج التي توصـلت       . والتعرف على التحديات اإلدارية والمالية التي تواجههن      ،  لهن
إليها الباحثة أن هذه الجمعيات تعاني من خرق في تطبيق المبادئ التعاونية التي تميـز الجمعيـات                 

ة والديمقراطيـة فـي     كما هو في مبدئي استقاللية اإلدار     ،  التعاونية عن باقي المؤسسات االقتصادية    
حيث تبين أن غالبية عظمى من أمينات الصناديق في تلـك الجمعيـات             ،  إدارة الجمعيات التعاونية  
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لديهن نقص ملحوظ في إتمام ما هو منوط بهن من مهام ومسؤوليات كونهن يعملن بإنفراد في إدارة                 
ين أن هنـاك تحـديات      كما تب ،  وتبين أنهن بحاجة لدورات تدريبية في مجاالت كثيرة       ،  مجموعاتهن

وكان من أهم التوصيات التي     . إدارية وأخرى مالية تقف عائقاً أمامهن لتطوير أعمال تلك الجمعيات         
 كونهـا   ةتفعيل دور اإلدارة العامة للتعاون في وزارة العمل الفلسطيني        المناداة ب خرجت بها الدراسة    

 . يق مبادئها التعاونيةالجهة المختصة والمشرفة على عمل الجمعيات التعاونية في تحق

  
 الـضفة  في شـمال     التعاونية جمعيات التسويق    ألداء ةأجرى دراسة تحليلي  : )2008 (دراسة حنني 

 إلـى  التعـرف  خـالل  من التعاونية التسويق جمعيات أداء واقع إلى التعرف الدراسة هدفت. الغربية

هذه  تقدمها التي، اإلقراض وخدمات واإلنتاجية واالجتماعية والتسويقية االقتصادية، الخدمات المختلفة
لهـذه   والتنظيمي اإلداري الواقع إلى التعرف هدفت كما،  إليهاالمنتسبين ألعضائها لجمهور الجمعيات
 التعاون فـي  دائرة ومنها التعاونية الجمعيات بعمل العالقة ذات األخرى المؤسسات ودور، الجمعيات

 تقـديم  مجـال  في التعاونية التسويق جمعيات أداء واقع بأن الدراسة نتائج أظهرت وقد. العمل وزارة

 أن أظهـرت  بينمـا ، منها المطلوب للغرض يرتق ولم متوسطًا كان واالقتصادية الخدمات التسويقية

 وكـذلك . جيًدا كان التعاونية والثقافة التعاوني العمل بمفاهيم المجتمع وأفراد األعضاء مستوى معرفة

أهـدافها   تحقيـق  فـي  التعاونية التسويق جمعيات أداء واقع نحو يجابيةإ كانت المبحوثين أن اتجاهات
مجـال   وفـي  االجتماعيـة  والخـدمات  والتنظيمي اإلداري المجال في و للعضو بالنسبة واألولويات
الناحيـة   من التعاونية الجمعيات عمل تطوير في التعاون دائرة ومساهمة، اإلنتاج وخدمات اإلقراض

   .اإلدارة لجان تقييمو، والتنظيمية الفنية
 

شـملت الجمعيـات   . واقع الجمعيات التعاونية في فلـسطين : بعنوان: )2008 (دراسة وزارة العمل 
 من نصف الجمعيـات التعاونيـة       أكثروقد أظهرت نتائج الدراسة أن       التعاونية على مستوى الوطن   

 الجمعيات التي حققت    كما أظهرت الدراسة أن   . ليس لديها موظفين مما يشير إلى محدودية األنشطة       
وعالقـاتهم لتجنيـد األعـضاء      ،  نجاحاً هي تلك التي التزمت برسالتها وسخرت موارد أعـضائها         

ومن أبرز التوصـيات تلـك المتعلقـة        . والتمويل الخارجي إلنجاح المشروع الذي قامت من أجله       
التعاونية لمجـاالت   والمجاالت القائمة إضافة إلى امكانية التوسع في المبادرات         ،  بدراسة القطاعات 

 . بما يفتح آفاقا جديدة للعمل التعاوني،  والخدمات الصحيةواالتصاالتجديدة كتكنولوجيا المعلومات 

  
  :الدراسات العربية .2.9.2

  
  الدور االقتصادي واالجتماعي للتعاونيات "تناولت هذه الدراسة : )2010(دراسة عبد الظاهر
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ة الريفية المتكاملة، وهل استطاعت القيام بهذا الـدور طبقـا   كمنظمات أهلية شعبية في مجال التنمي  ”
لمفهوم التعاون، وكيف يمكن الحكم على نجاح أو فشل التعاونيات وما هي مقاييس نجاحها وكيـف                
يمكن أن تصبح أحد أهم أساليب التنمية في الدول النامية، وذلك بهدف تفعيل دورها المـأمول فـي                  

 الـدور االقتـصادي     الدراسـة وقد استعرضت    .ملة في القرية العربية   إحداث التنمية الريفية المتكا   
 العربية من الزمن في الدول      طويلة لفترةالتعاونيات ظلت     ان إلىواالجتماعي للتعاونيات وخلصت    

 اآلمـال  مـن  عدم تحقيق كثير  لى، مما أدى إ   متنوعةظروف ومشاكل وصعوبات    تأثير  واقعه تحت   
وقد كانت هذه المشاكل سببا رئيسيا      ،  للتنميةة اقتصادية واجتماعية    شعبيالتي عقدت عليها كمنظمات     

 وذلك علـى مـر      العربية القرية في   الشاملة الريفية التنميةحداث  إ في   المأمولفي الحد من دورها     
كمـا تـم    ،العربية في الدول  والتي يمكن أن تكون متشابهاًالسائدة السياسية واختالف النظم  أالزمنه

 الدولـة  مـع    العالقةكل والصعوبات التي تواجه التعاونيات وتحد من دورها ومنها          استعراض المشا 
 اإلداريـة  واالتحاد والمشاكل  األساسية  بين التعاونيات  التمويل والعالقة صعوبات  مشاكل التشريع و  و

ى ، وخلصت إل  لى استعراض متطلبات تطوير التعاونيات    إاضافة    الفكر التعاوني،  ر ونش ،  والتنظيمية
مثـل لتنميـة    إلى االسـلوب األ    للوصول   الناجحة العالمية التعاونيةة االطالع على التجارب     ضرور
فراد ودراسة كيفية    وتحقيق مصلحة المجتمعات واأل    الشاملة التنمية لتحقيق   العربية التعاونية الحركة

ومـا  ت  لى ان التعاونيـا   تؤدي دورها المحوري الهام وصوال إ      معها ل  المتغيرات والتعامل مواجهة  
 حد الروافـد  تمثل أ  نماإ تتضمنه من قوى بشريه من األعضاء والعاملين ومن قوى انتاجية وخدمية          

االجتمـاعي   ذات البعد    االقتصادية لسوق العمل االمر الذي يتطلب التركيز على المؤسسات          المهمة
تحول وسياسات   وتفعيل البعد االجتماعي لعمليات ال     وتأكيد من غيرها لتحقيق     أكثر مهيأة فالتعاونيات
 .ساليب السوق، والتوجه إلى تطبيق مفاهيم وأاالصالح

 

" من الغذائي العربي   وتحقيق األ  الزراعية التعاونيات"بعنوان  وهي دراسة   : )2010(دراسة منصور   
 واتجاه الدول للبحث عن سياسات وآليات لتحقيق         نقص الغذاء وعدم كفايته    الدراسةاستعرضت  حيث  
قصور  لىالمشاكل في القطاع الزراعي خلصت إ     وبعد ذكر    ،مختلفةل برامج   من الغذائي من خال   األ

 لإلصـالح  متكاملةلى تبني برامج     إ ما يدفع  العربي وهذا  عن تحقيق االمن الغذائي      العربية الزراعة
هـذه  ، و اإلنجـازات لتحقيـق    المناسبةداة   التوصل إلى األ   ةهمي، ويرى أ  في هذا القطاع   المؤسسي

 وتنفيذ هذه البـرامج كـون       إلدارة نسبعتقاد ان التعاونيات هي الشكل األ     دفع لال البرامج وهذا ما ي   
سع، وتسعى لتلبيـة     ذات انتشار نوعي وجغرافي وا     ات اقتصادية طوعية  التعاونيات بطبيعتها منظم  

إمكانـاتهم   وعلى اساس مشاركتهم على كل المستويات اعتمـادا علـى            ، للناس الحاجات االساسية 
 فـي   مختلفـة  حيث يمكنها القيام بادوار      التعاونيات في ظروف الدول النامية    همية   أ الذاتية،  وتزداد  

 العربيـة  من التعاونيات فـي الـدول        ما يساعد على ذلك وجود شبكة كبيرة       وم ،التنميةاطار عملية   
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مـن الغـذائي     إلى أن التعاونيات يمكنها تحقيق األ      الدراسة وخلصت   ، التي تقوم بها   وتعدد االنشطة 
 .القوميالي وبالتالقطري 

 

حيـث  " اتجاهات االصالح والتطوير في التعاونيات    "وهي دراسة بعنوان    : )2010( دراسة السكري 
 وطاقات هائلة ألداء دور حيوي فـي تنميـة          امكانات واعدة ن التعاونيات تمتلك    تشير الدراسة إلى أ   

تنمية وإنجاحها ومـن    ام في خطط ال   الدخل القومي وتوليد فرص العمل ونشر الوعي وبالتالي االسه        
كأداة فاعلـة فـي     جل إنماء وتطوير الحركة التعاونية العربية كي تعيد اكتشاف امكاناتها وطاقاتها            أ

طر وسياسات التنمية القومية فان هناك محددات لقيام التعاونيات بهذا الدور تتمثـل             مجمل أدوات وأ  
تطوير اسـاليب   والتدريب و  ،لتشريعات ا توحيدو ،في تفعيل الدور القيادي لالتحاد التعاوني العربي      

ى دعـوة الحكومـات      إل الدراسة  وخلصت .وتبادل المعلومات ومد أنشطتها إلى أوجه جديدة      العمل،  
 ذات  االقتـصادية لى دعم وتشجيع قيام التعاونيات لما لهذه المنظمـات           إ العاملة والمؤسسات   العربية

تـوفير فـرص    لذي تعمل فيه وقدرتها على       ا  على خدمة المجتمع   هائلة البعد االجتماعي من قدروه   
 والـصحية  التعليمية والخدمات   البيئة في مجاالت     من خالل إنتاج انشطة تعاونية غير تقليدية       العمل

 ويساهم فـي    زيدا من فرص العمل للشباب والمرأة     ن يتيح م  ، األمر الذي من شأنه أ     والسياحةوالنقل  
 .البطالةمواجهة قضية 

  
ونيات في   منظمة العمل الدولية بعنوان التعا      قبل هي ورقة علمية معدة من    و: )Polat )2010دراسة  

لى االطالع على واقع التعاونيات في الوطن العربي ودورها في التنمية           الوطن العربي حيث هدفت إ    
 واقتراح التنمية التعاونية    ظهار دور منظمة العمل الدولية كشريك اجتماعي في       إو المناطقية والمحلية 

  والشركاء االجتماعيين واالستفادة من الدروس والعبر      التعاونيةقوية التعاون بين الحركات     الطرق لت 
وهي غياب االستقاللية وضعف التنظيم      وردت مشاكل الحركة التعاونية   في التخطيط للمستقبل كما أ    

اد ة واالعتم سات والتشريعات وضعف مشاركة المرأ     السيا وضعف المؤسسي ونقص الشعور بالملكية   
ن معظم الدول العربية لـيس لـديها تجديـد فـي سياسـة          ى الحكومة والممولين وخلصت إلى أ     عل

مثـل  النموذج األ " الفلسطيني   قانون التعاون "ه يمكن اعتبار    ت الورقة ان  أ ور ،وتشريعات التعاونيات 
،  وعرضت لنماذج تعاونية ناجحة في محاربة الفقر والبطالة خاصة في االزمـات            ،للمنطقة العربية 

 وخصوصا في مجال تخفيف     ،وصت بتقوية وتفعيل دور التعاونيات في التنمية المحلية والمناطقية        وأ
  .ن تكون خطط العمل بمشاركة كافة االطراف والشركاء االجتماعيين، وأتوفير فرص العملالفقر و

 

الجمعيات التعاونية وأثرهـا علـى التنميـة فـي          : أجرى دراسة بعنوان  : )2000 (دراسة الغامدي 
. "الجمعيات التعاونية في مصر والمملكة العربية الـسعودية   مع التطبيق على، قتصاد اإلسالمياال
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هدفت هذه الدراسة التعرف على الدور الكبير للجمعيات التعاونية بشتى أشكالها وأنواعها في تطوير              
إليها وخاصـة   نتسبونوتنميتها اقتصادياً واجتماعياً والفوائد الكثيرة التي يجنيها األفراد الم األرياف

وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن تعامل الجمعيات التعاونيـة الحديثـة               . االقتصادية
رأس المال المدفوع من ِقبل األعضاء هو ربا ال يجوز   على القروض أو علىدفعاًبالفوائد أخذاً أو 

وتوصـلت  . تعاونية ال يسوِّغ لها ذلـك      للجمعيات ال  وإن االحتجاج بالتبرع    ،  شرعاً أخذه أو إعطاؤه   
باإلضافة إلـى نـشر   ، التعاونية الدراسة إلى أن االهتمام بالتدريب التعاوني للقائمين على الجمعيات

الحركة التعاونية في الدول الناميـة بـشكل     أفراد وفئات المجتمع من أهم نجاحالوعي التعاوني بين
واإلدارية والتمويلية للحركة التعاونية بالمملكة  ب النظاميةوأنه ال بد من التطوير السريع للجوان، عام

 . العربية السعودية

 

 الدراسات الدولية 3.9.2

 

 التعاونيـة  التي جاءت تحت عنوان دور الجمعيات        الدراسةفي هذه   : )Dogarawa )2005 دراسة
 بهـدف تفحـص     اديةاالقتـص  التنمية في   التعاونيةتم اختبار دور الجمعيات     ،  االقتصادية التنميةفي  

و هـي دراسـة     ،   كوكاالت للتنمية المجتمعية المـستدامة     التعاونيةالطرق التي تعمل بها الجمعيات      
 تكون التعاونيات فعالة و ناجحة يجب عليها تحقيـق          أنه حتى و خلصت الدراسة     استقصائية وصفية 

و االبقـاء   ،  مة األعضاء تحسين القدرة لخد  ، و السالمة، و هما تعزيز البقاء و     هدفين مترابطين داخليا  
 . المستدامةاالقتصادية المبدعة و المنافسة وعلى المشاريع 

 

دراسة حالـة   ،   التعاونيات المالية في كيوبك كندا     :بعنوانأجرى دراسة   : )Sriram )2005 دراسة
 على مدى قرن    Disjardinsهدفت الدراسة إلى مناقشة كيف تطورت حركة        . Disjardinsحركة  

تربط الدراسة بـين    . ف واجهت المنافسة و شكلت البيئة السياسية العامة في كيوبك         وكي،  من الزمن 
و قد سلطت الضوء على وتيـرة نمـو         ،  النموذجين الكندي و الهندي من حيث االختالف و التشابه        

ثم تصارعت نسبياً بعد تـشكيل الـنظم واإلجـراءات          الحركة حيث بدأت بطيئة في العقود األولى        
الضوء أيضاً على االرتقاء في المستويات التي تنشأ عن الدورات بدالً من انشاء             سلطت  و،  القواعدو

 من التنظيم الذاتي الذي لجأت إليه سواء مـن          الكبيرهذا يتوافق مع الكم     و. البنى الفوقية منذ البداية   
 ونظرت. حيث التدقيق الداخلي أو ما يتعلق ببناء صندوق آمن لمعالجة حاالت الصعوبة أو التقصير             

التحديات الرئيسية التي واجهت الحركة ال سيما فيما يتعلق بحق األعضاء و عالقـات              الدراسة إلى   
و قـد   . و ناقشت هذا التحدي في سياق األتمتة و الحوسبة        . األعضاء و خدمات و رعاية األعضاء     

 و لكن بأقـصى درجـات العنايـة مـع           ،أوصت الدراسة بتبني إعادة التنظيم التي تتوخاها الحركة       
  . استخالص الدروس من الحركة التعاونية الهندية و الهيكل المالي الريفي
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توفير فـرص   دور التعاونيات في جنوب افريقيا في       "وهي دراسة بعنوان    : )Philip )2003دراسة  
نـواع   واأل المبـادئ لتعاونيات من حيـث     عن ا  الدراسة خلفية عامة     قد اعطت  و "الفقر وتقليل   العمل

 والتجربـة   ،موندراغون فـي اسـبانيا    تجربة   عالميا مثل    ةتراتيجيات مختلف  ودرست اس  ،والتحديات
وجـدت   .، وفي ضوء ذلك تجربة جنوب افريقيـا   والتعاونيات في الصين والهند    ،التعاونية االيطالية 

بعد التركيز على التعاونيات العماليـة        ولكن متطورةالدراسة ان التعاونيات في جنوب افريقيا غير        
 وفي مقارنـة بـين     . وتزويد العمال بالفكر الديمقراطي    ،توفير فرص العمل  العربة ل وجد انها شكلت    

التي تعاونيات العمال وتعاونيات المستخدم  وجدت الدراسة حاجة للتركيز على تعاونيات المستخدم             
  .شكال التعبئة االجتماعية، وتعزيز أالتمكينو ،تساهم في تخفيف الفقر

  
 لسابقة التعقيب على الدراسات ا 4.9.2

  
كما  ،متنوعة لنماذج اقتصاديه    مختلفة للدراسات حيث شملت قطاعات تعاونية    التنوع الواسع   يالحظ  

 التي  واإلشكالياتالتركيز الواضح على المعيقات      للعمل التعاوني مع     مختلفةتناولت الدراسات اوجه    
ه الدراسـات علـى الـدور    هذ وقد أكد أغلب    .التعاونية المبادئلى مقياس   تواجه التعاون باالستناد إ   

 خاصة ما يتعلق    التنميةات وعلى اهمية الجمعيات التعاونية في نهج        االقتصادي واالجتماعي للتعاوني  
كما ظهر التركيز الواضح على التعاونيات الزراعيه ودورهـا ومـشاكلها            .والبطالةبالحد من الفقر    

ودراسة  ،االقتصادية االجتماعية ميةللتن خاصة الدراسات المحليه كما في دراسة المركز الفلسطيني       
الكبيـر   الزراعيةودراسة وزارة العمل وربما يكون السبب في ذلك حجم التعاونيات            عدوان ونوفل، 

 الدراسات في جزء منهـا الـدور        تناولتكما  .التعاونيةتزيد عن نصف عدد الجمعيات      نسبيا حيث   
لعبد الظـاهر حـول الـدور االقتـصادي           العربيةالتنموي للتعاونيات بشكل عام كما في الدراسة        

  .التنمية لدوغراوا حول دور الجمعيات في العالميةواالجتماعي للتعاونيات وكذلك ال دراسة 
  

وقد اتفقت الدراسات على تحديد العوائق والمشكالت التي تواجه التعاونيات بشكل عام والتي تحول              
كمـا   .دراسـة في كل    االهميةمع اختالف    والخارجية الداخليةدون قيامها بدورها وهي المشكالت      

 االقتـصادية  األنظمـة  لحلول مميزه لمـا تعانيـه      التعاونيةاتفقت الدراسات على امتالك الجمعيات      
 باالعتبار ما يمكن ان تقدمه التعاونيـات        يأخذ ال بد ان     التنمية من ثغرات وان نجاح خطط       المختلفة

عضاء وفـي ظـل الفكـر       جتماعي في خدمة األ   اديه ذات بعد ا   التي يجب ان تعمل كمشاريع اقتص     
  .التعاوني ومبادئه

  
   عن الدراسات االخرى بالربط المباشر بين التعاونيات وسوق العمل  التي تتميزالدراسةوفي هذه 
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 في  التعاونيات بشان تعزيز    193 رقم   الدوليةوذلك في اطار مؤشرات تطبيق توصية منظمة العمل         
 التعاونية وفق نموذج تعاوني تكاملي يـستند أساسـا إلـى دور             نظرة فاحصة لدور شركاء الحركة    

 وفـي   التنميـة  تتفق مع الدراسات في الدور المميز للتعاونيات في           لكنها .الحركة التعاونية التنموي  
استندت الى هذه الدراسات في بنـاء االطـار         كما   المعيقات التي تحول دون قيام التعاونيات بدورها      

 بشان ضـرورة عمـل      هاي مقارنات النتائج وفي العمل بتوصيات العديد من        وكذلك ف  للدراسةالعام  
  . الفكر التعاوني ويغني وبما يخدم العمل التعاونيالمتخصصةالمزيد من البحوث والدراسات 
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  الفصل الثالث
_____________________________________________________  

  اوأدواتهالدراسة منهجية 
  

 وشـرح الخطـوات   الدراسـة  مجتمـع  تحديـد  في الباحث اتبعها التيالمنهجية  الفصل هذا يتناول

 تـصميم الدراسـة   مخطـط  شرح ثم ووصفها، الدراسة أداة بناء في اتبعها التي العملية واإلجراءات

  .الدراسة في استخدمت التي اإلحصائية االختبارات أنواعإلى  واإلشارة ومتغيراتها،
  

  منهج الدراسة  1.3
  
خدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي العتمادها على وصف الواقع، وهذا النوع من األبحاث              است

يتم بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة منهم بهدف وصف الظاهرة المدروسة من               
حيث طبيعتها ودرجة جودتها، حيث يعتمد المنهج الوصفي على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد               

  ).2009ناصر،( الواقع ويهتم بوصفها بدقة ويعبر عنها كماَ أو كيفاَ في
  

  :  أداة الدراسة2.3
  

بعد إطالع الباحث على عدد من الدراسات السابقة وعلى األدبيات المتعلقـة بموضـوع الدراسـة                
وفير وأهدافها قام بتطوير استبانة خاصة من أجل التّعرف إلى دور الحركة التعاونية الفلسطينية في ت              

فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطينية، وقد تكونت األداة في صورتها النهائية من ثالثة               
  ) :1.3ملحق(أجزاء 

  
 تضمن بيانات أولية عن ادارات الجمعيات التعاونية وعن الجمعيات نفسها: الجزء األول .  
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  سطينية في توفير فرص    تضمن الفقرات التي تقيس دور الحركة التعاونية الفل       : الجزء الثاني
فقرة، توزعـت علـى     ) 88(العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطينية، حيث بلغ عددها          

  :ثمانية مجاالت رئيسة، إضافة إلى المجال الكلي على النحو اآلتي
  

  .  فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسةتوزيع: 1.3جدول
  

 عدد الفقرات  المحور

  فقرة20 ت التي حققتها الجمعيةاإلنجازا: المحور األول

العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية فـي تـوفير            :المحور الثاني   
 فرص العمل

  فقرة11

العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في تـوفير           :المحور الثالث   
 فرص العمل

  فقرة11

  فقرة11  من الحكومةالخدمات المقدمة للجمعية:المحور الرابع

  فقرات9 الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية: المحور الخامس

الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحليـة         : المحور السادس 
 والدولية العاملة في المجال

  فقرات8

  فقرات10 القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: المحور السابع

  فقرات8 المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: المحور الثامن

  فقرة88 المجموع

  
  تضمن االقتراحات التي تظهر احتياجات الحركة التعاونية الفلـسطينية مـن           : الجزء الثالث

  .أجل زيادة مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطينية
  

، الـذي تـم اعتمـاده    )Likert Scale(م األداة على أساس مقياس ليكرت الخماسي وقد تم تصمي
حيث أعطيت للفقرات الدرجات    . كأساس في تحديد االتجاهات السلبية وااليجابية للفقرات والمحاور       

  :كما يلي
  

 خمس درجات: موافق بشدة .  
 أربع درجات: موافق .  
 ثالث درجات: محايد .  
 درجتين: معارض .  
 درجة واحدة: دةمعارض بش.  
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تفسير نتائج مقياس واقع دور الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها فـي               
بعد تحويل المتوسطات الحسابية إلى نسب مئوية تم تفسير          ):معيار الواقع (سوق العمل الفلسطينية    

  ).2.3(النتائج على هذا األساس وفق المعيار الوارد في جدول 
  

  النسب المئوية ودرجة الواقع :2.3جدول
  

 درجة الواقع الوزن بالنسبة المئوية

 قليلة جدا %50أقل من 

 قليلة 50-59.9%

 متوسطة 60-69.9%

 كبيرة  %79.9-70من 

 كبيرة جدا فأكثر% 80

  
وقد استند الباحث في تفسيره لنتائج المقياس ألسلوب ليكرت الذي يحدد درجـة المبحـوث علـى                 

وء درجة موافقته أو عدم موافقته على بنود المقياس، وتتحدد درجة الواقع بإعطـاء              المقياس في ض  
  .أوزان مختلفة لالستجابة

  
  : تقنين أداة الدراسة3.3

  
  :أسلوب وأداة جمع البيانات .1.3.3

  
كما تم إجراء مجموعة مـن      . استخدم الباحث االستبيان للمسح الميداني لمالئمته ألغراض الدراسة       

، إضافة إلـى حـضور      )2.3ملحق(للمساهمة في تعزيز وتأكيد نتائج الدراسة ومحتوياتها      المقابالت  
الباحث مجموعة من ورش العمل والدورات المتعلقة بموضوع البحث سواء في داخـل الـوطن أو                
خارجه، وذلك من أجل االطالع على تجارب الحركة التعاونية في الداخل عن كثب، واالطالع على               

ول األخرى في هذا المجال، األمر الذي ساعد في تقوية بناء الدراسة النظري،             تجارب وخبرات الد  
  .وتعميق وتوضيح بنائها العملي

  
 : صدق األداة 2.3.3

  
  .فيما ياتي ملخص اختبار صدق االداة
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  : صدق المحكمين.1.2.3.3
  

) 12(استخدم الباحث صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي وذلك بعرض االستبانة علـى               
من ذوى االختصاص بهدف التأكد من مناسبة االستبانة لما أعدت من أجله، مـن              ) 3.3ملحق(حكمام

وقد بلغت نسبة االتفاق بين     . حيث سالمة صياغة الفقرات وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه          
 .، وهو ما يشير إلى أن االستبانة تتمتع بصدق مقبـول          %90المحكمين على عبارات االستبانة نحو      

ويشير الباحث بأن عدد فقرات االستبانة بصورتها األولية قبل عرضها على المحكمـين قـد بلـغ                 
فقرة، إال أن الباحث أخذ بآراء المحكمين الذين اجمعوا بضرورة زيادة عدد الفقـرات فـي                ) 110(

بعض المجاالت وحذف الفقرات المكررة التي تحمل نفس المعنى في حاالت أخرى، كذلك حـذفت               
فقرات التي ال تنسجم مع أهداف الدراسة ليصل عدد فقرات االستبانة في صـورتها النهائيـة                تلك ال 
  . فقرة) 88(إلى
  

  ): Test- Retest Method(طريقة إعادة االختبار  .2.2.3.3
  

 مكونة مـن  Pilot Study)) (استكشافية أولية(حيث تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية 
يوماً بين التطبيقين، ثم تـم احتـساب معامـل ارتبـاط            ) 14(، وبفارق زمني    جمعية تعاونية ) 25(

  .وهو معامل مرتفع ويمكن الوثوق به) 0.80(بيرسون بين درجات مرتي التطبيق، وقد بلغ 
  

  : ثبات األداة.3.3.3
  

ل وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل حساب معام             
، حيث أظهرت القيم المرتفعـة  )Cronbach Alpha) (كرونباخ ألفا(الثبات استخدم الباحث طريقة 

عند حسابه من جميع محاور الدراسة استقرار هذا المقياس، بمعنـى أنـه             ) 3.3(لهذا المعامل جدول  
  .عيد تطبيقه على نفس مجموعة البياناتإذا أيعطي نفس النتائج باحتمال مساو لقيمة المعامل 

  
  معامل الثبات:  أ-3.3جدول 

  
 معامل كرومباخ الفا المجال

 87.0 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 81.0 العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في توفير فرص العمل

 83. 0 العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في توفير فرص العمل
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  معامل الثبات:  ب-3.3جدول 
  

 معامل كرومباخ الفا المجال

 82. 0 الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة

 85. 0 الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية

الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في           
 المجال

0 .83 

 85. 0 جمعية التعاونيةالقروض التي حصلت عليها ال

 85. 0 المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية

 83. 0 الدرجة الكلية

  
  مجتمع الدراسة 4.3

  
يعني مجتمع الدراسة جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبذلك فإن مجتمع الدراسة هـو               

تكـون مجتمـع    .) 2009 ،اصرن(جميع األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة 
) 499(  ويقدر عـددها   ،الغربية ةالضفالدراسة من جميع الجمعيات التعاونية العاملة في محافظات         

تـشرين   الدراسـة فترة  وذلك حسب المسح الذي أجراه الباحث بنفسه لهذه الجمعيات خالل           ،  جمعية
اإلدارة العامـة    (لعمـل إضافة إلى لجوئه إلى سـجالت وزارة ا       ،  2011كانون ثاني   _ 2010أول  

  .)للتعاون
  

  .مجتمع الدراسة موزعا حسب القطاع) 4.3(يظهر الجدول رقم 
  

  )2010وزارة العمل، ( يوضح تقسيم مجتمع الدراسة تبعا للقطاع :4.3جدول
  

  الجمعيات عدد القطاع الرقم
 176 إسكاني 1

 72 حيواني /زراعي 2

 147 نباتي /زراعي 3

 10 استهالكي 4

 80 تيخدما 5

 14 حرفي 6

 499 المجموع 
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   الدراسةجتمعخصائص م 5.3
  

اسـتمارة  ) 119 (إسـقاط  تم   ،وهي مجتمع البحث كامالً   ) ة عامل جمعية 499(أجريت الدراسة على    
نمـا  إ و ،ير عاملة فعليـا    غ  في معظمها  ن هذه الجمعيات  أ حيث تبين    تدقيق االستمارات   ثناء عملية أ

والجـداول   ،فحسبة بغرض استمرار حصولها على تراخيص المزاولة        السنويالمالية  ات  تقدم البيان 
 .الدراسة تبعاً لمتغيراته المستقلةلمجتمع توضح وصفاً ) 18.3_5.3(

   
  متغير الجنس: 5.3 جدول

  
 (%)النسبة المئوية التكرار الجنس

 %67.6 257 ذكر

 %32.4 123 أنثى

 %100 380 المجموع العام

 

ن نـسبة   أ الذكور و   هم من  العاملة من ثلثي ممثلي الجمعيات      أكثران  ) 5.3(يتضح من الجدول رقم     
ذا مـا قورنـت بنـسبة النـساء فـي           إ  الباحث نسبة عالية   رأي وهي في    ، الثلث اإلناث تقترب من  

ر والتـسليف وهـي فـي     لكافة جمعيات التوفيالدراسةى شمول التعاونيات بشكل عام ويعود ذلك إل  
   .معظمها نسائية

  
  متغير العمر : 6.3 جدول

  
 (%)النسبة المئوية التكرار العمر

 %21.6 82  سنة30أقل من 

 %44.7 170  سنة45-30من 

 %33.7 128  سنة45 من أكثر

 %100 380 المجموع العام

  
دارات إ فـي    ة سـن  30قل مـن     أ العمرية ان تمثيل الشباب في الفئه       )6.3 ( رقم  من الجدول  يتضح

عـن  لهذه الفئة العمرية     الباحث أن هذا يمثل عزوفا       رأي االقل وفي    ةلنسبا هي   التعاونيةالجمعيات  
العمل التعاوني وعدم معرفة بأهمية التعاون حيث يتجهون نحو الوظائف والعمل الحر في القطاعات              

  . تطوعيالتعاونيةن عمل اإلدارات المختلفة خاصة وأ
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   العلميالمؤهلمتغير  :7.3جدول
  

 (%)ة المئويةالنسب التكرار المستوى العلمي

 %32.4 123 ثانوية عامة فما دون

 %33.4 127 دبلوم كلية مجتمع

 %27.1 103 بكالوريوس

 %7.1 27 ماجستير فأعلى

 %100 380 المجموع العام

  
 أن حوالي ثلثي ممثلي اإلدارات التعاونية هـم مـن حملـة الـدبلوم             ) 7.3(يتضح من الجدول رقم     

وفي   . التواجد على رأس الهرم التعاوني     انخفض المؤهل العلمي    عارتفكلما   وأنه   ، فما دون  المتوسط
 فـي  خـرى  أ في امـاكن  لديها فرص عمل   العليا   العلميةن هذا يعود لكون المؤهالت       الباحث أ  رأي

  .حيانا التفرغ للعمل التعاوني ويصعب عليها التطوع وأ،الغالب
 

  متغير سنوات الخبرة في العمل التعاوني :8.3جدول
  

 (%)النسبة المئوية التكرار خبرة في العمل التعاونيسنوات ال

 %34.5 131  سنوات5أقل من 

 %39.2 149  سنوات10-5من 

 %26.3 100  سنوات10 من أكثر

 %100 380 المجموع العام

  
من ممثلي الجمعيات لديهم خمس سـنوات مـن         % 65 من   أكثرأن  ) 8.3(يتضح من الجدول رقم     

مـن ممثلـي الجمعيـات      % 34 على توفر الخبرة بينما يالحـظ أن         على األقل وهو مؤشر   الخبرة  
 بزيادة عدد التعاونيات فـي الـسنوات         الباحث مرتبط  رأيخبراتهم أقل من خمس سنوات وهو في        

  . بالديمقراطيةخيرة والتزامهااأل
  

أن اإلدارات التعاونية التي مثلت جمعياتها متنوعة، ويبـدو أن عـدم            ) 9.3(يتضح من الجدول رقم     
كما أن هذه الجمعيات يديرها     . وجود مقرات وعناوين لعدد كبير من الجمعيات أثر على هذا التنوع          

الشخص المتفرغ وأحيانا األقرب للمكان حتى وإن لم يكن من اإلدارة وأن الجمعيات التي وجد فيها                
  .مدير متفرغ مرتبط بوجود مشروع اقتصادي للجمعية
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  معيةمتغير طبيعة العمل في الج: 9.3جدول
  

 (%)النسبة المئوية التكرار طبيعة العمل في الجمعية

 %37.6 143 رئيس لجنة إدارة

 %22.9 87 مدير جمعية

 %25.0 95 عضو لجنه إدارة

 %14.5 55 أخرى

 %100 380 المجموع العام

  
  متغير مجال عمل الجمعية التعاونية حسب التسجيل :10.3جدول

 
 (%)النسبة المئوية التكرار التسجيلمجال عمل الجمعية التعاونية حسب 

 %53.6 204 زراعي

 %13.2 50 إسكاني

 %13.2 50 حرفي

 %8.9 34 خدماتي

 %1.6 6 استهالكي

 %9.5 36 أخرى  حدد

 %100 380 المجموع العام

  
 هي بالقطـاع    العاملة التعاونية من نصف الجمعيات     أكثرن  أ) 10.3(يتضح من خالل الجدول رقم      

 نسبيا ويالحظ   ةن قطاعات الخدمات واالستهالك ما زالت قليل      ال أ إسكاني والحرفي   ه اإل راعي يلي الز
 الباحث  رأي وفي   )متعددة االغراض  ( التعاون إلدارةوجود جمعيات خارج نطاق التصنيف المعتمد       

 فـي   الجديـدة  وتغيب عنه المبـادرات      التقليديةن العمل التعاوني الفلسطيني ما زال في القطاعات         أ
مؤسـسي   اهتمـام ت التكنلوجيا واالتصاالت وغيرها وربما يكون سبب ذلـك راجعـا إلـى              مجاال

 الزراعـة  الرتباط وأيضا االهتمامبقطاعي الزراعة واإلسكان نظرا لتلقي هذين القطاعين      الجمعيات  
  .واإلسكان باألرض 

  
ـ          ) 11.3(يوضح الجدول رقم     % 62.4اتأن نسبة الجمعيات حديثة النشأة حوالي ثلثي عـدد الجمعي

هي ما تبقى من الجمعيات القديمة قبل مجيء         % 24وان اقل من    . سنوات10والتي يقل عمرها عن     
السلطة وهو مؤشر على عدم استدامة الجمعيات القديمة وفي رأي الباحث ان معظم تلك الجمعيـات                

   وجدت من اجل الحصول على التمويل وليس على اساس المبادئ والقيم التعاونية وقد توقفت
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  باالنتهاء من المشروع كما يؤشر ذلك على اهتمام السلطة الفلسطينية بتشجيع العمل التعاوني ودعمه 
  

  متغير عمر الجمعية التعاونية :11.3جدول
  

 (%)النسبة المئوية التكرار عمر الجمعية التعاونية

 %62.4 237  سنوات10أقل من 

 %13.9 53  سنة15-10من 

 %23.7 90  سنة15 من أكثر

 %100 380 المجموع العام

  
  متغير المنطقة من الضفة الغربية: 12.3جدول

  
 (%)النسبة المئوية التكرار المنطقة من الضفة الغربية

 %44.2 168 محافظات الشمال

 %14.5 55 محافظات الجنوب

 % 35.2 134 محافظات الوسط

 %6.1 23 محافظه القدس

 %100 380 المجموع العام

  
 ووسطها  الغربية الضفة تتركز في شمال     العاملة ان التعاونيات    )12.3( الجدول رقم    كما يتضح من  

 ويرى الباحث أن    ،وهي جيدة في القدس وحافظت على بقائها رغم المضايقات        وتضعف في الجنوب    
  .ةالزراعبزيادة العدد في الشمال يعود إلى االهتمام 

  
  متغير نطاق عمل الجمعية: 13.3جدول

 
 (%)النسبة المئوية التكرار عيةنطاق عمل الجم

 %42.9 163 مدينة

 %31.6 120 قرية

 %25.5 97 مخيم

 %100 380 المجموع العام

  
  نطاق عمل الجمعيات يتركز في المدن على خالف الشائع من أن ) 13.3(يتضح من الجدول رقم 
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ن للهجـرة   أى الباحث   وير .التعاوني بالعمل   اهتمام المخيم تركز العمل التعاوني في الريف ويالحظ       
  .سكانإسيس جمعيات أالداخلية دور في ذلك خاصة توجه الموظفين في المدن نحو ت

  
  جرأمتغير عدد العاملين في الجمعية ب: 14.3جدول

  
 (%)النسبة المئوية التكرار عدد العاملين في الجمعية بأجر

 % 78.6 299  موظفين5اقل من 

 %8.2 31  موظفين10 - 5من 

 %13.2 50 أكثرموظف ف11

 %100 380 المجموع العام

 

 % 78 مـن    أكثر حيث ان    التعاونية للجمعيات   التشغيلية القدرة ضعف   )14.3(يعكس الجدول رقم    
 ويـرى  ،  وهذا مؤشر على محدودية قدرة مـشاريعها    ،اقل من خمسة موظفين   تشغل  من الجمعيات   

وهي التـي تـشغل     من الجمعيات،   % 13.2 تعكسها القدرة التشغيلية ل    ةالباحث أن هناك نماذج رائد    
 والتي هـي    ة، في سوق العمل الفلسطيني    المنشآتن هذا يتوافق مع حجم      كما أ  ،اً موظف 11 من   أكثر

  . وبالغة الصغرةفي معظمها صغير
  

  عدد المتطوعين في الجمعية: 15.3جدول
  

 (%)النسبة المئوية التكرار عدد المتطوعين في الجمعية

 %72.9 277  متطوعين10أقل من 

 %17.9 68  متطوع15- 10من 

 %9.2 35 أكثر متطوع ف15من 

 %100 380 المجموع العام

  
 جمعيـة   277حيث هناك   ،   في القطاع التعاوني    ضعف العمل التطوعي   )15.3( رقم   يعكس الجدول 

االدارة ولجان الرقابة فـي      وهذا العدد اقل من مجموع عدد        ، متطوعين 10 عنعدد متطوعيها   يقل  
  .البالغ
  

محدودية العضوية، حيث يقل عدد أعضاء أكثر من ثلثي الجمعيات عن           ) 16.3(يعكس الجدول رقم    
 عضو، وفي رأي الباحث أن هذا يعكس ذاته على مشاريع الحركة التعاونية، بحيـث تكـون                 100

  .صغيرة ومحدودة
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  متغير عدد أعضاء الجمعية: 16.3جدول
  

 (%)ويةالنسبة المئ التكرار عدد أعضاء الجمعية

 %73.2 278  عضو100أقل من 

 %13.2 50  عضو200 - 100من 

 %13.7 52  عضو200أكثر من 

 %100 380 المجموع العام

  
  متغير نتيجة أنشطة الجمعية: 17.3جدول

  
 (%)النسبة المئوية التكرار نتيجة أنشطة الجمعية

  %48.7 185 تحقق أرباح
 %12.6 48 تحقق خسائر

 %38.7 147 تغطي تكلفتها

 %100 380 المجموع العام

  
ـ  شتطهانا تحقق   ةمن التعاونيات العامل   % 48ن  أ )17.3(يتضح من الجدول رقم      ويـرى   اً، ارباح

  .االستدامةعدم ب  مهددة والتي تغطي تكلفتهاتحقق انشطتها خسائراالباحث أن الجمعيات التي 
  

  متغير موجودات الجمعية حسب آخر سنة مالية: 18.3 جدول
 

 (%)النسبة المئوية التكرار ودات الجمعية حسب آخر سنة ماليةموج

 %51.6 196  ألف دينار فأقل20

 %14.7 56  ألف دينار50 - 21من 

 %9.7 37  ألف دينار100 - 51من 

 %23.9 91  ألف دينار 100  منأكثر

 %100 380 المجموع العام

  
 ة، حيـث   مالي ةخر سن آ حسب   ة العامل ةني حجم موجودات الجمعيات التعاو    )18.3(يظهر الجدول رقم  

 وهـو   ،دينـار  لفأ 20 ال يتعدى    والذي ، من نصف الجمعيات   أكثرى محدودية موجودات    يشير إل 
ذا ما اسـتمرت الجمعيـات      إ  لكنه  مهدد باالستنزاف       ،ذا ما قورن بالجدول السابق    إوضع طبيعي   

  . تغطية تكاليفها  بمجردو حتى أبالخسارة
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  ةإجراءات الدراس 6.3
  

  : تم إتباع الخطوات اآلتية في تطبيق إجراءات الدراسة 
  

 وعرضها على محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص، بناء أداة الدراسة .  
       الجمعيات  مع   المحافظات للتنسيق  لها في    التابعةالدوائر  التنسيق مع وزارة العمل ومخاطبة

 . وتوزيع أداة الدراسة موعد زيارتها وترتيب

  وفق سجالت ادارة التعاون باختيار مجتمع الدراسة كامالقام الباحث . 

            الجمعيات في الـضفة الغربيـة     بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة توجه الباحث إلى ،
 . بهدف توزيع االستبيانات

    الجمعيات  تعبئة االستبيانات من قبل   ل  في وزارة العمل   بموظفي ادارة التعاون  استعان الباحث
 .  واحده لكل جمعية استمارة بحيث تكون فحسباداراتها  ومن العاملة

         كما تم استبعاد   ،  للتأكد من صالحيتها   عليها،قام الباحث بجمع االستبيانات التي تم الحصول
 . االستبيانات التي لم تفي الشروط المطلوب مراعاتها

        وتم استبعاد  انةاستب) 380 ( تم فرز االستبيانات المستوفية لشروط االستجابة والبالغ عددها  
 .  لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائيةاستبان) 119(

 تم إعطاء االستبيانات الصالحة أرقاما متسلسلة وإعدادها إلدخالها للحاسوب . 

            قام الباحث بتفريغ االستبيانات بوساطة الرزمة اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة) SPSS (
 . لتحليل البيانات واستخراج النتائج

 

  :معالجة اإلحصائيةال 7.3
  

 SPSSمـن خـالل برنـامج         والتفريغ لجميع االسـتمارات    بعد إجراء عمليات الترميز والتدقيق    
تم استخدام هذه البيانـات فـي ايجـاد المقـاييس اإلحـصائية             .  وتدقيق البيانات المدخلة   المحوسب

  : المطلوبة، وهي
 

 والتكرارات المئوية النسب. 

 ت المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافا. 

 ومعامل كرومباخ الفا بيرسون ارتباط معامل. 

  اختبارtالختبار الفرق بين وسطين في حالة العينات المستقلة .  
 اختبار  وتحليل التباين األحاديLSD. 
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   الرابعالفصل
_____________________________________________________  

  نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها
  
  .تساؤالتها على ةل االجاب التي تم التوصل اليها  من خالةنتائج الدراسمناقشة  تم ي هذا الفصلف
  

  :األول والذي نصهلتساؤل ابالنتائج المتعلقة  1.4
  

وتعزيزهـا فـي سـوق العمـل        ما هو دور الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمـل            
 ، واالنحراف المعيـاري   ي المتوسط الحساب   مقياسي استخدمتم   ،لتساؤلاهذا  ؟ لإلجابة عن    ةالفلسطيني

  .ل التسع التالية نتائج الجداوتبين  كما ل فقرة ولكل مجال والدرجة الكليةالنسب المئوية لككذلك و
  

أن تأثير اإلنجازات التي حققتها الحركة التعاونيـة علـى          ) 1.4( الجدول رقم   نتائج يتضح من خالل  
سطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني كـان            دور الحركة التعاونية الفل   

يظهر الدور الكبير للحركة التعاونيـة       حيث    .كبيرا وفق وجهات نظر مسؤولي الجمعيات التعاونية      
في تقديم الخدمات ألعضائها، وتبين ما يجنيه األعضاء من خالل التحاقهم فـي التعاونيـات كمـا                 

ركة التعاونية في التشبيك وإقامة العالقات وخدمة المجتمع المحلي، والدور          اظهرت النتائج نشاط الح   
التنموي للجمعيات التعاونية في إقامة المشاريع وتحسين الوضع االقتصادي لألعضاء وتوفير فرص            

أظهرت الـدور المتوسـط والمحـدود       ) 14,15،13(العمل الجزئية والموسمية، لكن الفقرات رقم       
عاونية التشغيلية المباشرة وغير المباشرة وكذلك التشغيل الذاتي لألعضاء كمـا           لمشاريع الحركة الت  

الدور المتوسط في تقديم ضمانات اإلقراض لألعضاء كما أن الجمعيات لـم            ) 6,19(بينت الفقرات   
الدور الكبيـر   ) 7(تعمل على توزيع فائض على األعضاء إال بنسبة متوسطة، كما بينت الفقرة رقم            

  .لتعاونية في نشر الفكر التعاوني بين االعضاءجدا للحركة ا
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على دور الحركة التعاونيـة فـي         حققتها الجمعيات التعاونية    اإلنجازات التي   تأثير  مجال .1.1.4
   وتعزيزهاتوفير فرص العمل

  
ودرجة األهمية   المئوية والنسبة المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري   : 1.4 جدول

   الجمعيةالتي حققتها لإلنجازات
  

تبة
الر

 

انة
ستب
باال

قم 
الر

 

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية
بية
سا
الح

ت 
سطا

متو
ال

 

ري
عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

سبة
الن

 
وية
لمئ
ا

مية  
أله
ة ا
رج
د

  

   جداةكبير80.37 1.04 4.02 نشرت الفكر التعاوني بين األعضاء 7 1
  ةكبير78.79 1.05 3.94 ساهمت في تنميه قدرات األعضاء 3 2
  ة   كبير78.74 1.03 3.94 امت شبكه عالقات مع مؤسسات داعمةأق 10 3
  ة   كبير78.68 1.09 3.93 أقامت مشاريع اقتصادية 1 4
  ة   كبير78.37 0.93 3.92 قدمت خدمات للمجتمع المحلي 8 5
  ة   كبير77.89 1.20 3.89 قدمت خدمات اجتماعيه لألعضاء 2 6
  ة   كبير76.00 1.16 3.80 دي لألعضاءساهمت في تحسين الوضع االقتصا 4 7
  ة   كبير74.26 1.06 3.71 وفرت خدمات بأسعار منخفضة 11 8
  ة   كبير73.00 1.14 3.65 ساهمت في تحسين شروط عمل األعضاء 5 9

  ة   كبير72.47 1.19 3.62 وفرت فرص عمل جزئيه 17 10
  ةر  كبي72.26 1.17 3.61 دعمت اقامه مشاريع صغيره 9 11
  ة  كبير71.16 1.20 3.56 ساهمت في بقاء أعضائها في أعمالهم 18 12
  ة  كبير71.11 1.26 3.56 وفرت مبالغ ماليه على األعضاء 20 13
  ة  كبير71.05 1.22 3.55 ةوفرت فرص عمل موسمي 16 14
  ة  كبير70.47 1.15 3.52 وفرت سلع بأسعار منخفضة 12 15
  متوسطه 69.68 1.19 3.48 ةمباشروفرت فرص عمل غير 14 16
  متوسطه 69.53 1.21 3.48 وفرت فرص عمل مباشره لألعضاء 13 17
  متوسطه 68.53 1.22 3.43 ساهمت في تامين تشغيل ذاتي لألعضاء 15 18
  همتوسط67.00 1.32 3.35 قدمت ضمانات قروض لألعضاء 6 19
  همتوسط64.32 1.25 3.22 )توزيع فائض(وفرت دخل سنوي لألعضاء 19 20

  ةكبير73.20 0.62 3.66 الدرجة الكلية
  
   التي أظهرت ضعف الحركة ال تتوافق مع نتائج العديد من الدراسات لهذا المجالالنتيجةن إ



 52

دراسـة المركـز     فقـد بينـت      عف القدرة التشغيلية لهذه الحركة    التعاونية بنشر الفكر التعاوني وض    
ضعف الوعي التعاوني وضعف دور القطـاع        ) 2011( االجتماعيةو قتصاديةاإل للتنميةالفلسطيني  

 االقتـصادية  وقلـة المـشاريع      االقتـصادية التعاوني في التوظيف والتشغيل وضعف بنية األعمال        
  .للجمعيات

  
 الجمعيـة والتـزامهم     بـشؤون عضاء   تدني درجة اهتمام األ    )2011(كما اظهرت دراسة البرغوثي   

ضعفا  )2010( دراسة عدوان ونوفل     ، كما بينت  واالتكالية والالمباالة  وضعف ثقافة التعاون     بأهدافها
دوات الستقطاب  أنها  كانت أ لى التعاونيات   إن النظرة   أو التعاونية الحركةعاما في أنشطة وإنجازات     

 هي  ا، أن الجمعيات التي حققت نجاح     ) 2008 ( دراسة وزارة العمل    كذلك بينت    المشاريع الممولة، 
  . برسالتها وسخرت موارد أعضائهاالتزمتتلك التي 

  
رغـم  في خلق فرص عمـل      ساعد  تلم   الفلسطينية التعاونية الحركةإنجازات  ن  أ الباحث   رأيوفي  

 الحركـة  تعكس مـساهمة      ال  لهذا المجال  النتيجةان  ، كما   المميزة  التعاونية بعض المبادرات وجود  
ال تتوافق   متعددة والكبيرة للحركة التعاونية   الجهود ال ف ،همعمال في تعزيز بقاء منتسبيها في أ      التعاونية

الـنمط    حيث يـساهم   ، وتعزيزها في سوق العمل    توفير فرص العمل   هذه الحركة في     مع مخرجات 
 التعاونيـة لجمعيات ل انغالق  حالةهو نمط ذاتي فردي يعكسف  في وجود هذه الفجوة    التعاوني السائد 

ضـية االنـدماج    تعاون بين التعاونيات علـى ار      ال مبدأمما ينفي    ، وفي حدود مشروعها   على ذاتها 
المـشروع  حدود عمل الجمعية التعاونية مرتبط زمنيـا بانجـاز          بل إن    ليس هذا فحسب   ،والشراكة
رافد لسوق  الى   التعاونية الحركة تحول   يعيقو ،واالستمرارية االستدامةوهو ما يحول دون     التعاوني  
 كفاءة وفعالية وبعيدا عن     أكثرقدراتها الكامنة بشكل     تفعيل    ويبقيها في حالة عجز تحول دون      ،العمل

  .دورها التنموي المنشود
  

 توفير فرص العمل  على دور الحركة التعاونية في      لتي تؤثر سلبا     مجال العوامل الداخلية ا    .2.1.4
   وتعزيزها

  
نيـة  أن تأثير العوامل الداخلية على دور الحركـة التعاو        ) 2.4(يتضح من خالل نتائج الجدول رقم       

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني كان سلبيا بدرجـة كبيـرة                
على جميع الفقرات وكذلك على الدرجة الكلية للعوامل        ) كبيرة جدا (حيث جاءت درجة األهمية     . جدا

مئويـة  الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في توفير فرص العمل حيث وصلت النسبة ال              
  %). 82(لالستجابة إلى 
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للعوامـل  ودرجة األهميـة    المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية       : 2.4 جدول
  توفير فرص العملالداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في 

  

تبة
الر

  

انة
ستب
باال

قم 
الر

 

العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا علـى مـساهمة         
 فير فرص العملتوالجمعية في 

بية
سا
الح

ت 
سطا

متو
ال

 

ري
عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

سبة
الن

 
وية
لمئ
ا

 

مية
أله
ة ا
رج
د

  

  كبيرة جدا 84.84 4.240.70 عدم تفرغ أعضاء الهيئة اإلدارية بشكل كاف 1 1
 كبيرة جدا 83.36 4.160.71 عدم وجود موازنة سنوية 4 2

 كبيرة جدا 83.21 4.160.71 عدم المرونة في النظام الداخلي للجمعية 8 3

 كبيرة جدا 82.94 4.140.68 ...)اجهزة، معدات(عدم وجود بنية تحتية مالئمة  11 4

 كبيرة جدا 82.68 4.130.67 المستوى العلمي ألعضاء الهيئة اإلدارية 2 5

 كبيرة جدا 82.26 4.110.66 غياب االنسجام بين الهيئة العامة والهيئة االدارية 9 6

 كبيرة جدا 82.21 4.110.71 اعل مع المجتمع المحليضعف التف 10 7

 كبيرة جدا 82.21 4.110.71 عدم توزيع الموارد على االنشطة بالشكل الصحيح 6 8

 كبيرة جدا 81.52 4.070.72 غياب نظام المحاسبة الشفافة 5 9

 كبيرة جدا 81 4.050.72 ال يتم التوظيف وفق عملية تنافسية شفافة 7 10

 كبيرة جدا 80.36 4.010.72 دم تحويل الفائض في رأس المال إلى استثماراتع 3 11

 كبيرة جدا 80 0.72 4  ضعف الوعي التعاوني 12 12

  كبيرة جدا 82.21 4.100.70 الدرجة الكلية

  
ذا ما تعرض كيانها الداخلي لسمات ضـعف تنخـر فـي بنيانهـا              إن الحركة التعاونية    أوهذا يؤكد   

سيؤدي الى الحيلولة دون قيامها بدورها التنمـوي        فإن ذلك    ،مي والمالي والمؤسسي  االداري والتنظي 
تتوافق نتيجة هذا المجال مع العديد من الدراسات التي ربطت بين           ، و توفير فرص العمل  خاصة في   

فقد بينت دراسة المركز الفلسطيني للتنمية      ،  للجمعيات وقيامها بدورها التنموي   سالمة البناء الداخلي    
 النباتية قاد الى ضعف بنيـة       ن ضعف العوامل الداخلية في الجمعيات التعاونية الزراعية       أ (2011)

كما اكدت دراسـة     عمال االقتصادية للجمعيات وضعف دور هذا القطاع في التوظيف والتشغيل،         األ
ت  على محدودية القدرات الفنية واالدارية والمالية للجمعيات التعاونية وكيف حال          (2009)صرصور  

كما اشـارت    دون تمكنها من اقامة المشاريع االقتصادية التي يشارك فيها االعضاء وتحقق فائض،           
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ظروف ومـشاكل داخليـة      ثيرن التعاونيات ظلت واقعة تحت تأ     أى  لإ (2010)دراسة عبد الظاهر    
 التي عقدت عليهـا كمنظمـات شـعبية         اآلمالوخارجية حالت دون وصولها الى تحقيق كثير من         

على الـدور     السلبي  تأثير العوامل الداخلية   )2012( كما أظهرت دراسة الزرو       واجتماعية اقتصادية
  . للحركة التعاونيةالتنموي

  
توفير فرص  نموي خاصة في مجال     التخذها لدورها   ، وأ التعاونية الحركةن مشاركة   ويرى الباحث أ  

 والتنظيميـة  اإلداريـة ستويات  كافة المىفي البناء الداخلي للتعاونيات وعل   مرتبط بشكل كبير   العمل
  شرط نجـاح العمـل التعـاوني        للحركة التعاونية  الداخلية فالسالمة ، وغيرها  والمالية والمؤسساتية

كما تؤكد هذه النتيجـة      . الفكر التعاوني  مبادئعلى  المؤسس    التنموي  لدوره ممارستهوانطالقه نحو   
 الخارجية التي طالما حملتهـا مـسؤولية         الحركة التعاونية الفلسطينية من عقدة العوامل      خروجعلى  

وعلـى  لتالفي القصور والـضعف     لمسؤولياتها  وادراكها   ،الحالة التعاونية رغم اهمية تلك العوامل     
  .النماذج التعاونية الرائدة محليا ودولياوفق  قاعدة البناء الداخلي الذاتي السليم اوال

  
 توفير فرص العمل  دور الحركة التعاونية في     على  ا   مجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلب      .3.1.4

  :وتعزيزها
  

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ودرجة األهمية للعوامـل          : أ-3.4جدول
  الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في توفير فرص العمل

  

الرتبة
 

الرقم باالستبانة
 على مساهمة العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا 

 الجمعية في توفير فرص العمل

بية
سا
الح

ت 
سطا

متو
ال

 

ري
عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

وية
لمئ
ة ا
سب
الن

 

مية
أله
ة ا
رج
د

  

  كبيرة1.3270.95 3.55 غياب االستثمارات الخارجية 1 1
  كبيرة70.79 1.2 3.54 ضعف القوانين المحلية 2 2
  متوسطة1.1868.05 3.4 ضعف الرقابة الخارجية 3 3
  متوسطة1.3264.84 3.24 إجراءات االحتالل 11 4
  متوسطة1.2663.63  3.18 ضعف االتحادات التعاونية 7 5
  متوسطة1.3163.58 3.18 ضعف الدعم من القطاع الخاص 10 6
  متوسطة1.2362.53 3.13 عدم وجود معهد تدريب تعاوني 6 7
  متوسطة1.3660.58 3.03 ضعف الدعم الحكومي 8 8



 55

 للعوامل  األهمية ودرجة   المئوية والنسبة المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري   : ب-3.4جدول
  توفير فرص العمل الجمعية في ارجية التي تؤثر سلبا على مساهمةالخ

  
الرتبة

 

الرقم باالستبانة
العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة   

 توفير فرص العملالجمعية في 

سا
الح

ت 
سطا

متو
ال

 بية

ري
عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

سبة
الن

 
وية
لمئ
ا

 

مية
أله
ة ا
رج
د

  

  متوسطة60.26 1.3 3.01 عدم وجود بنك تعاوني 5 9
  قليله59.53 1.3 2.98 ضعف الدعم من نقابات العمال 9 10
  قليله1.3758.63 2.93 ضعف الوعي التعاوني للمجتمع 4 11

  همتوسط0.7864.00 3.2 الدرجة الكلية
  

 دور   درجة تأثير العوامل الخارجيـة الـسلبي علـى          أن )3.4( الجدول رقم     نتائج ليتضح من خال  
 سوق العمـل الفلـسطيني كـان        الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في        

  السلبي الكبير لغياب االستثمارات الخارجيـة      التأثير )1،2( من نتائج الفقرات     كما يالحظ    .متوسطا
 مـع    وهو ما ينـسجم    ،توفير فرص العمل  على دور الحركة التعاونية في      ين المحلية   وضعف القوان 

همية االسـتثمارات  أظهرت أالتي  2008)(وزارة العملدراسة ومنها   نتائج معظم الدراسات المحلية   
 .اهمية تفعيل التـشريعات   كدت  أ التي   2010)(دراسة السكري الخارجية في القطاع التعاوني وكذلك      

 للجمعيات   النقابات العمالية   المقدم من  دعم التأثير المتدني لضعف ال    )4،9( الفقرات تائج ن تظهرا أ كم
توفير فـرص   ني في    الوعي التعاو  لضعفالتأثير المتدني     وكذلك ،توفير فرص العمل  التعاونية في   

 في  ، والوعي المجتمعي  ة لدور النقابات العمالية   ي الحركة التعاون  إدراكلى عدم   إوهو ما يشير    . العمل
 علـى دور     العامل الخـارجي   تأثيرن  أظهرت نتائج هذا المجال أ    جمال فقد   وفي اإل  .العمل التعاوني 

 خالفا لمعظـم الدراسـات التـي        ،ا متوسط وتعزيزها كان  توفير فرص العمل  الحركة التعاونية في    
ضعف  و ،ربطت ضعف الدور التنموي للحركة التعاونية بالمؤثرات الخارجية وفي مقدمتها االحتالل          

  . وغياب مؤسسات االقراض التعاوني، وقلة الدعم الخارجي،التسويق
  

انما تـشير الـى اعتـراف        ال تقلل من اهمية العوامل الخارجية        النتيجة الباحث ان هذه     رأيوفي  
فخـالل فتـرة     ،ولوية على العوامل االخرى   الذي أعطته األ  حقيقة واقعها الداخلي    الحركة التعاونية ب  

هـذا  و لت الحركة التعاونية تحمل قصورها وضعفها للعوامل الخارجية المختلفة        طويلة من الزمن ظ   
وقدمتـه كاسـاس    ،ونية ذاتها عبر سنوات عمر السلطة     ن اختبرت الحركة التعا   أ جاء بعد    االعتراف
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ات الحركة التعاونية   كلة بتوجه يؤتي أ  هذا االعتراف     وقد بدأ  ،امل مع الحركة التعاونية مستقبال    للتع
ان مواجهـة المتغيـرات      كـدت أ والتي   للتعاونالتي عبرت عنها االستراتيجية القطاعية      لية  المستقب

 تحكمها   ومتماسك ا السلبي على الحركة التعاونية يتطلب بنيانا تعاونيا قوي        تأثيرهاالخارجية والحد من    
  .بداعإل والتميز واالتطور ذات جدوى وقابلة اقتصاديةاألسس التعاونية وينطلق بمشاريع 

  
على دور الحركة التعاونية      من الحكومة  الخدمات المقدمة للجمعيات التعاونية   تأثير   مجال   .4.1.4

   وتعزيزهاتوفير فرص العملفي 
  

للخـدمات  ودرجة األهمية   المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية        : 4.4 جدول
  المقدمة للجمعية من الحكومة

  

الرتبة
 

الرقم باالستبانة
 الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة 

بية
سا
الح

ت 
سطا

متو
ال

 

ري
عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

سبة
الن

 
وية
لمئ
ا

مية  
أله
ة ا
رج
د

  

  كبيرة جدا 81.63 1.16 4.08 قدمت خدمات قانونية 8 1
  ةكبير 79.68 1.16 3.98 قدمت خدمات المعلومات اإلدارية 6 2
  ةكبير 79.58 1.10 3.98  التكنولوجيااستشارية بشأنقدمت خدمات  7 3
  ةكبير 79.11 1.22 3.96 ساهمت في برامج تنمية الموارد البشرية للجمعية 1 4
  ةكبير 78.84 1.26 3.94 قدمت منح ومساعدات مختلفة 11 5
  ةكبير 77.63 1.19 3.88 قدمت خدمات المحاسبة 5 6
  ةكبير 77.11 1.19 3.86 قدمت خدمات لدعم التسويق 10 7
  ةكبير 76.95 1.11 3.85 ام الجمعية باالستثمارساعدت في قي 4 8
  ةكبير 76.53 1.25 3.83 قدمت تسهيالت ضريبية 9 9

  ةكبير 71.84 1.19 3.59 ساهمت في خدمات البحوث التعاونية 2 10
  متوسطة 67.74 1.20 3.39  ساعدت في حصول الجمعية على التمويل 3 11

  ةكبير 77.00 0.71 3.85  الدرجة الكلية

  
   تأثير الخدمات المقدمة للحركة التعاونية من الحكومة  أن)4.4( الجدول رقم  نتائجح من خالليتض
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  الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني            على دور 
  .كبيراكان 

  
هتمـام بالحركـة     فـي اال   الفلـسطينية  للـسلطة  لمست الدور الهام     التعاونية الحركةن  أ يؤكد   و وه

 اشـكال الـدعم     وتقديم للقطاع التعاوني    السلطةن نتائج هذا المجال تتوافق مع تبني         أ  كما ،التعاونية
 كشريك حقيقـي    التعاونية الحركة مع   السلطة حيث تعاملت    األخيرة له خاصة في السنوات      المختلفة

دى ذلك الى التوافـق علـى       كما أ ،   للقطاع التعاوني  القطاعية االستراتيجيةقاد العمل معها الى تبني      
 رقـم   الدولية بتوصية منظمة العمل     الحكومةكما يشير ذلك الى التزام       ،قانون تنظيم العمل التعاوني   

 التعاونيـة  الحركـة  بمسؤولياتها تجاه    الحكومةن قيام   أ ما يعني    التعاونيات وهو  بشان تعزيز    193
 بحيـث   التعاونية الحركة في لملمة     نجحت الحكومةويرى الباحث ان     .يؤدي الى خلق فرص عمل    

 بيئـة مين  تـأ صبح لديها رؤيا عكست نفسها في استراتيجية القطاع التعاوني كما عملـت علـى               أ
  . للتعاونياتوالقانونية والمؤسساتية اإلدارية المنظومة ونقله في ،ةمؤسساتي

  
ـ     للحكومةالدور المتوسط   من الجدول   ) 3( رقم   الفقرة ر نتائج   وتظه صادر التمويـل    في تـوفير م
يعزى في الغالـب      وإليه هم اهتمامات الحركة التعاونية   هذا الموضوع هو أحد أ     و ،التعاونية للحركة

راسات ومنها دراسـة    داء دورها تجاه الحركة التعاونية كما جاء في بعض الد         قصور الحكومة عن أ   
 كما تعكس نتائج    شارت الى ضعف الدعم الحكومي للقطاع التعاوني،      أ والتي   )2010(عدوان ونوفل   

 ادارة التعاون في    تمارسهوهو ما    القانونية بدورها تجاه تقديم الخدمات      الحكومةقيام  ) 8( رقم   الفقرة
 الحركة التعاونية من تسجيل وتدقيق حسابات ودمج        تجاهوزارة العمل كجزء من مسؤولياتها اليومية       

 ظهر كبيرا ال يعفي الحكومة ممثلـة         هذا الدور الذي   لكن. القانونية وغيرها من االجراءات     وتصفية
 وقيامـة   ،وير القطـاع التعـاوني    بوزارة العمل من استمرار المساعدة والتدخل االيجابي لصالح تط        

 التنموي المنشود وفي مقدمة هذا التدخل االقرار والعمل باالطار القـانوني المـنظم لعمـل                بدوره
 التكامـل فـي االدوار لكافـة الجهـات          حداثإل وقيادة شركاء الحركة التعاونية      ،الحركة التعاونية 

  .الشريكة
 

 على دور الحركة     من االتحادات التعاونية   الخدمات المقدمة للجمعيات التعاونية   تأثير   مجال   .5.1.4
  وتعزيزها توفير فرص العملالتعاونية في 

  
دمـة  للخـدمات المق   األهميـة ودرجـة   المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية       

  ).5.4(، يعرضها جدول للجمعية من االتحادات التعاونية
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المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية ودرجة األهميـة للخـدمات           : 5.4جدول
  .المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية

  
الرتبة

 

الرقم باالستبانة
 الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية 

متو
ال

بية
سا
الح

ت 
سطا

 

ري
عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

سبة
الن

 
وية
لمئ
ا

مية  
أله
ة ا
رج
د

  

  همتوسط 63.74 1.29 3.19 أقامت تحالفات وشراكات دولية بين التعاونيات 8 1
  قليله 58.53 1.24 2.93 نشرت اإلحصاءات حول الحركة التعاونية 6 2
ساهمت بخلق بيئة مواتية لتنمية العمل التعـاوني         1 3

 للجمعية

  قليله 57.47 1.26 2.87

  قليله 57.32 1.28 2.87 وفرت تبادل خبرات 5 4
  قليله 56.16 1.18 2.81 عززت القيم والمبادئ التعاونية 9 5
  قليله 55.21 1.28 2.76 مثلت الحركة التعاونية 4 6
  قليله 55.16 1.31 2.76 قدمت خدمات التدريب 2 7
  هقليل 54.11 1.29 2.71 فتحت أسواق جديدة 3 8
  قليله 53.37 1.16 2.67 أقامت عالقات تجارية بين التعاونيات 7 9

  قليله 56.80 0.84 2.84  الدرجة الكلية

  
ـ   ر تأثي  أن )5.4( الجدول رقم     نتائج يتضح من خالل     التعاونيـة  االتحـادات ة مـن     الخدمات المقدم

لعمل وتعزيزهـا فـي      الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص ا        على دور  للجمعيات التعاونية 
  .قليال كان سوق العمل الفلسطيني

  
للتعـاون   وكذلك وضع االتحاد العام      التعاونية القطاعية لالتحادات   القائمة الحالة الى ما يشير     وهو
تحـادات  همها عدم اشتراك كل الجمعيات في اال      أسباب   من األ  ةبمجموع النتيجة الباحث هذه    ويربط

 وعدم فاعليـة هـذه االتحـادات        ،ات على عدد محدد من الجمعيات     تحاد واقتصار تلك اال   القطاعية
 في االتحاد العام والتـي حالـت دون قيامـه           القائمةاالشكاليات  ب النتيجة    هذه ترتبطكما  القطاعية،  

 عصر الزيتـون،   ،ة من عضويته هي الزراعي    ربعة اتحادات قطاعي  أبواجباته وصوال الى انسحاب     
 تعكـس   النتيجـة  وهذه   تسليف وهو ما يعني انتهاء دور االتحاد العام       والتوفير وال  مراقبة الحسابات، 

 الباحث ان محدودية ما تقدمـه االتحـادات         رأيوفي  . ة التعاوني للحركةواقع البنيان التعاوني الهش     
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ـ     وبالتالي قدرتها على أ    ،التعاونية الحركة ضعف   يشير إلى  التعاونية للحركة  ،يوداء دورهـا التنم
وبعده عن المعايير الدولية فـي      د هشاشة البنيان التعاوني الفوقي،       ويؤك  العمل توفير فرص وتحديدا  
ن هذه االتحادات مازالـت     أ  ويرى ،الدوليصة توجهات الحلف التعاوني     التعاونية خا  للحركةتمثيلة  

 اضـافة الـى      والشخـصية  الحزبيـة  وتؤثر فيها العوامل     ة،سس غير تعاوني  أتتحرك وتعمل على    
وتتوافق هذه النتيجة مع واقع الحال في االتحادات القطاعية واالتحاد العام            ،تمثيليةمحدودية صفتها ال  

 حيث  (2011)ودراسة البرغوثي  (2009)كما تتوافق مع معظم الدراسات ومنها دراسة وزارة العمل        
 تشكل االتحادات في معظمها دافعا      لم. العاماكدتا على ضعف االتحادات القطاعية واالتحاد التعاوني        

 بحـرف   توسـاهم  ،للجمعيات التعاونية بل قادتها الى االنشغال بمشاكلها وخالفاتها وصـراعاتها         
مكنها من االنطالق في الفضاء الرحب لعـالم التعـاون          تالحركة التعاونية عن مسارها التنموي ولم       

  .فكرها وتجربتها ودورها  دون إثراء  ت وحال،العربي والعالميالمحلي و
  

 من منظمات المجتمع المـدني المحليـة         الخدمات المقدمة للجمعيات التعاونية    تأثير مجال   .6.1.4
   وتعزيزهاتوفير فرص العملعلى دور الحركة التعاونية في والدولية 

  
للخـدمات  ودرجة األهميـة    المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية       : 6.4جدول

   المحلية والدولية العاملة في المجالالمقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني
  

الرتبة
 

الرقم باالستبانة
الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني  

 المحلية والدولية العاملة في المجال

بية
سا
الح

ت 
سطا

متو
ال

 

ري
عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

سبة
الن

 
وية
لمئ
ا

مية  
اله
ة ا
رج
د

  

  قليله 58.32 1.27 2.92 ياتفتحت آفاق للتعاون الدولي مع ممثلي التعاون 6 1
  قليله 57.00 1.29 2.85 تبنت برامج إقراض للجمعية 3 2
  قليله 56.47 1.23 2.82 زودت الجمعية بالخبرات والتجارب الناجحة دولياً 7 3
  قليله 56.37 1.21 2.82 مكنت من تبادل المعلومات واإلحصاءات التعاونية 8 4
  قليله 56.37 1.28 2.82 تبنت برامح البحوث والدراسات 4 5
  قليله 52.63 1.24 2.63 أقامت شراكات مع الجمعية 5 6
  قليله 52.63 1.25 2.63 قدمت منح للجمعية 2 7
  هقليل 51.00 1.20 2.55 تبنت برامج بناء قدرات الجمعية 1 8

  قليله 55.00 0.85 2.75 الدرجة الكلية
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 الخدمات المقدمة للحركة التعاونية من منظمـات   تأثير أن)6.4( الجدول رقم  نتائجيتضح من خالل  
 دور الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير       العاملة في المجال على    المحلية والدولية المجتمع المدني   

 هذه النتيجة غياب األسـس       تعكس  و .قليال  كان فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني      
التنسيق بينها في ظل غياب السياسات والخطط وهذا كلـه          التي تعمل بموجبها هذه الجهات وضعف       

في ظل وجود أعداد كبيرة من هذه المنظمات تعمل فـي كافـة القطاعـات التعاونيـة وتـصرف                   
الموازنات الكبيرة تحت عنوان دعم وتطوير القطاع التعاوني في ظل غياب تام للرقابة واإلشـراف               

 والتـي   2010)(ه النتيجة مع دراسة عـدوان ونوفـل       تتوافق هذ  كما و  .والتوجيه والشراكة الحقيقية  
دوات استقطاب للمـشاريع    ألى  إلى مساهمة الجهات الداعمة في تحول الجمعيات التعاونية         إشارت  أ

لى مساهمة الجهات الداعمة فـي اضـعاف الفكـر          إ 2009)(شارت دراسة قادوس    أالممولة ،كما   
  .التعاوني ونشر ثقافة االنتفاع

  
 على قصور دور هذه الجهات في دعـم الحركـة       ؤشر  ت  القليلةن درجة التأثير    أ الباحث   رأيفي  و 

تحكمـه    في المجال والذي غالبا مـا      العاملة المؤسسات   هذهوذلك عائد لدوافع     وتعزيزها   التعاونية
القطـاع   مـع    المفترضة الشراكة ضعف    وتشير إلى   حزبية اعتبارات غير تعاونيه سواء سياسيه او     

 العـشوائية ويشير الى    وما تقوم به على ارض الواقع        تصرح به هذه المنظمات   التعاوني بخالف ما    
 بعيدا عن التخطيط والتنسيق مما يؤدى الى بعثرة الدعم وعـدم            التعاونية الحركة في دعم    واالنتقائية

ن استمرار عمل هـذه     أويرى الباحث    .عاون أو بناءه على أسس تنموية مستديمة       في واقع الت   تأثيره
عثرة االمـوال    القطاع التعاوني بعيدا عن المرجعيات والمحاسبة سيؤدي الى استمرار ب          الجهات في 

 ثقافة تكوين الجمعيات لغايات الحصول على الـدعم         موجهة ويعزز سس غير تنموية    والدعم على أ  
 للحصول  فالجمعيات التي تنشأ   الستقالليته تابعا موجها فاقدا      من القطاع التعاوني قطاعا    ويجعل. فقط
  . الدعمانتهاء عند و تنهي مشروعهاأ ى الدعم سرعان ما تتوقفعل
  

 مجال تأثير القروض التي حصلت عليها الجمعيات التعاونية على دور الحركة التعاونيـة              .7.1.4
  في توفير فرص العمل وتعزيزها

  
أن تأثير القروض التي حصلت عليهـا الجمعيـة علـى دور            ) 7.4(يتضح من نتائج الجدول رقم      

ة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمـل الفلـسطيني كـان                الحرك
وتبين ان استخدام القروض إلقامة مقر جديد او تأهيل المقر القائم كان قليال كما  تبين أن                  .متوسطا
جمعية حصلت على قروض وهو عدد كبير       ) 291(جمعية لم تحصل على قروض وان       ) 89(هناك  
النظر الى مؤشرات استخدامات القروض من قبل الجمعيات الحاصلة على قروض يظهـر             وب. نسبيا
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التشتت الواضح في تلك االستخدامات حيث لم تكن موجهة، وان القروض المخصـصة للمـشاريع               
كانت بنسبة متوسطة، وفي رأي الباحث ان عدد الجمعيات الحاصلة على قروض يؤشـر الـى ان                 

ل هو هدف بحد ذاته، كما يشير الى أن بعـض الجهـات المانحـة            الحصول على القرض أو التموي    
) 2009(للقروض ال تشترط الجدوى االقتصادية للمشاريع ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة قـادوس              

والتي اشارت الى ان االقراض هو أحد أهم االمتيازات التي قد يجنيها االعضاء نتيجة العـضوية،                
أن القروض التي تأخذها النساء ال تستخدم فـي اقامـة           ) 2009(كما اظهرت دراسة وزارة العمل      

المشاريع االقتصادية، ويرى الباحث انه لو حسن استخدام القروض الممنوحـة للحركـة التعاونيـة           
فقـد  . والتي لم يتم تسديد غالبيتها حتى اليوم لكان لها أثر كبير في دور الحركة التعاونية التنمـوي                

ا كبيرة خاصة من قبل اللجنة االردنية الفلسطينية المشتركة وغيرهـا           تلقت الحركة التعاونية قروض   
من الجهات لكن هذه القروض لم تسدد ولم يتم تدويرها لصالح الحركة التعاونية كما لم يتم وضـع                  
االسس والمعايير لالستفادة منها في حال التسديد حيث كان باإلمكان أن تشكل هذه االمـوال نـواة                 

  .عاوني المنشودلصندوق التنمية الت
  

للقـروض  ودرجة األهميـة    المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية       : 7.4جدول
  التي حصلت عليها الجمعية التعاونية

  

الرتبة
 

الرقم باالستبانة
القروض التي حصلت عليها الجمعية  

 التعاونية

بية
سا
الح

ت 
سطا

متو
ال

 

ري
عيا
الم

ف 
حرا

االن
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جة 
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  متوسطه 68.95 1.30 3.45 إقامة مشروع اقتصادي 4 1
  همتوسط 67.00 1.31 3.35 تشغيل أيدي عاملة 5 2
  همتوسط 64.16 1.27 3.21 لم تصرف في أي نشا ط 6 3
  همتوسط 63.32 1.22 3.17 مصاريف إداريه 10 4
  همتوسط 62.95 1.29  3.15 تقديم خدمات اجتماعيه لألعضاء 8 5
  همتوسط 61.79 1.21 3.09 اء قدرات األعضاءبن 9 6
  همتوسط 61.42 1.24 3.07 إعادة اإلقراض لألعضاء 7 7
  همتوسط 60.21 1.30 3.01 شراء معدات حديثة 3 8
  قليله 55.84 1.27 2.79 بناء مقر جديد للجمعية 1 9

  قليله 55.00 1.26 2.75 إعادة تأهيل مقر الجمعية القائم 2 10
  همتوسط 62.00 0.83 3.10 ةالدرجة الكلي
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 على دور الحركة التعاونية فـي   التعاونية تأثير المنح التي حصلت عليها  الجمعيات      مجال .8.1.4
   وتعزيزهاتوفير فرص العمل

  
للمنح التـي   ودرجة األهمية   المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية       : 8.4جدول

  حصلت عليها  الجمعية التعاونية
  

تبة
الر

 

انة
ستب
باال

قم 
الر

 

  التعاونيةعليها الجمعيةالمنح التي حصلت 
بية
سا
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ت 
سطا

متو
ال

 

ري
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ف 
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سبة
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مية
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ة ا
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د

  

 همتوسط 62.63 1.22 3.13 خدمات اجتماعيه لألعضاء 1 1
 همتوسط 61.11 1.39 3.06 لخدمة البيئة 5 2
  قليله 59.58 1.33 2.98 االطالع على تجارب تعاونية 4 3
  قليله 59.53 1.38 2.98 دعم شراكات ثنائيه مع الجمعية 8 4
  قليله 59.26 1.38 2.96 أجور عمال 6 5
  قليله 54.84 1.31 2.74 تدريب األعضاء 3 6
  قليله 54.32 1.37 2.72 مبالغ ماليه وزعت على األعضاء 7 7
  قليله 52.84 1.34 2.64 بنيه تحتية للجمعية 2 8

  قليله 58.00 0.93 2.90 الدرجة الكلية
  
دور  تأثير المنح التي حصلت عليها الحركة التعاونية علـى           أن )8.4( الجدول رقم     نتائج يتضح من 
   .قليالكان   التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطينيالحركة

) قليله( التأثيرلت عليها  الجمعية التعاونية فلقد كانت درجة         أما بالنسبة للدرجة الكلية للمنح التي حص      
الى تقديم منح بشكل    ) 1،5(وتشير نتائج الفقرتين  %).58(ستجابة إلى حيث وصلت النسبة المئوية لإل    

 لجمعية لم تحـص   ) 50(وتبين أن هناك     . وايضا لخدمة البيئة   لألعضاءمتوسط كخدمات اجتماعية    
  .منح حصلت على  قدجمعية) 330(ن أومنح على 

  
 ولم تكـن     من حيث الكم والنوع    محدودة كانت   التعاونية للحركة المقدمة الباحث ان المنح     رأيوفي  

  ال التنموي  غاثي وجاءت في السياق اإل     على سير عملها   ة التي تصبح معها مؤثر    الدرجةلتصل الى   
ـ   والتي اتسمت   حكومية وغير الحكومية    من خالل عشرات البرامج االغاثية ال      شتت بالعـشوائية والت

 ويالحظ   خاصة خالل السنوات األولى من انتفاضة األقصى،       ،سسوالتكرار والتداخل بعيدا عن أية أ     
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 50 لكافة الجمعيات وفي كافة القطاعات ويفسر الباحث عـدم حـصول             المقدمةشمولية المنح   أيضا  
لجمعيـات، أو حتـى     وعدم وجود مقرات أو عناوين لتلك ا        بخمول هذه الجمعيات،    على منح  ةجمعي
   .أنشطة

  
   وتعزيزهاتوفير فرص العمل لدور الحركة التعاونية في  الدرجة الكلية.9.1.4

  
دور الحركة  ودرجة األهمية ل  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية       : 9.4جدول

  التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني
  

رقم المحور
  

الرتبة
 

دور الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير 
فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل 

 الفلسطيني
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العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا علـى مـساهمة  1 2
  توفير فرص العملالجمعية في 

  كبيرة جدا 82.21 4.110.70

  ةكبير 77.00 3.850.71 الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة 2 4
  ةكبير 73.20 3.660.62 اإلنجازات التي حققتها الجمعية 3  1
العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مـساهمة  4 3

 توفير فرص العملالجمعية في 

  همتوسط 64.00 3.200.78

  همتوسط 62.00 3.100.83 يها الجمعية التعاونيةالقروض التي حصلت عل 5 7
  قليله 58.00 2.900.93  التعاونيةعليها الجمعيةالمنح التي حصلت  6 8
  قليله 56.80 2.840.84 الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية 7 5
الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمـع        8 6

  العاملة في المجالالمدني المحلية والدولية

  قليله 55.00 2.750.85

  طةمتوس 66.02 3.300.78 الدرجة الكلية  

  
العوامل (على مجال   ) كبيره جدا (أن درجة التأثير كانت     ) 9.4( الجدول رقم     نتائج   يتضح من خالل  

ـ توفير فرص العملالداخلية المؤثرة سلبا على دور الحركة التعاونية في          ل  وتعزيزها في سوق العم
الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة، واالنجازات التي حققتهـا         ( على مجاالت  ةوكبير) الفلسطيني
العوامل الخارجية المؤثرة سلبا على دور الحركة       (على  ) متوسطة(و كانت درجة التأثير     , )الجمعية
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وكانت ) ية وتعزيزها والقروض التي حصلت عليها الجمعية التعاون       توفير فرص العمل  التعاونية في   
الخدمات المقدمة مـن االتحـادات       ،المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية     ( على مجاالت  ةقليل

دور الحركـة   لأما بالنسبة للدرجة الكلية ).التعاونية، والخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني  
سطيني فلقد كانت درجـة     التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفل          

وهو ما يعني الدور المتوسـط       66.02 حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى     ) متوسطة( التأثير
 وهـذه   . وتعزيزها في سوق العمل الفلـسطيني      توفير فرص العمل   في    الفلسطينية التعاونية للحركة
 للحركـة  المأمولي الدور    الباحث وتظهر القصور ف    رأي تتوافق الى حد كبير مع الواقع في         نتيجة

كس مؤشرات  وتع .توفير فرص العمل   ومحدودية قدرتها على     ،التنميةالتشغيل و  خاصة في    التعاونية
لكن ،  لحركة التعاونية سواء المباشرة أم غير المباشرة      ضعف القدرة التشغيلية لمشاريع ا    على   هامة  

ظهرت قدرة عالية   أة التعاونية والتي    هذه النتيجة ال تلغي وجود بعض المبادرات المتميزة في الحرك         
  .في التشغيل 

  
   :والذي نصه  الثانيبالتساؤل المتعلقةالنتائج  2.4

  
 وتعزيزها في الـسوق     توفير فرص العمل   في دور الحركة التعاونية الفلسطينية في        االختالفات ما  

بالجمعيـات  الخاصة  الجمعيات وكذلك المتغيرات    ات   عن المتغيرات الخاصة بإدار    والناتجةالمحلية  
  ؟ نفسها

  
 لبـاقي   حـادي األ تحليـل التبـاين    و  لمتغير الجنس،  tاختبار   تم استخدام    ، على هذا السؤال   لإلجابة

 المتغيرات بهدف التعرف على مدى تأثير مستويات هذه المتغيرات على محاور وفقرات الدراسـة             
 المتعـددة  اختبار المقارنـات  كما تم استخدام،  )1.4ملحق ( مرفق α ≥  0.05 الداللةعند مستوى 

)LSD (      مرفق   أي من متغيراتها،  مستويات  معدالت  للفقرات التي وجد اختالفات بين)2.4 لحقم  (
  .منهاي مستوى أ ولصالح ،فروقات يوجد بينهاي من المستويات أمعرفة وذلك بهدف 

  
  : تأثير الجنس على محاور الدراسة.1.2.4

  
دور الحركة التعاونية الفلسطينية فـي      في   االدارات التعاونية  راءآ في    ذات داللة  اختالفاتال توجد   

اإلنجازات ( مجاالت   فيتوفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغير الجنس            
التي حققتها الجمعية،  الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة، الخـدمات المقدمـة للجمعيـة مـن                 

خدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة          االتحادات التعاونية، ال  
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في المجال، القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية، المنح التي حـصلت عليهـا الجمعيـة                
  ).الكلية والدرجة ،التعاونية

  
التعاونية الفلسطينية  دور الحركة     نحو التعاونية االدارات   آراء في  ذات داللة  اختالفات بينما وجدت 

العوامل  (ي مجال فيفي توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغير الجنس             
 التي تؤثر   الداخليةوالعوامل   ،توفير فرص العمل  الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في         

 لصالح اإلنـاث فـي      ختالفاتاال  حيث كانت  ،) توفير فرص العمل  سلبا على مساهمة الجمعية في      
  . الداخلية ولصالح الذكور في العوامل ،الخارجيةالعوامل 

  
تـوفير   دور الحركة التعاونية فـي       تجاهالجنسين متوافقة   كال  ة من   ين نظرة االدارات التعاون   أتبين  

 وأهميتهـا  يـة ندور وواقع الحركة التعاو   ل وإدراكلى فهم متقارب    إ شيرت و  وتعزيزها فرص العمل 
وجهات نظر هذه االدارات    ختالف  ارغم   ،نه ال يوجد تمييز ايجابي نحو التعاونيات النسوية       أصة  خا

 على دور الحركة التعاونية في توفير فرص         المؤثرة الدور السلبي للعوامل الداخلية والخارجية    تجاه  
 رأيحيث يعود هـذا االخـتالف فـي         ،  ))10.4( جدول ملحق رقم     -1.4ملحق   ( وتعزيزها العمل

  النسوية في الجمعيات التعاونية للعوامـل الخارجيـة        التعاونيةات  لألهمية التي توليها االدار   لباحث  ا
 النسوية، والتي هي في معظمها جمعيـات تـوفير وتـسليف             التعاونية الجمعياتعمل  طبيعة  ل نظرا

وجمعيات حرفية تقوم على التسويق وبيع المنتجات مثل المطـرزات والمخلـالت وغيرهـا مـن                
 كونها جمعيات مستهدفة مـن      خاصة بالنسبة للدعم المالي    اً،تأثر أكثر مما يجعلها    نتجات اليدوية الم

ن الجمعيات  ، اضافة إلى أ    والتزامات االعضاء  سويق المنتجات ت  وكذلك ارتكازها على   ،قبل الممولين 
 أكبـر را سـلبيا    بينما ترى االدارات الذكورية تأثي     . قياسا بغيرها من الجمعيات    النشأةحديثة   النسوية

لى االهمية التـي    إ ويعزي ذلك    توفير فرص العمل  للعوامل الداخلية على دور الحركة التعاونية في        
 أكبرن االدارات التعاونية الذكورية تتفاعل بشكل       أكما   ،توليها هذه االدارات للبناء التعاوني الداخلي     

 وهـي ذات خبـرة     ،ركة التعاونية  والنقاشات الدائرة حول هموم ومشاكل الح      ، الحراك التعاوني  مع
  . في الغالب من يقود الجمعيات القديمة، حيث أنهاالعمل التعاونيب
  

   تأثير العمر على محاور الدراسة2.2.4
  

دور الحركة التعاونية الفلـسطينية فـي        االدارات التعاونية نحو     آراء في   ال توجد فروق ذات داللة    
الخـدمات  ( مجاالت   فيلفلسطيني تبعا لمتغير العمر     توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل ا       

  ).تي حصلت عليها الجمعية التعاونيةالمقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية، القروض ال
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دور الحركة التعاونية الفلـسطينية      االدارات التعاونية تجاه     آراء في   بينما وجدت فروق ذات داللة      
لعمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر العمـر فـي مجـاالت           في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق ا       

، اإلنجـازات التـي     توفير فرص العمل  العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في          (
، توفير فرص العمـل   حققتها الجمعية، العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في            

المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية، والدرجة       ي ، الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدن     
 –2.4ملحـق   ( المتعددة للمقارنات LSD ولتحديد لصالح من كانت الفروق استخدم اختبار         ).الكلية

  :حيث كانت على النحو التالي ) )5(، رقم )4(، رقم )3( رقم ،)2( رقم ،)1(جدول ملحق رقم 
  

   سـنة  45-30مـن   (و  )  سنة 30أقل من   (بين  : عيةمجال اإلنجازات التي حققتها الجم    في  (
 45 مـن    أكثر(و  )  سنة 30أقل من   (وبين  ).  سنة 45-30من  (حيث الفروق كانت لصالح     

ـ يتضح من االختالف في      و ). سنة 45 من   أكثر(حيث الفروق كانت لصالح     ) سنة ن أ رأيال
 وهذا مـرتبط    ين عليها  بزيادة عمر القائم    تزداد  الحركة التعاونية  إلنجازات االيجابية   النظرة
 نوتطور االيما ،   وتراكم االنجازات الصغيرة   ية تجاه تقييم االمور   ن والتجربة والعقال  بالخبرة

ـ قدملبا ما يكون تمثيلها للجمعيات األ غاكبركما ان الفئات العمرية األ ،بالفكر التعاوني  ي الت
التي تـؤثر سـلبا     ة   الداخلي  العوامل على مجال .كادت و، أ تكون انجزت مشروعها التعاوني   

)  سنة 45-30من  (و  )  سنة 30أقل من   (بين  : توفير فرص العمل  على مساهمة الجمعية في     
عمـار   األ تـأثر  مدى    هذا االختالف  يعكس ). سنة 30أقل من   (حيث الفروق كانت لصالح     

ما تكون هذه الفئه ال تمتلك الخبرة        غالبا حيث   الصغيرة بالعوامل الداخلية للحركة التعاونية      
 خاصة في غياب نموذج مؤسساتي تعاوني تسير         بالمعيقات التأثرالتجربة الالزمة وسريعة    و

  .المسبق  والتدريب التعاونيالتأهيلضعف عليه اضافة الى 
             توفير فرص العمل  وفي مجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في: 

حيـث  )  سـنة  45 من   أكثر( و   ) سنة 30اقل من   (ئتين   وكل من الف   ) سنة 45-30من  (بين  
حيث تـرى هـاتين      ). سنة 45من    أكثر سنه و  30اقل من   (  الفئتين الفروق كانت لصالح    

 30 (ن الفئة العمريـة مـن  أ الباحث  رأيالفئتين الدور السلبي الكبير للعامل الخارجي وفي        
دارات  اال بينمـا تكـون    ،قدرة على التكيف والتصدي للمـؤثرات المختلفـة        أكثر) 45الى  

  .مسيرتهاالصغيرة تكون في بداية 
  45-30من (و )  سنة30أقل من ( بين :الحكومة منوعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية 

يث ترى هذه الفئـة دورا ايجابيـا         ح ). سنة 45-30من  (حيث الفروق كانت لصالح     ) سنة
  الخدمات ن على تعظيم الفائدة مةلخدمات الحكومة وقد يكون السبب في قدرة هذه الفئ

  . التي تكون في بداياتها ولم تتراكم لديها خدمات حكومية كبيرة االخرىةالمقدمة خالفا للفئ 
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             وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة
 (حيث الفروق كانـت لـصالح       )  سنة 45 من   أكثر(و  )  سنة 45-30من  (بين  : في المجال 

 علـى   كبـر  هذا عائد الى قدرة الفئة العمريـة األ        نأ الباحث   رأي وفي   ). سنة 45 من   كثرأ
  . في تحقيق مكاسب من الجهات ذات العالقةالتواصل والتشبيك واستخدام المعرفة والخبرة

        مـن  (و  )  سـنة  30أقل من   (بين  : وعلى مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية
و )  سـنة  30أقل من   (وبين  ).  سنة 30أقل من   (كانت لصالح   حيث الفروق   )  سنة 30-45

 هذا االختالف يؤشر    نإ .) سنة 30أقل من   (حيث الفروق كانت لصالح     )  سنة 45 من   أكثر(
قـل مـن    أن الفئة العمريـة     أ كما    الشابة واحتياجاتها من قبل مقدمي المنح      ةلالهتمام  بالفئ  

ما عكس    وهو  من جهة  أكثرالهتمام من   مسجلة حديثا تلقى ا   سنة غالبا ما تمثل جمعيات      30
  .هذه الفئة العمرية آراء على  ايجاباذاته

        مـن   أكثرلصالح  )  سنه 45( من   أكثرو) 45 _30:(وعلى الدرجة الكلية وجدت فروق بين 
توفير فـرص   ية في   ندورا ايجابيا للحركة التعاو    كبرحيث ترى الفئة العمرية األ     .) سنة 45(

 .لمحلية وتعزيزها في السوق االعمل

   أن دور الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل             يتبين
 –1.4ملحق  ( من الفئات العمرية الكبيرة     في حال كان القائمين عليها     أكبرالفلسطيني يكون   
 كما تلعب الخبـرة      وذلك يعطي انطباعا بالمسؤولية واالهتمام،     ،)) 11.4(جدول ملحق رقم    

 الباحث ان هـذا مـرتبط بمـدى    رأيوفي .  مهما نحو هذا االتجاه االيجابي   تجربة دورا وال
 نضج وخرج من حالة التجربـة لـدى     ما يكون االيمان والقناعة بالفكر التعاوني الذي غالبا       

  .كبرالفئات العمرية األ
   سنة تحـصل علـى مـنح        30ن الجمعيات المدارة من قبل فئة الشباب اقل من          كما تبين أ 

وكذلك تـؤثر فيهـا      ، نظرا الستهدافها من قبل الجهات الداعمة       من غيرها  أكثراعدات  ومس
 من غيرها من الفئات العمرية وهذا مـرتبط         أكثر العوامل الداخلية والخارجية بشكل سلبي    

كما اختلف حصول الجمعيات على الخدمات من قبل الحكومة ومنظمات          . بالخبرة والتجربة 
الفئة العمرية االصغر هي االقل حظـا فـي الحـصول علـى             المجتمع المدني حيث كانت     

 كما أن أولويات فئة الشباب تختلف عـن          الباحث ذلك الى حداثة التجربة     ويعزي. الخدمات
  .غيرها من الفئات األخرى

  
   تأثير المؤهل العلمي على محاور الدراسة3.2.4

  
  ركة التعاونية في توفير فرصدور الححول   ممثلي التعاونياتآراء في داللةال توجد فروق ذات 
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العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على       (تغير المستوى العلمي وعلى مجاالت    العمل وتعزيزها تبعا لم   
، العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعيـة          توفير فرص العمل  مساهمة الجمعية في    

   .)تعاونية، المنح التي حصلت عليها الجمعية التوفير فرص العملفي 
  

ور الحركة التعاونية الفلسطينية    د  في توجهات ممثلي التعاونيات حول     بينما وجدت فروق ذات داللة    
اإلنجازات التي حققتها الجمعية، الخدمات المقدمة      (في توفير فرص العمل وتعزيزها على المجاالت        

، الخدمات المقدمة للجمعيـة     للجمعية من الحكومة، الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية        
من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في المجال، القروض التـي حـصلت عليهـا                

 LSD ولتحديد لصالح من كانت الفروق استخدم الباحث اختبـار         ).الجمعية التعاونية، الدرجة الكلية   
، رقـم   )7(، رقـم    )6(ملحق رقم    جدول   – 2.4 ملحق(ن المتوسطات الحسابية     البعدية بي  للمقارنات

  :حيث كانت على النحو التالي )  )11(، رقم ) 10(، رقم )9(، رقم )8(
  

     بين ثانوية فما دون و دبلوم حيث الفـروق كانـت           : مجال االنجازات التي حققتها الجمعية
وبين ثانوية فما دون وماجستير فأعلى حيث الفروق كانـت لـصالح            .  متوسط لصالح دبلوم 

وبـين  . وبين دبلوم و ماجستير فأعلى حيث الفروق كانت لـصالح دبلـوم  .  دونثانوي فما 
ن تقييم المستويات   أ .بكالوريوس و ماجستير فأعلى حيث الفروق كانت لصالح بكالوريوس        

 مـن حملـة الماجـستير       أكثر الحركة التعاونية ايجابي     إلنجازاتالعلمية اقل من ماجستير     
 من الحركـة     العالية فأعلىد لتوقعات حملة الماجستير      هذا عائ  ن الباحث ا  رأي، وفي   فأعلى

 ان فئة الدبلوم تقـيم ايجابـا انجـازات          كما. اشملالتعاونية كما ان تقييمهم مرتبط بنظره       
الحركة التعاونية بشكل افضل من حملة الثانوية فما دون ويعتقد ان هذا ايضا مرتبط بتقييم               

  . تعكس اهتمامات كل مستوى علمي وهذه الفوارق موضوعية لدى فئة الدبلومأكثر
       بين ثانوية فما دون وماجستير فـأعلى       : وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة

وبين دبلوم وماجستير فأعلى حيـث الفـروق        . حيث الفروق كانت لصالح ثانوي فما دون      
وبين بكالوريوس وماجستير فأعلى حيـث الفـروق كانـت لـصالح            . كانت لصالح دبلوم  

 فيمـا تقدمـه     أكثـر  ايجابي   رأيولى  حيث ترى المستويات العلمية الثالث األ      .الوريوسبك
ويعتقد الباحث ان توقعـات      من هذا الدور     فأعلى يقلل مستوى الماجستير     نالحكومة في حي  

 أكثـر  كما ان فهم الـدور الحكـومي يكـون            على من الحكومة كبيرة   المستوى العلمي األ  
  . اقل ايجابيةوبالتالي جاء التقييموضوحا 

     بـين ثانويـة فمـا دون       : من االتحادات التعاونيـة    وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية
وبين دبلـوم وبكـالوريوس     . وماجستير فأعلى حيث الفروق كانت لصالح ماجستير فأعلى       
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وبين بكالوريوس وماجستير فأعلى حيث الفروق كانـت        . حيث الفروق كانت لصالح دبلوم    
ما يظهر مدى االختالف على دور االتحادات تجاه الحركـة           وهو .علىلصالح ماجستير فأ  

ا ايجابيا  رأي وكذلك حملة الدبلوم     فأعلى ففي الوقت الذي يرى فيه حملة الماجستير         التعاونية
 ن الباحث ا  رأيتجاه خدمات االتحادات التعاونية فان المستويات االخرى تقلل من ذلك وفي            

وسـاط ادارات   أومنها حالة االستقطاب في     ه التوجهات   عوامل غير موضوعية تؤثر في هذ     
لى العـضوية فـي     إضافة  إ  كما ان هناك خلط في الدور المتوقع من االتحادات         التعاونيات
  .االتحادات

             وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة
وبين ثانوية فمـا    . م حيث الفروق كانت لصالح دبلوم     بين ثانوية فما دون ودبلو    : في المجال 

وبين ثانوية فما دون وماجستير     . دون و بكالوريوس حيث الفروق كانت لصالح بكالوريوس       
حيث تقيم المستويات العلميـة االعلـى        .فأعلى ماجستير   فأعلى حيث الفروق كانت لصالح    

مستويات  الثالث االخرى، وفي      ايجابية من ال   أكثردور المنظمات العاملة في المجال بشكل       
 قدرة على تقييم ما تقدمة المنظمات العاملـة         أكثر الباحث إن مستوى الماجستير فأعلى       رأي

في المجال وهذا مرتبط بسعة المعرفة واالطالع والقدرة على تحقيق الفائدة لجمعياتهم بحكم             
  .المعرفة بمتطلبات الجهات الداعمة مثل مقترحات المشاريع

  بين ثانوية فمـا دون ودبلـوم       : ل القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية      وعلى مجا
بكالوريوس حيث الفـروق كانـت      ووبين ثانوية فما دون     . حيث الفروق كانت لصالح دبلوم    

وبين ثانوية فما دون و ماجستير فأعلى حيث الفروق كانـت لـصالح             . لصالح بكالوريوس 
 ايجابيـة   أكثـر ما زاد المؤهل العلمي كانت النظرة       نه كل ألى  إ ويشير هذا    .ماجستير فأعلى 

لتقيـيم لـدى    لمؤشرات االستفادة من القروض وهو الى حد كبير مـرتبط بموضـوعية ا            
  . وقدرتها على االستفادة من االستثمارات للقروضعلىالمستويات العلمية األ

  وبـين  . بلـوم دبلوم حيث الفروق كانت لصالح د     بين ثانوية فما دون و    : جة الكلية وعلى الدر
ق ووجود فـر  يتبين  . ثانوية فما دون و بكالوريوس حيث الفروق كانت لصالح بكالوريوس         

خدمات االتحادات التعاونية ومنظمـات      لصالح المستويات العلمية االعلى حيث          داللة   تذا
 –1.4ملحق  (الكبيرة  العلمي  على القروض تزداد بزيادة المؤهل       والحصول   المجتمع المدني 

 الباحث مرتبط بالمعرفـة     رأيوهو في    ،)) ب -12.4(، رقم   )أ -12.4(ق رقم   جدول ملح 
ضافة لما تمتلكه المستويات العلمية االعلى مـن        ، إ  للدور التنموي للتعاونيات   ومدى االطالع 

توفير فرص  لدور الحركة التعاونية في      وبالتالي كانت نظرتهم   ،قدرات وامكانات ومهارات  
  .ة ايجابيأكثر وتعزيزها العمل
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  : على محاور الدراسةسنوات الخبرة تأثير .4.2.4
  

 في توفير   التعاونية الحركة دور    في توجهات االدارات التعاونية بشان     داللة ذات   اختالفاتال توجد   
اإلنجـازات  ( في العمل التعاوني على مجـاالت        الخبرةفرص العمل وتعزيزها تبعا لمتغير سنوات       

، توفير فرص العمل  داخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في         العوامل ال التي حققتها الجمعية،    
، الخدمات المقدمـة    توفير فرص العمل  العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في          

للجمعية من الحكومة، الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية، القروض التـي حـصلت              
  .)عليها الجمعية التعاونية

  
الخدمات المقدمة للجمعيـة    ( للمجاالت    في توجهات االدارات التعاونية    ت فرق ذات داللة   د وج بينما

ي حصلت عليها الجمعية    من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في المجال، المنح الت          
 LSDتبـار   ولتحديد لصالح من كانت الفـروق اسـتخدم الباحـث اخ           .)والدرجة الكلية  ،التعاونية

، رقم  )14(، رقم   )13( جدول ملحق رقم     – 2.4ملحق   (للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية    
  :  حيث كانت على النحو التالي))15(
  

            الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في المجال. 
 ). سنوات 10-5(ث الفرق كانت لصالح     حي)  سنوات 10-5من  (و  )  سنوات 5اقل من (بين  
 مـن   أكثر(حيث الفرق كانت لصالح     )  سنوات   10 من   أكثر(و  )  سنوات   5اقل من   (بين  و

 دورا ايجابيا لمنظمات المجتمع     كثر ذات الخبرة األ   التعاونيةترى االدارات    و ).  سنوات  10
 امـر طبيعـي    سنوات وهو    5 من اصحاب الخبرة اقل من       أكثر المجال   يالمدني العاملة ف  

حيث القدرة لذوي الخبرة القليلة على تلمس خدمات المنظمات العاملة فـي المجـال تبقـى                
  .محدودة قياسا بما تراكم لدى الفئات االخرى

     10 مـن  أكثـر (و )  سـنوات  5اقل من (بين  .المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية 
و )  سـنوات  10-5(بـين    و ). سنوات   10 من   أكثر( حيث الفروق كانت لصالح     ) سنوات  

 ويعزي الباحـث    ). سنوات 10 من   أكثر(حيث الفروق كانت لصالح     )  سنوات 10 من   أكثر(
 االيجابي لدى اصحاب الخبرة الى المجموع التراكمي لما قدم من منح علـى مـدار                رأيال

ثر المنح وحجمها في فتـرة ذروة  أسنوات الخبرة خاصة ان هذه االدارات تكون قد شاهدت      
  .م هذه المنح في الفترات الزمنية المتعاقبةتقدي

  حيث الفروق كانت لـصالح     )  سنوات 10-5من  (و  )  سنوات 5اقل من   (بين   .الدرجة الكلية
حيث الفروق كانـت    )  سنوات 10 من   أكثر(و  )  سنوات 5اقل من   (بين   و ). سنوات 5-10(
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ية في توفير فرص    دور الحركة التعاونية الفلسطين    ان   يتبين و ). سنوات 10 من   أكثر(لصالح  
 في حال كان القائمين عليهـا مـن         أكبرالعمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني يكون        

ويتـضح  . ))13.4( جدول ملحق رقم     – 1.4ملحق  (  سنوات 10 من   أكثراصحاب الخبرة   
  كلمـا   القائمين على هذه الجمعيات في العمل التعـاوني         زادت خبرات  كلماالجدول أنه   من  

 مة هذه الجمعيات في توفير فرص عمل، وفي تحقيق أهدافها بشكل عام           زادت فرص مساه  
 والحـصول علـى المـنح       خاصة في مجاالت التواصل مع منظمـات المجتمـع المـدني          

 والقدرة على مواجهة التحـديات كمـا تـشكل          والتجربةالخبرة  والمساعدات وهذا مرتبط ب   
لى القيـادات   إ الموجه   التعاونيوالتدريب  التعليم  الخبرة مصدر المعرفة االساسي في غياب       

 والتي  ،تسجيل الجمعيات الحديثة خلق فرص عمل     من أهداف   ن  أ كما   ،التعاونية قليلة الخبرة  
  .غالبا ما تواجه صعوبة في البدايات

  
  :أثير طبيعة عمل المبحوث على محاور الدراسة ت.5.2.4

  
فـي تـوفير فـرص       التعاونية كةالحر على دور    ادات التعاونية ي الق آراء في   داللةد فروق ذات    توج

 باستثناء وعلى كافة المجاالت     عا لمتغير طبيعة العمل في الجمعية      تب وق العمل س في   وتعزيزهاالعمل  
 الـسلبي  التأثير تتفق االدارات التعاونية بغض النظر عن مسماها على    حيث. الداخليةل  مجال العوام 

  . وحجم تحدياتهاركة التعاونيةللعوامل الداخلية وهذا يتوافق مع الواقع المعاش للح
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسـطات      LSD لصالح من كانت الفروق استخدم الباحث اختبار         ولتحديد
، ) 20(، رقـم    )19(، رقم   )18(، رقم   )17(، رقم   )16( جدول ملحق رقم     – 2.4ملحق   (الحسابية

  : حيث النتائج كانت كما يلي))23(، رقم ) 22(، رقم )21(رقم 
  

      أخرى حيـث الفـروق     وبين رئيس لجنة إدارة     : على مجال اإلنجازات التي حققتها الجمعية
أخرى حيث الفروق كانت لصالح مدير      ووبين مدير جمعية    . كانت لصالح رئيس لجنة إدارة    

وهو  .وبين عضو لجنة إدارة وأخرى حيث الفروق كانت لصالح عضو لجنة إدارة           . جمعية
المسميات التعاونيات يرى وجود انجازات بشكل اوضح من        ما يعني ان الشكل الرسمي في       

  عادة، انجازاتهاادارات التعاونيات الرسمية من حجم      تبالغ   وهو امر طبيعي حيث    االخرى ، 
  . وافضل على واقع جمعياتهاأكبر مطلعة بشكل أنهاكما 

              تـوفير فـرص    وعلى مجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية فـي
ـ          بين رئيس لجنة إدارة و    : العمل ة عضو لجنة إدارة حيث الفروق كانت لصالح عـضو لجن
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وبين مدير جمعية   . ت لصالح أخرى  أخرى حيث الفروق كان   وبين رئيس لجنة إدارة و    . إدارة
وبـين مـدير جمعيـة و       . عضو لجنة إدارة حيث الفروق كانت لصالح عضو لجنة إدارة         و

ويرى الباحث ان ضعف اطالع اعـضاء لجـان          .أخرى حيث الفروق كانت لصالح أخرى     
ات االخرى على تفاصيل العمل في الجمعيات يجعلهم يعظمون االثر السلبي           ياالدارة والمسم 

 معرفـة   أكثـر   غالبا ما يكونون   ن من رؤساء اللجان ومدراء الجمعيات الذي      أكثرالخارجي  
  .على تفاصيل العمل اليوميةاً واطالع

   بين رئيس لجنة إدارة و مـدير جمعيـة         : مة للجمعية من الحكومة   لخدمات المقد أما بالنسبة ل
وبين مدير جمعية وعضو لجنة إدارة حيث الفروق        .  مدير جمعية  حيث الفروق كانت لصالح   

أخرى حيث الفروق كانت لصالح     ووبين عضو لجنة إدارة     . كانت لصالح عضو لجنة إدارة    
 مـن المـدراء     أكثر اللجان   ألعضاء تظهر هذه الفروق التقييم االيجابي     .عضو لجنة إدارة  

 يقيمـون   ن  ات االخرى تجاه خدمات الحكومة كما تظهر الفرق بين المدراء الـذي           يوالمسم
 الباحـث  رأي وهو في .للحكومة اقل  ادور ايجابا دور الحكومة ورؤساء اللجان الذين يرون      

اء اللجـان    حيث في الغالب ما يكون رؤس      كل مستوى والدور المناط ب  مرتبط بمدى المعرفة    
  . تواصل مع الحكومةكثرهم األ

        عـضو  بين رئيس لجنـة إدارة و     : التعاونيةوعلى الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات
أخـرى  وبين رئيس لجنة إدارة و    . ة إدارة لجنة إدارة حيث الفروق كانت لصالح عضو لجن       

ى اهميـة   حيث يرى اعضاء اللجان والمسميات االخـر       .حيث الفروق كانت لصالح أخرى    
 رؤساء الجمعيات الذين غالبـا مـا يكونـون          رأي لخدمات االتحادات التعاونية مقابل      أكثر

 كما يؤثر الخلط فـي      ،شكاليات االتحادات التعاونية والى ذلك يعزى موقفهم      امنخرطين في   
  .الرسميةير غ المسميات آراءاألدوار على 

        دني المحلية والدولية العاملة فـي      وعلى الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع الم
لجنـة  رئيس  بين رئيس لجنة إدارة و عضو لجنة إدارة حيث الفروق كانت لصالح             : المجال
وبين عضو لجنة إدارة    . أخرى حيث الفروق كانت لصالح أخرى     جمعية و وبين مدير   . إدارة
  .أخرى حيث الفروق كانت لصالح أخرىو

 لخدمات المنظمات العاملة في المجـال       أكثرية  همث يرى الرؤساء والمسميات االخرى أ     حي 
راء الجمعيات وفي الغالب يعود ذلك الى العالقات الشخصية         د االعضاء وم  رأيعلى حساب   

 اضافة الى معرفة المدراء للمـشاريع       ظماتنالتي غالبا ما تربط رؤساء الجمعيات بهذه الم       
  .التي يديرونها

       بين رئيس لجنة إدارة وعضو لجنـة       : اونيةوعلى القروض التي حصلت عليها الجمعية التع
عضو لجنـة إدارة    وبين مدير جمعية و   . س لجنة إدارة  إدارة حيث الفروق كانت لصالح رئي     
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أخرى حيث الفروق كانت    وبين عضو لجنة إدارة و    . ير جمعية حيث الفروق كانت لصالح مد    
لمـسميات دورا   ويتبين من هذا االختالف انه باستثناء االعضاء ترى بقية ا          .لصالح أخرى 

ن اعضاء اللجان في الغالب غيـر متـابعين         إلى  إ لالستفادة من القروض ويعزى ذلك       أكبر
  . غيرهمنومعرفتهم اقل م

 بين رئيس لجنـة إدارة وأخـرى       :  المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية       مجال وعلى
 لـصالح   وبين مدير جمعية و أخرى حيث الفروق كانت       . حيث الفروق كانت لصالح أخرى    

 تزيد المسميات  .لصالح أخرى وبين عضو لجنة إدارة و أخرى حيث الفروق كانت          . أخرى
ح في حين تقلل المسميات الرسمية من ذلك وهو مـرتبط فـي             ناالخرى من اهمية دور الم    

 الباحث بتقييم غير موضوعي من قبل المسميات االخرى وذلك مـن بـاب التهويـل                رأي
بنى في الغالب على الـسماع ولـيس الواقـع    ي والذي تعاونيةالمتعارف عليه في االوساط ال  

  .الفعلي
   يتضح أن   . بين اخرى ومدير جمعية حيث كانت الفروق لصالح اخرى         :وعلى الدرجة الكلية

دور الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزهـا فـي سـوق العمـل                
ملحـق  ( هيئة اإلدارية ومدير للجمعيـة     في حال توفر للجمعية رئيس لل      أكبرالفلسطيني كان   

التخصص ، وذلك عائد إلى أن     )) ب - 14. 4(، رقم   ) أ - 14. 4( جدول ملحق رقم     – 1.4
 علـى   الملقـاة  رفع مستوى أداء الجمعيات ويخفف من عبء األعمال          في العمل يؤدي الى   

ات همية توزيع االدوار على اسـس مؤسـساتيه بـين ادار          أ يعكس   القيادية وهذا مؤسستها  
كد الحاجه للفصل بـين المـستويات       ؤالتعاونيات بعيدا عن ترك العمل على اسس فردية وي        

 في الجمعية مع ضرورة مراعاة ان الجهة االدارية ليس بالضرورة قـادرة علـى               اإلدارية
 كما   أن معظم الجمعيات التي لها مشاريع لديها مدير وأحيانا موظفين          وتبين. المشاريعادارة  

والى ذلك تعزى االختالفات     ة اللتزام كل مستوى بدوره وتنفيذه لهذا الدور       يظهر مدى الحاج  
  . االدارات التعاونيةآراءفي 

  
  : تأثير نوع النشاط التي تمارسه الجمعية على محاور الدراسة.6.2.4

  
 في  التعاونية الفلسطينية  الحركةدور  في توجهات االدارات التعاونية تجاه       ةال توجد فروق ذات دالل    

العوامـل  (  مجـال   علـى  اونشاطه الجمعيةبيعة عمل    وتعزيزها تبعا لمتغير ط    فير فرص العمل  تو
يـث تتوافـق االدارات      ح .)توفير فرص العمـل   الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في         

 على  ن هذا يمثل دليال   أاحث   الب رأي تجاه العوامل الداخلية ودورها السلبي وفي        رأيالتعاونية في ال  
  .آرائهم القطاعات التعاونية المختلفة من الوضع الداخلي لها مما عكس نفسه على ةعانام
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اإلنجازات التي حققتها الجمعية،    ( للمجاالت    القيادات التعاونية  آراءة في    وجدت فروق ذات دالل    بينما
قدمـة  ، الخدمات الم  توفير فرص العمل  العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في          

للجمعية من الحكومة، الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية، الخدمات المقدمة للجمعيـة             
من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في المجال، القروض التـي حـصلت عليهـا                

ولتحديد لصالح مـن     .)جمعية التعاونية، الدرجة الكلية   الجمعية التعاونية، المنح التي حصلت عليها ال      
 2.4 ملحق(  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية     LSDكانت الفروق استخدم الباحث اختبار      

، ) 30(، رقم   )29(، رقم   ) 28(، رقم   )27(، رقم   )26(، رقم   )25(، رقم   )24( جدول ملحق رقم     –
  :حيث النتائج كانت كما يلي ))31(رقم 

  
    كانـت  إسكاني حيـث الفـروق      بين زراعي و  : ا الجمعية لتي حققته على مجال االنجازات ا

وبـين إسـكاني    .  كانت لصالح حرفي   حرفي حيث الفروق  وبين إسكاني و  . لصالح زراعي 
أخرى حيث الفـروق كانـت      وبين إسكاني و  . انت لصالح خدماتي  خدماتي حيث الفروق ك   و

اك توجه ايجـابي    وهو ما يظهر انه باستثناء االدارات التعاونية االسكانية هن         .لصالح أخرى 
 االنجازات  بطئ وهذا االختالف يتوافق مع الواقع الذي يشير الى          التعاونيةلمنجزات الحركة   

  .السكان يحتاج الى امكانيات كبيرة االستثمار في قطاع ان كما افي التعاونيات االسكانية
              تـوفير فـرص    وعلى مجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية فـي

خـدماتي  ووبين زراعي   . بين زراعي وإسكاني حيث الفروق كانت لصالح إسكاني       : العمل
وبين إسكاني وحرفي حيث الفـروق كانـت لـصالح          . حيث الفروق كانت لصالح خدماتي    

وبين إسكاني وأخرى   . استهالكي حيث الفروق كانت لصالح إسكاني     ووبين إسكاني   . إسكاني
 االختالف ما بـين ادارات االسـكان واإلدارات         يتضح .حيث الفروق كانت لصالح إسكاني    

 للعوامل الخارجية وفي    أكبر اً سلبي اًاالخرى حيث ترى االدارات في جمعيات االسكان تأثير       
 الباحث ان هذا يتوافق مع الواقع حيث تعاني جمعيات االسكان من صـعوبة التمويـل                رأي

 كما. الممولين بهذا القطاع  وقلة اهتمام   ) ج(وحجمه واجراءات االحتالل خاصة في مناطق       
 بين االدارات الزراعية والخدماتية حيث ترى االدارات الخدماتيـة          راءاآلتظهر فروق في    

 الباحث ان هذا مرتبط بطبيعة عمل جمعيات        رأي وفي   ، للعوامل الخارجية  أكبر اً سلبي اًتأثير
  . قطاع كبير ومؤثرالزراعية تشكل الجمعيات كما ان الخدمات

   بين زراعي و خدماتي حيث الفـروق       : لخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة    وعلى مجال ا
وبـين  . وبين إسكاني و خدماتي حيث الفروق كانت لصالح خدماتي        . كانت لصالح خدماتي  

وبين حرفي واسـتهالكي حيـث      . إسكاني و استهالكي حيث الفروق كانت لصالح إسكاني       
كي حيـث الفـروق كانـت لـصالح         وبين خدماتي و استهال   . الفروق كانت لصالح حرفي   
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بخـالف االدارات    .وبين استهالكي و أخرى حيث الفروق كانت لصالح أخـرى         . خدماتي
التعاونية المختلفة تقلل ادارات الجمعيات االستهالكية من خدمات الحكومـة وفـي الغالـب            

دارات إلى ذلـك    إضافة  إ. ارية وقليل ما تتلقى دعم حكومي     تكون هذه الجمعيات محالت تج    
دارات الزراعة واالسكان وهو    إلجمعيات الخدماتية ترى دور افضل لخدمات الحكومة عن         ا

 خاصة  ما يفسر تراجع الخدمات الحكومية في قطاعي االسكان والزراعة من وجهة نظرهم           
  .ات هذين القطاعين كبيرة ومتنوعةان احتياج

         إسكاني حيث  زراعي و بين  : التعاونيةوعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات
. وق كانت لـصالح حرفـي     حرفي حيث الفر  وبين زراعي و  . كانت لصالح إسكاني  الفروق  

تعتقد اإلدارات فـي الجمعيـات       .خدماتي حيث الفروق كانت لصالح حرفي     وبين حرفي و  
نه أ جمعيات االسكان والحرف      في حين تراه االدارات في     ،قلأن دور االتحادات    أالزراعية  

لف ادارات الحرف عن ادارات الخدمات التي تقلل من دور االتحادات وقـد    كما تخت  ،افضل
 االتحادات من هموم ومشاكل تعكس تقييمـا شخـصيا لـدور            تعانيهما  بترتبط هذه النظرة    

لى تجربة  إن عدد الجمعيات المنتسبة لالتحادات يلعب دورا في ذلك اضافة           أ كما   ،االتحادات
  .كل قطاع مع االتحاد الممثل له

 لى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة            وع
وبـين زراعـي    . كانت لصالح خـدماتي   بين زراعي و خدماتي حيث الفروق       : في المجال 

وق كانـت   وبين إسكاني و أخرى حيـث الفـر       . أخرى حيث الفروق كانت لصالح أخرى     و
وبـين خـدماتي و     . فروق كانت لصالح أخرى   أخرى حيث ال  وبين حرفي و  . لصالح أخرى 

أخرى حيث الفروق كانت    وبين استهالكي و  . ت لصالح خدماتي  استهالكي حيث الفروق كان   
ي أن االدارات التعاونية في الجمعيات خـارج التـصنيف          أيتضح من ذلك     .لصالح أخرى 

 الزراعة  ل حيث تقلل ادارات جمعيات    ا افضل للمنظمات العاملة في المج     اًاالخرى ترى دور  
واالسكان والحرف واالستهالك من هذا الدور كما ترى ادارات جمعيـات الخـدمات دورا              

 وهذا في   ، الجمعيات الزراعية واالستهالكية   رأيايجابيا للمنظمات العاملة في المجال خالفا ل      
، كمـا ان     الباحث ما يشير الى غياب الدور التنموي للمنظمات العاملة فـي المجـال             رأي

  .أكبر هذه المنظمات تكون نة مقطاعات الرئيستوقعات ال
      أخـرى حيـث    بين زراعي و  :  الجمعية التعاونية  وعلى مجال القروض التي حصلت عليها

. خدماتي حيث الفروق كانت لصالح خـدماتي      ني و وبين إسكا . الفروق كانت لصالح أخرى   
خرى حيث  أوبين إسكاني و  . ت لصالح استهالكي  استهالكي حيث الفروق كان   كاني و وبين إس 

يتبين  .أخرى حيث الفروق كانت لصالح أخرى     وبين حرفي و  . وق كانت لصالح أخرى   الفر
 الستخدامات القروض حيـث ال تـرى ذلـك          أكثران الجمعيات المصنفة اخرى تقدر فائدة       
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فـضل  أادارات الزراعة واالسكان والحرف، كما ترى ادارات جمعيـات الخـدمات دورا             
 الباحث ان استخدامات القروض في جمعيات       رأيسكان وب الستخدام القروض من ادارات اال    

وضح من باقي الجمعيات وذلك لصغر مشاريعها كمـا         أالخدمات واالخرى تظهر لها نتائج      
  . بالتجربة وحجم االستثمارراءترتبط اآل

        بين زراعـي و خـدماتي حيـث        : وعلى مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية
.  كانت لصالح خدماتي   وبين إسكاني و خدماتي حيث الفروق     . دماتيالفروق كانت لصالح خ   

استهالكي حيـث   وبين خدماتي و  . انت لصالح خدماتي  خدماتي حيث الفروق ك   وبين حرفي و  
 .وبين خدماتي وأخرى حيث الفروق كانت لصالح خـدماتي        . الفروق كانت لصالح خدماتي   

 حيث ترى دورا الستخدامات المـنح       يتبين من هذه الفوارق انها لصالح االدارات الخدماتية       
 من يتلقى   أكثران جمعيات الخدمات هي     افضل من غيرها من االدارات ويفسر الباحث ذلك         

 ال تظهـر   واإلسكاني اضافة الى حجم كل نشاط فالزراعي        المساعدات نظرا لطبيعة عملها   
  .فيه نتائج المنح بشكل كبر

   وبـين  . لفروق كانت لصالح خـدماتي    بين زراعي و خدماتي حيث ا     : وعلى الدرجة الكلية
وبين إسكاني و خدماتي حيث الفروق      . زراعي و أخرى حيث الفروق كانت لصالح أخرى       

وبـين  . انت لصالح خـدماتي   وبين حرفي و خدماتي حيث الفروق ك      . كانت لصالح خدماتي  
أخـرى حيـث    وبين استهالكي و  . ت لصالح خدماتي  استهالكي حيث الفروق كان   خدماتي و 
دورا رى  تبين الدرجة الكلية ان ادارات التعاونيات الخدماتية ت        .نت لصالح أخرى  الفروق كا 

ملحق (  تميزت الجمعيات الحرفية واالخرى عن الزراعية      افضل من الجمعيات االخرى كما    
يفسر الباحث ذلك بنظرة ايجابية     . )) ب -15.4(رقم  ،)أ - 15.4( جدول ملحق رقم     – 1.4

دماتية والحرفية واالخرى لدور الحركة التعاونية على حساب        من قبل ادارات التعاونيات الخ    
القطاعات الرئيسة االخرى وهي الزراعية واالسكان واالستهالك وهي قطاعـات التعـاون            

 وهو مرتبط بكبر حجم هذه القطاعات وقدم هـذه   والتي يتركز فيها العمل التعاونيالتقليدية  
  .الجمعيات بالنسبة للجمعيات الخدمية

  
  : تأثير عمر الجمعية على محاور الدراسة.7.2.4

  
 فـي تـوفير     لدور الحركة التعاونية الفلسطينية     القيادات التعاونية  آراء في   ال توجد فروق ذات داللة    

العوامـل  (مجـاالت   لل فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل تبعا لمتغير عمر الجمعية التعاونيـة           
الخدمات المقدمة للجمعية   و،  توفير فرص العمل  ية في   الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمع      

الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدوليـة          ومن االتحادات التعاونية،    
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يرى الباحث في توافق وجهات نظر القائمين على الجمعيات          و .)الدرجة الكلية والعاملة في المجال،    
لى استمرار المؤثرات السلبية الخارجية وتواصلها علـى        إعاونية  بغض النظر عن عمر الجمعية الت     

ن خدمات االتحادات التعاونية محدودية دور تلك االتحادات        أالحركة التعاونية، كما يعكس التوافق بش     
ن دور المنظمات العاملة في المجال خاصـة أن         أعبر الزمن، ومن الملفت توافق وجهات النظر بش       

  .رة طويلة تحت شعار دعم التعاونيات يعمل منذ فتاًجزء كبير
  

العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مـساهمة        (للمجاالت   راءاآل في    وجدت فروق ذات داللة   بينما  
اإلنجازات التي حققتها الجمعية، الخدمات المقدمة للجمعيـة مـن          ،  توفير فرص العمل  الجمعية في   

ونية، المنح التـي حـصلت عليهـا الجمعيـة          الحكومة، القروض التي حصلت عليها الجمعية التعا      
 للمقارنات البعدية بـين     LSDولتحديد لصالح من كانت الفروق استخدم الباحث اختبار         ). التعاونية

 ))35(، رقـم    )34(، رقـم    )33(، رقم   )32( جدول ملحق رقم     – 2.4 ملحق(المتوسطات الحسابية   
  : حيث النتائج كانت كما يلي

  
    حيـث  ) 15-10(سنوات و من    10بين أقل من    :  حققتها الجمعية  على مجال االنجازات التي

 سنة حيث   15 من   أكثرسنوات و 10وبين أقل من    . سنوات10 الفروق كانت لصالح أقل من    
 في مساهمة   النشأةترى ادارات التعاونيات حديثة      .سنوات10الفروق كانت لصالح أقل من      

وفـي    ، أكبـر فضل وتساهم بشكل    أنها  أ توفير فرص العمل  نجازات الحركة التعاونية في     إ
ـ ل الجمع ي المتخذة من قبل ادارة التعاون عند تسج       لإلجراءات الباحث ان هذا عائد      رأي ات ي

  . علىأ وايضا فرص حصولها على التمويل حيث تشترط وجود مشروع وجدوى اقتصادية
     سنة حيـث الفـروق      15 من   أكثرسنوات  و  10بين أقل من    : الداخليةعلى مجال العوامل 

 ادارات الجمعيـات    آراءحيث يؤكد هذا االخـتالف فـي         . سنة 15 من   أكثرلصالح  نت  كا
 وهو مـا    النشأة من الجمعيات حديثة     أكبر بشكل    عمراً كبر الجمعيات األ  تأثرالتعاونية على   

يدلل على فعالية االجراءات المتخذة من الجهة الحكومية المشرفة خاصة الرقابية والمتابعـة             
ن التجربة التعاونية لـدى الجمعيـات       أ كما   على الجمعيات الجديدة   ز االجراءات ترك  وهذه

  . نضوجاأكثرالقديمة تكون 
       15 من   أكثرسنوات و   10بين أقل من    : وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة 

 أكبرحيث ترى االدارات الحديثة دورا       .سنوات10سنة حيث الفروق كانت لصالح أقل من        
  . الباحث يتوافق مع الواقع بشكل كبيررأيوهو في لخدمات الحكومة 

        سنوات و مـن    10بين أقل من    : وعلى مجال القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية
 من  أكثر سنة و    15-10وبين من   .  سنة 15-10حيث الفروق كانت لصالح من      ) 10-15(
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تـي تمثـل    يتـضح ان االدارات ال     . سنة 15-10 سنة حيث الفروق كانت لصالح من        15
 سنة ترى ان مؤشرات االستفادة من القروض كبيرة مقارنة بالفئات           15 _10جمعيات بعمر   
الشروط للجهات المقرضة في فترة      وتشديد    ناتج عن الوعي والرقابة     ان هذا  االخرى ويعتقد 

 على القروض والنظـرة      وكذلك التجربة الخاصة للجمعيات ووجود ضمانات حقيقية       السلطة
  .ت على اساس انها مشاريع اقتصادية الى التعاونيا

         10(من  سنوات و 10بين أقل من    : التعاونيةوعلى مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية-
 15 مـن    أكثرسنوات و 10وبين أقل من    .  سنة 15-10حيث الفروق كانت لصالح من      ) 15

 ترى  ركبدارات الجمعيات ذات العمر األ    إ. سنة15 من   أكثرسنة حيث الفروق كانت لصالح      
 تاليمؤشرات مفيدة للمنح وهذا طبيعي حيث تقلصت المنح المقدمة في السنوات االخيرة وبال            

ن المنح المقدمـة للجمعيـات      أكانت االستفادة منها لدى الجمعيات صغيرة العمر قليلة كما          
الحديثة في الغالب تتركز في بناء القدرات والتدريب بينما كانت عينية وماليـة للجمعيـات               

 . العمركبيرة

   وذلـك فـي مجـال       كبرالفروق واضحة لصالح الجمعيات ذات العمر األ       وبشكل عام فان 
وذلك عائد إلى أن هذه العوامل تحتاج إلى خبرة، كما أن عمليـة تقـديم               . القروض، والمنح 

ووجد أن الجمعيـات ذات العمـر       . القروض تحتاج لضمانات كثيرة من بينها عمر الجمعية       
 من مثيالتها، وهـذا يظهـر       أكثرلى خدمات مقدمة من الحكومة      االقل واالحدث حصلت ع   

 كمـا . اسـتمراريته مدى اهتمام السلطة الفلسطينية بالعمل التعاوني ودعمه والمحافظة على          
 عائد لإلجراءات الجديـدة     وذلك. أكبرقل كانت انجازاتها     األ  أن الجمعيات ذات العمر    تبين

سهم وإعداد الجدوى وتشديد الرقابـة والتـدريب        المتعلقة بتسجيل الجمعيات ومنها تسديد األ     
 .))16.4( جدول ملحق رقم – 1.4ملحق ( والتأهيل للجمعيات الحديثة

  
  : تأثير مكان عمل الجمعية على محاور الدراسة.8.2.4

  
 لدور الحركة التعاونية في توفير فرص العمل         االدارات التعاونية  ال توجد فروق ذات داللة في آراء      

القروض التـي حـصلت عليهـا        ( وعلى مجاالت  الغربيةبعا لمتغير المنطقة من الضفة      وتعزيزها ت 
حيث ال تختلف نظرة االدارات التعاونية لمؤشرات االستفادة من          .)الجمعية التعاونية، الدرجة الكلية   

 ودورها في تعزيز    ، القروض كالقروض بسبب المنطقة الجغرافية وهذا يدلل على محدودية فائدة تل         
 لدور الحركة التعاونية في توفير فرص       راءاآل في    هناك فروق ذات داللة    بينما كان  . التعاوني العمل

اإلنجازات التي حققتها الجمعيـة،     (لمجاالت  ا العمل وتعزيزها تبعا لمتغير المنطقة من الضفة وعلى       
لخارجيـة  العوامل ا ،  توفير فرص العمل  العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في          



 79

، الخـدمات المقدمـة للجمعيـة مـن         توفير فرص العمل  التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في        
الحكومة، الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية، الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات            

 .)معية التعاونيـة  المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في المجال، المنح التي حصلت عليها الج           
 للمقارنات البعدية بين المتوسـطات      LSDولتحديد لصالح من كانت الفروق استخدم الباحث اختبار         

، ) 40(، رقـم    )39(، رقم   )38(، رقم   )37(، رقم   )36( جدول ملحق رقم     – 2.4 ملحق(الحسابية  
  :حيث النتائج كانت كما يلي ))41(رقم 

  
     محافظات الجنوب حيث   بين محافظات الشمال و   : معيةا الج على مجال االنجازات التي حققته

محافظات الوسط حيـث    وبين محافظات الجنوب و   . ت الشمال الفروق كانت لصالح محافظا   
ن أترى االدارات التعاونية في الـشمال والوسـط          .الفروق كانت لصالح محافظات الوسط    

ـ  كبـر أ بشكل   توفير فرص العمل  انجازات الحركة التعاونية تسهم في دورها ب        ادارات  ن م
 منـاطق   ملموسـة فـي    الباحث الى وجود انجازات      رأيتعاونيات الجنوب ويعود هذا في      

 والطبيعـة   ،في الوسط خاصـة   المنفذة  ثر في ذلك جمعيات االسكان      قد أ و ،الشمال والوسط 
  . وعدد الجمعيات،الزراعية في الشمال

  توفير فرص العمل  عية في   التي تؤثر سلبا على مساهمة الجم      الداخلية   العوامل وعلى مجال :
.  الجـوب  محافظات الجنوب حيث الفروق كانت لصالح محافظـات       بين محافظات الشمال و   

 . الوسـط  محافظات الوسط حيث الفروق كانت لصالح محافظـات       وبين محافظات الشمال و   
 للعوامل الداخلية وتقلـل     أكبرفي الوسط والجنوب دورا سلبيا      التعاونيات  حيث ترى ادارات    

 ن تنظيما وقربا م   أكثران تعاونيات الشمال     ادارات تعاونيات الشمال ويعتقد الباحث       من ذلك 
 وكذلك تركز الجمعيات في الـشمال خاصـة   ي والى هذا يعود سبب االختالف ن التعاو لفكرا

  .الزراعية
           تـوفير فـرص     الجمعية فـي  وعلى مجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة

ت الشمال ومحافظات الجنوب حيث الفروق كانت لـصالح محافظـات           بين محافظا  :العمل
 لصالح محافظـات    كانتوبين محافظات الشمال ومحافظات الوسط حيث الفروق        ، و الشمال
وبين محافظات الوسط ومحافظة القدس حيث الفروق كانـت لـصالح محافظـة             ، و الشمال
عوامـل الخارجيـة مـن       لل أكبـر حيث ترى ادارات تعاونيات الشمال دورا سلبيا         .القدس

 االسرائيلية في الشمال والقـدس      باإلجراءاتاالدارات التعاونية االخرى ويفسر الباحث ذلك       
  .أكثر الدعم الخارجي االعتماد علىلى إضافة إ
      محافظـات  بين محافظـات الـشمال و     : ن الحكومة وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية م

وبين محافظات الشمال ومحافظـات     . لشمالالجنوب حيث الفروق كانت لصالح محافظات ا      
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محافظـة  وبين محافظـات الوسـط و     . ات الشمال الوسط حيث الفروق كانت لصالح محافظ     
 هـذا االخـتالف     ن الباحـث ا   رأي وفي   .القدس حيث الفروق كانت لصالح محافظة القدس      

ام كما يظهر االهتم   ،ت الشمال على حساب الوسط والجنوب     الحكومة بتعاونيا  يعكس اهتمام 
 وطبيعة العمل الزراعي    في االوساط التعاونية   سائد انطباع وهوبالقدس على حساب الوسط     

  .في الشمال
         بـين محافظـات الـشمال      : التعاونيةوعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات

وبين محافظات الـشمال و    . محافظات الوسط حيث الفروق كانت لصالح محافظات الوسط       و
وبـين محافظـات الجنـوب      . ظة القـدس  س حيث الفروق كانت لصالح محاف     محافظة القد 

  مقـرات  ويفسر ذلك بتركـز    .محافظة القدس حيث الفروق كانت لصالح محافظة القدس       و
  . في مناطق الوسط والقدسوانشطتهااالتحادات 

             وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة
ت محافظات الجنوب حيث الفروق كانت لصالح محافظا      بين محافظات الشمال و   : في المجال 
ظـات  محافظات الوسط حيث الفروق كانت لصالح محاف      وبين محافظات الشمال و   . الجنوب
 .محافظة القدس حيث الفروق كانت لصالح محافظة القدس       و وبين محافظات الشمال  . الوسط

  العاملة فـي المجـال     المنظمات محدودية خدمات لشمال   ترى ادارات التعاونيات في ا     يثح
 باهتمـام تلـك       ذلـك   تعاونيات الوسط والقدس والجنوب ويفـسر الباحـث        داراتإلخالفا  

  . وهو انطباع سائد في الوسط التعاونيأكبرالمنظمات بالوسط والقدس والجنوب بشكل 
         محافظات ظات الشمال و  بين محاف : التعاونيةوعلى مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية

ـ  الجهات المقدمة  ان تركز  .الوسط حيث الفروق كانت لصالح محافظات الوسط       ح فـي   نللم
 ن االدارات التعاونية في الوسط لدور مؤشرات االستفادة م        نيفسر النظرة االيجابية م    الوسط

 علـى    والوسـط  الفروق لصالح محافظات الـشمال    ن  أتبين   .توفير فرص العمل  المنح في   
، وذلك عائد إلى أن محافظـات الـشمال         االنجازاتظات الجنوب وذلك على مجاالت      محاف

تعتبر ناشطة جدا في مجال العمل التعاوني وتضم العديد من الجمعيات الفاعلـة كمـا هـو                 
 علـى مجـال      ومحافظات الشمال  وكانت لصالح القدس  . موضح في جدول مجتمع الدراسة    

إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل جاهدة على تعزيز        وذلك عائد    الخدمات المقدمة من الحكومة   
صمود القدس في مواجهة عمليات التهويد الصهيونية والتصدي للهجمة الموجهة من قبـل             

، لذلك فإن السلطة ومن خالل توجه عام تسعى إلى توفير الخدمات والمـساعدات              اللاالحت
ما تشير الى ضعف ما يقدم      ك ،والمنح، وتوجيه المساهمات الدولية نحو تعزيز صمود القدس       

 اهتمام االتحادات ومنظمات المجتمع المدني بجمعيـات الوسـط          وظهر. الجنوبلجمعيات  
 - 17.4( جدول ملحق رقم     – 1.4ملحق  (والقدس والجنوب حيث تركزت المنح في الوسط        
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 الباحث ان هذا مرتبط بمكان عمل تلك المؤسسات والـذي           رأيوفي   .)) ب -17.4(،رقم  )أ
 قيام السلطة بتوزيع أراضي خاصـة لجمعيـات         وكذلك. والقدسلغالب في الوسط    هو في ا  

  .كان حيث يتركز الموظفين في الوسطاإلس
  

  : تأثير نطاق عمل الجمعية على محاور الدراسة.9.2.4
  

 لدور الحركة التعاونية في توفير فرص العمل         االدارات التعاونية  آراء في   داللةال توجد فروق ذات     
اإلنجـازات التـي حققتهـا    ( للمجـاالت  ي سوق العمل تبعا لمتغير نطاق عمل الجمعية     وتعزيزها ف 

، الخـدمات   توفير فرص العمل  الجمعية، العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في           
الدرجـة  القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونيـة،        المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية،      

 فـي   التعاونيـة  عدم االختالف على هذه المجاالت بانحصار عمل الجمعيات          ويفسر الباحث  .)الكلية
  .نطاقها ومشروعها

  
العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة       (للمجاالت   راءاآل في   داللةبينما وجدت فروق ذات     

ات المقدمة للجمعيـة    الخدم، الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة،       توفير فرص العمل  الجمعية في   
المنح التي حصلت عليها الجمعية     من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في المجال،          

 للمقارنات البعدية بـين     LSDولتحديد لصالح من كانت الفروق استخدم الباحث اختبار         ). التعاونية
 ))45(، رقـم    )44(، رقـم    )43(، رقم   )42( جدول ملحق رقم     – 2.4 ملحق(المتوسطات الحسابية   

  :حيث النتائج كانت كما يلي
  

             توفير فرص العمل  على مجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في :
مخيم حيث الفروق كانـت     ووبين مدينة   . قرية حيث الفروق كانت لصالح مدينة     وبين مدينة   

 مـن القـرى     أكثرالمدن بشكل سلبي     في   التعاوني العمل   تأثرما يظهر    وهو .لصالح مدينة 
 واالسعار ودرجـة االعتماديـة علـى        باألسواق ما ربط  طبيعي اذا    وهو وضع والمخيمات  

  .الخارج
       بين مدينة ومخيم حيث الفروق كانـت       . وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة

ات التعاونيـات   ادارتقلل   .وبين قرية ومخيم حيث الفروق كانت لصالح قرية       . لصالح مدينة 
يفسر االهتمام الحكومي بالريف والمدن فـي        خدمات الحكومة وهو  من دور   في المخيمات   

واهتماماتها حيـث قلـة عـدد       العمل التعاوني وربما يعود ذلك الى طبيعة عمل الجمعيات          
  .جمعيات االسكان والزراعة في المخيمات
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          المدني المحلية والدولية العاملة    وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع
وبين مدينة ومخـيم حيـث      . بين مدينة وقرية حيث الفروق كانت لصالح مدينة       : في المجال 

 ادارات .وبين قرية ومخيم حيث الفروق كانت لـصالح مخـيم         . الفروق كانت لصالح مخيم   
 المجـال    العاملة في  المنظماتالجمعيات التعاونية في المخيمات ترى دور ايجابي لخدمات         

 والتـي   وهو امر طبيعي حيث تلمس جمعيات التعاون في المخيمات خدمات هذه المنظمات           
  . مساعدات اجتماعية واغاثيةما تكونغالبا 

        بين مدينة و قرية حيث الفـروق       : وعلى مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية
 رأي من غيرها فـي      كثرأحيث تحصل الجمعيات في المدن على منح        .  مدينة كانت لصالح 

عـضاء  يضا ثقافـة األ   أ وتؤثر   الباحث نظرا لقربها من مراكز تواجد الجهات المقدمة للمنح        
 أن دور الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها فـي             يتبين .ووعيهم

 لدى الجمعيات في توفير فرص عمـل هـي الجمعيـات            أكبرسوق العمل الفلسطيني كان     
 – 1.4ملحـق   ( مة في مدينة، يليها المقامة في المخيم، واخيرا تلك المقامة في القـرى            المقا

، وذلك عائد إلى أن الجمعيات المقامة في المدن تلقى اهتمامـا             ))18.4(جدول ملحق رقم    
ن هناك اهتمام مـن قبـل العديـد مـن           ألى  إضافة  إاوسع من قبل المجتمع والمؤسسات،      

 ويعكس ذلك تراجـع     علها تحتل اولوية في توفير فرص العمل      المؤسسات بالمخيمات مما يج   
من القريـة    وكذلك زيادة الهجرة     ةن معظمها زراعي  أ خاصة   الريفيةاالهتمام في الجمعيات    
  .والمخيم نحو المدينة

  
   تأثير حجم الجمعية على محاور الدراسة10.2.4

  
 في توفير فرص العمل     التعاونيةركة  لدور الح دارات التعاونية    اإل آراء في   ال توجد فروق ذات داللة    

اإلنجازات التي حققتها الجمعية، العوامل      (عدد االعضاء وذلك على المجاالت     وتعزيزها تبعا لمتغير  
، العوامل الخارجية التي تؤثر     توفير فرص العمل  الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في         

، الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع       توفير فرص العمل  سلبا على مساهمة الجمعية في      
  .) ، الدرجة الكليةالمدني المحلية والدولية العاملة في المجال

  
حجم الجمعيـة فـي نظرتهـا للمـؤثرات الداخليـة            غض الظر عن  ب ال تختلف االدارات التعاونية   

ـ     المنظمات العاملة في المجال ويف     نجازات والخدمات المقدمة م   نوالخارجية واال   كسر الباحـث ذل
للمجـاالت   راءاآل فـي    بينما وجدت فـروق    .بصغر الجمعات التعاونية الفلسطينية من حيث الحجم      

 ، للجمعيـة مـن االتحـادات التعاونيـة         الخدمات المقدمة  الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة،    (
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). تعاونيـة ، المنح التي حـصلت عليهـا الجمعيـة ال     القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية     
 للمقارنات البعدية بين المتوسـطات      LSDولتحديد لصالح من كانت الفروق استخدم الباحث اختبار         

  :النتائج كانت كما يليكانت حيث  ))58(، )57(، )56(، )55 جدول ملحق – 2.4 ملحق(الحسابية 
  

         مـن   أكثـر ( و  )  عضو 200-100من  (مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة بين 
القـائمين علـى    ى  يـر  ). عضو 200-100من  ( حيث الفروق كانت لصالح     ) عضو200

 وتسهم فـي دور ايجـابي للحركـة         أكبرالجمعيات ذات الحجم الوسط ان خدمات الحكومة        
 مرتبط بما تقدمـه الحكومـة       رأيهذا ال ن  أ ويعتقد الباحث    توفير فرص العمل  في   التعاونية

  .ا الحجم وعدد التعاونيات من هذلهذه التعاونيات
        و )  عضو   100اقل من   (بين   وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية

مـن  ( بين   ). عضو   200 من   أكثر( حيث الفروق كانت لصالح     )  عضو   200 من   أكثر( 
 200 مـن    أكثـر (حيث الفوق كانت لصالح     )  عضو 200 من   أكثر( و)  عضو 100-200
 التي   بالجمعيات الكبيرة    التعاونيةالف الى اهتمام االتحادات      هذا االخت  يفسر الباحث  ).عضو

  .هي في الغالب اعضاء في االتحادات
          و )  عضو 100اقل من   (بين  . وعلى مجال القروض التي حصلت عليها الجمعيات التعاونية

مـن  (بين   ). عضو 200-100من  ( حيث الفروق كانت لصالح     )  عضو   200-100من  (
-100مـن   ( حيث الفروق كانت لصالح     )  عضو 200 من   ثرأك( و  )  عضو   100-200
 مـن   د تستفي ن حجم الجمعية الوسط من حيث عدد االعضاء       ألباحث   ا ويعتقد ). عضو 200

  .والسيطرةن لذلك عالقة بالتنظيم والرقابة أ وتلمس اثرها ويبدو أكثرالقروض 
        من (و  )  عضو 100اقل من   (بين  .  التعاونية   الجمعيةوعلى مجال المنح التي حصلت عليها

يرى الباحث ان    ). عضو 200-100من  ( حيث الفروق كانت لصالح     )  عضو   100-200
 أن  يتـضح  . هذا الحجم نموذجي ومسيطر عليه وقادر على التواصل واالستفادة من المنح          

دور الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزهـا فـي سـوق العمـل                
  نجاحا أكثر عضو تعتبر    200-100 التي تستوعب من      الجمعيات  لدى أكبرالفلسطيني كان   

وربما يكون السبب في ان هذا العدد يمثل نمـوذج          ،   ))19.4( جدول ملحق    – 1.4ملحق  (
  .والتواصل بين الهيئات يمكن قبوله حيث انه يمثل حجم وسطي للجمعيات يمكن من المتابعة

  
  ربحية على محاور الدراسة تأثير نتائج أنشطة الجمعيات من حيث ال.11.2.4

  
  لدور الحركة التعاونية في توفير فرص العمل  التعاونية القيادات آراء ي فال توجد فروق ذات داللة 
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العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا علـى        (لى المجاالت ع ةوتعزيزها تبعا لمتغير نتيجة انشطة الجمعي     
دمة للجمعية من الحكومة، الخدمات المقدمـة       الخدمات المق ،  توفير فرص العمل  مساهمة الجمعية في    

للجمعية من االتحادات التعاونية، الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المـدني المحليـة              
  .)والدولية العاملة في المجال، القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية، الدرجة الكلية

  
ات همية نتائج انشطة الجمعي   أالى  على المجاالت المذكورة     االدارات التعاونية    ن هذا التوافق بي   شيري

  .تكلفة تؤدي الى عدم االكتراث والسلبية في التقييملتغطية احيث يرى الباحث ان الخسارة و
  

الخارجيـة  اإلنجازات التي حققتها الجمعية، العوامل      (لمجاالت  بينما وجدت فروق ذات داللة على ا      
، المنح التي حصلت عليهـا الجمعيـة        توفير فرص العمل  عية في   التي تؤثر سلبا على مساهمة الجم     

 للمقارنات البعدية بـين     LSDولتحديد لصالح من كانت الفروق استخدم الباحث اختبار         ). التعاونية
 ))62(، رقـم    )61(، رقـم    )60(، رقم   )59( جدول ملحق رقم     – 2.4 ملحق(المتوسطات الحسابية   

  :حيث النتائج كانت كما يلي
  

  بين تحقق أرباح و تحقق خسائر حيث الفـروق    : ال االنجازات التي حققتها الجمعية    على مج
وبين تحقق أرباح و تغطي كلفتها حيـث الفـروق كانـت لتحقيـق              . كانت لتحقيق األرباح  

 انهـا تنجـز     لألربـاح وضع منطقي حيث ترى االدارات التعاونية المحققة         وهو .األرباح
  .توفير فرص العمل وتساهم في دور الحركة التعاونية في

              تـوفير فـرص    وعلى مجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية فـي
وبين تحقـق   . حقيق الخسائر بين تحقق أرباح و تحقق خسائر حيث الفروق كانت لت         : العمل

يفسر الباحث هذا االختالف الى      .تغطي كلفتها حيث الفروق كانت لتحقيق الخسائر      خسائر و 
  .عيات التي تخسر تلقي بالالئمة على الظروف والعوامل الخارجيةن الجمأ
        بين تحقق أرباح وتغطـي كلفتهـا       : وعلى مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية

وبين تحقق الخسائر وتغطي كلفتها حيث الفروق كانـت         . حيث الفروق كانت لتغطي كلفتها    
 بما ت تبذل جهودا كبيرة  للخروج من وضعها       ن هذه الجمعيا  أ يعتقد الباحث    .لتغطي كلفتها 

هميـة  أ يفي ذلك البحث عن المنح والمساعدات خوفا من االنزالق في الخسارة ولهذا تعط            
 .للمنح ودورها

      نجازات لصالح الجمعيات التي تحقق ارباح، وذلك عائد إلى         وقد برزت الفروق في مجال اإل
 تحقق اهدافها كمـا هـو       ألنهارتفعة وذلك   أن الجمعيات التي تحقق أرباح تكون انجازاتها م       

ن ترى دور ومـساهمة للحركـة       أ الطبيعي   نن الجمعيات التي تربح م    أحيث  . مخطط لها 
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 جدول ملحـق    – 1.4ملحق  (  وتعزيزها في السوق المحلية    توفير فرص العمل  التعاونية في   
  .))20.4( رقم 

  
  :الية على محاور الدراسة تأثير قيمة الموجودات في الجمعيات حسب آخر سنة م.12.2.4

  
 لدور الحركة التعاونية في توفير فرص العمل         القيادات التعاونية  آراء في   ال توجد فروق ذات داللة    

اإلنجازات التي حققتهـا    ( للمجاالت   في سوق العمل تبعا لمتغير موجودات اخر سنة ماليه        وتعزيزها  
، تـوفير فـرص العمـل      الجمعية فـي     العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة      والجمعية،  

الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدوليـة العاملـة فـي المجـال،                و
  .)القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونيةو
  

ال تتأثر كل من االنجازات والعوامل الخارجية المؤثرة وخدمات المنظمات العاملـة فـي المجـال                
 الباحث يعود   رأي تجاهها من قبل ادارات الجمعيات أيا كانت موجوداتها وهو في            رأيوالقروض بال 

 هناك فروق ذات داللـة لـدور        بينما كانت . بشكل عام الى صغر حجم الموجودات في التعاونيات         
توفير فرص  العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في          ( للمجاالت   الحركة التعاونية 

 الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة، الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونيـة،             ،العمل
ولتحديد لصالح مـن كانـت الفـروق        ). جمعية التعاونية، الدرجة الكلية   المنح التي حصلت عليها ال    

 جـدول   – 2.4 ملحـق (  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية     LSDاستخدم الباحث اختبار    
  : حيث النتائج كانت كما يلي))67(، رقم )66(، رقم )65(، رقم )64(، رقم )63(حق رقم مل
  

             توفير فرص العمـل   على مجال العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في :
).  ألف فأقـل   20(ألف حيث الفروق كانت لصالح      ) 100-51(و  )  ألف دينار فأقل   20(بين  

 ألـف   20(حيث الفروق كانـت لـصالح       ) أكثر ألف ف  100(و  ) أقل ألف دينار ف   20(وبين  
 الداخلية  بالعوامل اتأثرقل   التعاونيات االقل موجودات هي األ     داراتإ يرى الباحث ان     ).فأقل

 ذات الموجـودات    لـإلدارات لى صغر الجمعية من حيث الموجودات والعكس        إويعود هذا   
  .كبراأل

      51(و  )  ألف دينـار فأقـل     20(بين  :  الحكومة وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من-
و )  ألـف دينـار فأقـل      20(وبين  ).  ألف فأقل  20(ألف حيث الفروق كانت لصالح      ) 100

و )  ألـف  50-21(وبـين   ).  ألف فأقل  20(حيث الفروق كانت لصالح     ) أكثر ألف ف  100(
 100(و  )  ألف 50-21(وبين  ).  ألف 50-21(ألف حيث الفروق كانت لصالح      ) 51-100(
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يفسر هذا االخـتالف نظـرة       ). ألف 50-21(ألف حيث الفروق كانت لصالح      ) أكثرألف ف 
 الجمعيات ذات حجـم الموجـودات       نألى  إ كبردارات التعاونية ذات حجم الموجودات األ     اإل

المتوسطة والقليلة هي التي تحصل على خدمات حكومية بشكل افضل ويعتقد الباحث صحة             
 ذات حجم الموجودات الكبيرة بشكل       بالجمعيات   ماما كبيرا    اهت الحكومةتولي   ال   ذلك حيث   

  . وكادرهاإلمكانياتها نظرا عام
         و )  ألف دينار فأقل   20(بين  : التعاونيةوعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات

)  ألف دينار فأقل   20(وبين  . ألف) 100-51(ألف حيث الفروق كانت لصالح      ) 51-100(
و )  ألف 50-21(وبين  ). أكثر ألف ف  100(حيث الفروق كانت لصالح     ) ثرأك ألف ف  100(و  
و )  ألـف  50-21(وبـين   ).  ألف 100-51(ألف حيث الفروق كانت لصالح      ) 51-100(
 ادارات  آراء تقـوم      ).أكثر ألف ف  100(ألف حيث الفروق كانت لصالح      ) أكثر ألف ف  100(

 الباحث  رأيم خدمات بشكل ايجابي وفي      التعاونيات الكبيرة على ان االتحادات التعاونية تقد      
 والتي  كبرات ذات الموجودات األ   يان هذه التوجهات تقوم فعال على اهتمام االتحادات بالجمع        

  .هي في الغالب اعضاء في االتحادات وقد يكون لهذه الجمعيات مناصب فيها
        51(و  ) أقل ألف دينار ف   20(بين  : وعلى مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية-

و )  ألف دينـار فأقـل     20(وبين  . ألف) 100-51(ألف حيث الفروق كانت لصالح      ) 100
و )  ألـف  50-21(وبين  ). أكثر ألف ف  100(حيث الفروق كانت لصالح     ) أكثر ألف ف  100(
 كبرتقدم المنح للجمعيات األ    ). ألف 100-51(ألف حيث الفروق كانت لصالح      ) 51-100(

 الكبيرة من حيث الموجودات وترى فيها ذات دور فـي تعزيـز             وعلى هذا تستند الجمعيات   
 والعمل مـن     الوصول اليها  ن جمعيات معروفة ويمك   ذههن  العمل التعاوني ويعتقد الباحث ا    

  .كما تبحث الجهات المانحة عن الجمعيات التي لديها قصص نجاح خاللها
   يث الفـروق كانـت     ألف ح ) 100-51(و  )  ألف دينار فأقل   20(بين  : وعلى الدرجة الكلية

حيـث الفـروق    ) أكثر ألف ف  100(و  )  ألف دينار فأقل   20(وبين  . ألف) 100-51(لصالح  
يتضح أن دور الحركة التعاونية الفلسطينية فـي تـوفير          ). أكثر ألف ف  100(كانت لصالح   

 لـدى الجمعيـات التـي بهـا         أكبرفرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني كان         
 لها دور في توفير فرص العمل وتعزيزها في سـوق           أكثرف دينار ف   ال 100-51موجودات  

  ،) أ- 21. 4( جدول ملحق رقم – 1.4ملحق ( العمل الفلسطيني
   وذلك عائد إلى أن هذه الجمعيات قادرة على المحافظة على توازنهـا             )) ب - 21. 4(رقم ،

كنه مؤشر علـى    لمما يؤدي إلى حفاظها على حجم الخدمات المقدمة رغم انها ليست كبيرة             
  . وطبيعة مشاريعهاتطورها المتزن 
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  : تأثير عدد المتطوعين في الجمعيات على محاور الدراسة.13.2.4
  

 لدور الحركة التعاونية في توفير فرص العمل         االدارات التعاونية  آراء في   ال توجد فروق ذات داللة    
ية التي تؤثر سلبا علـى مـساهمة        العوامل الداخل ( للمجاالت   عدد المتطوعين  وتعزيزها تبعا لمتغير  

، الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية، القروض التـي          توفير فرص العمل  الجمعية في   
لـم    .)حصلت عليها الجمعية التعاونية، المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية، الدرجة الكلية           

العوامل الداخلية المؤثرة سلبا وخدمات االتحـادات       ختلف تجاه   ية وبالتالي لم ت   ناالدارات التعاو  تتأثر
ن أ خاصة    عامل التطوع على المجاالت المذكورة     تأثيروالقروض والمنح وهذا يدلل على محدودية       

  .دارات التعاونية تطوعيعمل اإل
  

اإلنجازات التي حققتها الجمعية، العوامل الخارجية التـي        (للمجاالت   بينما وجدت فروق ذات داللة    
، الخدمات المقدمة للجمعية مـن الحكومـة،   توفير فرص العمل  سلبا على مساهمة الجمعية في       تؤثر

ولتحديد ). الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في المجال           
ـ      LSDلصالح من كانت الفروق استخدم الباحث اختبار         سابية  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الح

حيث النتائج كانت كمـا     )) 54(، رقم   )53(، رقم   )52(، رقم   )51( جدول ملحق رقم     – 2.4ملحق  (
  :يلي
  

      15-10مـن   (و  )  متطوعين 10أقل من   (بين  : على مجال االنجازات التي حققتها الجمعية 
و )  متطوع 15-10من  (وبين  ).  متطوع 15-10من  (حيث الفروق كانت لصالح     ) متطوع

يرى الباحث االثـر     ). متطوع 15-10من  (حيث الفروق كانت لصالح     ) رأكث متطوع ف  15(
 االدارات التـي    رأيجان وهذا ما يفسر     ل االدارة وال  عضاءأ عدد   يجابي للتطوع في حدود   اإل

  . بعدد وسطمتطوعينيوجد في جمعياتها 
              تـوفير فـرص    وعلى مجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية فـي

حيث الفروق كانت لـصالح     )  متطوع 15-10من  (و  )  متطوعين 10أقل من   ( بين   :العمل
حيث الفروق  ) أكثر متطوع ف  15(و  )  متطوع 15-10من  (وبين  ).  متطوعين 10أقل من   (

االدارات التي ليس في جمعياتها متطوعين كفاية وتلـك          ).أكثر متطوع ف  15(كانت لصالح   
 الباحـث  رأي وفي أكبرل الخارجية بشكل سلبي      للعوام تأثيرالتي لديها متطوعين كثر ترى      

ن ال يشكل التطوع ذاته عـبء       أان النقص والزيادة في التطوع لها سلبيات كبيرة واالفضل          
   .ن التطوع ليس وظيفةأ خاصة و زيادتهأعلى التعاونيات سواء بنقصه 
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       15(و  )  متطـوعين  10أقل من   (بين  : وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة 
 15-10مـن   (وبـين   ).  متطوعين 10أقل من   (حيث الفروق كانت لصالح     ) أكثرمتطوع ف 
 ال  ). متطـوع  15-10مـن   (حيث الفروق كانت لـصالح      ) أكثر متطوع ف  15(و  ) متطوع

 اداراتها  رأي كبيرة بخدمات حكومية كافية في       بأعداد نتحظى الجمعيات التي لديها متطوعي    
 وعدم فهم للدور الحكومي      من قبل المراقبين   تطوع والعمل ويفسر الباحث هذا بالخلط بين ال     

  .االرشادي والرقابي والمتابعة
             وعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة

حيـث الفـروق كانـت      )  متطوع 15-10من  (و  )  متطوعين 10أقل من   (بين  : في المجال 
حيـث  ) أكثر متطوع ف  15(و  )  متطوعين 10أقل من   (وبين  ).  متطوع 15-10من  (لصالح  

 متطـوع   15(و  )  متطـوع  15-10من  (وبين  ). أكثر متطوع ف  15(الفروق كانت لصالح    
تجاه االيجـابي   يفسر الباحث هذا اال    ).أكثر متطوع ف  15(حيث الفروق كانت لصالح     ) أكثرف

 المنظمات  ن الذي تولية العديد م     باالهتمام أكثرلدى االدارات الممثلة لجمعيات بها متطوعين       
 .ثر االيجابي المباشر على االعـضاء خاصـة الخـدمات          واأل العاملة في المجال بالتطوع   

يتضح أن دور الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها فـي سـوق               و
ـ   15-10 لدى الجمعيات التي بها عدد متطوعين        أكبرالعمل الفلسطيني كان     ث  متطوع حي

 – 1.4ملحـق   ( كان لها دور في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني           
، وذلك عائد إلى أن توفر ثقافة التطوع مـن قبـل الجمعيـة               ))22. 4(جدول ملحق رقم    

دراتها ويساعد في تحقيق أهدافها ويؤكـد علـى اهميـة        قفرادها يعمل على تقوية وتنمية      أو
ى الجمعية ان كانـت االعـداد        عل ءعقولة بحيث ال تصبح عبْ    التطوع ولكن في الحدود الم    

  .وأن طبيعة مشاريع هذه الجمعيات ال تحتاج إلى أعداد كبيرة كبيرة، 
  

  : تأثير عدد العاملين بأجر في الجمعيات على محاور الدراسة.14.2.4
  

توفير فرص العمل    ي لدور الحركة التعاونية ف     االدارات التعاونية  آراء ي ف ال توجد فروق ذات داللة    
اإلنجـازات التـي   ( للمجاالت وتعزيزها في سوق العمل على متغير عدد العاملين في الجمعية باجر 

، توفير فـرص العمـل    حققتها الجمعية، العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في            
 الباحث  رأيفي   و .)ملتوفير فرص الع  العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في          

 بشان االنجازات والعوامل المؤثرة سلبا علـى الجمعيـات          رأيالان توافق االدارات التعاونية على      
ودورها والذي لم تؤثر فيه عدد العمالة يتوافق مع القول انجازات تعاونية كبيرة وتحديات داخليـة                

  .أكبروخارجية 
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 المقدمة للجمعية من الحكومة، الخدمات المقدمة       الخدمات(للمجاالت  بينما وجدت فروق ذات داللة       
للجمعية من االتحادات التعاونية، الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المـدني المحليـة              

المنح التـي حـصلت     والدولية العاملة في المجال، القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية،           
 ولتحديد لصالح من كانت الفروق استخدم الباحث اختبـار          .)يةالدرجة الكل عليها الجمعية التعاونية،    

LSD       رقـم   )46( جدول ملحق رقـم      – 2.4ملحق  ( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ،
  :حيث النتائج كانت كما يلي ))50(، رقم )49(، رقم )48(، رقم )47(
  

       موظف  11(و  )  موظفين 5أقل من   (بين  : على مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة 
 االدارات التعاونيـة التـي تمثـل        ). موظفين 5أقل من   (حيث الفروق كانت لصالح     ) أكثرف

 الباحـث   رأييجابا دور الحكومة وخدماتها وفي      إ ترى   10جمعيات بها عدد عمالة اقل من       
 وذات   للجمعيـات قليلـة العمالـة      أكبـر يتوافق هذا مع الواقع حيث تقدم الحكومة خدمات         

  .الصغيرةشاريع الم
         و )  موظفين 5أقل من   (بين   :التعاونيةوعلى مجال الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات

 5أقل مـن    (وبين  ).  موظفين 10-5من  (حيث الفروق كانت لصالح     )  موظفين 10-5من  (
ـ   11(حيث الفروق كانت لصالح     ) أكثر موظف ف  11(و  ) موظفين يفـسر   ).أكثر موظف ف

 رأيوفـي    هـذا االخـتالف      بالجمعيات الناجحة والمشغلة لعمالة كبيرة      اهتمام االتحادات   
 ورغبـة   الباحث يرتبط ذلك بعدم توازن االتحادات وانحرافها في اتجاهات غيـر تعاونيـة            

  الجمعيات الكبيرة في االنتساب لالتحادات والسيطرة عليها
 و )  مـوظفين  5 أقل مـن  (بين   :على مجال الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني       و

 10-5مـن   (بـين   و ).أكثر موظف ف  11(حيث الفروق كانت لصالح     ) أكثر موظف ف  11(
ـ  11(حيث الفروق كانت لصالح ) أكثر موظف ف  11(و  ) موظفين  وهـذا  ).أكثر موظـف ف

به ادارات الجمعيـات      لتقديم الدعم بالتشغيل وهو ما تشعر      المنظماتمرتبط بشروط بعض    
 والبرامج الموجهـة    والطارئستفادة من برامج التشغيل المؤقت       ا كثر وهي األ  كثيفة العمالة 

   عن العملللعاطلين
  5أقـل مـن     (بـين   : التي حصلت عليها الجمعية التعاونية      والمنح  القروض يوعلى مجال 

وبـين  ).  موظفين 10-5من  (حيث الفروق كانت لصالح     )  موظفين 10-5من  (و  ) موظفين
 موظـف  11(حيث الفـروق كانـت لـصالح    ) أكثر موظف ف 11(و  )  موظفين 5أقل من   (
 الجمعيات كثيفة العمالة تعكس واقعها نحو القروض والمنح حيث تلمـس فائـدتها              ).أكثرف

  .ثر مباشر في التوظيف والتشغيلأ ولها ودورها
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   حيث الفروق كانـت    ) أكثر موظف ف  11(و  )  موظفين 5أقل من   (بين  : وعلى الدرجة الكلية
  ). أكثر موظف ف11(لصالح 

 موظفين وذلك على مجـال      5قل من   أ الفروق واضحة لصالح الجمعيات التي تضم        برزت 
وذلك عائد إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل جاهدة على         . الخدمات المقدمة من قبل الحكومة    

 دعم القطاع التعاوني ومساندته وبالتالي فإنها تقدم الخدمات للمؤسسات والجمعيات الحديثـة           
  . ومساندتها لتحقيق أهدافهازرهاأ بهدف شد والضعيفة

   التعاونيـة  موظفين على مجال الخدمات المقدمـة مـن االتحـادات            5 من   أكثرولصالح ،
وذلك عائد إلى أن معايير المؤسسات الدولية في تقديم الخدمات غالبا ما            . والقروض والمنح 

 ا وهـذ ،   وتعطي اهمية للتـشغيل    تبنى على حجم المصروفات الواقعة على عاتق الجمعيات       
  مساعدات ومنح وتسهيالت اقـراض لهـذه الجمعيـات   أن تقدميستدعي المؤسسات الدولية  

  . ))23. 4( جدول ملحق رقم – 1.4ملحق (
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  الفصل الخامس
_____________________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات
  

  :ياتهاوتوصستنتاجات الدراسة، يتضمن هذا الفصل عرض ال
  

  :االستنتاجات 1.5
 

  :التالية تتضح االستنتاجات الدراسةفي ضوء نتائج 
  

  سـوق   في توفير فرص العمل وتعزيزها فـي          الفلسطينية   لحركة التعاونية  ا محدودية دور
  .العمل الفلسطيني

   تـوفير   فـي    أكبر بشكل   للمساهمة تؤهلها   الفلسطينية التعاونية الحركة القدرات الكامنة في
  .المحلية في السوق ملفرص الع

    التعاون التقليدي مع صغر حجم       مفهوم طارإ تعمل في    الفلسطينية التعاونية الحركةما زالت 
  .االقتصاديةمشاريعها 

 _  في  بفعالية يشكل عامال سلبيا يحول دون مشاركتها        التعاونية للحركةن الوضع الداخلي    أ 
  .سوق العمل

 بتعزيـز العمـل التعـاوني خالفـا        الحكومة   عدا ما   التعاونية الحركة التزام شركاء    ضعف
  .193 رقم الدوليةلتوصية منظمة العمل 

   ـ   والهياكـل  لبنيان الشديد ل  ضعفال من   التعاونية الحركةتعاني ة المـشرفة عليهـا      التعاوني
  . واالتحاد العامالقطاعية االتحادات والمتمثلة في 
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 وعدم تنظيم آليـات     الضامنةق   والصنادي التعاونية للحركة مصادر التمويل الموجهة     عفض
  .التعاونيالدعم والتمويل 

 غياب التخطيط االستراتيجي للقطاع التعاوني وضعف التنسيق بين الشركاء.  
 عشوائية المنح وصغرها وتدني مستوى االسـتغالل للقـروض         من   التعاونية الحركة تعاني 

 .الممولة وضعف التنسيق بين الجهات وتشتتها

  سس تعاونية ومهنيةأة في المجال التعاوني ال تعمل على  العاملالمنظماتأغلب.  
 افتقار مشاريع الحركة التعاونية الى االستمرارية واالستدامة.  
  على الذات االعتمادتركيز الحركة التعاونية على المنح والمساعدات بعيدا عن   
  ضعف البيئة القانونية واالستثمارية للقطاع التعاوني.  

  
  التوصيات 2.5

  
لتي تعاني  زاً لقدرة الحركة التعاونية على توفير فرص العمل، ومن أجل تجاوز نقاط الضعف ا             تعزي

  :منها الحركة التعاونية، والتي تم اإلشارة إليها في هذه الدراسة نقترح التوصيات التالية
  

  يةالحركة التعاونالخطة المستقبلية لتطور  باعتبارها"  القطاعية التعاونيةاالستراتيجية"تبني. 

 بمرسوم رئاسي اقرار قانون تنظيم العمل التعاونيالعمل على .  

  ي التعاون تنظيم العمل هيئةإلنشاءرصد االمكانيات. 

    العام على أسس تعاونية وفق قانون تنظـيم العمـل           واالتحاد  القطاعية االتحاداتإعادة بناء 
  .اونيالتع

     ال ونقابات أصحاب العمـل     ت العم وتحديدا نقابا المنظمات ذات العالقة    تعزيز الشراكة مع
 .193توصية منظمة العمل الدولية رقم   وفي إطار

 التعاونية الحركةمصادر تمويل تعاونيه تساهم فيها يجاد إ 

  استغالل الموارد المتاحة لدى الحركة التعاونية بالشكل االستثماري األمثل. 

   سس تعاونية  أة اقراضها على    لية الستعادة القروض الممنوحة للحركة التعاونية واعاد      آوضع
 .سليمة

   نحو القطاعات التعاونية    فلسطين المنظمات المحلية والدولية العاملة في       لتوجيهليات  آوضع 
 .التنموية

      واالسـتفادة مـن الخـدمات المقدمـة     معلوماتهنظام  ربط التعاونيات ببرامج سوق العمل و 
 .ين عن العملخاصة للخريجين العاطل للمشاريع الصغيرة والبالغة الصغر
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 ت خاصة  سيس تعاونيا يدة من الخدمات االجتماعية نحو تأ      الفئات الضعيفة وتلك المستف    توجيه
 .بها

   ضـريبيه ،تـسويقيه، ماليـه،    ( لتشجيع العمل التعاوني الحكومة من قبل    رزمة حوافز تبني
 )وغيرها

              اريع وضع آلية الستثمار المنح بشكل أفضل ومراقبة تنفيذها وضـمان اسـتمرارية المـش
 .عملالممولة وربطها بتوفير فرص 
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  االستبانة: 1.3ملحق
  
  

  جامعة القدس
  عمادة الدراسات العليا 

  معهد التنمية المستدامة 
  برنامج بناء المؤسسات

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا ،،، وبعد... .الكريمةأخي الكريم أختي 

  
  : التي تهـدف إلى التعرف علىاالستبانةبين أيديكـم هـذه يسعدنـي أن أضـع 

  
دور الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها " 

  "في سوق العمل الفلسطيني 
  

  بناء المؤسسات، آمل     -استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية         
، علماً بأن البيانات والمعلومات التي      االستبانةهذه  التكرم بتعبئة المعلومات الواردة في      

  .يجري تقديمها ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط 
  

  "ولكم جزيل الشكر والعرفان"
  

  عبد الكريم دراغمة:الباحث
   0599787971:جوال

  :بريد الكتروني
addaraghmeh@yahoo.com
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  ):في المربع المقابل لالجابه المناسبه   xشاره يرجى وضع ا(بيانات تعريفية :  لقسم األولا
  :البيانات الشخصية: البند األول 

 الجنس:  
  أنثى   ) 2(ذكر                          ) 1   (
 العمر 

  سنة45 من أكثر)  3( سنة            45-30من ) 2( سنة              30أقل من ) 1   (

 المستوى العلمي: 

                  بكالوريوس) 3(دبلوم كلية مجتمع            ) 2(ة عامة فما دون          ثانوي) 1(
  ماجستير فأعلى) 4( 
 سنوات الخبرة في العمل التعاوني:  
   سنوات10 من أكثر) 3( سنوات           10-5من ) 2( سنوات             5أقل من ) 1   (
  لتعاونيةفي الجمعية ا) المهمة( طبيعة العمل:  
            لجنه إدارة   عضو) 3(مدير جمعية                  ) 2     (رئيس لجنة إدارة       ) 1   (
  _____أخرى) 4(   
  

  :بيانات حول الجمعية: البند الثاني 
  
 :  مجال عمل الجمعية التعاونية حسب التسجيل .1

  خدماتي ) 4       (  حرفي   ) 3                     (إسكاني ) 2(زراعي                       ) 1   (
  _______________أخرى  حدد) 6(استهالكي                    ) 5   (

 :عمر الجمعية التعاونية .2

  سنة15 من أكثر) 3( سنة           15-10من ) 2( سنوات           10أقل من ) 1   (

 :المنطقه من الضفه الغربيه  .3

  محافظه القدس     ) 4(محافظات الوسط        ) 3(محافظات الجنوب       ) 2(محافظات الشمال           ) 1  (
 :   نطاق عمل الجمعية .4

 مخيم                                     )  3(قرية                      )  2(مدينة                       )   1  (

 :معية بأجرعدد العاملين في الج .5

   أكثرموظف ف11) 3( موظفين           10-5)  2( موظفين          5اقل من )   1  (
  :عدد المتطوعين في الجمعية .6
 أكثرمتطوع ف15)  3( متطوعين          15-10) 2( متطوعين          10أقل من ) 1 (

 :عدد أعضاء الهيئة العامة .7

  عضو  200 من أكثر) 3( عضو         200 - 100)2((   عضو        100أقل من ) 1 (

 :نتيجة أنشطة الجمعية .8

 تغطي تكلفتها) 3(تحقق خسائر                ) 2(تحقق أرباح                  )  1(

 :موجودات الجمعية حسب آخر سنة مالية .9

   ألف دينار           100 – 51 )3(     ألف  دينار      50 – 21) 2( ألف دينار فأقل           20) 1(
  أكثرألف دينار ف100) 4(
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  : عن مدى موافقتك على كل مما يلي في الخانه التي تعبرx)(ضع اشاره: القسم الثاني
  

 الفقرةالرقم

شدة
ق ب

واف
م

 

فق
موا

 

ايد
مح

ض 
عار
م

 

شدة
ض ب

عار
م

 

   اإلنجازات التي حققتها الجمعية -                  أ  
       اقتصاديهاقامت مشاريع 1

      قدمت خدمات اجتماعيه لالعضاء 2

      ساهمت في تنميه قدرات االعضاء 3

      ساهمت في تحسين الوضع االقتصادي لالعضاء 4

      ساهمت في تحسين شروط عمل االعضاء 5

      قدمت ضمانات قروض لالعضاء 6

      نشرت الفكر التعاوني بين االعضاء 7

      خدمات للمجتمع المحليقدمت  8

      دعمت اقامه مشاريع صغيره 9

      اقامت شبكه عالقات مع مؤسسات داعمه 10

      وفرت خدمات باسعار منخفضه 11

      وفرت سلع باسعار منخفضه 12

      وفرت فرص عمل مباشره لالعضاء 13

      وفرت فرص عمل غير مباشره 14

      تشغيل ذاتي لالعضاءساهمت في تامين  15

      وفرت فرص عمل موسميه 16

      وفرت فرص عمل جزئيه 17

         ساهمت في بقاء اعضائها في اعمالهم  18

       )توزيع فائض(وفرت دخل سنوي لالعضاء   19

       وفرت مبالغ ماليه على االعضاء  20

  توفير فرص العملى  مساهمة الجمعيه  في العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا عل-            ب  
      عدم تفرغ أعضاء الهيئة اإلدارية  1

      المستوى العلمي ألعضاء الهيئة اإلدارية 2

3 
عدم تحويل الفـائض فـي رأس المـال إلـى           

 استثمارات

     

      عدم وجود موازنة سنوية 4

      ضعف الرقابه الداخليه 5
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      ملية تنافسيةعدم  التوظيف وفق ع 6

      عدم وجود خطه سنويه 7

     غياب االنسجام بين الهيئة العامة والهيئة اإلدارية 8

      ضعف التفاعل مع المجتمع المحلي 9

10 
أجهـزة،  (عدم وجـود بنيـة تحتيـة مالئمـة          

 ...)معدات

     

      ضعف الوعي التعاوني لالعضاء 11

  توفير فرص العملخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة  الجمعيه في  العوامل ال-ج             
      غياب االستثمارات الخارجية 1

      ضعف القوانين المحلية 2

      ضعف الرقابة الخارجية 3

      ضعف الوعي التعاوني للمجتمع 4

      عدم وجود بنك تعاوني 5

      عدم وجود معهد تدريب تعاوني 6

      ف االتحادات التعاونيةضع 7

      ضعف الدعم الحكومي 8

       ضعف الدعم من نقابات العمال 9

       ضعف الدعم من القطاع الخاص  10

       اجراءات االحتالل  11

   الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة-          د  
ساهمت في بـرامج تنميـة المـوارد البـشرية           1

 للجمعيه

     

      اهمت في خدمات البحوث التعاونيةس 2

      ساعدت في حصول الجمعية على التمويل 3

      ساعدت في قيام الجمعية باالستثمار 4

      قدمت خدمات المحاسبة 5

      قدمت خدمات المعلومات اإلدارية 6

      قدمت خدمات استشارية  بشأن التكنولوجيا  7   

      قدمت خدمات قانونية 8

      قدمت تسهيالت ضريبية 9

      قدمت خدمات لدعم التسويق 10

      قدمت منح ومساعدات مختلفة 11

  الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات التعاونية-           هـ 

     ساهمت بخلق بيئة مواتية لتنمية العمل التعاوني        1
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 للجمعيه

      قدمت خدمات التدريب 2

      فتحت أسواق جديدة 3

      مثلت الحركة التعاونية 4

      وفرت تبادل خبرات 5

      نشرت اإلحصاءات حول الحركة التعاونية 6

      أقامت عالقات تجارية بين التعاونيات 7

      أقامت تحالفات وشراكات دولية بين التعاونيات 8

      عززت القيم والمبادئ التعاونية 9

    الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدوليةالعامله في المجال-       و  
       تبنت برامج بناء قدرات الجمعيه 1

       قدمت منح للجمعيه  2

       تبنت برامج إقراض للجمعيه  3

       تبنت برامح البحوث والدراسات  4

       أقامت شراكات مع الجمعيه 5

       فتحت آفاق للتعاون الدولي مع ممثلي التعاونيات 6

زودت الجمعيه بالخبرات والتجـارب الناجحـة        7
  دولياً

     

مكنت من تبـادل المعلومـات واإلحـصاءات         8
  التعاونية

     

 استخدمت الغراض )اذا حصلت على قروض(  القروض التي حصلت عليها الجمعيه التعاونيه-  ز    

      قر جديد للجمعيةبناء م 1

      إعادة تأهيل مقر الجمعية القائم 2

      شراء معدات حديثة 3

      إقامة مشروع اقتصادي 4

      تشغيل أيدي عاملة 5

       لم تصرف في أي نشا ط 6  

       إعادة االقراض لألعضاء  7

      تقديم خدمات اجتماعيه لالعضاء 8

      بناء قدرات االعضاء 9

       مصاريف اداريه  10

 استخدمت الغراض) اذا حصلت على منح(  المنح التي حصلت عليها  الجمعيه التعاونيه-ح            

       خدمات اجتماعيه لالعضاء  1

       بنيه تحتيه للجمعيه  2



 104

       تدريب االعضاء  3

       االطالع على تجارب تعاونيه  4

       لخدمه البيئه  5

       اجور عمال  6

       مبالغ ماليه وزعت على االعضاء  7

       دعم شراكات ثنائيه مع الجمعيه  8

  
  ما المقترحات لتحسين قدرة الجمعية في توفير فرص العمل ؟: القسم الثالث

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
  

مع خالص شكري لحسن تعاونكم
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  المقابالتقائمة : 2.3 ملحق
  

  وزير العمل  أحمد مجدالني. د  .1
  وزارة العمل , وكيل مساعد    الزروصالح. د  .2
  وزارة العمل التعاون، مدير عام   أبو ظاهرازي غ  .3
   التعاوني العام االتحادرئيس    قدوره باسم. د  .4
   اإلسكان اتحادرئس   تميم الريماوي   .5
  المركز الفلسطيني للتنمية   أكرم الطاهر  .6
  وزارة العمل  مدراء التعاون   .7
  .مختلفةمناطق   رؤساء جمعيات تعاونية   .8
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  المحكمينائمة ق: 3.3 ملحق
  

  جامعة القدس    قنام زياد. د  .1
  جامعة القدس  لصباغ الوهاب اعبد. د  .2
  جامعة القدس  حرز اهللاأحمد   .3
  جامعة القدس   المجيد سويلم عبد. د  .4
  وزارة العمل   الزروصالح. د  .5
  وزارة العمل   طهبهاء. د  .6
 مـاعي االجت لمشروع الحـوار     المدير الوطني    غضيهمحمد. د  .7

ILO 

   التعاوني االتحادرئس    قدورة باسم. د  .8
  مدير تعاون رام اهللا   األعرجمحمد. د  .9

  المفتوحةجامعة القدس   نزيه عرمان   .10
  الجهاز المركزي لإلحصاء   محمود المصري   .11
  وزارة العمل   يوسف زغلول  .12
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  تأثير المتغيرات على محاور الدراسةجداول : 1.4ملحق 
  

   لقياس تأثير الجنس على محاور الدراسةtالمتوسط الحسابي واختبار : 10.4 جدول
  

مستوى  tقيمة المتوسطالجنس المحاور الرئيسية
 الداللة

ــات  االختالف
 المعنوية

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية 3.63 ذكر

 3.71 أنثى

 ال يوجد 0.242 1.17-

اهمة العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مـس        3.25 ذكر
 2.95 أنثى الجمعية في توفير فرص العمل

يوجد لصالح   0.001 3.22
 الذكور

العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة  3.11 ذكر
 3.37 أنثى الجمعية في توفير فرص العمل

يوجد لصالح   0.003 3.04-
 االناث

 الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة 3.84 ذكر

 3.86 أنثى

 ال يوجد 0.765 0.3-

الخدمات المقدمة للجمعيـة مـن االتحـادات          2.78 ذكر
 2.96 أنثى التعاونية

 ال يوجد 0.058 1.9-

الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع       2.74 ذكر
 2.79 أنثى المدني المحلية والدولية العاملة في المجال

 ال يوجد 0.569 0.57-

 القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية 3.09 ذكر

 3.14 أنثى

 ال يوجد 0.56 0.58-

 المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية 2.89 ذكر

 2.92 أنثى

 ال يوجد 0.817 0.23-

 الدرجة الكلية 3.25 ذكر

 3.34 أنثى

 ال يوجد 0.28 1.08-
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   لقياس تأثير العمر على محاور الدراسةFلحسابي واختبار  المتوسط ا: 11.4جدول 
  

مستوى  Fقيمة  المتوسط فترة العمر المحاور الرئيسية
 الداللة

االختالفات 
 المعنوية

 3.45 30أقل من 

30 – 45 3.69 

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 3.75 45أكثر من 

يوجد فروق بين   0.002 6.17
 وكل 30اقل من 
 45- 30من 

 45وأكثر من 

 3.31 30أقل من 

30 – 45 3.04 

العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا     
على مساهمة  الجمعية في توفير  

 3.21 45أكثر من  فرص العمل

يوجد فروق بين  0.05  3.03
 و 30اقل من 

30-45 

 3.30 30أقل من 

30 – 45 3.09 

العوامل الخارجية التـي تـؤثر      
سلبا على مساهمة  الجمعية في      

 3.28 45أكثر من  عملتوفير فرص ال

يوجد فروق بين  0.049 3.05
 وكل من 30-45

 وأكثر 30أقل من 
 45من 

 3.74 30أقل من 

30 – 45 3.95 

الخدمات المقدمة للجمعية مـن     
 الحكومة

 3.79 45أكثر من 

يوجد فروق بين  0.044 3.15
 و 30اقل من 

30-45 

 2.99 30أقل من 

30 – 45 2.75 

مات المقدمة للجمعية مـن     الخد
 االتحادات التعاونية

 2.87 45أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.093 2.4

 2.77 30أقل من 

30 – 45 2.62 

الخدمات المقدمة للجمعية مـن     
منظمات المجتمع المدني المحلية    

 2.92 45أكثر من  والدولية العاملة في المجال

يوجد فروق بين  0.011 4.59
  وأكثر30-45

 45من 

 3.13 30أقل من 

30 – 45 3.00 

القروض التي حـصلت عليهـا      
 الجمعية التعاونية

 3.23 45أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.06 2.84

 3.15 30أقل من 

30 – 45 2.91 

المنح التـي حـصلت عليهـا       
 الجمعية التعاونية

 2.73 45أكثر من 

يوجد فروق بين  0.006 5.13
وكل  30اقل من 
 45- 30من 

 45وأكثر من 

 3.27 30أقل من 

30 – 45 3.25 

 الدرجة الكلية

 3.32 45أكثر من 

يوجد فروق بين  0.027 2.89
 وأكثر 30-45

 45من 
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  راسة لقياس تأثير المؤهل العلمي على محاور الدFالمتوسط الحسابي واختبار :  أ-12.4جدول 
  

مستوى  Fقيمة  المتوسط المؤهل العلمي المحاور الرئيسية
 الداللة

االختالفات 
 المعنوية

 3.61 ثانوي فأقل

 3.78 دبلوم متوسط

 3.65 بكالوريوس

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 3.34 ماجستير فأعلى

يوجد فروق بين  005. 4.41
أعلى من 

بكالوريوس مع كل 
من المؤهالت 

الثالثة األخرى، 
وبين ثانوي فأقل 
 ودبلوم متوسط

 3.16 ثانوي فأقل

 3.11 دبلوم متوسط

 3.18 بكالوريوس

العوامل الداخلية التي تـؤثر سـلبا       
على مساهمة  الجمعية في تـوفير       

 فرص العمل

 3.29 ماجستير فأعلى

 ال يوجد 0.776 0.37

 3.10 ثانوي فأقل

 3.32 دبلوم متوسط

 3.13 بكالوريوس

العوامل الخارجية التي تؤثر سـلبا      
ى مساهمة  الجمعية في تـوفير       عل

 فرص العمل

 3.31 ماجستير فأعلى

 ال يوجد 0.098 2.11

 3.91 ثانوي فأقل

 3.87 دبلوم متوسط

 3.88 بكالوريوس

الخدمات المقدمـة للجمعيـة مـن       
 الحكومة

 3.36 ماجستير فأعلى

يوجد فروق بين  0.003 4.75
أعلى من 

بكالوريوس مع كل 
من المؤهالت 

 ثة األخرىالثال

 2.69 ثانوي فأقل

 2.97 دبلوم متوسط

 2.74 بكالوريوس

الخدمات المقدمـة للجمعيـة مـن       
 االتحادات التعاونية

 3.28 ماجستير فأعلى

يوجد فروق بين  0.001 5.46
أعلى من 

بكالوريوس وكل 
من ثانوي 

وبكالوريوس، 
وبين دبلوم متوسط 
وكل من ثانوي 
 فأقل وبكالوريوس
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   لقياس تأثير المؤهل العلمي على محاور الدراسةFالمتوسط الحسابي واختبار :  ب-12.4جدول 
 

مستوى  Fقيمة  المتوسط المؤهل العلمي المحاور الرئيسية
 الداللة

ــات  االختالفـــ
 المعنوية 

 2.36 ثانوي فأقل

 2.97 دبلوم متوسط

 2.89 بكالوريوس

ـ    ة مـن   الخدمات المقدمة للجمعي
منظمات المجتمع المدني المحلية    

 والدولية العاملة في المجال

 3.02 ماجستير فأعلى

يوجد فروق بـين     0.000 14.93
ثانوي وكل مـن    
ــط  ــوم متوس دبل
وبكــــالوريوس 
وأعلـــى مـــن 

 بكالوريوس 

 2.92 ثانوي فأقل

 3.14 دبلوم متوسط

 3.18 بكالوريوس

القروض التي حـصلت عليهـا      
 ة التعاونيةالجمعي

 3.47 ماجستير فأعلى

يوجد فروق بـين     0.006 4.24
ثانوي وكل مـن    
ــط  ــوم متوس دبل
وبكــــالوريوس 
وأعلـــى مـــن 

 بكالوريوس 

 2.83 ثانوي فأقل

 2.91 م متوسطدبلو

 2.91 بكالوريوس

المنح التي حصلت عليها الجمعية     
 التعاونية

 3.14 ماجستير فأعلى

 ال يوجد 0.46 0.86

 3.17 ثانوي فأقل

 3.37 دبلوم متوسط

 3.29 بكالوريوس

 الدرجة الكلية

 3.30 ماجستير فأعلى

يوجد فروق بـين     0.001 5.88
ثانوي فأقل وكـل    
من دبلوم متوسـط   
وبكــــالوريوس 
وأعلـــى مـــن 

 بكالوريوس 
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   لقياس تأثير سنوات الخبرة على محاور الدراسةFالمتوسط الحسابي واختبار : 13.4جدول 
  

مستوى  Fقيمة  المتوسط سنوات الخبرة  المحاور الرئيسية
 الداللة

 االختالفات المعنوية

 3.59  5أقل من 

 5-10 3.72 

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 3.66 10 أكثر من 

 ال يوجد 0.222  1.51

 3.11  5أقل من 

 5-10 3.15 

العوامل الداخلية التي تؤثر سـلبا      
على مساهمة  الجمعية في توفير      

 3.22 10 أكثر من  فرص العمل

 ال يوجد 0.629 0.47

 3.12  5أقل من 

 5-10 3.23 

العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا     
على مساهمة  الجمعية في توفير      

 3.25 10 أكثر من  فرص العمل

 ال يوجد 0.324 1.13

 3.91  5أقل من 

 5-10 3.80 

الخدمات المقدمة للجمعيـة مـن      
 الحكومة

 3.84 10 أكثر من 

 ال يوجد 0.411 0.89

 2.73  5أقل من 

 5-10 2.95 

الخدمات المقدمة للجمعيـة مـن      
 االتحادات التعاونية

 2.82 10 أكثر من 

 ال يوجد 0.091 2.41

 2.58  5أقل من 

 5-10 2.80 

الخدمات المقدمة للجمعيـة مـن      
منظمات المجتمع المدني المحلية    

 2.91 10 أكثر من  والدولية العاملة في المجال

يوجد فروق بين أقـل      0.008 4.90
-5 مع كل مـن      5من  
 10 وأكثر من 10

 2.98  5أقل من 

 5-10 3.13 

القروض التي حـصلت عليهـا      
 الجمعية التعاونية

 3.22 10 أكثر من 

 ال يوجد 0.090 2.42

 2.75  5أقل من 

 5-10 2.87 

المنح التي حصلت عليها الجمعية     
 التعاونية

 3.14 10 أكثر من 

يوجد فروق بين أكثـر      0.007 4.98
-5 مع كل من     10من  
 5 وأقل من 10

 3.20  5أقل من 

 5-10 3.31 

 الدرجة الكلية

 3.34 10 أكثر من 

يوجد فروق بين أقـل      0.004 5.58
-5 مع كل مـن      5من  
 10 وأكثر من 10

  



 112

 لقياس تأثير طبيعة عمل المبحـوث علـى محـاور           Fالمتوسط الحسابي واختبار    :  أ –14.4جدول  
  الدراسة

  
مستوى  Fقيمة  المتوسط طبيعة العمل المحاور الرئيسية

 الداللة

االختالفــــات 
 المعنوية

 3.75 رئيس لجنة ادارة

 3.62 مدير جمعية

 3.72 عضو لجنة ادارة

اإلنجازات التي حققتها   
 الجمعية

 3.39 اخرى

يوجد فروق بـين    0.002 4.93
أخرى وكل مـن    
ــة   ــيس لجن رئ
ومدير وعـضو   

 لجنة

 3.19 نة ادارةرئيس لج

 3.10 مدير جمعية

 3.16 عضو لجنة ادارة

العوامل الداخلية التـي   
ــى   ــلبا عل ــؤثر س ت
مساهمة  الجمعية في    

 3.14 اخرى توفير فرص العمل

 ال يوجد 0.884 0.22

 3.03 رئيس لجنة ادارة

 3.05 مدير جمعية

 3.46 عضو لجنة ادارة

العوامل الخارجية التي   
ــى   ــلبا عل ــؤثر س ت
مساهمة  الجمعية في    

 3.42 اخرى توفير فرص العمل

يوجد فروق بـين    0.000 8.70
أخرى وكل مـن    
ــة   ــيس لجن رئ
ــين   ــدير وب وم
 عضو لجنة مـع   
كل مـن رئـيس     

 ومدير

 2.90 رئيس لجنة ادارة

 3.69 مدير جمعية

 4.00 عضو لجنة ادارة

ــة   ــدمات المقدم الخ
 للجمعية من الحكومة

 3.70 اخرى

يوجد فروق بـين    0.007 4.09
عضو لجنة وكل   
من مدير وأخرى   
وبــين مــدير  

 ورئيس لجنة

 2.67 رئيس لجنة ادارة

 2.85 مدير جمعية

 2.95 عضو لجنة ادارة

ــة   ــدمات المقدم الخ
للجمعية من االتحادات   

 التعاونية

 3.08 اخرى

يوجد فروق بـين    0.007 4.13
رئيس لجنة وكل   
من عضو لجنـة    

 وأخرى 
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ثير طبيعة عمل المبحوث على محـاور        لقياس تأ  Fالمتوسط الحسابي واختبار     :  ب –14.4جدول  
  الدراسة

 
ــستوى  Fقيمة  المتوسط طبيعة العمل المحاور الرئيسية مـ

 الداللة

 االختالفات المعنوية

 2.86 رئيس لجنة ادارة

 2.64 مدير جمعية

 2.60 عضو لجنة ادارة

الخدمات المقدمة للجمعيـة    
من منظمـات المجتمـع     
المدني المحلية والدوليـة    

 2.93 اخرى العاملة في المجال

يوجد فـروق بـين      0.023 3.23
كــل مــن أخــرى و

عضو لجنة ومـدير    
وبين عضو لجنة مع    

 رئيس لجنة

 3.24 رئيس لجنة ادارة

 3.09 مدير جمعية

 2.85 عضو لجنة ادارة

القروض التـي حـصلت     
 عليها الجمعية التعاونية

 3.20 اخرى

يوجد فـروق بـين      0.003 4.70
عضو لجنة وكل من    
رئيس لجنـة مـدير     

 جمعية وأخرى 

 2.92 رئيس لجنة ادارة

 2.74 مدير جمعية

 2.74 عضو لجنة ادارة

المنح التي حصلت عليهـا     
 الجمعية التعاونية

 3.40 اخرى

يوجد فـروق بـين      0.000 7.44
أخــرى وكــل مــن 
عضو لجنة ومـدير    
 جمعية ورئيس لجنة

 3.30 س لجنة ادارةرئي

 3.20 مدير جمعية

 3.30 عضو لجنة ادارة

 الدرجة الكلية

 3.33 اخرى

يوجد فـروق بـين      0.045 2.70
 أخرى ومدير جمعية 
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 لقياس تأثير نوع النشاط الذي تمارسه الجمعية على         Fالمتوسط الحسابي واختبار    :  أ –15.4جدول  
  محاور الدراسة 

  
ط نشا  المحاور الرئيسية

 الجمعية

مستوى  Fقيمة المتوسط
  الداللة

 االختالفات المعنوية

 3.67 زراعي

 3.37 اسكاني

 3.69 حرفي

  3.86 خدماتي
 3.73 استهالكي

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 3.77 اخرى

يوجد فروق اسكاني وكل  0.008 3.16
من زراعي وحرفي 
 وخدماتي واخرى

 3.16 زراعي

 3.19 اسكاني

 3.18 حرفي

 2.92 خدماتي

 3.83 استهالكي

داخلية التي تؤثر سلبا    العوامل ال 
على مساهمة  الجمعية في توفير  

 فرص العمل

 3.16 اخرى

 ال يوجد فروق 0.285  1.25

 3.06 زراعي

 3.64 اسكاني

 3.17 حرفي

 3.41 خدماتي

 2.86 استهالكي

العوامل الخارجية التـي تـؤثر      
سلبا على مساهمة  الجمعية في      

 توفير فرص العمل

 3.24 اخرى

يوجد فروق بين اسكاني  0.000 5.50
وكل من زراعي وحرفي 

واستهالكي واخرى، 
ويوجد فرق بين زراعي 

 وخدماتي

 3.82 زراعي

 3.82 اسكاني

 3.83 حرفي

 4.13 خدماتي

 3.05 استهالكي

الخدمات المقدمة للجمعية مـن     
 الحكومة

 3.94 اخرى

 استهالكي يوجد فروق بين 0.014 2.88
وكل من زراعي واسكاني 

وحرفي وخدماتي 
واخرى، ويوجد فرق بين 
خدماتي وكل من زراعي 

 واسكاني
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ه الجمعية على   لقياس تأثير نوع النشاط الذي تمارس      Fالمتوسط الحسابي واختبار    :  ب -15.4جدول  
  محاور الدراسة 

  
 

مستوى  Fقيمة  المتوسط نشاط الجمعية  المحاور الرئيسية
  الداللة

 االختالفات المعنوية

 2.69 زراعي

 3.03 اسكاني

 3.22 حرفي

 2.81 خدماتي

 2.52 استهالكي

ــة  ــدمات المقدم الخ
ــن   ــة مـ للجمعيـ

 االتحادات التعاونية

 2.98 اخرى

يوجد فروق بين زراعي وكـل       0.001 4.40
من اسكاني وحرفـي، ويوجـد      

 فرق بين حرفي وخدماتي

 2.67 زراعي

 2.72 اسكاني

 2.74 حرفي

 3.03 خدماتي

 2.17 استهالكي

ــة  ــدمات المقدم الخ
للجمعية من منظمات   
ــدني   ــع الم المجتم
ــة   ــة والدولي المحلي

 العاملة في المجال
 3.12 اخرى

يوجد فروق بين أخرى وكل من       0.009 3.12
ــي  ــكاني وحرف ــي واس زراع
واستهالكي،  ويوجد فرق بـين      

ماتي وكـل مـن زراعـي       خد
 واستهالكي

 3.08 زراعي

 2.87 انياسك

 3.05 حرفي

 3.32 خدماتي

 3.20 استهالكي

القـــروض التـــي 
حـــصلت عليهـــا 

 الجمعية التعاونية

 3.41 اخرى

يوجد فروق بين أخرى وكل من       0.041 2.34
زراعــي واســكاني وحرفــي، 
ويوجــد فــرق بــين خــدماتي 

 واسكاني

 2.77 زراعي

 2.98 اسكاني

 3.03 حرفي

 3.55 خدماتي

 2.58 استهالكي

المنح التي حـصلت    
عليهـــا الجمعيـــة 

 التعاونية

 2.79 اخرى

يوجد فروق بين خدماتي وكـل       0.000 4.90
من زراعي واسكاني وحرفـي     

 واستهالكي وأخرى

 3.22 زراعي

 3.26 اسكاني

 3.33 حرفي

 3.52 خدماتي

 3.02 استهالكي

 الدرجة الكلية

 3.41 اخرى

يوجد فروق بين خدماتي وكـل       0.001 4.44
مــن زراعــي واســكاني 
واستهالكي، ويوجد فروق بـين     
 زراعي وكل من حرفي وأخرى
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   لقياس تأثير عمر الجمعية على محاور الدراسة Fالمتوسط الحسابي واختبار : 16.4جدول 
  

عمر الجمعية    المحاور الرئيسية
 بالسنوات

قيمة  المتوسط
F 

مستوى 
 الداللة

 االختالفات المعنوية

 3.75  10أقل من 

 15-10 3.55 

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 3.48 15 أكثر من 

يوجد فروق بين أقل مـن       0.001 7.41
 10-15 مع كل مـن      10

 15وأكثر من 

 3.06  10أقل من 

 15-10 3.25 

العوامل الداخلية التي تؤثر سـلبا      
على مساهمة  الجمعية في توفير      

 3.35 15 أكثر من  فرص العمل

يوجد فروق بين أقل مـن       0.020 3.94
 سنوات مع أكثر مـن      10
  سنة15

 3.18  10أقل من 

 15-10 3.07 

لتي تؤثر سلبا   العوامل الخارجية ا  
على مساهمة  الجمعية في توفير      

 3.30 15 أكثر من  فرص العمل

 ال يوجد فروق 0.223 1.51

 3.93  10أقل من 

 15-10 3.80 

الخدمات المقدمة للجمعيـة مـن      
 الحكومة

 3.65 15 أكثر من 

يوجد فروق بين أقل مـن       0.005 5.38
 سنوات مع أكثر مـن      10
  سنة15

 2.80  10أقل من 

 15-10 2.95 

الخدمات المقدمة للجمعيـة مـن      
 االتحادات التعاونية

 2.88 15 أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.419 0.87

 2.69  10أقل من 

 15-10 2.85 

الخدمات المقدمة للجمعيـة مـن      
منظمات المجتمع المدني المحلية    

 2.88 15 أكثر من  والدولية العاملة في المجال

 ال يوجد فروق 0.122 2.12

 3.10  10أقل من 

 15-10 3.40 

القروض التي حـصلت عليهـا      
 الجمعية التعاونية

 2.93 15 أكثر من 

 15-10يوجد فروق بين     0.005 5.43
 10سنة وكل من أقل من      
 15سنوات وأكثـر مـن      

 سنة

 2.77  10أقل من 

 15-10 3.28 

لجمعية المنح التي حصلت عليها ا    
 التعاونية

 3.01 15 أكثر من 

يوجد فروق بين أقل مـن       0.001 7.49
 10-15 مع كل مـن      10

  سنة15وأكثر من 

 3.29  10أقل من 

 15-10 3.33 

 الدرجة الكلية

 3.23 15 أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.180 1.72
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 لقياس تأثير مكان عمل الجمعيـة علـى محـاور           Fالحسابي واختبار   المتوسط  :  أ - 17.4دول  ج
  الدراسة

  
ــل   المحاور الرئيسية ــان عم مك

 الجمعية

ــة  المتوسط قيم
F 

مستوى 
 الداللة

 االختالفات المعنوية

 3.74 شمال الضفة

 3.45 جنوب الضفة

 3.67 وسط الضفة

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 3.54 القدس

يوجد فروق بين جنوب     0.020 3.32
الضفة وكل من وسـط     

 لضفةالضفة وشمال ا

 2.95 شمال الضفة

 3.46 جنوب الضفة

 3.30 وسط الضفة

العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا     
على مساهمة  الجمعية في توفير  

 فرص العمل

 3.14 القدس

يوجد فروق بين شمال     0.000 7.09
الضفة وكل من وسـط     
 الضفة وجنوب الضفة

 3.33 شمال الضفة

 2.94 جنوب الضفة

 3.12 وسط الضفة

العوامل الخارجية التـي تـؤثر      
سلبا على مساهمة  الجمعية في      

 توفير فرص العمل

 3.26 القدس

يوجد فروق بين شمال     0.006 4.22
الضفة وكل من وسـط     
 الضفة وجنوب الضفة

 4.06 شمال الضفة

 3.67 جنوب الضفة

 3.63 وسط الضفة

الخدمات المقدمة للجمعية مـن     
 حكومةال

 3.98 القدس

يوجد فروق بين شمال     12.010.000
الضفة وكل من وسـط     
الضفة وجنوب الضفة،   
وبين وسـط الـضفة     

 والقدس
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ور  لقياس تأثير مكان عمل الجمعيـة علـى محـا          Fالمتوسط الحسابي واختبار    :  ب -17.4جدول  
  الدراسة

 
مكان عمل  المحاور الرئيسية

 الجمعية

مستوى  Fقيمة  المتوسط
 الداللة

االختالفات 
 المعنوية

 2.67 شمال الضفة

 2.76 جنوب الضفة

 3.01 وسط الضفة

الخدمات المقدمة للجمعيـة    
 من االتحادات التعاونية

 3.23 القدس

يوجد فروق بين  0.000 6.16
شمال الضفة وكل 
من وسط الضفة 
والقدس وبين 
جنوب الضفة 

 والقدس

 2.56 شمال الضفة

 2.91 جنوب الضفة

 2.90 وسط الضفة

الخدمات المقدمة للجمعيـة    
مــن منظمــات المجتمــع 
المدني المحليـة والدوليـة     

 2.94 القدس العاملة في المجال

يوجد فروق بين  0.001 5.49
شمال الضفة وكل 
من وسط الضفة 
والقدس وجنوب 

 الضفة

 3.11 شمال الضفة

 3.18 جنوب الضفة

 3.11 وسط الضفة

القروض التـي حـصلت     
 عليها الجمعية التعاونية

 2.80 القدس

 ال يوجد فروق 0.312 1.19

 2.78 شمال الضفة

 2.88 جنوب الضفة

 3.09 وسط الضفة

المنح التي حصلت عليهـا     
 الجمعية التعاونية

 2.71 القدس

يوجد فروق بين  0.026 3.11
شمال الضفة 

 ضفةووسط ال

 3.30 شمال الضفة

 3.18 جنوب الضفة

 3.30 وسط الضفة

 الدرجة الكلية

 3.28 القدس

 ال يوجد فروق 0.331 1.14
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  لدراسة  لقياس تأثير نطاق عمل الجمعية على محاور اFالمتوسط الحسابي واختبار : 18.4جدول 
  

نطاق عمل  المحاور الرئيسية
 الجمعية

مستوى  Fقيمة  المتوسط
 الداللة

 االختالفات المعنوية

 3.63 مدينة

 3.69 قرية

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 3.67 مخيم

 ال يوجد فروق0.691 0.37

 3.15 مدينة

 3.10 قرية

العوامل الداخلية التي تؤثر سـلبا      
على مساهمة  الجمعية في توفير      

 3.23 مخيم عملفرص ال

 ال يوجد فروق0.581 0.54

 3.34 مدينة

 3.08 قرية

العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا     
على مساهمة  الجمعية في توفير      

 3.11 مخيم فرص العمل

يوجد فروق بين مدينة 0.008 4.86
 وكل من قرية ومخيم

 3.93 مدينة

 4.02 قرية

مـن  الخدمات المقدمة للجمعيـة     
 الحكومة

 3.50 مخيم

يوجد فروق بين مخيم 0.000 17.68
 وكل من قرية ومدينة

 2.85 مدينة

 2.80 قرية

الخدمات المقدمة للجمعيـة مـن      
 االتحادات التعاونية

 2.87 مخيم

 ال يوجد فروق0.821 0.20

 2.76 مدينة

 2.53 قرية

الخدمات المقدمة للجمعيـة مـن      
ع المدني المحليـة    منظمات المجتم 

 3.02 مخيم والدولية العاملة في المجال

يوجد فروق بين مدينة 0.000 9.59
وكل من قرية ومخيم، 
 وبين قرية ومخيم

 3.09 مدينة

 3.06 قرية

القروض التـي حـصلت عليهـا       
 الجمعية التعاونية

 3.18 مخيم

 ال يوجد فروق0.516 0.66

 3.01 مدينة

 2.71 قرية

المنح التي حصلت عليها الجمعية     
 التعاونية

 2.95 مخيم

يوجد فروق بين مدينة 0.026 3.70
 وقرية

 3.31 مدينة

 3.24 قرية

 الدرجة الكلية

 3.27 مخيم

 ال يوجد فروق0.111 2.21
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  م الجمعية على محاور الدراسة لقياس تأثير حجFالمتوسط الحسابي واختبار : 19.4 جدول 
  

عدد أعضاء  المحاور الرئيسية
 الجمعية

قيمة  المتوسط
F 

مستوى 
 الداللة

 االختالفات المعنوية

 3.65 100أقل من 

100-200 3.77 

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 3.59 200أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.357 1.03

 3.15 100أقل من 

100-200 3.03 

 العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا    
على مساهمة  الجمعية في توفير      

 3.32 200أكثر من  فرص العمل

 ال يوجد فروق 0.225 1.50

 3.21 100أقل من 

100-200 3.01 

العوامل الخارجية التـي تـؤثر      
سلبا على مساهمة  الجمعية في      

 3.30 200 من أكثر توفير فرص العمل

 ال يوجد فروق 0.138 1.99

 3.86 100أقل من 

100-200 3.99 

الخدمات المقدمة للجمعية مـن     
 الحكومة

 3.65 200أكثر من 

 200- 100يوجد فروق بين  0.049 3.04
  عضو200عضو وأكثر من 

 2.82 100أقل من 

100-200 2.66 

الخدمات المقدمة للجمعية مـن     
 االتحادات التعاونية

 3.10 200أكثر من 

من يوجد فروق بين أكثر  0.025 3.72
-100 عضو وكل من 200
 100 عضو وأقل من 200

 عضو

 2.74 100أقل من 

100-200 2.72 

الخدمات المقدمة للجمعية مـن     
منظمات المجتمع المدني المحلية    

 2.87 200أكثر من  والدولية العاملة في المجال

 ال يوجد فروق 0.555 0.59

 3.05 100أقل من 

100-200 3.48 

وض التي حـصلت عليهـا      القر
 الجمعية التعاونية

 3.02 200أكثر من 

 200 - 100يوجد فروق بين  0.003 6.04
 100عضو وكل من أقل من 

  عضو200عضو وأكثر من 

 2.83 100أقل من 

100-200 3.15 

المــنح التــي حــصلت عليهــا 
 الجمعية التعاونية

 3.06 200أكثر من 

 200- 100يوجد فروق بين  0.030 3.53
 عضو100عضو وأقل من 

 3.26 100أقل من 

100-200 3.35 

 الدرجة الكلية

 3.30 200أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.306 1.19
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 لقياس تأثير نتائج أنشطة الجمعيات من حيث الربحية         Fالمتوسط الحسابي واختبار    :  20.4دول    ج
  الدراسةعلى محاور 

  
نتيجة  المحاور الرئيسية

أنشطة 
 الجمعية

قيمة المتوسط
F 

مستوى 
 الداللة

 االختالفات المعنوية

 3.77 تحقق ارباح

 3.51تحقق خسائر

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 3.56 تغطي كلفتها

يوجد فروق بين تحقق  0.002 6.52
أرباح وكل من تحقق 
 خسائر وتغطي كلفتها

 3.08 تحقق ارباح

 3.31تحقق خسائر

وامل الداخلية التي تؤثر سلبا على      الع
مساهمة  الجمعية في توفير فـرص       

 3.21 تغطي كلفتها العمل

 ال يوجد فروق 0.168 1.79

 3.10 تحقق ارباح

 3.59تحقق خسائر

العوامل الخارجية التي تـؤثر سـلبا       
على مساهمة  الجمعية فـي تـوفير        

 3.19 تغطي كلفتها فرص العمل

روق بين تحقق يوجد ف 0.000 7.85
خسائر وكل من تحقق 
 أرباح وتغطي كلفتها

 3.83 تحقق ارباح

 4.06تحقق خسائر

الخــدمات المقدمــة للجمعيــة مــن 
 الحكومة

 3.81 تغطي كلفتها

 ال يوجد فروق 0.089 2.43

 2.84 تحقق ارباح

 2.80تحقق خسائر

الخــدمات المقدمــة للجمعيــة مــن 
 نيةاالتحادات التعاو

 2.86 تغطي كلفتها

 ال يوجد فروق 0.929 0.07

 2.79 تحقق ارباح

 2.52تحقق خسائر

الخــدمات المقدمــة للجمعيــة مــن 
منظمات المجتمع المـدني المحليـة      

 2.78 تغطي كلفتها والدولية العاملة في المجال

 ال يوجد فروق 0.120 2.13

 3.17 تحقق ارباح

 2.84تحقق خسائر

القروض التي حصلت عليها الجمعية     
 التعاونية

 3.10 تغطي كلفتها

 ال يوجد فروق 0.051 2.99

 2.85 تحقق ارباح

 2.66تحقق خسائر

المنح التي حصلت عليهـا الجمعيـة       
 التعاونية

 3.05 تغطي كلفتها

يوجد فروق بين التي  0.023 3.83
تغطي كلفتها وكل من 
التي تحقق أرباح والتي 

  خسائرتحقق

 3.30 تحقق ارباح

 3.24تحقق خسائر

 الدرجة الكلية

 3.27 تغطي كلفتها

 ال يوجد فروق 0.837 0.18
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 لقياس تأثير قيمة الموجودات في الجمعيات حـسب         Fالمتوسط الحسابي واختبار    :   أ -21.4جدول  
  على محاور الدراسة) دنانيربآالف ال(آخر سنة مالية 

  
قيمة  المحاور الرئيسية

 الموجودات

مستوى  Fقيمة  المتوسط
 الداللة

 االختالفات المعنوية

 3.65  فأقل20

21-50 3.63 

51-100 3.74 

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 3.68 100أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.805 0.33

 3.07  فأقل20

21-50 3.03 

51-100 3.37 

ثر سـلبا   العوامل الداخلية التي تـؤ    
على مساهمة  الجمعية في تـوفير       

 فرص العمل

 3.34 100أكثر من 

يوجد فروق بين  0.024 3.18
 وكل 100أكثر من 

 فأقل و 20من 
21-50 

 3.16  فأقل20

21-50 3.03 

51-100 3.27 

العوامل الخارجية التي تؤثر سـلبا      
على مساهمة  الجمعية في تـوفير       

 فرص العمل

 3.36 100أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.063 2.45

 3.91  فأقل20

21-50 4.07 

51-100 3.61 

الخدمات المقدمـة للجمعيـة مـن       
 الحكومة

 3.68 100أكثر من 

 20يوجد فروق بين  0.001 5.67
-51فأقل وكل من 

 وأكثر من 100
، ويوجد فروق 100
 وكل 50-21بين 

 100- 51من 
 100وأكثر من 

 2.75  فأقل20

21-50 2.53 

51-100 3.20 

الخدمات المقدمـة للجمعيـة مـن       
 االتحادات التعاونية

 3.07 100أكثر من 

 20يوجد فروق بين  0.000 8.18
-51فأقل وكل من 

 وأكثر من 100
، ويوجد فروق 100
 وكل 50-21بين 

 100- 51من 
 100وأكثر من 
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 لقياس تأثير قيمة الموجودات في الجمعيات حسب        Fالمتوسط الحسابي واختبار    :   ب -21.4جدول  
  على محاور الدراسة) بآالف الدنانير(آخر سنة مالية 

 
قيمة  المحاور الرئيسية

 الموجودات

مستوى  Fقيمة  المتوسط
 الداللة

 االختالفات المعنوية

 2.65  فأقل20

21-50 2.81 

51-100 2.94 

الخدمات المقدمة للجمعية مـن     
نظمات المجتمع المدني المحلية    م

 والدولية العاملة في المجال

 2.86 100أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.100 2.10

 3.06  فأقل20

21-50 3.07 

51-100 3.10 

القروض التي حـصلت عليهـا      
 الجمعية التعاونية

 3.22 100أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.461 0.86

 2.73  فأقل20

21-50 2.82 

51-100 3.43 

المنح التـي حـصلت عليهـا       
 الجمعية التعاونية

 3.11 100أكثر من 

 20يوجد فروق بين  0.000 8.38
-51فأقل وكل من 

، 100 وأكثر من 100
ويوجد فروق بين 

 100-51 و 21-50

 3.23  فأقل20

21-50 3.24 

51-100 3.39 

 الدرجة الكلية

 3.36 100أكثر من 

 20يوجد فروق بين  0.000 6.62
-51فأقل وكل من 

، 100 وأكثر من 100
ويوجد فروق بين 

 وكل من 21-50
 وأكثر من 51-100

100 
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 لقياس تأثير عدد المتطوعين في الجمعيات على محاور         Fالمتوسط الحسابي واختبار    :  22.4جدول  
  الدراسة

  
عدد  المحاور الرئيسية

 المتطوعين

مستوى  Fقيمة المتوسط
 الداللة

 االختالفات المعنوية

 3.61 10أقل من 

10-15 3.99 

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 3.43 15أكثر من 

- 10يوجد فروق بين  0.000 13.72
 وكل من أقل من 15

 15 وأكثر من 10

 3.15 10أقل من 

10-15 3.22 

تـؤثر سـلبا    العوامل الداخلية التي    
على مساهمة  الجمعية في تـوفير       

 3.04 15أكثر من  فرص العمل

 ال يوجد فروق 0.577 0.55

 3.33 10أقل من 

10-15 2.74 

العوامل الخارجية التي تؤثر سـلبا      
على مساهمة  الجمعية في تـوفير       

 3.07 15أكثر من  فرص العمل

- 10يوجد فروق بين  0.000 17.57
ن  وكل من أقل م15

 15 وأكثر من 10

 3.87 10أقل من 

10-15 3.97 

الخدمات المقدمـة للجمعيـة مـن       
 الحكومة

 3.42 15أكثر من 

يوجد فروق بين أكثر  0.000 7.88
 وكل من أقل 15من 
 15-10 و 10من 

 2.84 10ن أقل م

10-15 2.85 

الخدمات المقدمـة للجمعيـة مـن       
 االتحادات التعاونية

 2.81 15أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.974 0.03

 2.65 10أقل من 

10-15 2.92 

الخدمات المقدمـة للجمعيـة مـن       
منظمات المجتمع المدني المحليـة     

 3.29 15أكثر من  والدولية العاملة في المجال

يوجد فروق بين كل  0.000 11.38
مجموعتين من 
 المجموعات الثالث

 3.06  10أقل من 

10-15 3.21 

القروض التـي حـصلت عليهـا       
 الجمعية التعاونية

 3.23 15أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.253 1.38

 2.92  10أقل من 

10-15 2.93 

المنح التي حصلت عليها الجمعيـة      
 التعاونية

 2.69 15أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.356 1.04

 3.27  10أقل من 

10-15 3.35 

 ليةالدرجة الك

 3.19 15أكثر من 

 ال يوجد فروق 0.383 0.96
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 لقياس تأثير عدد العاملين بأجر فـي الجمعيـات علـى         Fالمتوسط الحسابي واختبار    : 23.4جدول  
  محاور الدراسة

  
عدد   المحاور الرئيسية

 المتطوعين

مستوى  Fقيمة  المتوسط
 الداللة

االختالفات 
 ويةالمعن

 3.65 5أقل من 

5-10 3.6 

 اإلنجازات التي حققتها الجمعية

 3.76  فأكثر11

ال يوجد  0.47 0.77
 فروق

 4.1 5أقل من 

5-10 4.06 

العوامل الداخلية التي تـؤثر سـلبا علـى         
 مساهمة  الجمعية في توفير فرص العمل

 4.2  فأكثر11

ال يوجد  2160. 1.539
 فروق

 3.2 5أقل من 

5-10 3.25 

 الخارجية التي تؤثر سـلبا علـى        العوامل
 مساهمة  الجمعية في توفير فرص العمل

 3.12  فأكثر11

ال يوجد  0.72 0.33
 فروق

 3.88 5أقل من 

5-10 3.91 

 الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة

 3.6  فأكثر11

توجد فروق  *0.03 3.67
-5لصالح 
10 

 2.76 5أقل من 

5-10 3.12 

ت المقدمة للجمعية من االتحـادات      الخدما
 التعاونية

 3.11  فأكثر11

توجد فروق *0.004 5.66
-5لصالح 
10 

 2.65 5أقل من 

5-10 2.82 

الخدمات المقدمة للجمعية مـن منظمـات       
المجتمع المدني المحلية والدولية العاملـة      

 3.36  فأكثر11 في المجال

توجد فروق *0.000 16.44
لصالح أكثر 

 11ن م

 3 5أقل من 

5-10 3.44 

القروض التي حصلت عليهـا الجمعيـة        
 التعاونية

 3.51  فأكثر11

توجد فروق *0.000 11.39
لصالح أكثر 

 11من 

 2.87 5أقل من 

5-10 2.83 

 المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية

 3.11  فأكثر11

توجد فروق  0.23 1.46
لصالح أكثر 

 11من 

 3.25 5أقل من 

5-10 3.36 

 الدرجة الكلية

 3.43  فأكثر11

توجد فروق *0.006  5.16
لصالح أكثر 

 11من 
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 )LSD(جداول اختبار : 2.4ملحق

  
   LSDنتائج اختبار 

ـ  LSDولتحديد لصالح من كانت الفروق استخدم الباحث اختبار          :العمر ات البعديـة بـين      للمقارن
  :المتوسطات الحسابية حيث النتائج كانت كما يلي

  
  مجال اإلنجازات التي حققتها الجمعية: أوال

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )1(جدول  

بعـا لمتغيـر    الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني ت          
  العمر

  

   سنة45 من أكثر   سنة45-30من    سنة30أقل من   العمر
  *0.30-  *0.24-     سنة30أقل من 

  0.06-       سنة45-30من 
         سنة45 من أكثر

  
  توفير فرص العملمجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في : ثانيا

  
ات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         للمقارن LSDنتائج اختبار   : )2(جدول  

  الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغير العمر
  

   سنة45 من أكثر   سنة45-30من    سنة30أقل من   العمر
  0.02  *0.21     سنة30أقل من 

  *0.19-       سنة45-30من 
         سنة45 من أكثر
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  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة: ثالثا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونيـة          LSDنتائج اختبار   : )3(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلـسطيني تبعـا لمتغيـر               

  العمر
  

   سنة45 من أكثر   سنة45-30من    سنة30أقل من   العمر
  0.05-  *0.21-     سنة30أقل من 

  0.16       سنة45-30من 
         سنة45 من أكثر

  
مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملـة فـي              : رابعا
  المجال

  
الحركة التعاونيـة    للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور        LSDنتائج اختبار   : )4(جدول  

  الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغير العمر
  

   سنة45 من أكثر   سنة45-30من    سنة30أقل من   العمر
  0.15-  0.15     سنة30أقل من 

  *0.30-       سنة45-30من 
         سنة45 من أكثر

  
  ية التعاونيةمجال المنح التي حصلت عليها الجمع: خامسا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونيـة          LSDنتائج اختبار   : )5(جدول  

  الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغير العمر
  

   سنة45 من أكثر   سنة45-30من    سنة30أقل من   العمر
  *0.42  *0.25     سنة30أقل من 

  0.17       سنة45-30من 
         سنة45 من أكثر
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  :المؤهل العلمي. 2
  

  مجال االنجازات التي حققتها الجمعية: أوال
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )6(جدول  
ني تبعـا لمتغيـر     الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلـسطي          

  المستوى العلمي
  

 ماجستير فأعلى  بكالوريوس  دبلوم كلية مجتمع  ثانوية فما دون  المستوى العلمي

  *0.27  0.05-  *0.18-    ثانوية فما دون
  *0.44  0.13      دبلوم كلية مجتمع

  *0.31        بكالوريوس
         ماجستير فأعلى

  
  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة: ثانيا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونيـة          LSDنتائج اختبار   : )7(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلـسطيني تبعـا لمتغيـر               
  المستوى العلمي

  
 ماجستير فأعلى  بكالوريوس  دبلوم كلية مجتمع ثانوية فما دون  المستوى العلمي

  *0.54  0.03  0.04    نوية فما دونثا
  *0.51  0.01-      دبلوم كلية مجتمع

  *0.51        بكالوريوس
         ماجستير فأعلى
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  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات الدولية: ثالثا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونيـة          LSDنتائج اختبار   : )8(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              

  المستوى العلمي
  

 ماجستير فأعلى  بكالوريوس  دبلوم كلية مجتمع  ثانوية فما دون  المستوى العلمي

  *0.59-  0.05-  *0.28-    ثانوية فما دون
  0.31-  *0.23      دبلوم كلية مجتمع

  *0.54-        بكالوريوس
         تير فأعلىماجس

  
مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملـة فـي              : رابعا
  المجال

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونيـة          LSDنتائج اختبار   : )9(جدول  

لفلـسطيني تبعـا لمتغيـر      الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل ا         
  المستوى العلمي

  
 ماجستير فأعلى  بكالوريوس  دبلوم كلية مجتمع  ثانوية فما دون  المستوى العلمي

  *0.66  *0.53-  *0.61-    ثانوية فما دون
  0.05-  0.08      دبلوم كلية مجتمع

  0.13-        بكالوريوس
         ماجستير فأعلى
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  ا الجمعية التعاونيةمجال القروض التي حصلت عليه: خامسا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )10(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  المستوى العلمي
  

 ماجستير فأعلى  وسبكالوري  دبلوم كلية مجتمع  ثانوية فما دون  المستوى العلمي

  *0.55-  *0.26-  *0.22-    ثانوية فما دون
  0.33-  0.05-      دبلوم كلية مجتمع

  0.29-        بكالوريوس
         ماجستير فأعلى

  
  الدرجة الكلية : سادسا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )11(جدول  

توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر           الفلسطينية في   
  المستوى العلمي

  
 ماجستير فأعلى  بكالوريوس  دبلوم كلية مجتمع  ثانوية فما دون  المستوى العلمي

  0.13-  *0.12-  *0.20-    ثانوية فما دون
  0.08  0.09      دبلوم كلية مجتمع

  0.01-        بكالوريوس
         ماجستير فأعلى
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  :سنوات الخبرة في العمل التعاوني. 3
  

  توفير فرص العملمجال العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في : أوال
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )12( جدول
 سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر       الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في      

  سنوات الخبرة في العمل التعاوني
  

   سنوات10 من أكثر  10-5   سنوات5أقل من   سنوات الخبرة في العمل التعاوني
  *0.23-  *0.19-     سنوات5أقل من 

5-10      -0.35  
         سنوات10 من أكثر

  
لمدني المحلية والدوليـة العاملـة فـي        مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع ا       : ثانيا

  المجال
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )13(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  سنوات الخبرة في العمل التعاوني
  

   سنوات10 من أكثر  10-5   سنوات5أقل من   لعمل التعاونيسنوات الخبرة في ا
  *0.33-  *0.23-     سنوات5أقل من 

5-10      -0.11  
         سنوات10 من أكثر
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  مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: ثالثا
  

كة التعاونية   للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحر       LSDنتائج اختبار   : )14(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              

  سنوات الخبرة في العمل التعاوني
  

   سنوات10 من أكثر  10-5   سنوات5أقل من   سنوات الخبرة في العمل التعاوني
  *0.38-  0.12-     سنوات5أقل من 

5-10      -0.26*  
         سنوات10 من أكثر

  
  الدرجة الكلية : ابعار
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )15(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  سنوات الخبرة في العمل التعاوني
  

   سنوات10 من أكثر  10-5   سنوات5 أقل من  سنوات الخبرة في العمل التعاوني
  *0.14-  *0.11-     سنوات5أقل من 

5-10      -0.03  
         سنوات10 من أكثر
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  :طبيعة العمل في الجمعية. 4
  

  مجال اإلنجازات التي حققتها الجمعية: أوال
  

كة التعاونية   للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحر       LSDنتائج اختبار   : )16(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  طبيعة العمل في الجمعية
  

 أخرى  عضو لجنة إدارة  مدير جمعية رئيس لجنة إدارة  طبيعة العمل في الجمعية

  *0.36  0.03  0.13    رئيس لجنة إدارة
  *0.23  0.10-      مدير جمعية

  *0.33        عضو لجنة إدارة
         أخرى

  
  توفير فرص العملمجال العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في : ثانيا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )17(جدول  

ي تبعا لمتغيـر    الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطين         
  طبيعة العمل في الجمعية

  
 أخرى  عضو لجنة إدارة  مدير جمعية  رئيس لجنة إدارة  طبيعة العمل في الجمعية

  0.35-  *0.16-  0.07-    رئيس لجنة إدارة
  0.40-  0.87-      مدير جمعية

  0.12        عضو لجنة إدارة
         أخرى
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  توفير فرص العملعلى مساهمة الجمعية في مجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا : ثالثا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )18(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  طبيعة العمل في الجمعية
  

 أخرى  عضو لجنة إدارة  مدير جمعية  لجنة إدارةرئيس   طبيعة العمل في الجمعية

  *0.39-  *0.43-  0.02-    رئيس لجنة إدارة
  *0.37-  *0.40-      مدير جمعية

  0.04        عضو لجنة إدارة
         أخرى

  
  الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة: رابعا

  
لدور الحركة التعاونية    للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية       LSDنتائج اختبار   : )19(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              
  طبيعة العمل في الجمعية

  
 أخرى  عضو لجنة إدارة  مدير جمعية  رئيس لجنة إدارة  طبيعة العمل في الجمعية

  0.20  0.11-  *0.20    رئيس لجنة إدارة
  0.001  *0.31-      مدير جمعية

  *0.31         لجنة إدارةعضو
         أخرى
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  الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات الدولية: خامسا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )20(جدول  
ـ             ر الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغي

  طبيعة العمل في الجمعية
  

 أخرى  عضو لجنة إدارة  مدير جمعية  رئيس لجنة إدارة  طبيعة العمل في الجمعية

  *0.42-  *0.28-  0.18-    رئيس لجنة إدارة
  0.23-  0.10-      مدير جمعية

  0.14-        عضو لجنة إدارة
         أخرى

  
  حلية والدولية العاملة في المجالالخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني الم: سادسا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )21(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             
  طبيعة العمل في الجمعية

  
 أخرى  عضو لجنة إدارة  مدير جمعية  دارةرئيس لجنة إ  طبيعة العمل في الجمعية

  0.07-  *0.26  0.22    رئيس لجنة إدارة
  *0.29-  0.04      مدير جمعية

  *0.33-        عضو لجنة إدارة
         أخرى
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  القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: سابعا
  

بية لدور الحركة التعاونية     للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسا     LSDنتائج اختبار   : )22(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  طبيعة العمل في الجمعية
  

 أخرى  عضو لجنة إدارة  مدير جمعية  رئيس لجنة إدارة  طبيعة العمل في الجمعية

  0.04  *0.39  0.15    رئيس لجنة إدارة
  0.11-  *0.24      مدير جمعية

  *0.36-        ضو لجنة إدارةع
         أخرى

  
  المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: ثامنا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )23(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             
  لعمل في الجمعيةطبيعة ا

  
 أخرى  عضو لجنة إدارة  مدير جمعية  رئيس لجنة إدارة  طبيعة العمل في الجمعية

  *0.48-  0.18  0.18    رئيس لجنة إدارة
  *0.66-  0.001      مدير جمعية

  *0.66        عضو لجنة إدارة
         أخرى
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  :مجال العمل. 5
  

  مجال االنجازات التي حققتها الجمعية: أوال
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )24(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  مجال عمل الجمعية التعاونية حسب التسجيل
  

 أخرى استهالكي خدماتي  حرفي  إسكاني  زراعي  مجال عمل الجمعية

  0.10-  0.07-  0.19-  0.02-  *0.29    زراعي
  *0.40-  0.36-  *0.49-  *0.31-      إسكاني
  0.08-  0.05-  0.18-        حرفي
  0.09  0.13         خدماتي

  0.04-           استهالكي
             أخرى

  
  توفير فرص العملمجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في : ثانيا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDئج اختبار   نتا: )25(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             
  مجال عمل الجمعية التعاونية حسب التسجيل

  
 أخرى استهالكي خدماتي  حرفي  إسكاني  زراعي  مجال عمل الجمعية

  0.18-  0.20  *0.35-  0.10-  *0.58-    زراعي
  *0.40  *0.78  0.23  *0.47      إسكاني
  0.08-  0.30  0.24-        حرفي
  0.17  0.55         خدماتي

  0.38-           استهالكي
             أخرى
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  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة: ثالثا
  

لحسابية لدور الحركة التعاونية     للمقارنات البعدية بين المتوسطات ا     LSDنتائج اختبار   : )26(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              

  مجال عمل الجمعية التعاونية حسب التسجيل
  

 أخرى استهالكي خدماتي  حرفي  إسكاني  زراعي  مجال عمل الجمعية

  0.12-  *0.78  *0.31-  0.01-  0.001    زراعي
  0.12-  *0.77  *0.31-  0.02-      إسكاني
  0.10-  *0.79  0.30-        حرفي
  0.19  *1.08         خدماتي

  *0.89-           استهالكي
             أخرى

  
  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات الدولية: رابعا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسـطات الحـسابية لـدور الحركـة            LSDنتائج اختبار   : )27(جدول    

فلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا           التعاونية ال 
  لمتغير مجال عمل الجمعية التعاونية حسب التسجيل

  
 أخرى استهالكي خدماتي  حرفي  إسكاني  زراعي  مجال عمل الجمعية

  0.29-  0.17  0.13-  *0.53-  *0.34-    زراعي
  0.05  0.15  0.22  0.18-      إسكاني
  0.24  0.70  *0.40        حرفي
  0.16-  0.30         خدماتي

  0.46           استهالكي
             أخرى
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مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة فـي             : خامسا
  المجال 

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )28(جدول  

لفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             ا
  مجال عمل الجمعية التعاونية حسب التسجيل

  
 أخرى استهالكي خدماتي  حرفي  إسكاني  زراعي  مجال عمل الجمعية

  *0.44-  0.15  *0.36-  0.07-  0.04-    زراعي
  *0.40-  0.55  0.32-  0.02-      إسكاني
  *0.38-  0.57  0.29-        حرفي
  0.08-  *0.87         خدماتي

  *0.95-           استهالكي
             أخرى

  
  مجال القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: سادسا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )29(جدول  

 في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر         الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها     
  مجال عمل الجمعية التعاونية حسب التسجيل

  
 أخرى استهالكي خدماتي  حرفي  إسكاني زراعي  مجال عمل الجمعية

  *0.33-  0.12-  0.24-  0.03  0.21    زراعي
  *0.54-  *0.33-  *0.45-  0.18-      إسكاني
  *0.36-  0.15-  0.27-        حرفي
  0.09-  0.12         خدماتي

  0.21-           استهالكي
             أخرى
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  مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: سابعا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )30(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              

  مجال عمل الجمعية التعاونية حسب التسجيل
  

 أخرى استهالكي خدماتي  حرفي  إسكاني  زراعي  مجال عمل الجمعية

  0.02-  0.19  *0.78-  0.26-  0.21-    زراعي
  0.19  0.40  *0.57-  0.05-      إسكاني
  0.24  0.45  *0.52-        حرفي
  *0.76  *0.97         خدماتي

  0.20-           استهالكي
             أخرى

  
  المجال الكلي: اامنث
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )31(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  مجال عمل الجمعية التعاونية حسب التسجيل
  

  أخرى استهالكي خدماتي  حرفي  إسكاني  زراعي  مجال عمل الجمعية
  *0.19-  0.20  *0.31-  0.11-  0.05-    زراعي
  0.15-  0.24  *0.26-  0.07-      إسكاني
  0.08-  0.31  *0.19-        حرفي
  0.11  *0.51         خدماتي

  *0.39-           استهالكي
             أخرى
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  :عمر الجمعية. 6
  

  مجال االنجازات التي حققتها الجمعية: أوال
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDائج اختبار   نت: )32(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              

  عمر الجمعية التعاونية
  

   سنة15 من أكثر  15-10من    سنوات10أقل من   عمر الجمعية
  *0.27  *0.20     سنوات10أقل من 

  0.08      15-10من 
         سنة15 من أكثر

  
  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة: ثانيا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )33(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغير عمر             
  الجمعية التعاونية

  
   سنة15 من أكثر  15-10من    سنوات10أقل من   عمر الجمعية

  *0.28  0.13     سنوات10أقل من 
  0.15      15-10من 
         سنة15 من أكثر
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  مجال القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: ثالثا
  

ات الحسابية لدور الحركة التعاونية      للمقارنات البعدية بين المتوسط    LSDنتائج اختبار   : )34(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  عمر الجمعية التعاونية
  

   سنة15 من أكثر  15-10من    سنوات10أقل من   عمر الجمعية
  0.17  *0.30-     سنوات10أقل من 

  *0.47      15-10من 
         سنة15 من أكثر

  
  مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: ارابع

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )35(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              
  عمر الجمعية التعاونية

  
   سنة15 من أكثر  15-10من    سنوات10أقل من   عمر الجمعية

  *0.23-  *0.51-     سنوات10أقل من 
  0.28      15-10من 
         سنة15 من أكثر
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  :المنطقة. 7
  

  مجال االنجازات التي حققتها الجمعية: أوال
  

ة  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاوني        LSDنتائج اختبار   : )36(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              

  المنطقة من الضفة الغربية
  

  محافظة القدس   محافظات الوسط   محافظات الجنوب   محافظات الشمال  المنطقة من الضفة الغربية

  0.19  0.07  *0.29     محافظات الشمال
  0.10-  *0.22-       محافظات الجنوب

  0.13         حافظات الوسطم
          محافظة القدس

  
  توفير فرص العملمجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في : ثانيا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )37(جدول  

في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر       الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها       
  المنطقة من الضفة الغربية

  
  محافظة القدس   محافظات الوسط   محافظات الجنوب   محافظات الشمال  المنطقة من الضفة الغربية

  0.08  *0.21  *0.39     محافظات الشمال
  0.31-  0.18-       محافظات الجنوب
  0.14-         محافظات الوسط
          محافظة القدس
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  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة: ثالثا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )38(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  المنطقة من الضفة الغربية
  

  محافظة القدس   محافظات الوسط   محافظات الجنوب   محافظات الشمال  ن الضفة الغربيةالمنطقة م

  0.08  *0.44  *0.40     محافظات الشمال
  0.31-  0.04       محافظات الجنوب
  *0.35-         محافظات الوسط
          محافظة القدس

  
  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات الدولية: رابعا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )39(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             
  المنطقة من الضفة الغربية

  
  افظة القدسمح   محافظات الوسط   محافظات الجنوب   محافظات الشمال  المنطقة من الضفة الغربية

  *0.56-  *0.34-  0.09-     محافظات الشمال
  *0.46-  0.25-       محافظات الجنوب
  0.21-         محافظات الوسط
          محافظة القدس
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مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة فـي             : خامسا
  المجال

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )40(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             
  المنطقة من الضفة الغربية

  
  محافظة القدس   محافظات الوسط   محافظات الجنوب   محافظات الشمال  المنطقة من الضفة الغربية

  *0.38-  *0.34-  *0.35-     فظات الشمالمحا
  0.03-  0.01       محافظات الجنوب
  0.04-         محافظات الوسط
          محافظة القدس

  
  مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: سادسا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )41(جدول  

لفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             ا
  المنطقة من الضفة الغربية

  

 محافظة القدس   محافظات الوسط   محافظات الجنوب   محافظات الشمال  المنطقة من الضفة الغربية
  0.07  *0.31-  0.09-     محافظات الشمال

  0.17  0.21-       محافظات الجنوب

  0.38         ظات الوسطمحاف

          محافظة القدس
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  :طاق عمل الجمعيةن. 8
  

  توفير فرص العملمجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في : أوال
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )42(جدول  
وفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر           الفلسطينية في ت  

  نطاق عمل الجمعية
  

  مخيم  قرية  مدينة  نطاق عمل الجمعية
  *0.23  *0.26    مدينة
  0.03-      قرية
        مخيم

  
  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة: انياث
  

توسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية      للمقارنات البعدية بين الم    LSDنتائج اختبار   : )43(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  نطاق عمل الجمعية
  

  مخيم  قرية  مدينة  نطاق عمل الجمعية
  *0.43  0.09-    مدينة
  *0.52      قرية
        مخيم

  
  .بين الفئات األخرى) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى -
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مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدوليـة العاملـة فـي               : ثالثا
  المجال

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )44(جدول  

ا في سوق العمل الفلـسطيني تبعـا لمتغيـر          الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزه     
  نطاق عمل الجمعية

  
  مخيم  قرية  مدينة  نطاق عمل الجمعية

  *0.26-  *0.23    مدينة
  *0.49-      قرية
        مخيم

  
  مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: رابعا

  
 لدور الحركة التعاونية     للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية     LSDنتائج اختبار   : )45(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              
  نطاق عمل الجمعية

  
  مخيم  قرية  مدينة  نطاق عمل الجمعية

  0.05  *0.29    مدينة
  0.24-      قرية
        مخيم
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  :عدد العاملين بأجر. 9
  

  ة من الحكومةمجال الخدمات المقدمة للجمعي: أوال
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )46(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  عدد العاملين في الجمعية باجر
  

   أكثرموظف ف11    موظفين10 - 5من     موظفين5اقل من   عدد العاملين
  *0.29  0.02-      موظفين5اقل من 

  0.31        موظفين10 - 5من 
         أكثرموظف ف11

  
  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات الدولية: ثانيا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )47(جدول  

وفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر            الفلسطينية في ت  
  عدد العاملين في الجمعية باجر

  
   أكثرموظف ف11    موظفين10 - 5من     موظفين5اقل من   عدد العاملين

  *0.35-  *0.35-      موظفين5اقل من 
  0.001       موظفين10 - 5من 
         أكثرموظف ف11
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ت المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدوليـة العاملـة فـي              مجال الخدما : ثالثا
  المجال

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )48(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             
   في الجمعية باجرعدد العاملين

  
   أكثرموظف ف11    موظفين10 - 5من     موظفين5اقل من   عدد العاملين

  *0.71-  0.17-      موظفين5اقل من 
  *0.54-        موظفين10 - 5من 
         أكثرموظف ف11

  
  مجال القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: ابعار
  

دية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية        للمقارنات البع  LSDنتائج اختبار   : )49(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  عدد العاملين في الجمعية باجر
  

   أكثرموظف ف11    موظفين10 - 5من     موظفين5اقل من   عدد العاملين
  *0.51-  *0.44-      موظفين5اقل من 

  0.06-        موظفين10 - 5من 
         أكثرموظف ف11
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  الدرجة الكلية: خامسا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )50(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغير عدد العاملين في               

  ة باجرالجمعي
  

   أكثرموظف ف11    موظفين10 - 5من     موظفين5اقل من   عدد العاملين
  *0.18-  0.11-      موظفين5اقل من 

  0.07-        موظفين10 - 5من 
         أكثرموظف ف11

  
  :عدد المتطوعين في الجمعية10
  

  مجال االنجازات التي حققتها الجمعية: أوال
  

ت البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         للمقارنا LSDنتائج اختبار   : )51(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              

  عدد المتطوعين في الجمعية
  

   أكثر متطوع ف15من     متطوع15- 10من     متطوعين10أقل من   المسمى الوظيفي
  0.17  *0.38-      متطوعين10أقل من 

  *0.56        متطوع15- 10من 
         أكثر متطوع ف15من 
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  توفير فرص العملمجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في : ثانيا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )52(جدول  
ص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر          الفلسطينية في توفير فر   

  عدد المتطوعين في الجمعية
  

   أكثر متطوع ف15من     متطوع15- 10من     متطوعين10أقل من   المسمى الوظيفي
  0.26  *0.59      متطوعين10أقل من 

  *0.33-        متطوع15- 10من 
         أكثر متطوع ف15من 

  
  دمة للجمعية من الحكومةمجال الخدمات المق: ثالثا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )53(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              
  عدد المتطوعين في الجمعية

  
   أكثر متطوع ف15من     متطوع15- 10من     متطوعين10أقل من   المسمى الوظيفي

  *0.46  0.09      متطوعين10أقل من 
  *0.55        متطوع15- 10من 
         أكثر متطوع ف15من 
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مجال الخدمات المقدمة للجمعية من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملـة فـي              : رابعا
  المجال

  
لبعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية        للمقارنات ا  LSDنتائج اختبار   : )54(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             
  عدد المتطوعين في الجمعية

  
   أكثر متطوع ف15من     متطوع15- 10من     متطوعين10أقل من   المسمى الوظيفي

  *0.65-  *0.28-      متطوعين10أقل من 
  *0.37-        متطوع15- 10من 
         أكثر متطوع ف15من 

  
  :عدد أعضاء الهيئة العامة. 11
  

  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة: أوال
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )55(جدول  
زها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر         الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزي     

  عدد أعضاء الجمعية
  

   عضو200 من أكثر   عضو200 - 100من    عضو100أقل من   عدد أعضاء الجمعية
  0.21  0.13-     عضو100أقل من 

  *0.34       عضو200 - 100من 
         عضو200 من أكثر
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  لدوليةمجال الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات ا: ثانيا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )56(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              

  عدد أعضاء الجمعية
  

  و عض200 من أكثر  عضو200 - 100من    عضو100أقل من   عدد أعضاء الجمعية
  *0.27-  0.17     عضو100أقل من 

  *0.44-       عضو200 - 100من 
         عضو200 من أكثر

  
  مجال القروض التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: ثالثا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )57(جدول  

تعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر         الفلسطينية في توفير فرص العمل و     
  عدد أعضاء الجمعية

  
   عضو200 من أكثر   عضو200 - 100من    عضو100أقل من   عدد أعضاء الجمعية

  0.04  *0.42-     عضو100أقل من 
  *0.46       عضو200 - 100من 
         عضو200 من أكثر
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  التعاونيةمجال المنح التي حصلت عليها الجمعية : رابعا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )58(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  عدد أعضاء الجمعية

  

   عضو200 من أكثر   عضو200 - 100من    عضو100أقل من   عدد أعضاء الجمعية
  0.24-  *0.32-     عضو100أقل من 

  0.08       عضو200 - 100من 
         عضو200 من أكثر

  
  :نتيجة أنشطة الجمعية. 12
  

  مجال االنجازات التي حققتها الجمعية: أوال
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )59(جدول  
وفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر           الفلسطينية في ت  

  نتيجة أنشطة الجمعية
  

   تغطي تكلفتها   تحقق خسائر   تحقق أرباح  أنشطة الجمعية
  *0.21  *0.27     تحقق أرباح
  0.06-       تحقق خسائر
         تغطي تكلفتها
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  توفير فرص العملاهمة الجمعية في مجال العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مس: ثانيا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )60(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  نتيجة أنشطة الجمعية
  

   تغطي تكلفتها   تحقق خسائر   تحقق أرباح  أنشطة الجمعية
  *0.12  *0.24     تحقق أرباح
  0.11       تحقق خسائر
         تغطي تكلفتها

  
  توفير فرص العملمجال العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في : ثالثا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )61(جدول  

لفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعـا لمتغيـر              ا
  نتيجة أنشطة الجمعية

  
   تغطي تكلفتها   تحقق خسائر   تحقق أرباح  أنشطة الجمعية
  0.09-  *0.49-     تحقق أرباح
  *0.40       تحقق خسائر
         تغطي تكلفتها

  
  التعاونيةمجال المنح التي حصلت عليها الجمعية : رابعا

  
 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )62(جدول  

الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             
  نتيجة أنشطة الجمعية

  
   تغطي تكلفتها   تحقق خسائر   تحقق أرباح  أنشطة الجمعية

  *0.20-  0.19     رباحتحقق أ
  *0.39-       تحقق خسائر
         تغطي تكلفتها
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  :موجودات الجمعية. 13
  

  توفير فرص العملمجال العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على مساهمة الجمعية في : أوال
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )63(جدول  
لفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             ا

  نتيجة أنشطة الجمعية
  

  أكثر أف ف100   ألف100-51   ألف50-21   ألف دينار فأقل20من   موجودات الجمعية
  *0.16-  *0.23-  0.11-     ألف دينار فأقل20من 

  0.04-  0.12       ألف21-50
  0.07         ألف51-100

          أكثر ألف ف100
  

  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من الحكومة: أوال
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )64(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

   ماليةموجودات الجمعية حسب آخر سنة
  

  أكثر أف ف100   ألف100-51   ألف50-21   ألف دينار فأقل20من   موجودات الجمعية
  *0.23  *0.30  0.16-     ألف دينار فأقل20من 

  *0.39  *0.46       ألف21-50
  0.07-         ألف51-100

          أكثر ألف ف100
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  مجال الخدمات المقدمة للجمعية من االتحادات الدولية: ثانيا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسـطات الحـسابية لـدور الحركـة            LSDنتائج اختبار   : )65(جدول    
التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا            

  لمتغير موجودات الجمعية حسب آخر سنة مالية
  

 ألف دينار 20من   موجودات الجمعية
  فأقل

  أكثر أف ف100   ألف100-51   ألف21-50

  *0.32-  *0.45-  0.22     ألف دينار فأقل20من 
  *0.54-  *0.67-       ألف21-50
  0.13         ألف51-100

          أكثر ألف ف100
  

  مجال المنح التي حصلت عليها الجمعية التعاونية: ثالثا
  

تعاونية  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة ال        LSDنتائج اختبار   : )66(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  موجودات الجمعية حسب آخر سنة مالية
  

  أكثر أف ف100   ألف100-51   ألف50-21   ألف دينار فأقل20من   موجودات الجمعية
  *0.38-  *0.70-  0.10     ألف دينار فأقل20من 

  0.29-  *0.60-       ألف21-50
  0.31         ألف51-100

          أكثر ألف ف100
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  الدرجة الكلية: رابعا
  

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدور الحركة التعاونية         LSDنتائج اختبار   : )67(جدول  
الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزها في سوق العمل الفلسطيني تبعا لمتغيـر             

  ر سنة ماليةموجودات الجمعية حسب آخ
  

  أكثر أف ف100   ألف100-51   ألف50-21   ألف دينار فأقل20من   موجودات الجمعية
  *0.12-  *0.16-  0.001     ألف دينار فأقل20من 

  0.12-  0.16-       ألف21-50
  0.04-         ألف51-100

          أكثر ألف ف100
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