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 ب  

 شكر وعرفان
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسولنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
اجمعين، احمد اهلل على إنجاز هذا العمل وآمل أن يكون عمال مفيدا وعلما ينتفع به، وبداية اتقدم 

ذله من جهد بعظيم شكري وجزيل امتناني الى استاذي الفاضل الدكتور عبدالرحمن الحاج على ما ب
 .عظيم في مساعدتي واالشراف على هذا العمل، ومتابعته المستمرة وارشاداته ونصائحه القيمة

 
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى االساتذة عبدالرحمن التميمي وطلعت التميمي الذين تفضلوا بمناقشة 

اعضاء الجمعيات التعاونية الرسالة، وال يسعني اال ان اتقدم بشكري الجزيل ايضا الى رؤساء ومدراء و 
ومدراء التعاون الذين قدموا لي كافة التسهيالت ألنجاح هذا العمل وتعاونوا معي في نقل الصورة 

 .الصادقة عن واقع جمعياتهم والقطاع التعاوني في فلسطين
 

ن او طلبه وال يفوتني ان أتقدم بالشكر الى كافة االخوه والزمالء في برنامج التنمية الريفية سواء عاملي
رشادات علمية ولم  وبشكل خاص الدكتور زياد قنام حفظه اهلل ورعاه، لما قدمه لي من توجيهات وا 

 .يتواني عن تقديم الدعم والمساندة وبشكل مستمر ودون كلل
 

وخالد الداوودي وجمال المبسلط وعبد ياسين على   كما واتقدم بالشكر الجزيل الى االخ امين الحاج
 .معي ومساعدتي في انجاز هذا العمل وقفتهم المشرفة

 
واتقدم بالشكر الى مؤسسة الرؤية العالمية والمركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية لما قدموه من دعم لي 
خالل هذا العمل، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد معن سلحب الذي أشرف على تحليل بياناتي التي 

 .جمعتها
 
جتي وابنائي وبناتي اللذين الزموني خالل انجاز هذا العمل، وتحملوا اتقدم بشكري الجزيل الى زو  

 . وصبروا خالل فترة انجاز الرسالة
  .واخيرا اتقدم بشكري الجزيل الى جامعة القدس ممثلة بكافة اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين  
 

 نمر أبوهلل  جمال علي عبد



 ج  

 تعريفات

 

وتقارير  4591االردني لعام   الى مشروع قانون الجمعيات التعاونيةلصياغة هذة التعريفات تم  الرجوع 
االدارة العامة للتعاون لصياغة هذه التعريفات، باألضافة على بعض المراجع العربية واالجنبية الواردة 

 .في صفحة المراجع في هذة الرسالة
 

اص اتحدوا طوعا هي مؤسسة ُتدار ذاتيا من قبل مجموعة من األشخ   : الجمعية التعاونية
لتلبية احتياجاتهم اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية المشتركة من خالل 

دارتهم الديمقراطية لمشروعهم  .ملكيتهم المشتركة لها وا 
هو تظافر وتجمع جهود مجموعة من األفراد إلنجاز عمل ما بشكل  :  العمل الجماعي

 .افضل مما لو قاموا به منفردون
الهيئة التي يتم انتخابها بشكل دوري وحسب النظام الداخلي من بين  : لجنة االدارة

تسيير أمور بادارة و   األعضاء المكتملي العضوية في الجمعية تقوم
 .الجمعية واتخاذ القرارات وتخطيط النشاطات الخاصة بالجمعية

 كافة األعضاء المنتسبين للجمعية التعاونية والذين أكملوا شروط : الهيئة العامة
العضوية وسددوا كافة أسهمهم ورسوم عضويتهم كما حددها النظام 

 .الداخلي
مجموعة من القوانين والتشريعات التي تنظم أعمال ونشاطات الجمعية  : النظام الداخلي

والتي يجب أن يلتزم بها األعضاء لحل كافة اإلشكاليات وتسيير 
 .أعمال الجمعية

 .ة والذي قام بإكمال كافة شروط العضويةالشخص المنتسب للجمعي : عضو الجمعية
 رئيس الجمعية 

  
شخص يتم انتخابه من قبل الهيئة اإلدارية ليقوم بقيادة الهيئة اإلدارية  :

 .ورئاسة جلساتها والتوقيع على كافة المعامالت الخاصة بالجمعية
عاوني سبعة مبادئ عامه متعارف عليها عالميا من قبل التحالف الت : مبادئ التعاون

 .الدولي
جهة تابعة لوزارة العمل تقوم باإلشراف ورعاية شؤون التعاونيات في  : اإلدارة العامة للتعاون

 .فلسطين
هي مبلغ مالي يتم االكتتاب به من قبل العضو ليصبح عضوا فاعال  : األسهم 

في الجمعية، ويتم تحديده من قبل الهيئة العامة كما ورد في النظام 
 .الداخلي



 د  

كافة اللجان المنبثقه عن لجنة االدارة مثل اللجنة المالية، لجنة الجرد،  : لجان الفرعيةال
 الخ باستثناء لجنة الرقابة. لجنة المشتريات

هو نظام اقتصادي اجتماعي هدفه تجميع جهود مجموعة من األفراد  : التعاون
 .لتحقيق رغبات وحاجات ال يستطيع الفرد تحقيقها بمفرده

 .الجمعيات التعاونية على اختالف انواعها : اتالتعاوني
 االتحادات إلى باإلضافةكافة الجهات  والمؤسسات التعاونية الرسمية  : القطاع التعاوني

 .أنواعهاوالجمعيات التعاونية على اختالف 
NGO : مؤسسة غير حكومية 

الحلف التعاوني الدولي 
(ICA) 

انحاء تعاونية من مختلف منظمة دولية تضم في عضويتها مؤسسات  :
 .لعالم وهي الجهة التي تمثل القطاع التعاوني عالميا



 ه  

 ملخص الدراسة
 

وحتى شهر حزيران من نفس العام   2742في الفترة ما بين كانون ثاني من العام  هذه الدراسة  أجريت
ة الغربية مجتمع حيث مثل رؤساء مجالس اإلدارة للجمعيات التعاونية الزراعية العاملة في شمال الضف

مجالس اإلدارة في الجمعيات  عضوا من اعضاء ورؤساء( 95) وبلغ حجم عينة الدراسة . هذه الدراسة 
 .المبحوثة

 
من خالل الضفة الغربية شمال في الزراعية  ةالتعاونيالجمعيات واقع  التعرف إلى إلىالدراسة  هدفت

المؤسسي الذي تعيشه هذه الجمعيات التعاونية،  التعرف على الواقع االقتصادي واالجتماعي والثقافي و 
 إيجادالتي تواجهها ومحاولة  واإلشكاالتالقضايا  أهمالتعرف على كما هدفت الدراسة أيضا إلى 

 . مقترحات وحلول  لتطويرها 
 

حيث استعان بالمقابلة في جمع البيانات  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي إلنجاز هذه الدراسة،
وجهت المقابلة إلى رؤساء مجالس اإلدارة في  وقد. ات إضافة إلى مراجعة األدبيات السابقة والمعلوم

الجمعيات التعاونية موضع الدراسة والتي اشتملت على أربعة  محاور، ومنها المحور االقتصادي 
ل واالجتماعي والثقافي واالداء المؤسسي للجمعيات التعاونية إضافة إلى محور االقتراحات من قب

رؤساء الجمعيات التعاونية لتطوير العمل وتحسين األداء ، وقد غطت هذه المحاور أهداف هذه 
 . SPSSالدراسة، بعدها  تم تحليل نتائج استبانة المقابلة ومعالجتها احصائيًا وعرضها بواسطة حزمة 

 
صادي كان ضعيفًا وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن واقع الجمعيات التعاونية الزراعية في المجال االقت

التحتية للجمعيات التعاونية،  للبنىقلة وجود مشاريع  ولم يرتقي لمستوى آمال األعضاء من خالل
 اإليرادات، وقلة بدال من األعتماد على الذات واعتماد الجمعيات على مصادر التمويل الخارجي

راعية موضع الدراسة في بينما أظهرت نتائج الدراسة ضعف أداء الجمعيات التعاونية الز . الشهرية
وتدني ء، ف في مستوى الخدمات المقدمة لألعضايضعالمجال االجتماعي من خالل األداء ال

وتدني نسبة  ، وضعف العالقة مع المجتمع المحلي ، جمعياتهم تجاهالتزام األعضاء مستويات إنتماء و 
 .ونشاطاتها العامة  مشاركة الهيئة العامة في فعاليات الجمعيات

 
 مستوى حين أظهرت نتائج الدراسة مستوى أداء ضعيف في المجال الثقافي وظهر ذلك  تدنيفي 

والجماعي لدى األعضاء وقلة وجود الخطط السنوية للتطوير، وندرة وجود برامج  مفهوم العمل الطوعي
ء ، كما بينت نتائج الدراسة ضعفًا واضحًا في األدا توعية ألعضاء الجمعيات التعاونية المبحوثة



 و  

المؤسسي للجمعيات التعاونية الزراعية العاملة في شمال الضفة الغربية ، والذي ظهر من خالل 
التعاونية ، وقلة وجود آليات لتطوير  العامة للتعاون في تقديم المساعدة للجمعيات اإلدارةضعف دور 

طوير الجمعيات األنظمة المالية واإلدارية للجمعيات المبحوثة، وعدم وجود استراتيجيات واضحة لت
 .التعاونية 

 
وخلصت الدراسة إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث والسموحات الميدانية الهادفة إلى 

 .تشخيص أكثر وضوحًا للمشكالت والمعيقات التي تعترض العمل التعاوني في الواقع الفلسطيني
  

لى ضرورة ، الذات على  تمادإلعالتعاونية لتشجيع الجمعيات وأوصت الدراسة إلى ضرورة   تعزيز وا 
قانون تعاون  إقرارفي  واإلسراع، التعاونية  الجمعياتعمل العامة للتعاون في تطوير  اإلدارةدور 

وضرورة العمل ،  ترسيخ الوعي التعاوني لدى أعضاء الجمعيات التعاونيةالعمل على فلسطيني، و 
 .  فيهاسيع قاعدة العضوية الدؤوب لتو 

 
 لجمعياتالبناء التنظيمي لصناديق توفير داخل  إنشاءالعمل على الدراسة ضرورة كما أوصت 

 بناء قدرات الموارد البشريةإضافة إلى ، التعاونيات مناسبة للعمل داخل الظروف ال، وتوفير التعاونية 
لى ضرورة األهتمام ب، و العاملة في الجمعيات التعاونية  ، فلسطيني ال مشاركة المرأة في العمل التعاونيا 

خاص  ينقابإطار تأسيس العمل على بناء و لمنتجات التعاونيات، و محلية مناسبة  أسواقتوفير وأهمية 
وبناء قاعدة ، فيما بينها شراكة وتنسيق  ةعالقأوسع الجمعيات على بناء تحفيز بالجمعيات التعاونية، و 

 .بالعمل التعاوني الفلسطينيبيانات خاصة 
   

نتائج الدراسة إلى أهمية المقترحات العملية والتي تقدم بها رؤساء الجمعيات  تر إضافة إلى ذلك أشا
التعاونية والذين مثلوا عينة الدراسة والتي تمثلت في أهمية تقديم الدعم المالي واإلداري للجمعيات 
ة التعاونية والذي يجب أن يعبر عن الحاجة الفعلية للجمعيات التعاونية وليس بناء على رغبة وأجند

صدار قانون تعاوني فلسطيني مستقل  يخدم  الممولين ، إضافة إلى مقترحات تتعلق بضرورة صياغة وا 
يجاد قنوات  تطوير القطاع التعاوني الفلسطيني وبناء قدرات طاقم الجمعيات التعاونية الفلسطينية وا 

 . تسويق لمنتجات الجمعيات التعاونية
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Abstract 
 

This study was performed in the Northern Palestinian Governorates  ( Jenine,Nablus, 

Tulkarem, Qlaqilia, Tubas) between the period of January 2012 and June 2012. Thirty 

Nine Agricultural Cooperative chairmen's represented the study population from the 

working agricultural cooperatives in the Northern Palestinian Governorates.  

 

 The study aims to introduce the reality of the Agricultural Cooperative societies in the 

Northern Governorates in West Bank by identifying the economic, social, cultural and 

institutional reality for those cooperatives. In addition to that, identifying the most 

important issues and problems they faced and trying to find solutions for their 

development. 

 

Descriptive approach was used to complete this study. The researcher used the interviews 

and the previous literature to collect the data. The interview was conducted with the 

cooperatives Chairmen’s.  The structure of the interview sheet consists of a series of open 

questions connected to the study objectives. The interview sheet consists of four areas, the 

economical part, the social part, the cultural part and the institutional performance part. It 

also contains a question related to the cooperative interviewer’s suggestions to develop the 

cooperatives sector. 

  
The study result showed that the economical performance in the Agricultural is weak and 

do not fulfill the ambitions of Cooperative members. This can be clarified in the lack of 

infrastructure projects for the cooperative societies, the dependence of the cooperatives on 

the external funds and not on their own resources, the shortage of fixed income, the 

weakness of services provided for the cooperative to their members. The study also 

showed that there is weakness in the social performance in the Agricultural Cooperatives. 

This can be clarified in the lack of cooperation among the cooperatives, the shortage of 

loyalty towards the cooperatives from the member’s side, the absence of the cooperative 

social values. From the cultural prospective, the study shows that there is weak 

performance in the cultural aspect. This can be clarified in level of awareness on the team 

work and the volunteerism work, the lack of planning and the lack of capacity building 

programs for the cooperatives steering committees.  Finally, the study showed that there is 

weakness on the organizational structure in the Agricultural Cooperatives. This can be 

clarified on the lack of governmental support for the cooperatives sector and the absence of 

strategic plans for the cooperatives. 

 



 ح  

The study concluded that there is a need for further studies, researches and field scanning 

that aimed to diagnosis and slove the problems and obstacles that hinder cooperative work 

in the Palestinian Cooperative Movement. 

 

The study came out of a series of recommendations  such as, encouraging the cooperatives 

to be self reliant,  strengthening the role of  Directorate General of Cooperation in the 

development process of the cooperatives, legislate of Palestinian law that suit the privacy 

Palestinian cooperatives, rising the  cooperative awareness among members and expanding 

the membership base. 

 

The study also recommended to constructing savings fund for the cooperatives, providing 

appropriate conditions for employees, promoting women's participation in collaborative 

work, provision of markets for cooperatives products, encouraging the cooperatives to join 

the membership of unions and building data base for the Palestinian Cooperative 

Movement. 

     
The interviewers suggested to develop the cooperative sector by directing the fund from 

the donors towards the benefits of the cooperatives, the necessity to pass an independent 

Palestinian Cooperative Low, finding self financing mechanism that serves the cooperative 

sector, institutionalizing the cooperatives, building the capacities of the cooperatives sector 

staff and finding markets for the cooperatives products. 
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 األول الفصل

______________________________________________________ 
 خلفية الدراسة

 
 تمهيد 4.4

 
ويعتبر التعاون من  اإلنسان مفطور على حب التعاون ، والتستقيم أمور حياته كلها إال بالتعاون ، بل

ة فيه، فهو يحتاج في كثير من أموره وحاجاته إلى من يعاونه ويساعده على األمور الفطرية المركب
 (.2770الحيالي،.  ). القوة تلك األمور اليستطيع أن يقوم بها وحده مهما بلغ من إتمامها وبعض

 
، كما وتلعب ةتبنى الحركات التعاونية في العالم على اساس استقالليتها والحفاظ على هويتها الوطني

 .التنمية المجتمعية سواء كانت االقتصادية واألجتماعية والثقافية دورا في
يهدف نظام التعاون الى خدمة اعضائه والمجتمعات المحلية من خالل تحسين أوضاعهم األقتصادية  

وهذا هو الحال الذي يجب ان تلعبه الحركة التعاونية الفلسطينية في خدمة . واالجتماعية والثقافية 
 (.2770الحيالي،) .نظيراتها على مستوى العالمأعضائها اسوة ب

 
لقد تعرضت الحركة التعاونية الفلسطينية الى نكسات منذ نشأتها ولغاية الوقت الحاضر،فقد تأثرت 
باألحتالل االسرائيلي الذي تسبب في تدهور جميع قطاعات التنمية والنشاطات الحياتية، اال ان 

لبقاء واالستمرار في تقديم خدماتها العضائها وللمجتمعات التعاونيات الفلسطينية كافحت من أجل ا
 (.2770الحيالي،) .المحلية التي تعمل بها 

 
في توزيع واستغالل واالستفادة من الخبرات   ةفكرة التعاون  في االساس على مبدأ تطبيق العدال تعتمد

طبقا لمدى مساهمة كل  المادية والمعنوية للجمعية التعاونية، وذلك من اجل منفعة كافة أعضاءها
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وتحتاج الحركة التعاونية في بلدان العالم . عضو في أعمال الجمعية، وانسجاما مع مباديء التعاون
الثالث الى تضافر الجهود سواء على مستوى االفراد أو الدول من أجل تحقيق الغايات االجتماعية 

القوانين والتشريعات التي تساهم في للتعاون، وفي هذا السياق، سعت الكثير من دول العالم الى سن 
 (.2770الحيالي،.  )تنظيم الحركة التعاونية ومساعدتها في تحقيق اهدافها

  

الحركة التعاونية الفلسطينية متمثلة بالجمعيات التعاونية على اختالف انواعها  من ضعف في تعاني  
هو النهوض بالوضع االقتصادي مستوى أدائها وعدم القدرة على تحقيق الهدف الذي وجدت من اجله و 

لمنتسبيها والمجتمع المحلي المحيط بها، كما تعاني الجمعيات  الفلسطينية ايضا من بطء في نموها 
 (.2775مؤتمر آفاق الحركة التعاونية الفلسطينية،.)ومساهتمها  بشكل اكبر في التنمية المجتمعية 

 
واعهررا واهرردافها تعتبررر احررد الوسررائل الترري تلعررب ويرررى الباحررث ان  الجمعيررات التعاونيررة علررى اخررتالف ان

دورا كبيرررا فرري تلبيررة احتياجررات اعضررائها وتقررديم كافررة الخرردمات الترري تلررزمهم وتحقيررق نقلررة نوعيررة فررري 
 .  اوضاعهم االقتصادية نحو االفضل

 
 مشكلة الدراسة 2.4

 
التي تمر بها في ظل الظروف الصعبة والمعقدة على الصعيد السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي 

جراءاته المتواصلة ضد أبناء شعبنا من إغالق للمناطق وحصار  فلسطين في ظل سياسة االحتالل وا 
متواصل والذي كانت نتائجه مدمرة على الحياة اليومية ألبناء الشعب الفلسطيني، االمر الذي ا أدى 

أداء  مستوىاض في كما ادى الى إنخف تردي أوضاع الشعب الفلسطيني في كافة المستويات،إلى 
المؤسسات الفلسطينية بشكل عام والجمعيات التعاونية بشكل خاص، االمر الذي اثر على قدرة هذه 
الجمعيات في اخذ دورها الطبيعي والريادي في المشاركة في التنمية اإلقتصادية واالجتماعية ودعم 

عاونية على خدمة مصالح اإلقتصاد الوطني، وهذه الظروف اثرت بدورها على قدرة الجمعيات الت
 . اعضائها المنتسبين والمجتمع المحلي المحيط بها، كما اثر ذلك سلبا علىها في تحقيق اهدافها

 (.2772تقرير األدارة العامة للتعاون، وزارة العمل الفلسطينية، ) 
 

عقدت العديد تعاني الحركة التعاونية الفلسطينية من العديد من المعيقات التي تؤثر على تطورها، وقد 
من المؤتمرات التي بحثت القطاع التعاوني الفلسطيني وآخرها كان المؤتمر التعاوني  الذي عقدته وزارة 

واقع وآفاق تطوير " تحت عنوان   2771األدارة العامة للتعاون في شهر نيسان من العام /العمل
لجمعيات التعاونية الفلسطينة الحركة التعاونية الفلسطينية ، والذي اكدت نتائجة بشكل واضح بان ا
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بشكل خاص والحركة التعاونية بشكل عام تعاني من وجود  العديد من المشاكل والمعوقات التي تؤثر 
وهذا يؤكد على ضرورة البحث في اسبات هذه المشاكل والتحديات، والبحث عن . على ادائها وفعاليتها

ة في النهوض والتطور في كافة النواحي وسائل وآليات لمساعدة الجمعيات التعاونية الفلسطيني
األقتصادية واالجتماعية والثقافية والمساهمة بشكل فاعل في عملية التنمية األقتصادية للمجتمع 

 .الفلسطيني
 

الفلسطينية وعدم قدرتها على  في وجود ضعف في أداء الجمعيات التعاونية  تتخلص مشكلة الدراسة
، وبالتالي عدم مساهمتها بشكل فاعل  في العملية التنموية تحقيق األهداف التي وجدت من اجلها

 .الفلسطيني المحيط بها والمجتمعلمنتسبيها  
 

 أسئلة الدراسة 4.4
 

 :فجاءت األسئلة الفرعيةأما  ما هو واقع الجمعيات التعاونية الفلسطينية ؟: السؤال الرئيسي
 

  الفلسطينية في شمال الضفة الغربية؟ما هو الواقع االقتصادي  للجمعيات التعاونية الزراعية 

 ما هو الواقع االجتماعي  للجمعيات التعاونية الزراعية الفلسطينية في شمال الضفة الغربية؟ 

 ما هو الواقع الثقافي  للجمعيات التعاونية الزراعية الفلسطينية في شمال الضفة الغربية؟ 

  شمال الضفة الغربية؟ ما هو الواقع المؤسسي للجمعيات التعاونية الزراعية في 

  ما هي آفاق تطوير الجمعيات التعاونية الفلسطينية؟ 

 

 فرضيات الدراسة 1.4
 

التعاونيررات الفلسررطينية الزراعيررة مؤسسررات فاعلررة وال تعرراني  مررن أيررة تررنص علررى أن لفرضررية الرئيسررة ا
 : هيف الفرضيات الفرعيةأما . أو اجتماعي أو ثقافي او مؤسسيمعيقات ذات طابع اقتصادي 

 
 اقتصادية تحقق أرباحا كبيرة تتناسب مع تطلعات  التعاونيات الفلسطينية الزراعية مؤسسات

 .وطموحات أعضاءها
  التعاونيات الفلسطينية الزراعية مؤسسات اجتماعية تحقق تطلعات وطموحات منتسبيها وتعزز

 .العالقات االجتماعية ألعضائها والمجتمع المحيط يها
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 والمجتمع  ية الزراعية مؤسسات تعزز الفكر الثقافي التعاوني لمنتسبيهاالتعاونيات الفلسطين
 .المحيط يها

  التعاونيات الفلسطينية الزراعية مؤسسات تلتزم باللوائح والقوانين وتعزز القدرات المؤسسية
 .ألعضائها وموظفيها من كافة النواحي 

 
 أهمية الدراسة 1.4

 
 :د إلىإن أهمية القيام بمثل هذه الدراسة يعو 

 
 تعتبررررر هررررذه الدراسررررة مررررن الدراسررررات الترررري تطرقررررت إلررررى الحركررررة التعاونيررررة   :األهميررررة العلميررررة

الفلسطينية وخاصة الجمعيات التعاونية ، بحيث ركزت على بحث أوضاع الجمعيرات التعاونيرة 
ي وكيفية تطوير ادائها، وهذا سيدفع العديد من الباحثين الى التركيز على هذا القطاع الهام الرذ

يمثررل شررريحة كبيرررة مررن شرررائح المجتمررع ويعمررق ويزيررد مررن وعرري المجتمررع الفلسررطيني ألهميررة 
كما تقدم هذه الدراسة مادة علمية يمكن ان .  الجمعيات التعاونية  ودورها في تطوير أوضاعهم

تسررتفيد منهررا العديررد الجمعيررات التعاونيررة الفلسررطينية بكافررة انواعهررا فرري تطرروير ادائهررا وتحسررين 
تها، كمررا يتوقررع ان يسررتفيد مررن هررذه الدراسررة االدارة العامررة للتعرراون وهرري الجهررة المسررؤولة خرردما

عرن الجمعيرات التعاونيرة وتقردم الردعم لهرا وتروفر الظرروف المناسربة لتطويرهرا، واخيررا يمكررن ان 
يسرررتفيد مرررن هرررذه الدراسرررة المؤسسرررات الدوليرررة والمحليرررة المانحرررة فررري برمجرررة مشررراريعها لرررتالئم 

 . الجمعيات التعاونية الفلسطينية احتياجات

 تمكررن هررذه الدراسررة  القررائمين علررى الجمعيررات التعاونيررة والقطرراع التعرراوني  :  األهميررة التطبيقيررة
لرردى هررذا القطرراع وبالتررالي تررذليل العقبررات الترري تعترررض تطررويره  وة مررن التعرررف علررى نقرراط القرر

وبعبررارة اخرررى تسرراعد . ذليلهاوكررذلك التعرررف علررى التحررديات الترري تعترررض نجاحرره  ومحاولررة ترر
هرررذه الرسرررالة القرررائمين علرررى الحركرررة التعاونيرررة والمسرررتفيدين منهرررا فررري تنميرررة هرررذا القطررراع الهرررام 

 . وتطويره بشكل سليم

 هذه الدراسة أجريت علرى قطراع التعاونيرات الزراعيرة فري شرمال : أهمية نابعة من حدود الدراسة
رة فرري تحسررين اوضرراع منتسرربيه وتنميررة اوضرراعهم الضررفة الغربيررة،  وهررذا القطرراع لرره اهميررة كبيرر

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وما ينطبق على التعاونيات الزراعية ينطبق تقريبا على باقي 
التعاونيات وبالتالي ستقوم هذه الدراسة بخدمة االعضراء المنتسربين للحركرة التعاونيرة  فري كافرة 

 .أرجاء الوطن
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 مبررات الدراسة 0.4
 

ي هذه الدراسة في الوقت الذي قلت فيه الدراسات التي بحثت في القطاع  التعاوني الفلسطيني، وقل تأت
ينتسب اليه العديد من افراد المجتمع الفلسطيني  في خاصة وانه األهتمام به على الرغم من  اهميته 

(  عيات التعاونيةالجم)كافة المناطق، االمر الذي  ادى الى اهمال هذا القطاع وضعف اداء مؤسساته 
اعتمادا على نتائج وتوصيات مؤتمر واقع وآفاق  (   .وظهور العديد من التحديات التي تعترض تطوره
 :يما يلي اهم مبررات هذه الرسالةوف (.2775نيسان  97الحركة التعاونية الفلسطينية الذي عقد بتاريخ 

 
 معلومرات وحلرول  إلرىكل خراص حاجة الجمعيات التعاونية بشركل عرام والجمعيرات الزراعيرة بشر

 .مراريتهاا واستالعقبات التي تعترض تطوره للتغلب على

  وزيرادة البطالرة فري  للمجتمع الفلسطيني بعرد االنتفاضرة الفلسرطينية  االقتصاديةتردي األوضاع
مما ادى الرى وجرود حاجرة  الرى إنشراء  األخضرصفوفه  بعد تشديد الدخول الى  داخل الخط  

مبنيررررة علررررى  أسررررس سررررليمة للمسرررراهمة فرررري تنميررررة األوضرررراع أالقتصررررادية   جمعيررررات تعاونيررررة
 .واالجتماعية للعمال العاطلين عن العمل

 عن اهداف القطاع التعاوني واعتماده على المساعدات الخارجية بردل االعتمراد علرى  االنحراف
 .الذات والبحث عن حلول بديلة للتمويل الخارجي

 ورته صرذا القطراع ومحاولرة تعزيرز هرذا الروعي لتحسرين ضعف الوعي التعاوني لردى منتسربي هر
 . وانجازاته

  تبرراطؤ عمليررة التقرردم  فرري الجمعيررات التعاونيررة والحاجررة الررى بحررث اسررباب هررذا التبرراطؤ ووضررع
حلررول لرره، علررى اعتبررار ان الجمعيررات التعاونيررة هرري احرردى الوسررائل الترري تسرراعد علررى تحسررين 

 .المحيط بها االوضاع االقتصادية لمنتسبيها والمجتمع
 ع حلرررول وضرررة التعاونيرررة الفلسرررطينية ومحاولرررة رغبرررة الباحرررث فررري إثرررراء المعلومرررات عرررن الحركررر

للتغلررب علررى العقبررات الترري تعترررض تطورهررا، فرري الوقررت الررذي قلررت فيهررا الدراسررات الترري بحثررت 
حول هذا الموضوع، خاصة وان الباحث يعمل في هذا القطاع مما يزيد عرن عشررون سرنة ولره 

 .وأبحاث  في هذا الموضوع وهو عضو في اكثر من جمعية تعاونية واتحاد تعاوني كتابات
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 أهداف الدراسة 1.4
 

 تحليل واقع الجمعيات التعاونية الفلسطينية في الضفة الغربية  وبالتالي : الهدف الرئيسي للدراسة
حات وحلول  لتطويرها من التعرف على اهم القضايا واالشكاالت التي تواجهها  ومحاولة ايجاد مقتر 

 ألهداف الفرعيةأما ا. خالل دراسة التعاونيات الزراعية في محافظات الشمال كمثال لهذه التعاونيات
 :فهي

 
 واالجتماعي والثقافي  دراسة دور الجمعيات التعاونية الفلسطينية في تحسين الوضع االقتصادي

ل الضفة كمثال، والبحث عن آليات لمنتسبيها من خالل دراسة التعاونيات الزراعية في شما
 .لتحسين أوضاعها

  لى البنية عأثرها و دراسة وتحليل التحديات التنظيمية التي تواجه الجمعيات التعاونية الفلسطينية
لزراعيرة فري االمؤسسرية للجمعيرات ومحاولرة وضرع آليرات لتجاوزهرا مرن خرالل دراسرة الجمعيرات 

 . شمال الضفة

 فعيل الجمعيات التعاونية الفلسطينية في خدمة منتسبيها لمجتمع التعرف على عوامل وآليات ت
 . المحلي من خالل دراسة التعاونيات الزراعية في شمال الضفة

  الخرررروج بمقترحرررات وحلرررول تتعلرررق بهليرررات تطررروير هرررذا القطررراع مرررن خرررالل دراسرررة التعاونيررررات
 .الزراعية في شمال الضفة الغربية

 

 حدود الدراسة 1.4
 

 النصررف الثرراني مررن العررام   تررم اجررراء هررذه الدراسررة خررالل الفترررة الواقعررة بررين: نيررةالحرردود الزما
 .2012والنصف االول من العام  2744

 تم دراسة الجمعيات التعاونية الزراعية في شمال الضفة الغربية والتي تشمل : الحدود المكانية
 .كل من محافظات قلقيليه، نابلس، طولكرم، جنين، طوباس

 
 لدراسةمجتمع ا 1.4

 
مدراء مكاتب التعاون و أو مدراء الجمعيات التعاونية الزراعية / تم األلتقاء مع رؤساء الهيئات االدارية و

 .في محافظات  شمال الضفة الغربية
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 االطار النظري للدراسة والدراسات السابقة
 

 مقدمة 4.2
 

أن بداية أول    الفكر التعاوني موجود من بدء الخليقة، فاالنسان بفطرته ميال للتعاون ومساعدة الغير،
ظهور للفكر التعاوني كانت على يد االشتراكية الطوباوية التي يعتبر روبرت اوين احد روادها وهو 

ظهور اول نموذج تعاوني ناجح عام األب الحقيقي للتعاون الذي لعبت تجاربه دورا كبيرا  وساعدت في 
في بلدة روتشديل  بإنجلترا من خالل تضافر جهود مجموعة من العمال في تلك البلدة  4211

االنجليزية واعتبرت  تلك الفترة اول فترة لظهور التعاون خاصة في مجال الجمعيات االستهالكية، ثم 
والتعاون في  مجال التعامالت االئتمانية في  تبعها بعد ذلك التعاون في المجاالت االنتاجية في فرنسا

 (.2775الفاتح،. )المانيا 
 

كبيرا في نجاح التجارب التعاونية  وقد لعبت النظريات االشتراكية التعاونية االصالحية دورا واثرا
نتشارها في بقاع عديدة من العالم، واول هذة النظريات النظرية الطوباوية  ، وقد ( 4292 -4004)وا 

، وظهرت بعدها الشركات ( 4299 -4002)ارل فوربيه  جهدا كبيرا  في نشر الفكر التعاوني بذل ش
والدور ( 4219 -4021وليم كنج ) التعاونية للكنجية  الذي يعتبر وليم كنج احد روادها ومؤسسيها

والمدرسة ( 4211 - 4229) فردنياند السال ثم  ، ( 4222 -4244(   الذي لعبه  لويس بالن
ثم تلتها  بعد (  4545 -4219)والبارانوفسكية  توكان بارانوفسكي (  4592 – 4210) نية  االلما

من نظريات تعاونية، " ميلر"ذلك نظريات الربح التعاوني في القرن العشرين ، هذا إضافة لما قدمه 
 .وكذلك تجربة االكيبوتسات التعاونية االسرائيلية  
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تطبيق أفكاره اإلصالحية،  حيث شجع "  الروحي للتعاوناألب ( " 4292-4004)حاول روبرت أوين 
مجموعة من العمال على تجميع جهودهم بشكل تعاوني، ولكن برغم العقبات واالشكاليات  التي اثرت 
على التجربة التعاونية في تلك الفترة إال أنها  كانت الخطوة االولى لبداية  التجربة التعاونية العالمية 

 (2775الفاتح،. )4219يديل في أغسطس الرائدة لرواد روتش
 

ظاهرة التعاون كظاهرة اجتماعية، قديمة قدم البشرية، وشملت العديد من أنماط النشاط الجماعي بين 
األفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية ال يمكن أن 

مورس  بالفطرة في كافة المجتمعات منذ االزل وبدى ذلك تتحقق بالمجهود الفردي، كما ان التعاون 
واضحا من خالل تعاون افراد المجتمع الواحد في اقامة المساكن او جني المحاصيل الزراعية كالقمح 
والزيتون وفي مناسبات كثيرة والتكاتف لمجابهة آثار الكوارث الطبيعية والحروب وكان الناس منذ القدم 

تقديم العون والمساعدة لصاحب الحاجة ويتوقعون المعاملة بالمثل عند ن اجل بشكل فطري ميتسابقون 
وعليه ان كلمة التعاون تعني المشاركة والمساعدة المتبادلة والعمل معًا .  حاجتهم لهذا العون ايضًا 

يلة وانه طريقة مثلى لتأدية وانجاز االعمال بشكل افضل واسرع  كما انه  ليس هدفًا بحد ذاته ولكنه وس
 (.2744المركز الفلسطيني للتنمية األقتصادية واالجتماعية، .) فضلى لبلوغ الهدف 

 
 االدبيات السابقة 2.2

 
بالرغم من اهمية القطاع التعاوني الفلسطيني اال الدراسات التي تطرقت اليه كانت قليلية، فهناك ندرة 

لجمعيات المنتسبة له، والسبب يعود في الدراسات التي تناولت أوضاع القطاع التعاوني الفلسطيني وا
الى اهمال هذا القطاع الهام من قبل المؤسسات الرسمية وقلة  وجود مناصرة من قبل منتسبيه، وبشكل 
عام يمكن القول ان هناك نوع من التقصير من قبل العديد من الباحثين والكتاب في بحث اوضاع هذا 

، وبعد عمليات بحث تم العثور على بعض الدراسات  القطاع خاصة فيما يتعلق بواقعه وآليات تطويره
 : القريبة من هذا الموضوع وهي

 
، قامت االدارة العامة للتعاون وبمشاركة كل من (2749-2744)الخطة اإلستراتيجية للقطاع التعاوني 

ة للقطاع المركز التعاوني السويدي والمركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية بإعداد إستراتيجي
التعاوني في فلسطين كوسيلة لتطويره، بحيث تم تنظيم ورشات عمل في مقر وزارة العمل، شارك فيها 
بعض ممثلي الجمعيات التعاونية تم  خاللها عمل تحليل مشترك للعمل التعاوني وتحديد مكونات 

قطاع "تتلخص في استراتيجية تطويرية القطاع التعاوني، بعدها تمت صياغة رؤية للقطاع التعاوني 
".  تعاوني منتج ولديه استقاللية مالية ومشغل ومساهم في االقتصاد الوطني ولديه قناعة وثقافة تعاونية
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ركزت الدراسة على تعزيز الجانب االنتاجي للتعاونيات الفلسطينية وكذلك تعزيز االستقاللية المالية 
ف القطاع التعاوني واالهتمام به، وخلصت الدراسة الى إنصا. وتعزيز مباديء العمل التعاوني

وفي . واستصدار التشريعات الالزمة له، وتحسين قدرته على استقطاب االستثمار في هذا القطاع
اال ان هذه اإلستراتيجية صعبة التنفيذ ألنها  تحتاج الى   .النهاية تم وضع إستراتيجية للقطاع التعاوني

راك العدد الكافي من الممثلين الحقيقيين لهذا القطاع، ميزانيات ضخمة لتنفيذها، كما انه لم يتم اش
حيث كان تمثيل الجمعيات التعاونية قليال، ولم تعكس االستراتيجية تطلعات الجمعيات التعاونية 

كما ان . الفلسطينية بشكل مفصل، خاصة وان هناك خصوصية لكل نوع من انواع الجمعيات التعاونية
 .النظري اكثر من الطابع العملي هذه الدراسة يغلب عليها الطابع

 
في دراسة حول آفاق العمل المشترك لالتحادات ( 2742شركة السهل للتطوير المؤسسي واألتصال، )

التعاونية الزراعية الفلسطينية ،  تطرقت الدراسة الى اهمية االتحادات التعاونية كونها من االجسام  
ا العمل التعاوني، وبينت الدراسة ايضا دور االتحادات المهمة للحركة التعاونية في أي دولة ينشط فيه

في الدفاع  عن مصالح الجمعيات واألعضاء التعاونيين وتقديم الخدمات النوعية لهم  كما تعمل 
 .  االتحادات على تعزيز احد  مبادئ التعاون السبعة وهو التعاون بين الجمعيات التعاونية

 
تنظيميًا لالتحادات التعاونية الزراعية في دول حوض البحر استعرضت هذه الدراسة ايضا  تحلياًل 

األبيض المتوسط وشرق أوروبا والتي تمت دراستها حيث قدم وصفا لهذه االتحادات وتطورها منذ 
كما تناولت ايضا أوضاع االتحادات الزراعية الثالثة في . نشأتها ومحاور عملها وترتيباتها التنظيمية

عاوني الزراعي واتحاد عصر الزيتون واتحاد الثروة الحيوانية، وبين التقرير فلسطين وهي األتحاد الت
اهمية تطوير القدرات والمصادر المالية والبشرية للجمعيات بما يحقق  طموحات االعضاء وشمل ذلك 
مراجعة وتقييم شامل للجمعيات القائمة لتحديد فرص النجاح لمشروعات الجمعية وكيفية تفعيل دور 

وكذلك توفير نماذج وأدوات  خاصة في  تطوير األعمال  وتطبيقها على الجمعيات األعضاء 
األعضاء من خالل االستشارة والتدريب ،كما تطرقت الدراسة  ايضا الى اهمية عمل ائتالف 
لالتحادات التعاونية الثالثة من اجل تقديم خدمة مميزة للجمعيات االعضاء، وكذلك اهمية صياغة 

اال ان هذه الدراسة لم تتطرق الى الجانب األقتصادي بشكل  .ركة لألتحادات الثالثةرؤية ورسالة مشت
موسع، ولم تتطرق ايضا الى آلية عمل هذا االئتالف وكيفية تصميم البناء الهيكلي ألئتالف االتحادات 

مصادر الثالثة، كما لم تشير الى كيفية مساهمة الجمعيات التعاونية في هذا االتحاد الجديد وما هي 
 .تمويله، وكيف سيتم تقسيم االدوار بين القطاعات المختلفة
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رسالة ( دراسة تحليلية ألداء جمعيات التسويق في شمال الضفة) ، بعنوان (2772)ؤاد غالب حنني ف
ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة القدس، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  على واقع أداء 

ل التعرف على الخدمات المختلفة، االقتصادية والتسويقية واالجتماعية جمعيات التسويق من خال
واإلنتاجية وخدمات اإلقراض التي تقدمها هذه الجمعيات لجمهور األعضاء المنتسبين، كما هدفت إلى 
التعرف إلى الواقع اإلداري والتنظيمي لهذه الجمعيات، ودور المؤسسات األخرى ذات العالقة بعمل 

تعاونية ومنها دائرة التعاون في وزارة العمل، حيث توصل الباحث إلى  أن واقع مستوى الجمعيات ال
الخدمات التي تقدمها التعاونيات كان متوسطا ولم يرتق إلى الغرض المطلوب، كما أظهرت أن مستوى 

فراد المجتمع بمفاهيم العمل التعاوني كان جيدا أن كما أوضحت الدراسة بضرورة .  معرفة األعضاء وا 
تعمل جمعيات التسويق التعاونية لتحقيق أهداف أعضائها في مجال الخدمات التسويقية واالقتصادية 

اال ان الدراسة ركزت بشكل اساسي على موضوع التسويق ولم تتطرق بشكل كافي الى . بشكل أفضل
 .النواحي االقتصادية واالجتماعية  والتنظيمية التي تؤثر على اداء التعاونيات

 
شحاده الزغموري، الجمعيات التعاونية و التنمية في األراضي المحتلة،  سلسلة الدراسات عودة 

،ابرز الكاتب  في كتابه هذا أهمية دراسة الحركة التعاونية الفلسطينية ( 2)االقتصادية واالجتماعية 
ضاء نظرا لبعدها التاريخي الممتد على حوالي سبعة عقود، اضافه إلى انخراط عشرات آالف األع

الفلسطينيين في هذه الحركة المنتشرة في كافة التجمعات الفلسطينية وعلى أشكال إنتاجيه وخدماتية 
مختلفة، وكذلك تطرق الكاتب الى المشاكل التي تعترض عمل التعاونيات وبين  أن الجمعيات 

لتعاونية في التعاونية عانت وما زالت تعاني من إشكاالت وعقبات عديدة حالها بذلك  حال الحركات ا
كما بين الكاتب أن العامل الرئيسي في تنمية وتطوير الحركة التعاونية يتمثل  . الدول النامية والمتقدمة

في رفع وعي االفراد المنتسبين الى الحركة التعاونية وخلق الحافز والقناعة داخله حول أهمية التعاون 
لكاتب أيضا شرح عن الجمعيات التعاونية كما تطرق ا .والدور الممكن أن يلعبه في تنمية المجتمع

الفلسطينية والتي تؤثر في قدرتها على المساهمة في لعب دور لتحسين اوضاعها بحيث ال تجعلها 
بالضرورة مؤسسات مرفوضة في المجتمع ويجب التخلص منها، بل بالعكس تزيد من أهمية تطوير  

باحث أن هناك الكثير من المبالغ الضخمة هذه المؤسسات حتى يمكنها تحقيق أهدافها، كما أوضح ال
المستثمرة في هذه التعاونيات والتي تصل إلى ماليين الدوالرات يجب عدم إهدارها أو االستمرار في 
إهدارها، ويجب االستفادة من هذه االستثمارات وتفعيلها بحيث تصبح منتجة ومفيدة للمجتمع، 

لخدماتية  المعطلة يمكنها أن تخلق العديد من  فرص فالمصانع غير العاملة والمشاريع اإلنتاجية وا
إال أن الباحث في هذا الكتاب لم يتطرق بشكل مفصل  .العمل وتساهم في تنمية االقتصاد الفلسطيني

إلى الجوانب االقتصادية للجمعيات التعاونية بشكل كاف ، بل تطرق إلى شرح مختصر عن دور 
م،  لم يركز على الجوانب االقتصادية للتعاونيات في الضفة بشكل عا.  التعاونيات في عملية التنمية
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الغربية واكتفى بسرد أنواع التعاونيات وتقسيماتها، كما لم يقدم الباحث حلوال للمشاكل التي تطرق اليها 
من هذا الجانب يرى الباحث ان هناك نقص كبير في الدراسات التي تناولت قطاع و  .في هذه الدراسة
طين، والدليل على ذلك ندرة وجود المؤلفات والكتب والدراسات التي بحثت في موضوع التعاون، في فلس

التعاون والجمعيات التعاونية في المكتبات العامة، وان وجد بعضها فان هناك بعض الدراسات الممولة 
م من قبل المؤسسات المانحة، اال انها في معظمها ينقصها الدقة وعدم الشمولية، ألن هدفها في معظ

االحيان هو لتنفيذ نشاط ضمن مشروع ممول ألحد المؤسسات المحلية وليس هدفها الوصول الى 
حقيقة وواقع التعاون في فلسطين، كما ان مثل هذه الدراسات وان وجدت تموت قبل ان تولد، وتنتهي 

من قبل بانتهاء المشروع المنفذ من المؤسسات الدولية بحيث ال يتم استخدامها أو متابعة نتائجها 
 . الجهات المعنية اما لعدم وجود االمكانات المادية أو لعدم واقعيتها

 
 أهمية  التعاون  4.2

 
وتشكل الحركة التعاونية احد اكبر ، يلعب التعاون دورا هاما في حياة االنسان خاصة االقتصادية منها

يتها على مستوى منظمات المجتمع المدني القائمة على العضوية في العالم، حيث تضم الى عضو 
، أما من ناحية األهمية األقتصادية للتعاون، فقد 2772مليون شخص حتى العام  277العالم أكثر من 

 977المكتب األقليمي للدول العربية ان إجمالي مبيعات اكبر /ورد في تقرير منظمة العمل الدولية
كي، كما وفرت التعاونيات ما يزيد تريلون دوالر أمري 4.4تعاونية على مستوى العالم  بلغ ما يقرب من 

%  . 27فرص العمل  بأكثر من  عن مئة مليون وظيفة وهذا يزيد عما توفره الشركات الخاصه من 
  ( 2747،المكتب األقليمي للدول العربية/منظمة العمل الدولية

 
ن حيث تطوير وتظهر اهمية  الدور األقتصادي الذي تعلبه الحركات التعاونية في كافة انحاء العالم م

االوضاع االقتصادية في المناطق التي تعمل بها، فوفقا لمعلومات واردة من الحلف التعاوني الدولي 
(ICA ) وهي  المنظمة التي تمثل الحركة التعاونية على مستوى العالم والتي تضم  في عضويتها

تبين ان الجمعيات  دولة في العالم ويمثلون ما مجموعه مليار نسمة، 51اطارا تعاونيا من  294
التعاونية تلعب دورا كبيرا في النمو االقتصادي، فمثال قامت التعاونيات على مستوى العالم بتوفير اكثر 

كما ان نصف سكان سنغافوره منتسبون الى عضوية جمعيات تعاونية، . مليون فرصة عمل 477من 
من اجمالي السكان، وكذلك % 17وفي كندا بلغ عدد االعضاء المنسبون الى الجمعيات التعاونية 

اما فيما يتعلق بفرص العمل التي توفرها %. 29االمر في المانيا واالرجنتين وصلت النسبة الى 
الف فرصة عمل  117 التعاونيات ألعضائها وللمجتمع المحلي،  فمثال توفر الحركة التعاونية األلمانية

الف جمعية  07ة عمل، أما في ايطاليا فيوجد وفي فرنسا توفر الحركة التعاونية الفرنسية مليون فرص
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وفي بلجيكا  سيطرت . تعاونية ساهمت في تخفيض  نسبة البطالة من خالل توفير مليون فرصة عمل
من االسواق المالية، اما في افريقيا فقد لعبت التعاونيات ايضا دورا مميزا في % 45.9التعاونيات على 

% 19ونيات بتحسين اجمالي الدخل القومي حيث تساهم  بنسبة محاربة الفقر، ففي كينيا ساهمت التعا
 . من الناتج القومي المحلي

 
من حاجة العالم من السكر  والفنلندية % 99أما على صعيد قطاع االنتاج ، تنتج التعاونيات الكندية 

من حاجتهم % 97من حاجة بالدها من اللحوم و % 01من حاجة بالدها من االلبان و % 51
مما سبق بتبين األهمية التي تلعبها التعاونيات في المساهة في تطوير اقتصاديات البلدان  .للبيض

 (2744الزرو ،. )التي توجد فيها
 

وحسب رأي الباحث فان التعاونيات ال يمكن ان تقوم بهذا الدور اال في حال تم انشاؤها على اسس 
بها ووجود وعي كامل من قبل صلبة وفق بناء مؤسسي قوي مبني على لوائح وقوانين معمول 

المؤسسين للدور الذي تلعبه التعاونيات في دعم االقتصاد القوي للدولة، وهذا ينطبق على واقع 
تعاونياتنا الفلسطينية، حيث يرى الباحث اننا في فلسطين ال نملك مصادر طبيعية لدعم اقتصادنا 

القتصادية هي العمل بشكل جماعي من القومي والوسيلة الوحيدة التي يمكن ان تساهم في التنمية ا
 .خالل تجميع مواردنا في جمعيات تعاونية تخدم اهدافنا وطموحاتنا

 
ونظرا الى تنامي دور التعاونيات في مجال التنمية، بادرت الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل الدورة 

 .سنة دولية للتعاونيات 2742الى اعالن العام  11

 
 تاريخ التعاون 1.2

 
 :نشأة وتاريخ تطور العمل التعاوني المنظم والمؤطر .4.1.2

 

بدأت اول بادرة لفكرة تأسيس جمعية تعاونية في انجلترا في بلدة روتشديل على يد جيمس سميث سنة  
، اال ان جهوده تكللت بالفشل، بعدها استمرت المحاوالت من مجموعة من العمال القياديين 4299

استطاع هؤالء العمال تاسيس جمعية تعاونية استهالكية  4211في سنة لتأسيس جمعية تعاونية ، و 
لهم، وكانت هذه الفترة هي نقطة بداية لظهور الحركة التعاونية  وقد سميت هذه الجمعية  جمعية رواد 
روتشديل ، واستطاع هؤالء العمال من التعلم من اخطائهم السابقة واستخدام خبراتهم في تطوير 

 . صغيرة في مقاطعة النكشاير بانجلترا هي قريةشديل وروت. تعاونيتهم
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وقد لعبت الحاجة االقتصادية والظروف التي مر بها هؤالء العمال دورا هاما في تحريك هذه الفكرة،  

جنيهًا قاموا بواسطتها بفتح دكانا صغير ( 41)عضوا تمكنوا من جمع ( 22)حيث أسست الجمعية من 
وبأسعار مناسبة وبدون اية تالعب او  الضرورية لألعضاء ولعائالتهميحوي على االحتياجات والسلع 

غش بالنوعية او الوزن كما يحدث في القطاع الخاص، ثم قاموا بوضع دستور مكتوب اصبح فيما بعد 
لجمعيتهم بهدف ضمان الغايات واالهداف وطريقة جمع المال وتوزيع  ((نظام داخلي )) يدعى  

حققته،  ومع  اللذيخطة الجمعية ،  بعدها توسعت الجمعية بسبب النجاح االرباح واسلوب االدارة و 
مرور الوقت استمر مشروع الجمعية  بالتطور حتى اصبح يوفر كافة السلع والمالبس للعمال 
االعضاء، وبعد خمسة سنوات تم اضافة مشروع آخر وهو مطحنة حبوب ،  واصبحت الجمعية توفر 

ئها، وفي نفس الوقت ازادا عدد االعضاء المنتسبين الى ان خدمات السكن وفرص العمل ألعضا
( 49)عضو ووصلت مبيعات جمعيتهم  الى  ما يقرب من ( 177)سنوات ( 0)اصبح عددهم بعد 
 (.(Cobia ,1989  .الف جنيه استرليني 

 
يع استمر تأسيس التعاونيات في انجلترا من مختلف األنواع واالهداف، ونتج عن ذلك اصدار اول تشر  

، وقد ادركت الحكومة في تلك الفترة مدى اهمية الدور االقتصادي  4292حكومي تعاوني عام 
انضم الى   4219واالجتماعي الذي تقوم به التعاونيات ، وتبع ذلك  تأسيس أول اتحاد تعاوني  عام 

نشاطات هذا جمعية تعاونية تعمل في توريد وتسويق المواد الغذائية والمنزلية، وتركزت ( 12)عضويته 
االتحاد على خدمة االعضاء  من الجمعيات المنتسبة، وتم انتخاب احد رواد جمعية روتشديل رئيسًا له 

 4204 ، تبع ذلك تطور مستمر في اداء الحركة التعاونية بانجلترا ، واسست اول صحيفة تعاونية عام
تهدف الى تقديم خدمات  4229، كما اسست في نفس الفترة ايضا رابطة تعاونية للسيدات في عام 

 Kimberly and ,2771 (رعاية األمومة والطفولة وتحسين ظروف عمل السيدات  في المصانع 

Robert ) 
 

اما بالنسبة لباقي اجزاء القارة االوروبية فقد ازدهرت التعاونيات وتطورت، ففي المانيا ظهرت حركة 
التعاونيات على محاربة تدني اسعار منتجات  تعاونية للتسليف والتوفير التعاوني الزراعي، عملت هذه

االعضاء التعاونيين، وخالل هذه الفترة الزمنية قام مجموعة من الممولين والتجار بالتالعب باسعار 
الفائدة على المبالغ المقترضة للمزارعين  وهذا ما  دفع السيد فريدريك رايفايزن رئيس بلدية مجموعة من 

أسيس اول جمعية تعاونية للتسليف والتوفير لها نظام داخلي مكتوب ومتفق القرى االلمانية للتفكير بت
باسهم واشتراكات متواضعة، وتم منح قروض انتاجية ، اكتتب فيه االعضاء عليه من قبل  االعضاء
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ابو .)زراعية لألعضاء وهذه القروض لها شروط خاصة وكان لها مردود ايجابي على المزارعين 
 )2744حبله،

 

ك انتشرت فكرة تأسيس  الجمعيات في كافة اقطار اوروبا ثم انتقلت الفكرة إلى كافة انحاء وبعد ذل 
العالم وتنوعت الجمعيات التعاونية بتنوع حاجات المجتمعات في ذلك الوقت، ومن انواع الجمعيات 

والتسويق التي ظهرت في تلك الفترة االستهالكية والزراعية واإلسكانية والصحة  وصيد األسماك والنقل 
ابو حبله . )واالعمال النسائية والمدرسية والعمالية واعمال أخرى كثيرة تشمل كافة مناحي الحياة

التي نشرت عام " االحصائيات العامة للتعاونيات االوروبية" ، وجاء في  النشرة الدورية (2744،
را هاما في التنمية بأن الجمعيات التعاونية االوروبية لعبت دو  ، على صفحتها االلكترونية2747

االقتصادية في اوروبا، فقد وصل عدد االعضاء المنتسبون الى الحركة التعاونية االوروبية حتى عام  
فرصة  مليون 9.1مشروع اقتصادي توفر  417777مليون عضو تعاوني يملكون  429الى  2747

 (Cooperative Europe,2010) عمل للمواطنين األوروبيين 
 

 :التعاونية في أوروباالحركة  ...2.1
 

في الوقت الذي بدأ فيه عصر النهضة في أوروبا  في بداية القرن الثامن عشر وما تبعه من تنظيم 
لالعمال، وتطورت وتنوعت أدوات األنتاج، مما ادى الى التحول الى القطاع الصناعي وتغير طريقة 

ة األغنياء التي تمتلك وتسيطر على طبق:  ونتيجة  لذلك انقسم المجتمع الى طبقتين هما.  االنتاج 
وسائل األنتاج، وطبقة العمال المأجورين وصغار المنتجين الذين يقعون تحت سيطرة  واستغالل 

 .  اصحاب رؤوس االموال
 

ان اسباب ظهور بعض الحركات والتيارات واالفكار يعود الى  تدهور الحالة االجتماعية واالقتصادية 
ر المنتجين،  وقد قامت هذه الحركات بالمطالبة باصالحات مختلفة بهدف لعدد كبير من العمال وصغا

تحسين ظروف المعيشة ورفع المتسوى المعيشي للطبقات الفقيرة ومساعدتهم وانقاذهم من الظلم 
وقد دعت الحركات التي ظهرت في اوروبا ابان تلك الفترة في نهاية القرن الثامن عشر . والحرمان

عشر الى انتهاج اجراءات سريعة لحل هذه المشاكل وتحسين أوضاع الطبقة  وبداية القرن التاسع
العاملة خاصة في ما يتعلق بالناحية المادية، من خالل العمل على تجميع امكانات العمال المادية 

 .والمالية ومساعدتهم في ممارسة نشاطهم دون تدخل اية  وسيط
 

 المتخصصين في التعاون، ومن أشهر اعالم وخالل هذه الفترة  ظهرت  مجموعة من المفكرين 
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التعاون في فرنسا الفيلسوف  شارل فورييه  وفي انجلترا المفكر وليام كنج  واالشتراكي األنجليزي وزعيم 
منظمة   (. و  فريدريك رائيفيزن  و  شولتز ولتش  في ألمانيا النهضة التعاونية األولى  روبرت أوين

  ( 2747،ي للدول العربيةالمكتب األقليم/العمل الدولية
 

 :الناميةظهور الحركة التعاونية في البلدان  .4.1.2
 
آسيا وافريقيا وأمريكيا  في مطلع القرن السابق، اال انها كانت قارة الحركة التعاونية في كل من ظهرت  

قارات  تعاني من صعوبات في التطور والنجاح والسبب يعود الى سيطرة االستعمار االجنبي على تلك ال
ومع ذلك  (.2770الحيالي،. )في تلك الفترة ، وما نتج عنه من تخلف اجتماعي وثقافي في هذه البلدان

اسست جمعيات تعاونية في تلك القارات، والجدول التالي يوضح تاريخ ظهور التعاونيات في بعض 
 (  4.2)البلدان النامية،  انظر الجدول 

 

 (2770الحيالي،) ت في بلدان آسيا وافريقياتاريخ ظهور أولى التعاونيا 4.2جدول 
 

 تاريخ ظهور التعاونيات البلد
 4571 الهند
 4599 ايران
 4590 اليمن
 4519 سوريا
 4540 تايلند
 4541 الفلبين
 4572 مصر
 4542 فلسطين
 1952 االردن
 4522 المغرب
 4541 زامبيا
 4549 أوغنده

 

 :عربيحركة التعاونية في الوطن الال .1.1.2
 

يلعب المجتمع المدني دورا اساسيا في حماية الحريات االساسية للمجتمع، وعالقتها بالتنمية االقتصادية 
القطاع " ، كما ان المجتمع المدني العربي هو بمثابة ةعلى أعلى المستويات  في الدول العربي
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الرغم من تفاوت النظرة الى العشيرة،  وب/الى جانب الدولة والسوق والمجتمع الديني واالسرة" الخامس
المدني  استقاللية وشفافية التعاونيات ما بين  بلد وآخر، اال انها شكلت جزءا ال يتجزأ من المجتمع

  .واعتبرت احد محركات التنمية االقتصادية فيه
 

جمعية تعاونية تعمل في   97777وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية  في الوطن العربي ما يقارب من 
من مجموع التعاونيات،  %( 95)الت متنوعة تشكل الجمعيات التعاونية الزراعية منها ما نسبته مجا

ثم جمعيات االسكان بنسبة %( 25.5)تليها في الترتيب الجمعيات التعاونية األستهالكية بنسبة 
 . والباقي تعاونيات من تخصصات اخرى%( 9.1)
 

نية من مختلف البلدان العربية نتج عنه تأسيس وفي هذا الخصوص عقد اجتماع لالتحادات التعاو 
، عقد المندى العربي في 4525وفي العام . في بغداد 4524االتحاد العام العربي للتعاونيات في عام 

دولة عربية ونتج عنه اختيار العراق لتتولى رئاسة االتحاد العربي للجمعيات  41بغداد بمشاركة 
المكتب االقليمي /تقرير  منطمة العمل الدولية. )  عام الى القاهرةالتعاونية، ثم  نقل  مقر االتحاد ال

 (.2747للدول العربية، 
 

م ، حيث كان عمر لطفي أول من جلب 4572أما في مصر فقد ظهرت الحركة التعاونية في عام 
ة فكرة انشاء الحركة التعاونية المصرية بعد عودته من ايطاليا، حيث اعجب بالحركة التعاونية وأنظم

التعاون في الخارج، ونادى بها كوسيلة لعالج حالة البؤس والفقر والوضع األقتصادي الصعب بين 
طبقة العمال والفالحين، وأخذ ينشر أفكاره من خالل القاء محاضرات  في األندية والمؤسسات 

ي منها المجتمعية حول التعاون واهميته كونه وسيلة للخروج من األزمات األقتصادية التي كان يعان
م تأسست الجمعية التعاونية العامة وكان الغرض 4542المجتمع المصري في ذلك الوقت، وفي سنة 

منها توحيد فكرة التعاون في مصر واعداد قادة تعاونيين لنشر أفكار وفوائد  ومباديء االتعاون ودراسة 
ة أو مدخالت انتاج أو الوسائل التي تساعد التعاونيين في الحصول على احتياجاتهم سواء كانت مالي

 .ادوات
 

لتنظيم الجمعيات ( 4529سنة  20قانون )اصدرت الحكومة المصرية أول تشريع تعاوني  4529وفي 
هذا القانون كونه اختص فقط بالجمعيات الزراعية،  إلىالتعاونية الزراعية، وقد وجهت عدة انتقادات 

حسين األوضاع األجتماعية وعدم تركيزه على تخصيص جزء من صافي ربح التعاونيات لت
واالقتصادية للمجتمع المحيط بالتعاونيات، كما أغفل القانون قضية تشكيل األتحادات التعاونية التي 

 (.4524هاشم وأحمد، )تساعد على نشر ثقافة التعاون 
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صدر القانون رقم  4509تعاقب اصدار القوانين المتعلقة بالجمعيات التعاونية المصرية، وفي سنة 
الذي ينظم  العمل في الجمعيات التعاونية األستهالكية، وتضمن القانون ايضا كافة المباديء  475

 (.4524هاشم و أحمد، . )الرئيسية ألنشاء الجمعيات التعاونية األستهالكية وطريقة تكوين رأس مالها
 

 :الحركة التعاونية الفلسطينية 5.4.2. 
 

ها امرا ذو اهمية  بالنسبة للفلسطينيين، خاصة في ظل يعتبر العمل التعاوني والخدمات التي يقدم
الظروف األقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، وما نتج عنه من ارتفاع نسبة البطالة 
وارتفاع تكاليف المعيشة، ولهذا تعتبر التعاونيات احدى الوسائل  الهامة للتغلب على الوضع 

سطينية وهي وسلية  لبقاء الفلسطينيين وتثبيتهم على اراضيهم  االقتصادي الصعب في األراضي الفل
المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية . )التي يعانون منها في ظل االحتاللفي ظل الظروف الصعبة 

 (. 2744واالجتماعية ،
 

حيث وتعتبر الحركة التعاونية الفلسطينية  من اقدم الحركات التعاونية على مستوى الوطن العربي، 
م بعد ان سجلت بنجاح أول محاولة لتأسيس 4542ظهرت اول بوادر ظهورها في فلسطين عام 

م والتي سجلت وفق قانون 4542الجمعية األسالمية المسيحية الفلسطينية في مدينة يافا سنة 
الجمعيات العثماني، حيث كانت أولى المحاوالت في العمل السياسي العربي المنظم في ظل الحكم 

ري البريطاني المباشر، وقد اعترفت بها السلطات البريطانية كهيئات ممثلة للسكان العرب في العسك
تلك المناطق، ومن أهم ما ورد في نظامها الداخلي أن العضوية فيها مفتوحة لكل مواطن مسلم أو 

مركز المعلومات الوطني . )مسيحيى دون اية تمييز شريطة ان تنطبق عليه شروط العضوية
 (.ت.وفا، ب-ينيالفلسط

 
واستطاعت  (  ماذا قدمت) قدمت التعاونيات الفلسطينية خالل تلك الفترة العديد من الخدمات لمنتسبيها

بالرغم من التحديات التي واجهتها أن تؤدي عملها في تقديم خدماتها المتنوعة ألعضائها والمجتمع 
لتعاونيات الفلسطينية سواء الداخلية المحيط بها، وقد برزت العديد  من المشاكل التي عانت منها ا

والتي تمثلت بهلية اإلدارة والتمويل والتنظيم، وكذلك المشاكل الخارجية والتي من ابرزها االحتالل 
واإلجراءات اإلسرائيلية المتالحقة وعمليات اإلغالق والحصار وبناء جدار الفصل العنصري ومصادرة 

المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية ) .األراضي واالعتماد على التمويل الخارجي
،2744.) 
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وقد ازداد عدد الجمعيات التعاونية المسجلة في فلسطين خالل الخمسة سنوات الماضية، فقد  وصل 
،  2747جمعية تعاونية حتى نهاية عام  295عددت الجمعيات التعاونية المسجلة في فلسطين الى  

جمعية مسجلة في  002لضفة الغربية وقطاع غزة، فهناك  ما يقرب من وهذه الجمعيات مقسمة بين ا
جمعية مسجلة في قطاع غزة، وفيما يتعلق بعدد منتسبي هذه الجمعيات، فقد بلغ  24الضفة الغربية و

 (.2747تقرير األدارة العامة للتعاون،. )عضو 95777عدد اعضاء هذه الجمعيات حوالي 
 

، اال ان القاسم المشترك بين هذه التعاونيات هو الهدف اهدافها وانواعهاتختلف الجمعيات التعاونية في 
االقتصادي المشترك، ولهذا سيتم التركيز في هذه الدراسة على الجمعيات الزراعية التي تعتبر من اهم 
الجمعيات التعاونية في فلسطين، لطبيعة وخصوصية تركيبة المجتمع الفلسطيني الذي في غالبيته 

معيشته بشكل اساسي على الزراعة، وقد بلغ عدد االعضاء المنتسبون لهذا النوع من يعتمد في 
عضوا، بمتوسط حسابي قدره  41954ما يقرب من  2747الجمعيات  في الضفة الغربية حتى العام 

فقط من مجموع اعضاء % 1عضوا للجمعية، غالبيتهم من الذكور، كما شكلت النساء ما نسبته  425
 (.2747سجالت األدارة العامة للتعاون،. )ة للجمعيات التعاونية الزراعيةالهيئات العام

 
، 4599وضع أول قانون للجمعيات التعاونية  في فلسطين في  فترة وجود االنتداب البريطاني عام  تم

عام من وضع قانون  التعاونيات لصالح االقلية اليهودية في فلسطين عام  49وتم صياغته بعد 
، ازداد  عدد الجمعيات التعاونية 4511والعام   4599لفترة الواقعة بين  العام ، وخالل ا4527

قطاعات  وركزت أكثرية التعاونيات على. جمعية 291جمعية تعاونية الى   97الفلسطينية  من 
الزراعة والتنمية الريفية والنقل باعتبارها  ذات اهمية في ذلك الوقت، وازدات نشاطات هذه التعاونيات 

جمعية تعاونية في الضفة الغربية  120فترة الخمسينات والستينات، حتى وصل عددها الى  في 
 . وقطاع غزة

 
واعتماد سياسات تنمية  ويعزى السبب في هذه الزيادة الى اهتمام االدارة االردنية بهذا القطاع

ه السياسات ، وقد شجعت هذ(قطاع غزة) والمصرية في ( الضفة الغربية)التعاونيات األردنية في 
، اي بعد االحتالل 4510وبعد العام . االفراد على االنتساب الى جمعيات تعاونية لتحسين اوضاعهم

االسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلية قيودا ادت الى أعاقة 
واصلت مختلف المنظمات اسلوب العمل الجماعي، بما فيه العمل التعاوني، وبالرغم من هذه القيود، 

الدولية والفلسطينية والعربية دعم القطاع التعاوني، مما زاد في تحول  اعتماد الجمعيات التعاونية  على 
 (.  2747تقرير منطمة العمل الدولية ، ) .دعم ومساعدة الجهات المانحة الخارجية
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، تم 4502بغداد الذي عقد سنة وهناك منعطف آخر مرت به الحركة التعاونية الفلسطينية، ففي مؤتمر 
اتخاذ قرار في اجتماع القمة العربية بدعم صمود الشعب الفلسطيني من خالل تقديم مبالغ مالية 
للمساهمة في تطوير األوضاع األقتصادية للفلسطينيين وتثبيتهم على أراضيهم، وجاء هذا القرار بسبب 

الفلسطينية وهي الممثل الشرعي والوحيد  رفض سلطات األحتالل األسرائيلية قيام منظمة التحرير
للشعب الفلسطيني في ذلك الوقت من ارسال الدعم اللشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وعليه تم تشكيل لجنة اردنية فلسطينية مشتركة مهمتها تقديم األموال للشعب الفلسطيني واالشراف 

والجمعيات التعاونية التي كانت تسجل آنذاك من قبل عليها من خالل البلديات والمجالس القروية 
 .المنظمة التعاونية األردنية وتحت مسؤوليتها

 
قامت اللجنة األردنية الفلسطينة المشتركة بتقديم الدعم للجمعيات التعاونية الفلسطينية على شكل 

لغت قيمة قروض بدون فوائد ألعضاء الجمعيات من خالل الجمعيات التي ينتسبون اليها حيث ب
دنيار اردني، وقد تركزت القروض على جمعيات األسكان بشكل أساسي لبناء ( 0777)القرض الواحد 

وحدات سكنية، والجمعيات الزراعية وبعض الجمعيات األخرى، وهذا دفع العديد من الناس الى 
نة المسارعة في تسجيل جمعيات اسكان تعاونية وزراعية من اجل الحصول على أموال من اللج

المشتركة، وهذا اثر بشكل اساسي على نوعية الجمعيات التي تم تأسيسها واالنحراف عن فلسفة وجود 
التعاونيات وهو األعتماد على الذات، حيث اسست في تلك الفترة عدة جمعيات بهدف الحصول على 

 14 وقد حصلت حوالي. أموال من اللجنة المشتركة وليس بهدف التعاون وتطوير أوضاع االعضاء
جمعية اسكان على قروض من اللجنة المشتركة والتي بلغ حجم القروض التي قدمتها للجمعيات 

مليون دينار اردني، مع العلم ان هذه القروض لم يتم تحصيلها بسبب القرار  44التعاونية ما يقرب من 
هذه القروض بوقف تحصيل  97/44/4559الذي اتخذته اللجنة األردنية الفلسطينية المشتركة بتاريخ 

 (.2742صالح فريد،األدارة العامة للتعاون، رام اهلل، )    .حتى اشعار آخر
 

وبعد قدوم  السلطة الفلسطينية واستالمها زمام االمور في قطاع التعاونيات، أولت وزراة العمل من 
للقوانين  خالل االدارة العامة للتعاون اهتماما خاصا لتطوير القطاع التعاوني، ولم يحدث اية تغيير

يطبق في  4591لعام  40ذات العالقة بالتعاونيات، وعليه ال يزال قانون التعاونيات األردني رقم 
 4والالئحة التنظيمة للتعاونيات رقم  4599لعام  97الضفة الغربية، وقانون التعاونيات المصري رقم 

 (  2747تقرير منطمة العمل الدولية ، . )ساري المفعول في قطاع غزة 4591لعام 
 

 وعلى مستوى الوطن فان هناك تزايدا ملحوظا في زيادة عدد الجمعيات التعاونية الفلسطينية، فقد 
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جمعية عام   420الى  4521ارتفع عدد الجمعيات التعاونية  الفلسطينية من جمعية واحدة عام 
سليف ، تخصصت معظمها في مجال التوفير والت4511جمعية تعاونية عام   211، والى  4590

من مجموع التعاونيات الكلي، بينما شكلت الجمعيات االستهالكية ما % 11الريفي، وشكلت ما نسبته 
والباقي %( 2)، وجمعيات عمالية بنسة %5، وجمعيات تعاونية متعددة االغراض  بنسبة% 47نسبته 

جامعة . )  عضوا تقريبا 42904وبلغ عدد التعاونيين في هذه الفترة  . جمعيات من انواع مختلفة
  ( .4555القدس المفتوحة،

    

ومن ضمن الجمعيات التي تميزت في فلسطين في ذلك الوقت جمعية تعاون  القرى التي تأسست 
هدفت هذه الجمعية الى  قرية فلسطينية، 29، وقد شملت منطقة عملها ما يقرب من 4521عام 

س العام  تأسيس  جمعية منتجي تالها في نف. تحسين األوضاع االقتصادية للفالح الفلسطيني 
اسست جمعية منتجي الحمضيات في يافا، وجمعية اخرى  في  4594التبغ في عكا، وفي عام 

، ولكن معظم هذه التعاونيات قد آلت للفشل بسبب عدم 4512الرملة في المناطق المحتلة عام 
بلية والطائفية التي موائمة الظروف السياسيه ونقص الوعي التعاوني وضعف التمويل والنظره الق

 (. 4552شويكه،. ) وعدم وجود غطاء حكومي متخصص لرعاية هذا القطاع كانت موجودة،
 

وفي الجانب المقابل ازدهرت الحركة التعاونية اليهودية في فلسطين، التي يعود تاريخها الى عام 
ونتيجه لتوفر  (.بتاح تكفا)حيث تم تأسيس أول جمعية تعاونية يهودية في مستعمرة ملبس  4202

البيئة المناسبة لعمل هذه التعاونيات من حيث توفير الدعم المالي  ووجود الوعي التعاوني لدى اليهود 
واالهداف السياسية والنظرة االستراتيجية التي وراءها، ازدهرت الحركة التعاونية اليهودية، حيث وصل 

جمعية، وبلغ عدد اعضاء هذه  (204)الى  4590عدد الجمعيات التعاونية اليهودية في عام 
 . عضوا( 219920) الجمعيات

 
وتركزت انواع هذه الجمعيات في تنمية المناطق الريفية وتطوير اوضاع اعضائها خصوصا في 

لعبت  هذه التعاونيات دورا كبير في رعاية المصالح الزراعية .  النواحي االقتصادية واالجتماعية
زم، كما قدمت الخدمات االستهالكية واالسكانية ووفرت مساكن ألعضائها ووفرت لهم  التمويل الال

وفرص عمل للمهاجرين اليهود ، وشجعتهم على التوسع والسيطرة على االراضي الفلسطينية التي 
وفي ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الشعب  ( .4555جامعة القدس المفتوحة ،. )يحتلوها

واإلقتصادية واإلجتماعية بسبب االحتالل وسياساته واالجراءات والقيود  الفلسطين على الصعد السياسية
لعنصري وتقسيم امن إغالق للمناطق وبناء جدار الفصل  التي يفرضها في مناطق الضفة الغربية

وحصار المدن الفلسطينية الذي كانت له تبعات مؤثرة على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، وارتفاع 
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ة وزيادة نسبة المواطنين الواقعين تحت خط الفقر، االمر الذي  أدى  إلى تعثر وانخفاض نسبة البطال
أداء الجمعيات التعاونية وعدم مقدرتها على تحقيق الغاية التي وجدت من أجلها وتغييب  دورها في 

العامة  وقد عملت اإلدارة.  المشاركة في التنمية اإلقتصادية واالجتماعية ومساندة اإلقتصاد المحلي
للتعاون ومن خالل مكاتبها في كافة المحافظات الفلسطينية على متابعة الجمعيات التعاونية وتعزيز 
دورها في تنمية األوضاع االقتصادية لمنتسبيها ومساهمتها في العملية التنموية للمجتمع الفلسطيني ، 

ية من خالل المتابعة واإلشراف بحيث تركز عمل اإلدارة العامة للتعاون على مأسسة الجمعيات التعاون
على البناء الهيكلي للجمعيات واإلتحادات التعاونية وتوجيهها وتقديم خدمات التوجيه واإلرشاد وتدقيق 

كما ساهمت االدارة العامة للتعاون في  اللقاءات التأسيسية . الموازنات وتقديم االستشارات القانونية
لهيئات التأسيسية واإلشراف على عقد اجتماعات الهيئات العامة والعادية مع لجان اإلدارات المنتخبة وا

السنوية والطارئة للجمعيات التعاونية والتدقيق والمصادقة على الميزانيات السنوية ومراجعة الحسابات 
 .وكذلك حل النزاعات ان وجدت

 
ها، ووضع قسم منها كما قامت االدارة العامة للتعاون بمراجعة ملفات الجمعيات المتعثرة المسجلة لدي

تقرير االدارة . )التحقيق والتصفية وقامت باغالق بعض الجمعيات التي من الصعب تصويب اوضاعها
 (.2770العامة للتعاون ،

 
وفي هذا اإلطار وبناء على دراسة تشخيصية قام بها المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية 

ل حاليا على إعادة تنظيم الحركة التعاونية لتقوم  ، فان وزارة العمل التي تعم(2744)واالجتماعية 
بدورها التنموي االقتصادي واالجتماعي، ونقلها من حالة القصور والفوضى والترهل، واالزدواجية في 
القوانين السارية التي تعيشها الحركة التعاونية حاليًا، ما بين قانون مصري في قطاع غزة، وقانون 

نهاء أية تعارضات دستورية مع القانون األساسي الفلسطيني، ومعالجة أردني في الضفة الغربية، و  ا 
الثغرات والمعوقات القانونية التي تعيق أنشطة الجمعيات التعاونية وترسيخ الديمقراطية الداخلية ومبادئ 

الحياة االقتصادية   وقيم العمل التعاوني، وتفعيل الحركة التعاونية لما لذلك من أهمية قصوى على
جتماعية، من خالل إيجاد فرص عمل ألعضائها وللمجتمع المحلي لكي تأخذ دورها الفعال في واال

 .عملية التنمية الشاملة إلى جانب القطاعين العام والخاص

 
 ويرى الباحث، أن الحركة التعاونية الفلسطينية ال زالت تعاني من العديد من العقبات واالخفاقات 

رها، وهذه العقبات مقسمة الى اربعة محاور رئيسية هي المحور التي تعترض سبل تطورها وازدها
االقتصادي والذي يعكس ضعف االمكانات المادية في الجمعيات التعاونية وعدم قدرتها على تلبية 
التزاماتها، والمحور االجتماعي الذي يبحث في عالقة الجمعيات التعاونية مع المحيط الخارجي  
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طبيعة مؤهالت وخبرات الموارد البشرية في التعاونيات، واخيرا المحور  والمحور الثقافي الذي يوضح
كما ان دور معظم الجمعيات التعاونية ال . المؤسسي الذي يبحث هيكلية المؤسسات وتركيبتها االدارية

زال ضعيفا ودون المستوى المطلوب وال تقدم خدمات كافية  ألعضائها والمجتمعات المحلية المحيطة 
غم من ان الكثير من أن هذه التعاونيات قد حصلت على مساعدات خارجية من الممولين اال بها، بالر 

والسبب يعود على عدة عوامل من أهمها عدم وجود . انها لم تستطع ادارتها واستخدامها بشكل سليم 
 خطط استراتيجية واضحة تمكن الجمعيات التعاونية من الوصول الى أهدافها، وكذلك الضعف االداري
الذي تعاني منه طواقم الجمعيات سواء على مستوى مجلس االدارة أو الموظفين، كما أن التسجيل غير 
المنظم للتعاونيات الجديدة والتي تؤسس في الغالب بهدف الحصول على مساعدات خارجية ادى الى 

ذي يؤثر على انحراف بعض الجمعيات التعاونية عن أهدافها واعتمادها الى التمويل الخارجي االمر ال
 .  استمرارية هذه التعاونيات وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها
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 الثالث الفصل

______________________________________________________ 
 التعاون والجمعيات التعاونية

 

 مفهوم التعاون 4.4
 

 فيما يأتي اإلطار النظري المتعلق بالتعاون
 

 :التعاون لغة ...4.4
 

ورد في الجزء الرابع من لسان العرب ان التعاون لغة يعود في االصل من كلمة العون فنقول عاون 
الظهير على األمر الواحد واالثنان ، والجمع والمؤنث : فالن على األمر ، بمعنى ساعده ويقال العون 

حسن المعونة  والمعاونة : ورجل معوان اإلعانة ، : بعضنا بعضا ، والمعونة  أعان: سواء ، وتعاونوا 
 . للناس 

 
،  Corporationوبالعودة الى االصول الالتينية للتعاون ، يتبين ان التعبير االنجليزي يشار اليه 

، ومعناه  Cooperari( Eum Operari)مشتقان من التعبير الالتيني   Cooperation وبالفرنسية
أي العمل   Zusammenarbeitenلماني للتعاون فيشار اليه اما التعبير اال. العمل باسلوب جماعي

 .معا

 
 :التعاون اصطالحا 2.1.3. 

 
 التعاون " التعاون بين الفكر والتطبيق"دت عدة تعريفات لنظام التعاون، فقد عرف األمام في كتابه ر و 
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فه االمام كما عر  ". لى فكر نظري وعلى واقع تنفيذيبأنه نظام اقتصادي اجتماعي يعتمد اساسا  ع
نظام اقتصادي االسلوب اجتماعي الغايات ووحدة العمل فيه هي الجمعية التعاونية التي "ايضا بأنه 

 (4507األمام،". )تتكون من اشخاص يجمعهم حاجات متماثلة
 

كلمة  تعني "بأنه  في كتابه اضواء على الحركة التعاونيه عالميا ومحليا،ومن جانب آخر عرف الفاتح 
متميز وسريع،    متبادلة والعمل بشكل جماعي، وانه طريقة مثالية  ألنجاز االعمال بشكلالمشاركة ال

كما أن التعاون ليس هدفًا بحد ذاته ولكنه وسيلة ناجحة لبلوغ األهداف ، وهو نوع من أنواع  التنظيم 
الء شأن اإلنسانية على قدم المساواة إلع ترتبط فيه جماعة من الناس ارتباطًا اختياريًا بصفتهم

   (2775الفاتح،) ".مصالحهم االقتصادية واالجتماعية
 

مشروعات يرغب أعضاؤها : "بتعريف للتعاون على أنه( ريبو)أتى التعاوني الفرنسي  4592وفي عام 
في القيام بعمل مشترك توزع االرباح فيه على نحو أعدل مما يتبع في المشروعات االقتصادية العادية 

 ".  لوسيط عن طريق الغاء دور ا
 

تركيبه من العالقات المنظمرة تهردف "  : بأنه"  التعليم التعاوني"أما برودي فقد عرف التعاون في كتابة 
 ". الى انتاج منتج أو تحقيق هدف من خالل العمل ضمن مجموعات

 
وبناء على التعاريف السابقة للتعاون، يعرف الباحث التعاون، بأنه نظام اقتصادي اجتماعي ثقافي 

اهداف أو يلبوا /دفه تجميع وتظافر جهود وامكانيات مجموعة من االشخاص ليحققوا هدفه
أعمال ال يستطيع احدهم ان ينجهزها بمفرده بكفاءة وفعالية دون /حاجات او ينجزوا عمال/حاجة

وهو شكل من اشكال التنظيم الذي يرتبط فيه الناس ارتباطا اختياريا على قدم   مساعدة اآلخرين
 .ة للعمل لتحقيق مصالحهم االقتصادية المشتركةالمساوا

 
 ركة التعاونيةماهية الح 2.4

 
بالحركة التعاونية كافة الجمعيات واالتحادات التعاونية الموجودة في كل بلد بغض النظر  المقصود هنا

عن طبيعة عملها وتخصصها وأنواعها وطبيعة النشاطات التي تمارسها،  إن الجمعيات التعاونية 
في كل بلد بصرف النظر عن طبيعة نوعها سواء كان تعمل في القطاع الزراعي أو التجاري  ةواجدالمت

الخ، تشكل الهيكل  العام للحركة التعاونية، كما وتلعب الحركة التعاونية  أو الصناعي أو الخدماتي 
ى معيشتهم، في اية بلد دورا كبيرا في تحسين االوضاع االقتصادية لمنتسبيها وتعمل على رفع مستو 
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باالضافة الى ما سبق ذكره، فان  الحركة التعاونية ايضا تساهم في تنمية بعض جوانب االقتصاد 
تحقيق  ولكن وبالرغم من أهمية الدور الذي يلعبه القطاع التعاوني، اال انه من  الصعب عليه. المحلي

جود حاجة مشتركة و قناعة اهداف التنمية المرجوة منه  دون توفر العديد من الشروط، ومن اهمها و 
منتسبي هذا القطاع به باعتباره  الوسيلة التي يمكن ان تساعدهم في  تلبية احتياجاتهم وتحقيق 

 .)2770الحيالي،. )الرفاهية لهم
 

لذا فانه في حال الرغبة في . ويعتبر المورد البشري احد أبرز مقومات تطور وازدهار الحركة التعاونية
علة وقوية العمل على توفير الكادر البشري المدرب والمؤمن بمباديء التعاون خلق حركة تعاونية فا

ولديه رغبة في  تحقيق اهدافه المشتركة، والوصول الى مرحلة التطور االقتصادي واالجتماعي 
 .)2770الحيالي،. )والثقافي للمجتمع عموما

 
 أهداف التعاون 3.3

 
ي لمنتسبيه في النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية يهدف  نظام التعاون الى رفع المستوى المعيش

ويمكن تقسيم اهداف .  وتوفير حياة كريمة لهم وتجنيبهم مخاطر الفقر والمرض والجهل واالستغالل
 :التعاون الى 

 
 :االهداف االقتصادية 1.3.3.

 
منتسبي الحركة   المقصود باالهداف االقتصادية كافة االجراءات التي تعمل على زيادة مدخوالت

التعاونية، وهذا من أهم األهداف التي يسعى اليها العمل التعاوني، وفيما يلي مجموعة من االهداف 
 :االقتصادية  لنظام التعاون

 
 المقصود باالستغالل هنا المبالغة غير المبررة في رفع اسعار  :التقليل من االستغالل  :أوال

الحد من هذا االستغالل،  يلعب التعاون دورا هاما فيحيث مدخالت االنتاج على المستهلكين، 
من خالل الدور الذي تلعبه الجمعيات التعاونية في التحكم بأسعار مدخالت االنتاج عن 
طريق وضع نظام للشراء الجماعي بما يضمن لألعضاء اسعار مناسبة، بمعنى آخر األستفادة 

شراء الجماعي لمستلزمات األنتاج وكذلك من القوة التفاوضية للجمعيات التعاونية عن طريق ال
من خالل التسويق الجماعي للمنتجات التعاونية، االمر الذي يمكنهم من تحقيق ارباح 

ومن هنا جاء دور الجمعية التعاونية في المحافظة على مصالح اعضائها من  . مرضية
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تغالل بعضهم استغالل القطاع الخاص والتجار، كما ان التعاونيات تحمي منتسبيها من اس
البعض عن طريق ايجاد آلية لتوزيع االرباح حسب النظام الداخلي لكل جمعية تعاونية، والذي 
يعطي الحق لكل عضو على االستفادة من االرباح بقدر تعاملة مع جمعيته وبغض النظر عن 

 (.4555جامعة القدس المفتوحة، .  )العدد الذي يمكله من االسهم

 يظهر هذا الهدف جليا من خالل اشاعة روح العمل   :مل ضمن جماعةتنمية ثقافة الع: ثانيا
الجماعي واهميته،  والبعد عن الفردية وحب الذات، وذلك عن طريق حشد وتجميع جهود 
وامكانيات كافة االفراد ألنجاز عمل مشترك، فمثال العمليات االنتاجية ، وشراء مدخالت 

اس على التخطيط والتنفيذ الجماعي، وهذا يساعد االنتاج، وتسويق المنتوجات، تعتمد في االس
على ترسيخ روح االنتماء والوالء للتعاونية  ويقرب أعضاؤها اليها ويشجعهم على التعامل معها 

 (.4555جامعة القدس المفتوحة، ) .ويقوي الروابط االجتماعية بينهم 

 واصفات وجودة واسعار المقصود بالغش التالعب بم :محاربة الغش والتالعب باألسعار: ثالثا
السلع ، حيث يعاني المنتجين االعضاء وغير االعضاء في الجمعيات التعاونية من تالعب 
التجار في أسعار منتجات األعضاء خالل عمليات التسويق، بحيث يقوم هؤالء التجار 
بتخفيض اسعار منتجات المزارعين، وتأخير تسويقها من اجل الحصول على مكاسب مادية 

النفع عليهم، كما ويتأخروا في تسديد فواتير المزارعين  وغير ذلك من عمليات التالعب تعود ب
وأيضا يتعرض المستهلك الى حاالت من الغش والتالعب في . التي تجري في االسواق

المنتجات من حيث الكمية والنوعية والسعر، لذلك تلعب الجمعيات التعاونية دورا كبيرا في  
وعية المستهلكين  ليحصل العضو بالتالي على سلعه وفق المواصفات محاربة هذا الغش  وت

 (. 4555جامعة القدس المفتوحة، . )المطلوبة

 من اهداف التعاونيات المحافظة على مصالح االعضاء من خالل  :محاربة االحتكار: رابعا
عة منع القطاع الخاص من احتكار احتياجات االعضاء، والمقصود باالحتكار هنا اخفاء سل

من اجل التالعب بأسعارها، فمثال قبل تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية، كان يقوم تجار 
القطاع الخاص باخفاء بعض السلع الزراعية التي تلزم المزارعين بهدف رفع اسعارها، ولكن 
بعد تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية، حافظت هذه الجمعيات على توفير كافة مستلزمات 

من هذا . اج الزراعي ألعضائها ومنعت التجار من احتكار هذه السلع والتالعب بأسعارهااالنت
المنطلق يظهر دور التعاون في حماية االعضاء المتسبون له، فمثال ال يستطيع عضو 
الجمعية مجابهة التجار المحترفين اال من خالل العمل بشكل تعاوني، االمر الذي يجبر 

تقتضيه متطلبات السوق ،  وعليه فان تأسيس التعاونيات يوفر  التجار على االلتزام بما
جامعة )   .الحماية للعضو المنتسب لها،  ويحول دون تحول السوق الى ساحة للالحتكار

 (.4555القدس المفتوحة، 
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 ان هذا الهدف بمثابة رسالة يجب ان   :تحسين جودة المنتجات ورفع كمية  االنتاج:  خامسا
معيات التعاونية على اختالف انواعها، بحيث تقوم الجمعيات بمساعدة تتبناها كافة الج

اعضائها  في انتاج منتجات ذو جودة عالية تستطيع من خاللها تسويق منتجاتهم بأسعار 
مناسبة، وهذا يعطي الدافعية ألعضاء الجمعية  لزيادة وتحسين نوعية منتجاتهم التعاونية 

 (.4555جامعة القدس المفتوحة، ). ويحقق لهم عائدات اقتصادية كبيرة

 أن الجمعية التعاونية هي في االصل   :المساهمة في عملية التنمية االقتصادية:  سادسا
مؤسسة اقتصادية ينتمي اليها االعضاء لتنمية اوضاعهم االقتصادية، فمن خاللها يستطيعوا 

ة االقتصاد الوطني، تجميع امكانياتهم المادية ألنشاء مشاريع تعمل على المساهمة في تنمي
جامعة القدس .  )فتقوم بتوجيه اعضائها لضبط نشاطاتهم وفق هذه الخطط واالستراتيجيات 

 (.4555المفتوحة، 
 

 :األهداف االجتماعية .2.4.4
 

وهي تشير الى العالقات والروابط والعادات االجتماعية التي يعيشها العضو التعاوني، فالتعاونيات  
جتماعية ألعضائها والمجتمع المحلي، كما تقع على عاتق الجمعيات التعاونية الحياة األ تساهم في

، من هنا   مسؤولية اجتماعية تجاة المجتمع المحيط بها، وهذا ينطبق على  كافة التعاونيات في العالم 
الرجال، حياة النساء و تحسين  بفعالية في، وشاركت تحقيق العدالة االجتماعية سعت التعاونيات الى

قيم الخير والعدالة وخدمة المجتمع المحلي بكافة من خالل الحث على  المجتمعات المحليةأسرهم و و 
كما لعبت التعاونيات دورا في المساهمة في تعزيز المسؤولية االجتماعية لألعضاء من خالل . فئاته

واالنصاف والتعاون الحث على تعزيز القيم المتأصلة  فيهم والمتمثلة في ممارسة الديمقراطية والمساواة 
 منظمة العمل. )  واالنفتاح األجتماعي وتساعد الناس على تحسين مستوى حياتهم وحياة  مجتمعهم

 :ومن بين األهداف األجتماعية التي تسعى التعاونيات الى تحقيقها ما يلي (.2770الدولية ،
 

 عاون هو العمل على نشر احد اهم األهداف االجتماعية للت :نشر الوعي والثقافة والتعليم:  أوال
ان نشر التعليم والثقافة التعاونية يساعد االعضاء على تسهيل الوعي والثقافة بين منتسبيه، 

تواصلهم مع البيئة المحيطة بهم سواء داخليا أو خارجيا، حيث يحتاج االعضاء الى التعرف 
ال التي تقوم بها األعم على طبيعة تعاونيتهم بكافة تفصيالتها سواء على صعيد االنظمة أو

تعاونيتهم، وهذا يسهل عليهم نقل الصورة الصحيحة عن تعاونيتهم الى المحيط الخارجي 
التعليم التعاوني عملية مستمرة ومرتبطة  .ويمكنهم من المساهمة في تطويرها من كافة النواحي

دد باستمرارية التعاونية، حيث ان هناك تغيير مستمر في مجالس االدارة وازدياد في ع
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االعضاء، ولهذا تستمر عملية التعليم التعاوني من جيل الى آخر، كما ان هناك العديد من 
االمور المستجده خاصة وان العالم في تطور مستمر، لذا يجب ان تواكب التعاونية التطورات 

 (.ت.ب)ويليامسون،. الجديدة من خالل العمل على نشر الوعي بين صفوف اعضائها

 خالل فترة حياته التي يعيشها، يكتسب  :التمسك بالقيم واألخالق الحسنةالحث على :  ثانيا
االنسان باالضافة الى القيم والمباديء التي ترعرع عليها العديد من القيم والعادات، فنظام 
التعاون يحث أعضائه  على تعلم القيم التي تحث على الصدق واالمانة والعدل واالخالص 

الحميدة، ذلك ألن هناك ما يسمى بالقيم التعاونية التي تلزم  والوالء وغيرها من االخالق
الشخص التعاوني على العمل بها خالل تعامله مع زمالئه من اعضاء التعاونيات، فالعالقة 
بين اعضاء الجمعيات التعاونية يجب ان تبنى على قاعدة األحترام المتبادل واالعتراف بحقوق 

ظام التعاون الى تنمية روح التكافل والتضحية والعمل ولهذا يهدف ن .اآلخرين ومساعدتهم 
بروح الجماعة واالعتماد على الذات، ويساعد االعضاء على تحمل المسؤولية بشكل جماعي 

 ).4555جامعة القدس المفتوحة، . )لتسهيل حل المشاكل التي تواجههم

 ي يهدف اليها  من األهداف التي  الت :توفير فرص العمل لالعضاء وغير االعضاء :ثالثا
نظام التعاون هي توفير فرص عمل لألعضاء وغير األعضاء في الجمعيات التعاونية، سواء 

أو من خالل دعم االعضاء بمشاريع مدرة للدخل توفر   ةمن خالل اقامة مشاريع بنية تحتي
فرص عمل ألفراد اسرة عضو التعاونية، وهذا الهدف هو اجماعي واقتصادي في نفس الوقت، 

بينت فيه أن  في موقعها األلكتروني(  ILO,n.d)نشرة منظمة العمل الدولية  وحسب
مليون فرصة عمل ألعضائها والمجتمع المحلي، وهذا  477 التعاونيات توفر ما يقرب من 

لمثال، في مجال ٪  مما توفره الشركات المتعددة الجنسيات، وعلى سبيل ا27يشكل اكثر من  
الزراعة  توفر الجمعيات الزراعية فرص عمل ألعضائها ، حيث يقوم المزارعون بالعمل في 
مزارعهم مما يؤدي الى زيادة مدخوالتهم، وهذا يمكنهم من تطوير مشاريع قائمة أو مشاريع 

في كما ان هناك اثر كبير للتعاونيات  . ولعائالتهم مزيدا من فرص العملجديدة توفر لهم 
المجاالت االقتصادية وخاصة تأثيرها على التقليل من البطالة، ففي سويسرا تشكل التعاونيات 

فرص عمل  اكبر الجهات التي تؤمن فرص العمل ، وفي الهند، توفر الجمعيات التعاونية
مليون اسرة ، وفي فرنسا وايطاليا توفر التعاونيات على المستوى المحلي مليون  49ألكثر من 
من فرص % 04مل، وفي والية وينسكونسين في الواليات المتحدة تغطي التعاونيات فرصة ع

 .العمل في الوالية
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 المباديء التعاونية 1.4
 

المباديء التعاونية ما هي اال خطوط عريضة يسترشد بها منتسبي الحركة التعاونية بهدف تحقيق 
لعب المباديء التعاونية دورا  كموجه لبلوغ تلك اهدافهم االقتصادية منها واالجتماعية والثقافية، وهنا ت

 (Hardesty,1979 ,D.S. )االهداف
 

كما تشكل القواعد أو األسس التي يقوم عليها النظام التعاوني، بما في ذلك مجموعة التقاليد التي تحكم 
م مرررن وهررذه المبرراديء مررا هرري إال موجهررات إرشررادية يررت. وتررنظم االوضرراع والعالقررات التعاونيررة العامررة 

خاللهررا االلتررزام والعمررل وفررق القرريم التعاونيررة، ويجررب ان يلتررزم بهررا كررل مررن انضررم الررى عضرروية الحركررة 
ابرررو . )وهررري تنطبرررق علرررى كافرررة الجمعيرررات التعاونيرررة علرررى اخرررتالف أنواعهرررا وتخصصررراتها. التعاونيرررة
اونيرة سريتم عمجموعرة مرن المبراديء الت 4559وقد اعتمرد الحلرف التعراوني الردولي عرام   (.ت.الخير،ب

 :استعرضها فيما يلي

 

 التعاونيات منظمات مفتوحة لكل األشخاص دون  تمييز  :العضوية االختيارية المفتوحة :  أوال
. جنسرري أو اجتمرراعي أو عرقرري أو سياسرري أو دينرري وتتمتررع التعاونيررات بالحيرراد تجرراه الجميررع 

معيرررات التعاونيرررة احقيرررة وهرررذا المبررردأ يتررريح لكافرررة االشرررخاص الراغبرررون فررري االنتسررراب الرررى الج
االنضررررمام الررررى عضرررروية هررررذه الجمعيررررات شررررريطة ان تنطبررررق علررررى هررررؤالء االشررررخاص شررررروط 

كمرا تعتبرر  (.ICA,1995) .العضوية المنصروص عليهرا فري النظرام الرداخلي للجمعيرة التعاونيرة
التعاونيرررات  منظمرررات طوعيرررة مفتوحرررة لجميرررع األشرررخاص الرررذين هرررم  قرررادرون علرررى اسرررتخدام 

ومسرتعدون  لقبرول المسرؤوليات التري تترترب علرى العضروية بعرض النظرر عرن الفروارق خردماتها 
ويرى الباحرث ان قررار األنتسراب  (.Reitse K.)  ،6002 .االجتماعية والجنس والدين والعائلية

وذلرك لتلبيرة االحتياجرات  إلى التعاونيات هو قرار حر  وطوعي لكل شرخص لره نفرس األهرداف
كمرا ان  التعاونيرات هري . واالجتماعيرة والثقافيرة  المشرتركة لألعضراء والطموحات االقتصرادية 

مؤسسررات تعاونيررة  ديمقراطيررة متاحررة لجميررع األشررخاص الررذين يريرردون االسررتفادة مررن خرردماتها 
ولديهم النية لتقبل  والتزام المسؤوليات المترتبة على هذه العضوية في  الجمعية دون وجود ايرة 

 .الت، والتمييز العنصري، والسياسي، والحزبي والدينيفوارق  بين الجنس، والسال

 التعاونيرررات منظمرررات ديمقراطيرررة يحكمهرررا أعضررراؤها   : اإلدارة الديمقراطيرررة للتعاونيرررات:  ثانيرررا
ويشرررراركون فرررري وضررررع سياسرررراتها واتخرررراذ القرررررارات مررررن خررررالل ممثلرررريهم المنتخبررررين ديمقراطيررررا 

. ت متسرررراوية لكررررل عضررررو صرررروت واحرررردوالمسررررئولين أمررررام نرررراخبيهم، ولألعضرررراء حقرررروق تصرررروي
ICA,1995.)  ويررررى الباحرررث ان هرررذا المبررردأ الهرررام يتجسرررد فررري  كافرررة الخررردمات التررري تقررردمها

الجمعيررة ألعضررائها، ويظهررر ذلررك جليررا فرري االنتخابررات الدوريررة الترري تجررري النتخرراب أعضرراء 
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بغررض مجلررس ادارة الجمعيررة التعاونيررة، حيررث يحررق  لكررل عضررو األنتخرراب بصرروت  واحررد فقررط 
النظر عن عدد األسهم التي يمتلكها أو مدى مناصرة العضو للجمعية، كما ويتجسد هذا المبردأ 
أيضا أثناء اجتماعات الهيئة اإلدارية وخاصة التخاذ قرارات تخدم الجمعية، بحيث يعتمد القرار 

كمرررا يررررى  الباحرررث ان هرررذا المبررردأ مبنررري علرررى أسررراس  .الرررذي يحصرررل علرررى أعلرررى األصررروات 
 :لجمعية  نحو منفعة أعضائها من حيثخدمات ا

 
o األعضاء هم المالكون للجمعية. 
o  األعضاء هم المستفيدون من خدمات الجمعية. 
o األعضاء هم الذين يديرون ويراقبون عمل الجمعية. 

 
 يساهم األعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم ، ويتلقوا  : مساهمة العضو االقتصادية:  ثالثا

ل المساهم به، ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم تعويضا عن رأس الما
األنشطة االخرى التي يوافق عليها األعضاء ويوزع الباقي على األعضاء بنسبة تعاملهم مع  

ويتحد األعضاء في جمعية تعاونية من أجل الحصول  على خدمة أو منفعة ال  .التعاونية
تلزمات إنتاج في الوقت المناسب والوصول تتوفر لهم خالف ذلك، وكذلك الحصول على مس

كما أن السلوك الجماعي . إلى السوق ، وهذه الخدمة تكون كلفتها أعلى إذا قام بها منفردا
يعطي العضو فائدة مضاعفة من ناحية الشراء وقوة التفاوض،  ويمكن أن يشترك األعضاء 

 .تطور مستمر في مشاريع مبنية على أساس تعاوني تساهم في إبقاء مؤسستهم في
ICA,1995).)  وبناء على ما سبق ذكره، يرى الباحث ان األعضاء يجب ان  يساهموا في

وُيعتبر جزء من تلك األموال على . رأس مال جمعيتهم التعاونية  وأن يديروها بصورة ديمقراطية
كما يحصل األعضاء عادة على (. احتياطي رأس المال)األقل ملك مشترك لتلك التعاونية 

ويضات سنوية في  حالة تم تحقيق ارباح متناسبة مع مساهماتهم المالية وحجم  تعاملهم مع تع
ويخصص األعضاء جزءا من األرباح من أجل غرض أو أكثر من األغراض .  جمعيتهم
 :التالية

 
o تطوير تعاونيتهم عن طريق رصد مخصصات االحتياطي وهذا الجزء غير قابل للتوزيع. 
o د على رأس المال األسهميتوزيع نسبة من العوائ. 
o توزيع العوائد على األعضاء بنسبة تعاملهم مع تعاونيتهم . 
o دعم النشاطات األخرى التي يوافق عليها أعضاء الجمعية التعاونية كالتدريب والتعليم. 
o دعم نشاطات تتعلق بالمجتمع المحلي. 
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 مليرة االدارة فري الجمعيرة التعاونيرة المقصود باالسرتقاللية الذاتيرة ان ع :الذاتية االستقاللية :رابعا

لررذا فالتعاونيررات منظمررات ذاتيررة اإلدارة يررديرها أعضرراؤها (. أعضررائها)تكررون مررن داخررل الجمعيررة 
ويؤمنون تمويلها المالي ويمكرن لهرم التعراون مرع منظمرات أخررى أو مرع الحكومرة سرواء براإلدارة 

  .حافظة على االدارة الذاتيرة لتعراونيتهمأو التمويل شرط تأكيد اإلدارة الديمقراطية ألعضائهم والم
الجمعيرررة التعاونيرررة مؤسسرررة مسرررتقلة لهرررا شخصررريتها وبنررراء علرررى مرررا ترررم ذكرررره، يررررى الباحرررث ان 

( باالنتخراب)االعتبارية قانونا، وهي التي تحردد نظامهرا الرداخلي وفقرا للقرانون، وهري الررتي تقررر 
لتوقيع على جميع المعامالت المالية، من سيكون عضوا في لجنة إدارتها، ومن منهم سيتولون ا

وهري الترري تعررين مرردير الجمعيررة وموظفيهررا اآلخرررين، وهرري الترري  تحرردد  خططهررا وبرررامج عملهررا 
وكمالكين للجمعية يسيطر أعضراء الجمعيرررة التعاونيرة علرى نشراطاتها وقراراتهرا مرن  .ومشاريعها

سريطرة فري عملرررية صرناعة القررارات خالل لجنرة إدارة  انتخبهرا هررررؤالء األعضراء، وتظهرر هرذه ال
داخرررل الجمعيرررة ،ويقتصرررر دور الحكومرررة فررري مسررراعدة التعاونيرررات مرررن خرررالل التوجيررره والرقابرررة 

 (.ICA,1995 .  )لعملها

 تقرردم التعاونيررات الترردريب والتعلرريم ألعضررائها  ولقياداتهررا   :المسررتمرينالتعلرريم والترردريب :خامسررا
ا أن يسرراهموا بفعاليررة فرري تنميررة تعاونيرراتهم ، مررع تنرروير المنتخبررة ومررديرها وموظفيهررا ليسررتطيعو 

وخاصرة الشرباب عرن طريرق اإلعرالن واإلعرالم والتثقيرف والتوعيرة  التعاونيرة    المجتمع المحلي
ويرررى الباحررث ان  المعررروف عررن التعاونيررات أنهررا  (.ICA,1995.)عررن طبيعررة ومزايررا التعرراون

ضرائها، وكرل تعاونيرة يكرون لرديها هردف تسرعى مؤسسات تساعد نفسها ذاتيا، وتدار من قبرل اع
لتحقيقه، لذا ال برد من تقسيم المسؤوليات بين ادارة الجمعية ، وال بد أن يكرررون هؤالء األشخاص 
لررررديهم الكفرررراءة  اإلداريررررة والماليررررة والخبرررررة، وال يتررررأتى  ذلررررك اال مررررن خررررالل نشرررراطات الترررردريب  

المبررردأ يلعرررب دورا اساسررريا فررري عمليرررة التغييرررر  وهرررذا. والتثقيرررف المتواصرررل فررري كافرررة المجررراالت
  .االيجابي لتوجهات الجمعية

 تخررردم التعاونيرررات أعضررراءها بكفررراءة أكثرررر وتقررروى الحركرررة : التعررراون برررين التعاونيرررات  :سادسرررا
التعاونية بالعمل سويا فيما بينها من خالل المؤسسات والمنظمات واالتحادات التعاونية المحلية 

وهررذا يعطرري نتررائج ايجابيررة تعررود علررى الجمعيررة بررالنفع وخاصررة فيمررا يتعلررق  .يررةواإلقليميررة والدول
بتطوير  الوضع األقتصادي في الجمعية، كما ان هرذا المبردأ يعرود برالنفع علرى كافرة الجمعيرات 

ويررررى الباحرررث اعتمرررادا  (.Smith,2000.) مرررن خرررالل ترسررريخ مبررردأ التعررراون والعمرررل الجمررراعي
التعاونيرة  مؤسسرة مكونرررة مررن أفرراد يشرتركون برنفس األهررداف   علرى مرا سربق ذكرره ان الجمعيررة

والنشاطررات االقتصادية، كما أن الجمعية  تمثل جسرما اقتصراديا مسرتقال، لرذا فران ذلرك ال يمنرع 
أن يكررون هنرراك تنسرريق وتعرراون بررين الجمعيررات التعاونيررة  فرري عرردة مجرراالت تعررود بالفائرردة علررى  
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ون في مجاالت التسويق وتبادل السلع والكوادر البشررية، ومرن تلك الجمعيات، ويظهر هذا التعا
 :ومن األمثلة على التعاون بين التعاونيات

 

o  التعاون في النواحي االقتصادية عن طريق إقامة مشاريع مشتركة تساهم كل جمعيرة بحصرة
 .معينة في التكاليف

o التدريبوالكفاءات اإلدارية  و  التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات. 
o  التعرراون فرري مجررال تسررويق المنتجررات للجمعيررات الترري تنررتج سررلع ومنتجررات متشررابهة لضررمان

 . الحصول على أسعار مناسبة 
o التعاون من آجل تعزيز مباديء القيم الديمقراطية للجمعيات التعاونية . 
o التعاون في مجال التوفير واإلقراض والتامين. 

 
 تعمل التعاونيرات مرن أجرل التنميرة االجتماعيرة المتواصرلة    :االهتمام بالمجتمع المحلي  :سابعا

فرررري مجتمعاتهررررا، فتقرررردم خرررردماتها فرررري مجررررال الصررررحة والتعلرررريم وترررروفير ميرررراه الشرررررب ومسرررراعدة 
كمرررا تقررروم الجمعيرررات بتلبيرررة  .المحتررراجين ويكرررون ذلرررك بعرررد الحصرررول علرررى موافقرررة األعضررراء

مة بجرزء مرن أرباحهرا إلقامرة مشراريع احتياجات ونشاطات اجتماعية اخرى  مثرال ذلرك، المسراه
تقرررديم الررردعم المرررالي إلرررى ريررراض األطفرررال والمررردارس  محليرررة لتطررروير األمررراكن العامرررة، حيرررث

 . (ICA,1995).والمستشفيات والنوادي الرياضية  كما تقدم العناية لدور المسنين

 

اهميرررة ودور  ويررررى الباحرررث ان هرررذا المبررردأ هرررام جررردا كغيرررره مرررن المبررراديء السرررابقة، ألنررره يعرررزز
الجمعيررة فرري المجتمررع المحرريط بهررا، حيررث يشررجع برراقي افررراد المجتمررع المحرريط بالجمعيررة علررى 

وبالرغم من ذلك فإن هذا المبردأ قليرل التطبيرق فري جمعياتنرا التعاونيرة . االنضمام الى عضويتها
وعردم في فلسطين والسبب يعود الرى ضرعف االمكانرات الماديرة للجمعيرات التعاونيرة الفلسرطينية 

أما بالنسبة للمباديء التعاونية األخرى  .مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها االساسية تجاه أعضائها
فيرررتم تطبيقهرررا فررري الجمعيرررات التعاونيرررة الفلسرررطينية ولكرررن بصرررورة متفاوتررره برررين جمعيرررة وأخررررى، 

لررك ويعتمررد ذلررك علررى خبرررة مجلررس ادارة الجمعيررة والوضررع األقتصررادي للجمعيررة، كمررا ويعتمررد ذ
  .على فهم الهيئة العامة للجمعية بهذة المباديء وقناعتهم بها

 

 :بوضح مباديء التعاون السبعة( 4.9)والشكل 
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 مباديء التعاون السبعة: 4.9شكل 

 

 القيم التعاونية  1.4
 
المساعدة،المسئولية الذاتية، : تؤسس الجمعيات التعاونية على مجموعة من القيم التعاونية مثل 

االنفتاح  واالهتمام   راطية، المساواة، العدالة،التضامن، االمانة، الصراحة، الصدق في التعامل،الديمق
ويرى الباحث ان القيم التعاونية ما هي اال خطوط عريضة وصفات  (.Birchall,2005)   .باآلخرين

لجمعيات يجب ان يتحلى بها كافة منتسبي الحركة التعاونية وهي مرنة ومن الممكن تطبيقها في ا
وهي التي تعكس ثقافة منتسبي الحركة التعاونية وتعزز . التعاونية حتى لو اختلفت العادات والبيئات

  .عالقة المجتمع بهم
 

 الجمعيات التعاونية  0.4
 

انتشرت التعاونيات على كافة بقاعات االرض في وقتنا الحاضر، واصبحت تعتبر من العناصر 
وتدير شؤونها . من البلدان في جميع أنحاء العالم، كبيرها وصغيرها الحاسمة في اقتصاديات عدد كبير

من قبل قيادة منتخبة بشكل ديمقراطي وتتكون عضويتها من أشخاص من جميع الخلفيات االجتماعية 
واالقتصادية ، ولكن يشتركون في حاجة مشتركة تؤثر عليهم وكلهم أمل ان تقوم الجمعية التعاونية 

 . ه الحاجة على حياتهممن أثر هذ بالتخفيف
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ومن اهم مقومات نجاح فكرة انشاء جمعية تعاونية ناجحة هو أوال  وجوب توفر إقرار بمشكله مشتركه 
بين األعضاء المحتملين وبين األعضاء القياديين اللجنة التأسيسية، وثانيا  أن يكون للمشروع التعاوني 

خدمة أفضل لألعضاء مما لو قام به منفردين،  الخاص بالجمعية  فعاال أكثر في تنفيذه أو انه يقدم
كما أنه على القيادة المسئولة عن تسيير شؤون الجمعية أن تعطي وقتا كافيا لتطويرها وان يقوموا 
بوضع رؤية  ألن القادة هم القوة الدافعة في تنمية التعاونية، فهم الذين يقدمون أفكارا وخدمات لتطوير 

عية والثقافية لألعضاء المنتسبين، وهم الذين يتغلبون على المعيقات األوضاع األقتصادية واالجتما
المحتملة وهم الذين يتأكدون من قدرة  الجمعية على تحقيق األهداف التي وجدت من أجلها،  وبالتالي 

هينهان )  .فان أي جهد تعاوني يجب أن تكون له قيادة فعالة قادرة على تلبية طموحات األعضاء
 .)2774واندرسون،

 
 :تعريف الجمعية التعاونية .....4

 
وردت هناك عدة تعريفات للجمعية التعاونية أو المنظمات التعاونية، فحسب ما ورد في كتاب تنظيم 

هي مؤسسة اقتصادية تجمع وحدات "فإن الجمعية التعاونية   4555التعاونيات، جامعة القدس،
لى أساس من الحقوق وااللتزامات اقتصادية  بقصد حل مشكالت األعضاء وتحقيق مصالحهم ع

المتساوية، وهي ليست مؤسسة عامة وال خيرية وال رأسمالية، بل هي مؤسسة تخضع في تنظيمها 
ومعامالتها لقواعد خاصة بها، تحدد العالقات بين األعضاء داخل الجمعية من جهة، وعالقة 

 ".  ادية الخارجية من جهة ثالثةاألعضاء بالجمعية من جهة ثانية، وعالقة الجمعية بالوحدات األقتص
 

مؤسسرة تقروم علرى مشرروع اقتصرادي مملروك : " أما مركز التعاونيات فقد عرف الجمعية التعاونيرة بأنهرا
 Center) ".ومدار من قبرل مجموعرة مرن النراس اللرذين يقومرون باسرتخدام منتجاتره ومدخالتره وخدماتره

for Cooperatives, 2004) 

 
، في  كتابة محاسبة الجمعيات التعاونية  الجمعية التعاونية  (2770لي، الحيا)من جهة أخرى عرف 

وحدة اقتصادية اجتماعية تنظم طوعيا من قبل مجموعة من األفراد على أساس العمل المتكاتف " بأنها 
والمساندة المتبادلة والمسئولية التضامنية ، لمزاولة نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري أو خدمي وفق 

التعاون، في سبيل خدمة مصالح أعضائها االقتصادية واالجتماعية وخدمة المجتمع بصفة مبادئ 
 ".  عامة

 

 مؤسسة ذاتية االدارة تتكون من : " الجمعية التعاونية بأنها  وقد عرف التحالف التعاوني الدولي
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جتماعية مجموعة من االشخاص اتحدوا بشكل طوعي لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم االقتصادية واال
   (ICA,1995)ن خالل المشاركة في ملكية مشروع والثقافية م

 
ان  جينو فاليني عرف الجمعية في كتابة النظرية االقتصادية ( "ت.ب)وورد في كتاب ابو الخير،

الجمعية التعاونية هي تنظيم اقتصادي ضمن نظام المنافسة يهدف الى " للتعاونيات حيث قال 
 " .  ء توزيع الثروةاالصالح الكلي لنتائج سو 

 
مؤسسة : " بأنها ، فقد عرف الجمعية التعاونية " Starting A cooperative"اما كوبمانس في كتابة 

تقوم  على اساس ادارة األعضاء  الذين يستخدمونها من اجل انتاج سلع وخدمات، بحيث يتحمل 
 ". ريع اقتصادية مشتركةاعضاؤها المخاطر ويتشاركوا في االرباح من خالل انشاء وامتالك مشا

 
، الطبعة الثانية فقد عرف الجمعية التعاونية  2779أما قانون التعاونيات والجمعيات المغربية لعام 

جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين اتفقوا على ان ينضم بعضهم الى بعض ألنشاء مشروع "على أنها 
الخدمات التي هم في حاجة اليها، يكون الغرض منه أن يتيح لهم وحدهم الحصول على المنتجات و 

".والقيام بتسييره وادارته وفق المباديء األساسية المحددة، بغية بلوغ األهداف المنشودة  
 

أما الباحث، فقد عرف الجمعية التعاونية بأنها مؤسسة تدار بشكل ذاتي من قبل مجموعة من 
بعضهم البعض بشكل طوعي  من اتحدوا مع  ةيعيشوا في منطقة جغرافية معين( األفراد)األشخاص 

اجل تلبية احتياجاتهم وطموحاتهم وتحقيق اهدافهم وايجاد حلول لمشاكلهم االقتصادية واالجتماعية 
دارتهم الذاتية   من خالل مشاركتهم  االقتصادية وتجميع مواردهم والثقافية  المشتركة وخبراتهم فيها،  وا 

معيات التعاونية وتكون غايتها تحسين حالة اعضائها ، وتشكل  طبقا ألحكام وقوانين  انشاء الجلها
 .ومبنية على االلتزام بالمبادئ والقيم التعاونية 

 
فالتعاونية هي عبارة عن مؤسسة اقتصادية مملوكة ومدارة من قبل أعضائها الذين يستفيدون من 

العضو أن يستفيد  خدماتها، وتوزع أرباحها بينهم حسب مقدار تعاملهم معها، وفي هذه الحالة يستطيع
أوال كلما استخدم العضو خدمات الجمعية اكثر كلما استطاع أن يتلقى خدمة :  من الجمعية من خالل

ويرى (. مشترياته)قتصاديا مع الجمعية أكبر، وثانيا يتلقى العضو أرباحا بناء على حجم تعامله ا
ادية لتمويل نفسها مع تحقيق الباحث أيضا أنه يجب على الجمعية التعاونية أن تدير نشاطات اقتص

 :من التعريف السابق يتبين . اكبر قدر من االستفادة من المساعدات الخارجية
 ان من أهم عناصر نجاح الجمعية هو وجود حاجة مشتركة ألعضائها. 
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 المالكون هم المستفيدون الرئيسيون من الجمعية بقدر تعاملهم معها. 
  األعضاءنشاطات التعاونيات يجب ان تحقق مصالح. 

  األعضاء لهم سيطرة كاملة على اإلدارة من خالل هيكلية ديمقراطية متفق عليهرا حسرب النظرام
 .الداخلي

 األعضاء هم اللذين يراقبون نشاطات جمعيتهم. 
 

 الدوافع وراء تأسيس الجمعيات التعاونية  7.3
 

د مشكلة في الغالب ما كما ذكر سابقا فان الدافع االساسي وراء تأسيس اية جمعية تعاونية هو وجو 
تكون اقتصادية وبحاجة الى حل،  لذا يلجأ االفراد الى الجمعية التعاونية من أجل الحصول على 
مجموعة من  الفوائد من خالل انضمامهم للجمعية، والتي يمكن أن تشمل خدمات متنوعة، وأسعار 

لدوافع لتأسيس التعاونيات هو أفضل ورقابة على االستخدامات، والدخول في االسواق،  كما  أن احد ا
مكافحة االحتكارات والفساد  واالستغالل وتحقيق أهداف أخرى ال يمكن تحقيقها إال من خالل التعاون 

 .و العمل الجماعي
 

فالمؤسسون الذين .  وفي معظم األحيان يكون احد أسباب إنشاء التعاونية هو ذو طبيعة دفاعية
هم في الحقيقة يحاولوا التغلب على مشكلة  اقتصادية  لها ينتظرون تأسيس مشروع اقتصادي جديد 

تأثير سلبي عليهم، كما أنهم يبحثون عن  فرصة تتطلب موارد أكثر أو رأس مال أعلى ال يستطيع كل 
فرد من المجموعة  تلبيه منفردًا،  فالمشكلة بحد ذاتها هي التي تلفت انتباه المجموعة وتحفزهم لدراسة 

تعاوني،  فاألفراد والمشاركون يبحثون عن أفضل فرصة لهم كمجموعة المتالك إمكانية تطوير حل 
وتشغيل مشروع تعاوني يمكنه أن يحقق لهم أعلى مردود ويهدف إلى التغلب على مشاكلهم 

 (.  2774بريان و بروس،. )االقتصادية
 

 العضوية في الجمعيات التعاونية  1.4
 

طلب الى  191قدم ، فقد ني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةبناء على دراسة قام بها المركز الفلسطي
تم الموافقه على تسجيل    2772االدارة العامة للتعاون من اجل تأسيس جمعيات تعاونية  خالل عام 

 225فكانت عدد الطلبات المتقدمة لالنتساب   2775طلب من الطلبات المقدمة ، اما في عام  147
 951هو  2747طلب، في حين كان عدد الطلبات المتقدمة في عام  291طلب ، تمت الموافقة على 
من % 22ان االرقام السابقة  تشير الى  ان ما نسبته  .طلب منها 209طلب، تم الموافقة على 
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الطلبات المتقدمة قد تم الموافقة عليها وقبول اصحابها اعضاءا في الجمعيات التعاونية ، وهذا مؤشر 
اما عن اسباب عدم تسجيل بعض الجمعيات  .سيس جمعيات تعاونية جديدةعلى هناك اقبال على تأ

في االدارة العامة للتعاون ،  فان ذلك يعود الى عدم اكتمال شروط العضوية للمتقدمين لعضوية 
 .الجمعيات التعاونية الزراعية

 
 االعضاء في الجمعيات التعاونية حقوق ومسؤوليات 9.3

 

ان الملكية هنا تعني مجموعة من الحقوق  ر من أشكال الملكية،الجمعية التعاونية هي شكل آخ
والوسائل التي يجب يتمتع بها الفرد نتيجة انتسابه الى عضوية الجمعيات التعاونية، ويشمل ذلك على 
االستفادة المادية والخدمات، كما يشمل مفهوم الملكية شعور العضو بأنه جزء ال بتجزأ من جمعيته 

 ,David. H) .ء لها ويعمل على تغليب مصلحة الجمعية على مصلحته الخاصةبحيث يكون لديه وال

1979)  
 

وقد ضمنت االنظمة التعاونية حقوقا ألعضاء الجمعيات التعاونية في كافة انحاء العالم، حيث وضحت 
ان اهم الحقوق التي يجب  الحقوق الخاصة بأعضاء الجمعيات وكذلك الواجبات الملقى على عاتقهم،

تمتع بها أعضاء الجمعيات التعاونية هي حقهم في المشاركة في صناعة القرارات التي تخصهم ان ي
وتخص تعاونيتهم، وحقهم في انتخاب من يرونه مناسبا لقيادة تعاونيتهم، وحقهم في األطالع على 

جديدة التقرير السنوي، وحقهم في االستفادة من مرافق وخدمات الجمعية، وحقهم في معرفة اية تغيرات 
 ) .تخصهم تحدث في الجمعية، واخيرا حقهم في معرفة مكان وزمان االجتماعات السنوية

Nourthcountry Cooperative Foundation,2003)  

 
ان فكرة المغاالة في منح االعضاء الحق في التدخل في امور معينة في التعاونية قد يؤدي الى اتخاذ 

التعاونية، ولكن في الجانب االخر يمكن ان يؤدي ذلك الى قرارات خاطئة تؤثر على اداء الجمعيات 
زيادة في انتاجية الجمعية وتعزيز والء االعضاء لها، ويمكن تحقيق مشاركة افضل لالعضاء من 
خالل  تشجيعهم على االنتقاد البناء وضبط سلطة اتخاذ القرارات من المدراء والمتنفذين من خالل 

وكذلك يمكن الوصول الى مشاركة افضل من خالل تسهيل  امة للجمعية، األلتزام بما تقرره الهيئة الع
تدفق المعلومات بين الجمعية واعضائها، ورفع الوعي التعاوني لدى االعضاء باالضافة الى بناء 

 .قدرات االعضاء على مهارات المشاركة وصناعة القرارات
 

 دارة، وقيام أعضاء الهيئة العامة أما فيما يتعلق بواجبات االعضاء فتتلخص في مسائلة لجنة اال
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بتسديد كافة التزاماتهم المالية تجاه تعاونيتهم، ومتابعة التطورات التي تخص جمعيتهم، واألمتثال 
لقوانين وانظمة الجمعية التعاونية، وحضور جلسات الهيئة العامة السنوية العادية والطارئة، والتصويت 

عية، وكذلك التعاون باحترام مع زمالئهم وطاقم الجمعية، على القرارات المصيرية التي تهم الجم
والتصرف كمالكين  وليس كمستأجين، والمشاركة في اللجان الفرعية واألعمال التطوعية التي تخص 

 (  ,Konopnicki and Vandewalle 1976) .الجمعية

 
 أهداف الجمعيات التعاونية 41.4

 
والمنظمات التعاونية العالمية , 4559تعاوني الدولي عام اضافة الى األهداف التي وضعها التحالف ال

والحركات التعاونية في مختلف انحاء العالم والتي تركزت حول االهداف االقتصادية واالهداف 
التعاونيات واألهداف " Johnston), 2004)  االجتماعية واالهداف الثقافية، وما ورد في كتاب

 :ما يلياهداف الجمعيات التعاونية تتلخص في يرى الباحث ان  "األنمائية األلفية
 

 :األهداف االقتصادية .4.41.4
 

وهري األهرداف التري تصرب  فري العمليرة الربحيرة للجمعيرات التعاونيرة، حيرث أنره مرن أهرم أهرداف إنشرراء 
الجمعيات التعاونية  هو تلبية الحاجات االقتصادية للعضرو، ونعنري برذلك أن تعرم الفائردة  الماديرة علرى 

أو بمعنرى آخرر أن تكرون الجمعيرة  سرببا فري زيرادة مردخوالت . ضاء  الجمعية  نتيجرة مشراركتهم فيهراأع
 :اعضائها المنتسبين اليها والمكتملة شروط عضويتهم فيها، ويكون ذلك في نواحي متعدد منها

 
   (.بيع منتجاته بأسعار معقولة)تسهيل عملية التسويق لألعضاء 

  اإلنتاج لألعضاء وتقوية السوق المحليتسهيل عملية شراء مستلزمات. 
 تسهيل عملية النقل والتخزين لالعضاء وتقليل التكلفة عليهم. 
 توفير آليات تصنيع منتجات األعضاء. 
 (جمعيات األسكان) توفير األسكان لألعضاء. 
  التوفير واإلقراض وبشروط ميسرة تقديم خدمات. 

 

 :األهداف االجتماعية .2.41.4
 

تي تنظريم عالقرات األعضراء برين بعضرهم الربعض، مرن خرالل تروفير األجرواء المناسربة وهي األهداف ال
 :للقيام بنشاطات اجتماعية مختلفة وتتركز في المجاالت التالية



 39 

 توفير فرص عمل لألعضاء المنتسبين وغير المنتسبين. 
 توفير فرص للمشاركة الديمقراطية من خالل األنتخابات الدورية. 
 االجتماعي لألعضاء المساهمة في الرفاه. 
  الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي كإقامة مراكز العناية بالطفل والخدمات المقدمرة لكبرار السرن

 .وتقديم المساعدات المادية للمدارس والفقراء المحتاجين المحيطين بمنطقة عمل الجمعية
 المشاركة في المناسبات األجتماعية كاألحتفاالت واالفراح واالتراح. 
 رحالت ترفيهية تنظم. 

 
 :(Cultural Objectives) األهداف الثقافية  .4.41.4

 
أيضا هناك اهتمام واضح لدى الجمعيات التعاونية  وخاصة الناجحة منها في النواحي الثقافية المتعلقرة 
ببناء قدرات األعضراء وزيرادة خبرراتهم فري الحيراة اليوميرة  ويمكرن تلخريص جملرة االهرداف الثقافيرة التري 

 :عى اليها الجمعيات التعاونية فيما يليتس
 

 تقديم خدمات التدريب واالرشاد والتعليم التعاوني وزيادة خبرات األعضاء. 

 اشراك األعضاء في مؤتمرات محلية ودولية. 

 اجراء المشاهدات التعليمية. 

 اصدار كتيبات ومطبوعات لتوعية األعضاء ورفع مستوى ثفاقتهم. 
   والتشجيعية لالعضاءعقد المسابقات التحفيزية. 
 اجراء الزيارات التشبيكية لمؤسسات المجتمع المدني بهدف تنمية خبرات األعضاء. 

 
 ت التي تواجه الجمعيات التعاونيةالتحديا 44.4

 
تعرراني العديررد مررن الجمعيررات التعاونيررة مررن معيقررات تررؤثر علررى فعاليتهررا ونوعيررة الخرردمات الترري تقرردمها 

 :ألعضائها، ومن أهم هذه التحديات 
 

  وأعضائها ويعود بالنفع على الجمعيةكيفية ايجاد مشروع اقتصادي يتمتع بصفة األستمرارية. 
  قرردرة الجمعيررة علررى تكييررف واقنرراع المجتمررع المحرريط بهررا علررى الثقافررة التعاونيررة وخاصررة مواكبررة

 .التغيرات العالمية في ظل العولمة
  واقناعهررررا بانتهرررراج ثقافررررة اسررررتهالك القرررردرة علررررى التررررأثير علررررى المجتمعررررات المحيطررررة بالتعاونيررررة

 .المنتجات التعاونيات 
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  القررردرة علرررى تمكررررين أعضررراء الجمعيررررات التعاونيرررة فررري المشرررراركة فررري النجاحررررات التررري تحققهررررا
 .تعاونياتهم، وهذا احد الوسائل الهامة لتعزيز والئهم وانتمائهم لها

 ن فري الجمعيرات التعاونيرة القدرة علرى خلرق بيئرة للتعلريم المؤسسري والتغييرر فري صرفوف العراملي
 (.Davis,2003) تمكنهم من األستفادة من النجاحات التي تحققها مجتمعاتهم المحلية

 
 الجمعيات التعاونية والفقر 42.4

 
ان من أهم اهداف الجمعيات التعاونية هو ايجاد طريقة أليجاد مصدر رزق ألعضائها من خالل 

ان هناك  وهذا يساعد على  تحقيق أهداف التنمية الريفية،توفير العمل الالئق في المناطق الريفية ، 
مليار شخص أي حوالي نصف سكان العالم يعيشون في المناطق الريفية بالمقارنة مع  1.9حوالي 

وخالل . للعمال الريفيين تحديا تنمويا اساسيا المناطق الحضرية، ويعتبر توفير فرص العمل المنتج
مليار  4.2، ازداد عدد سكان الريف في العالم بمقدار 2777الى العام  4514الفترة الممتدة من العام 

 .نسمة، وهذا العدد  مرشح الى الزيادة حسب مرور الوقت
 

منظمة العمل الدولية  ان الحملة التعاونية التي نظمت في كافة دول العام لمحاربة الفقر والتي اطلقتها
تعتبر بمثابة احد الوسائل للتخفيف من حدة "  التعاونيةالمنشاة "بمشاركة التحالف الدولي للتعاونيات، 

كما ان الجمعيات التعاونية تعلب دورا مهما في مكافحة الفقر في كافة دول . الفقر في المناطق الريفية
العالم بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص، فمثال في لبنان وتحديدا في منطقة الجنوب، لعبت 

، حيث شاركت في 2771في اعادة بناء ما خلفه القصف االسرائيلي للبنان عام التعاونيات دورا هاما 
 . اعادة اعمار وترميم البنية التحتية الريفية والمساعدة في احياء األقتصاد المحلي 

 
وقد انتظم افراد المجتمع كنوع من العمل الطوعي في التعاونيات ومنظمات المساعدة الذاتية من أجل 

الى مجتمعهم المحلي وشاركوا في نزع األلغام واعادة الحياة األقتصادية الى ما كانت تقديم المساعدة 
وفي فلسطين، بادر برنامج األمم المتحدة األنمائي وبعض الجهات المانحة الى . عليه قبل الغزو

اعطاء أولويه للعمل من خالل الجمعيات التعاونية ومنظمات المجتمع المدني االخرى في كافة 
ق الفلسطينية المحتلة، حيث قدمت التعاونيات خدمات متنوعة في كافة النواحي االقتصادية منها المناط

واالجتماعية والثقافية، وهي بذلك خففت من العبىء الملقى على عاتق االدارة العامة للتعاون تجاه 
 (.2747منظمة العمل الدولية،. )التعاونيات

دياد عدد التعاونيات في فلسطين هو الحاجة االقتصادية وحسب رأي الباحث، فأن السبب األساسي ألز 
للمواطن الفلسطيني وخاصة في المناطق الريفية، وذلك بعد ان ازداد عدد العاطلين عن العمل بعد 
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األنتفاضة األولى والثانية بسبب فقدان جزء كبير من العمال ألعمالهم داخل اسرائيل، وارتفاع نسبة 
تأسيس  الفلسطيني ، لذا لجأ العديد من افراد المجتمع الفلسطيني  الىالبطالة بين صفوف المجتمع 

جمعيات تعاونية جديدة أو األنضمام الى عضوية جمعيات تعاونية قائمة للتغلب على الظروف 
وكان هدفهم من ذلك هو ايجاد مصادر دخل بديل لهم . األقتصادية الصعبة التي يمرون بها

 .لحياةولعائالتهم للتغلب على مصاعب ا
 

وعلى الرغم من ان هذه التعاونيات الحديثة التأسيس قد حلت جزء من المشكلة األقتصادية ألعضائها، 
اال انها ال زالت بحاجة الى رعاية ودعم من قبل الجهات الحكومية والمانحين، شريطة ان يكون هذا 

ع بنية تحتية تدر دخال الدعم يصب في تنمية هذه التعاونيات وخدمة أعضائها من خالل اقامة مشاري
 .ثابتا لهذه التعاونيات

 
 لداخلي للجمعيات التعاونيةالنظام ا 44.4

 
لكري تمرارس الجمعيرة صررفتها االعتباريرة فانره يتعرين علررى األعضراء الحراليين بهرا ومررن ينضرم اليهرا مررن 

ام وقررد عرررف النظرر.  بعرردهم أن يخضررعوا لنظررام داخلرري مكترروب ومعلررن يوضررح طرررق تمويلهررا وادارتهررا 
الداخلي  بأنه مجموعة مرن المرواد التري يتفرق عليهرا االعضراء باختيرارهم ليقيمروا علرى أساسرها العالقرات 
بيهررنم داخررل الجمعيررة، وكررذلك يقيمررون علررى أساسررها العالقررات بيررنهم وبررين جمعيررتهم  ويحصررلون علررى 

 .حقوقهم ويقومون بواجباتهم 
 

عمال الجمعية يقوم بوضعه االعضاء ويحتوي ومن أجل هذا يعتبر النظام الداخلي دستور وضابط أل
على األبواب التي يتعين أن يشتمل عليها النظام الداخلي،  ولما كان النظام الداخلي مجموعة من 
األبواب والمواد واالصول الفنية والعملية والقانونية التي تحكم تنظيم الجمعية وتمويلها وادارتها، فقد 

ؤولة عن التعاون وهي االدارة العامة للتعاون بوضع هذا النظام جرت العادة أن تتولى الجهة المس
والمتاعب التي تالقيها هذه الجمعيات،   وبنودة كنوع من المساعدة للجمعيات ولكي تتجنب األخطاء

 . كي يتم وضع نظام سليم في كافة محتوياته ومواده وبطريقة محكمة الصياغه والقواعد
 

عملية مجمع لألحكام التي يعتمد عليها األعضاء اللذين يشاركوا في والنظام الداخلي من الناحية ال
كما انه مرجع يتم العودة له من قبل المحاسبين والمفتشين عند وضع وتنفيذ . وضعه عند التأسيس

ويتعين على مجلس االدارة  في عمله أن ينفذ ما ينص عليه النظام . اللوائج الداخلية والدورة المحاسبية
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أحكام  في ادارة شؤون الجمعية وفي مسك الحسابات وفي دعوة الجمعية العمومية لمناقشة الداخلي من 
 ((.ت.ب)االمام ، .  )ألنتخابات الحسابات واعتماد الميزانية واجراء ا

 
ومن وجهة نظر الباحث يعتبر النظام الداخلي من أهم عناصر بناء ونجاح الجمعية التعاونية، حيث 

ء المنتسبين الى الجمعية التعاونية دراسته وفهمه فهما متعمقا لكي يستطيعوا يتعين على كافة األعضا
ان يشاركوا في صنع السياسات الخاصة بجمعيتهم، ويكون لديهم المعرفة الكافية بصالحياتهم 

 .ومسؤولياتهم تجاه تعاونيتهم
 

خالفات في  كما أن للنظام الداخلي اهمية اخرى وهي انه يعتبر الحكم النهائي في حال حصول
ويجدر . مواضيع معينة حيث يتم االحتكام اليه عندما يتعذر حل اية قضية تخص الجمعية التعاونية

بالذكر ان اعضاء الهيئة العامة للجمعية هم وحدهم من يستطيع اجراء التعديالت على محتويات 
 . النظام الداخلي ويكون ذلك باألغلبية

 

 ادارة الجمعيات التعاونية  41.4

 
فري الجمعيرات التعاونيرة عمليرة هامررة يعتمرد عليهرا نجراح وفشررل الجمعيرة التعاونيرة، فعنرد تأسرريس  االدارة

أيررة جمعيررة تعاونيررة، وبعررد الحصررول علررى الترررخيص مررن وزارة العمررل، يقرروم مكتررب التعرراون فرري منطقررة 
علررى عمررل الجمعيررة بعقررد اجتمرراع لألعضرراء المؤسسررون مررن أجررل اختيررار هيئررة اداريررة لقيررادة الجمعيررة، و 

فالهيئة . هذا االساس تدار الجمعية التعاونية بناء على أساس ديمقراطي يميزها عن أية مؤسسات أخرى
وتررردار . العموميرررة هررري الجهرررة المسرررئولة العليرررا فررري الجمعيرررة ألن أعضررراءها هرررم المرررالكون الوحيررردين لهرررا

 . يئة العامة للجمعية الجمعية التعاونية من خالل مجلس إدارة ينتخب بطريقة ديمقراطية  من قبل اله
 

وفيمررا يتعلررق برردور الحكومررة فهررو دور رقررابي يقتصررر علررى مراقبررة عمررل الجمعيررات التعاونيررة مررن خررالل 
ترردقيق الحسررابات والميزانيررة العموميررة ورعايررة االجتماعررات السررنوية مررن قبررل اإلدارة العامررة للتعرراون فرري 

 .)2779واالجتماعية، المركز الفلسطيني  للتنمية االقتصادية )  .وزارة العمل
 

وحسرررب رأي الباحرررث، وينررراء علرررى مسررروحات ميدانيرررة قرررام بهرررا خرررالل فتررررة عملرررة فررري هرررذا المجرررال لفتررررة 
طويلة، فإن من أهم عناصر نجاح الجمعيات التعاونية هرو  قردرة الجمعيرة علرى ايجراد ادارة ناجحرة مرن 

دة عررن األطررر السياسررية والدينيررة خررالل  اختيررار مجلررس ادارة كفررؤ ومرروظفين متميررزين بطريقررة شررفافة بعيرر
والعرقيرررة، بحيرررث تسرررتطيع هرررذه المنظومرررة االداريرررة ان تقرررود الجمعيرررة باتجررراة الطريرررق الصرررحيح واتخررراذ 
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القرررارات الترري تررؤدي الررى انجاحهررا وتحقيررق االهررداف الترري انشررأت مررن أجلهررا وتلبيررة طموحررات أعضررائها 
 .وتقديم خدمات مميزة لهم

 
 (:األعضاء)الهيئة العمومية . 4.41.4

 
المقصررود بالهيئررة العموميررة كافررة األعضرراء المنتسرربين للجمعيررة التعاونيررة، ومكملررين شررروط عضررويتهم، 
وهم فعليا المالكون والمتسببون في تأسيس الجمعيرة، حيرث يسراهموا فري رأس المرال ويشراركوا فري صرنع 

يررررة، حيررررث تعتبررررر صرررراحبة القرررررار ، تشرررركل الهيئررررة العموميررررة قاعرررردة الهيكررررل التنظيمرررري للجمعيررررة التعاون
 : يه للجمعية ومن اهم مسؤولياتهمالصالحية العليا في اتخاذ القرارات المصير 

 
 انتخاب لجنة ادارة الجمعية. 
 قرار أو تعديل النظام الداخلي خاصة فيما يتعلق بأهداف  .الجمعية مناقشة وا 
 الرررره خررررالل العررررام مناقشررررة التقريررررر اإلداري المقرررردم مررررن مرررردير الجمعيررررة ولجنررررة إدارتهررررا عررررن أعم

 .الماضي
   إقرار رسوم العضوية لألعضاء. 

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الجديد وكذلك أعضاء لجنة الرقابة. 

 مناقشة تقرير لجنة المراقبة واللجان األخرى. 

 مناقشة الميزانية العمومية وتقرير مدقق الحسابات. 

 اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الجمعية. 

 رف في الفائض الصافي طبقا لقانون التعاون والنظام  الداخلي للجمعيةكيفية التص. 
 قرارها  .النظر في الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة والمشاريع  والنشاطات المخططة وا 
 إقرار مصاريف أعضاء لجنة المراقبة. 
 اختيار مدقق حسابات. 

 قرار تصفية الجمعية أو ادماجها. 

 ابةانتخاب لجنة الرق. 

 

 بناء على ما سبق تلعب الهيئة العامة دورا هاما في نجاح الجمعية التعاونية أو فشلها، فوجود 
الوعي التعاوني لدى الهيئة العامة معناه ان هناك مؤشرات لنجاح الجمعية في تحقيق األهداف التي 

رات المصيرية التي وجدت من أجلها، كما ان الهيئة العامة هي فقط صاحبة الصالحيه في اتخاذ القرا
تؤثر على الجمعية التعاونية، فمثال قرار اندماج الجمعية أو تصفيتها يكون في يد الهيئة العامة، اال 
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انه يجدر بالذكر ان قرار تصفية الجمعية يمكن ان يتم اتخاذه من قبل االدارة العامة للتعاون ولكن 
 2771روع قانون الجمعيات التعاونية لعام مش) ر وجود حلول ممكنة لبقاء الجمعيةيكون ذلك بعد تعذ

(. 
 

الباحث أيضا ان الهيئة العامة هي القاعدة االساسية التي تعتمد عليها الجمعية التعاونية، فمردى  ويرى 
اح وفعاليررة الجمعيررة التعاونيررة يعتمررد علررى مرردى وعرري وادراك الهيئررة العامررة بأهميررة تعرراونيتهم ومرردى جررن

ا الرروعي  علررى مرردى تعرراونهم مررع مؤسسررتهم، فكلمررا زاد تعامررل  وتواصررل والئهررم لهررا، بحيررث يررنعكس هررذ
والعكس . األعضاء مع جمعيتهم، زاد نشاطها وحجم مدخوالتها، وانعكس ذلك على مدى استفادتهم منها

صررررحيح، كلمررررا ابتعررررد األعضرررراء عررررن جمعيررررتهم ازدادت ضررررعفا وترررررهال، واصرررربحت عرضررررة للتصررررفية 
ة العامرة دورا مهمرا فري مردى اتسراع قاعردة جمعيرتهم المجتمعيرة مرن كمرا يلعرب أعضراء الهيئر. واالغالق

خررالل نشررر رؤيتهررا ورسررالتها فرري المجتررع المحرريط بهررا، وتشررجيع النرراس علررى األنضررمام الررى عضررويتها، 
 .وهذا بدوره يؤدي الى ازدياد رأس مال الجمعية وتوسيع نشاطاتها

 
 :لجنة اإلدارة  .2.41.4

 
تعاونيررة هرري بمثابررة الجسررم الررذي يصررنع السياسررات  ويشرررف علررى تنفيررذها، لجنررة االدارة فرري الجمعيررة ال

ويمكن القول انها الذراع التنفيذي للهيئة العامة، حيث يتم انتخابها مرن قبرل الهيئرة العامرة فري االجتمراع 
 :السنوي  ومن مهامها

 
 توظيف المدير الذي يمثل لجنة اإلدارة  في إدارة شئون الجمعية. 
 للجمعية ضمن شروط العضوية المحدد في النظام الداخلي  قبول أعضاء جدد. 
 تحديد االستراتيجيات المتعلقة بالتنمية التعاونية واتخاذ قرارات بشأنها. 

 التخطيط طويل األجل المتضمن األهداف االقتصادية. 

 دراسة وتخطيط العمل االقتصادي للجمعية حسب متغيرات السوق. 
 ة ببعضهم البعضتسهيل عملية اتصال أعضاء الجمعي. 
 تشكيل اللجان المتخصصة لتحقيق غايات وأهداف الجمعية. 
 عداد جدول األعمال  .دعوة الهيئة العامة لألجتماعات السنوية العادية أو الطارئة وا 
 بحث واتخاذ القرار فيما يتعلق باألمور األساسية للجمعيرة. Northcountry Cooperative 

Foundation ,2003)  ) 
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الباحرررث فررران لجنرررة ادارة فررري الجمعيرررة التعاونيرررة هررري الممثرررل ألعضررراء الهيئرررة العامرررة فررري وحسرررب رأي 
الجمعية، حيث تمنحهم الهيئة العامة الثقة في ادارة شؤون جمعيتهم، وهرم فعليرا يلعبرون الردور االساسري  
 فرري اتخرراذ القرررارات وتخطرريط نشرراطات الجمعيررة، ووضررع األسررتراتيجية الخاصررة بجمعيررتهم، ولكررن يجررب
التنويه هنا الى أن هناك بعض القيرود علرى قررارات لجنرة االدارة، حيرث انره ال يحرق للجنرة االدارة اتخراذ 
قرارات مصيرية يمكن ان تؤدي الرى تصرفية الجمعيرة وتوقرف نشراطاتها، وفري هرذه الحالرة علريهم الردعوة 

 . الى اجتماع طاريء ألخذ موافقة الهيئة العامة في الجمعية
 

اء لجنة االدارة  حسب ما هو محدد في النظام الداخلي، إال أن الشرط األساسي في ويكون عدد  أعض
عددهم أن يكون فرديا، وهذا الشرط مهم جدا لتسهيل عملية القيادة  والتصويت وسهولة اتخاذ القرارات 

ويتم وتعتبر لجنة االدارة هي الوصية والمشرفة على تنفيذ القرارات المتعلقة بتسيير أمور الجمعية، 
تغيير لجنة  االدارة في الغالب مره كل سنتين، وهذا يعتمد على ما هو مكتوب ومصادق عليه  في 

 .النظام الداخلي للجمعية
 

 المناصب الرئيسية في الجمعية 41.4
 

 :رئيس لجنة اإلدارة .4.41.4
 

ابره مرن برين أعضراء يعتبر رئيس لجنة األدارة في الجمعية  التعاونية الشخصية الرئيسة فيهرا، ويرتم انتخ
لجنة اإلدارة الذين تم انتخابهم في االصل من الهيئة العامة للجمعية في الدورة االنتخابية حسرب النظرام 

 : ) 2771مشروع قانون الجمعيات التعاونية لعام ) ومن مهامه. الداخلي للجمعية
 

 تمثيل الجمعية لدى األطراف األخرى. 
 ة بالجمعيةالتوقيع على كافة المعامالت المتعلق. 
 ترأس جلسات لجنة اإلدارة واجتماعات الهيئة العمومية. 

 
ويرى الباحث ان رئيس مجلرس االدارة هرو الشخصرية الرئيسرية التري تقرود الجمعيرة الرى برر االمران، كمرا 
انه يعمل على تمترين العالقرة برين الجمعيرة والمحريط الخرارجي لهرا ويكرون ذلرك بمسراعدة اعضراء هيئتره 

الشخص الذي يرجح كفة الميزان عند اتخراذ القررارات فري الجمعيرة اذا تسراوت االصروات،  االدارية، وهو
فعندما تتساوى اصوات اعضاء مجلس االدارة يعطي القانون لرئيس مجلس االدارة صوتين اثناء علميرة 

 . التصويت على القرارات
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 :  نائب رئيس لجنة اإلدارة. 2.41.4

 
حيرث يقروم  دارة من قبل مجلس االدارة المنتخرب مرن الهيئرة العامرة،يتم انتخاب نائب رئيس مجلس اال  

مشررروع ) مقررام الرررئيس فرري حالررة غيابرره، وفرري حالررة وجررود الرررئيس ، يعتبررر نائررب الرررئيس عضررو عررادي
 .) 2771قانون الجمعيات التعاونية لعام 

 
  :أمين السر. 4.41.4

 
 :م التي يتطلبها منصبه في الجمعية ومنهاينتخب امين السر من لجنة األدارة، ويقوم بتنفيذ المها

 
 دعوة أعضاء لجنة اإلدارة لحضور االجتماعات. 
 إعداد جدول األعمال، تدوين وقائع الجلسات والقرارات في محضر االجتماعات. 
  االحتفاظ تحت طائلة المسئولية بجميع سرجالت الجمعيرة ومسرتنداتها ووثائقهرا وختمهرا علرى أن

 .دده لجنة اإلدارةيتقيد بالمكان الذي يح
  إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية وقراءته علرى أعضراء الهيئرة العموميرة فري اجتماعهرا

 .السنوي
 أعداد مراسالت الجمعية وتنظيمها وحفظها حسب األصول. 
 رئاسة جلسات الهيئة العمومية ولجنة اإلدارة في حالة غياب الرئيس ونائبه. 

 
السررر يعتبررر مررن المناصررب ذات االهميررة الكبيرررة فرري الجمعيررة، ويسررند  ويرررى الباحررث ان  منصررب امررين

 .  اليه العبيء االكبر من المهام والمسؤوليات
 

 :(Treasurer:) أمين الصندوق .1.41.4
 

منصررب امررين الصررندوق مررن المناصررب الحساسررة فرري لجنررة األدارة، حيررث يررتم انتخابرره مررن قبررل أعضرراء 
 :التاليةلجنة اإلدارة ويتولى المسؤوليات 

  يكررون مسررؤول عررن األشررراف علررى كافررة المعررامالت الماليررة للجمعيررة وذلررك برراإلطالع المسررتمر
 .والرقابة على قبض وصرف األموال

 يكون أحد المفوضين األساسيين بالتوقيع على المعامالت المالية للجمعية.  
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 ور الملحةالطلب من لجنة اإلدارة دعوة الهيئة العمومية لالجتماع لمناقشة بعض األم. 

 إعداد التقرير المالي السنوي وتقديمه خالل اجتماع الهيئة العمومية. 

 
 اللجان الفرعية  40.4

 
 : أهم اللجان الفرعية هي

 

 :لجنة المراقبة .4.40.4
 

تتكون لجنة المراقبة في الجمعية التعاونية من ثالثة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة  العامة في 
 :ي العادي وتكون مهمتهم وصالحياتهم على النحو التالياجتماعها السنو 

 
 مراقبة إدارة نشاطات الجمعية التعاونية ومشاريعها ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العمومية . 
 حضور اجتماعات لجنة اإلدارة وتدوين وقائع جلساتها ومالحظاتها خالل الجلسة. 
 ماليررة والبيانررات الخاصررة بأعمررال  الجمعيررة، ن تقرروم برراالطالع علررى كافررة السررجالت اإلداريررة وال

 .وأن تكون ممثلة في لجان الجرد
 

 :بالرغم من كل الصالحيات الممنوحة للجنة المراقبة، فهناك بعض القيود على هذه اللجنة
 

  يجررروز لهرررا أن توقرررف أو تعرقرررل أعمرررال لجنرررة اإلدارة أو المررردير أو أي شرررخص آخرررر يعمرررل فررري
  .الجمعية أو يتعامل معها

 مرررا ُيمنرررع أي عضرررو مرررن أعضررراء لجنرررة المراقبرررة أن يرررزاول بصرررفته الشخصرررية أي عمرررل مرررن ك
 .األعمال التي تزاولها الجمعية وتتعارض مع مصلحتها

 
ويرى الباحث ان لجنة الرقابة تشكل رادعا هاما لكافة العاملين في الجمعية، فهي تقوم بتدوين كافة 

خطائهم وتجاوزاتهم اليومية، بحيث يتم تقديم تقريرهم في تجاوزات الهيئة االدارية والموظفين وتدوين ا
االجتماع السنوي ألعضاء الهيئة العامة، كما يرى الباحث ان الصالحيات التي تعطيها الهيئة العامة 

 .للجنة الرقابة هي التي تمكن هذه اللجنة من القيام بمهامها دون خوف او تردد
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 :لجنة الجرد .2.40.4
 

. اص وتكررون مسررؤولة عررن إجررراء عمليررة جرررد بضرراعة آخررر المرردة فرري نهايررة كررل عررامأشررخ 9تترألف مررن 
ويررتم تغييرهرا مرن قبررل . ويوقرع أعضراء هرذه اللجنررة علرى محضرر الجرررد بعرد إتمرام عمليررة جررد البضراعة

ويرى الباحث بناء على ما سبق ان لجنة الجررد تكرون مسرؤولة مسرؤولية . لجنة إدارة الجمعية باالنتخاب
 .وجودات الجمعية، وهي تتحمل اية نقص او تسيب في الحفاظ على موجودات الجمعيةتامة عن م

 
  :اللجنة المالية .4.40.4

 
أشررخاص يقومرررون برررالتوقيع علرررى المعرررامالت الماليرررة الخاصرررة  9تتررألف اللجنرررة الماليرررة فررري الغالرررب مرررن 

األعضاء الدائمين لهذه بالجمعية  ومنها الشيكات، على أن يكون رئيس الجمعية وأمين الصندوق أحد  
وحسررب رأي الباحررث، ووفررق مررا هررو معمررول برره فرري الجمعيررات التعاونيررة الحاليررة يوقررع اعضرراء  .اللجنررة

اللجنة المالية على المعامالت المالية اما مجتمعين او يمكن قبول المعاملة الماليرة اذا وقرع عليهرا اثنران 
 .ن ذلك وفق ما يقره النظام الداخلي في الجمعيةمن ثالثة من اعضاء اللجنة المالية في الجمعية، ويكو 

 
 :لجنة المشتريات. 1.40.4

 
تتكرون هرذه اللجنرة ( 4591القرانون االردنري لعرام )وفق ما هو معمول به في قانون التعاون في فلسرطين

من ثالثة أعضاء يتم انتخابهم من قبل لجنة االدارة وتكون هذه اللجنة مسؤولة مسؤولية تامرة عرن كافرة 
ليررات الشررراء الترري تررتم فرري الجمعيررة وخاصررة عمليررات شررراء مسررتلزمات التوريررد والمشررتريات الخاصررة عم

باالضافه الى اللجان السابقة، هناك لجان فرعية تنبثق من لجنرة االدارة يمكرن تشركيلها بنراء  .بالجمعية 
 .، لجنة المشاريععلى حاجة الجمعية والنظام الداخلي فيها، ومن امثلة هذه اللجان اللجنة الثقافية

 

 مدير الجمعية 41.4
 

يتم توظيف مدير الجمعية  مرن قبرل لجنرة اإلدارة وهرو المسرؤول عرن تنفيرذ العمرل اليرومي للجمعيرة ومرن 
 :(2779المركز الفلسطيني للتنمية األقتصادية واالجتماعية، )ه واجبات

 دراسة وتمحيص شؤون التعاونية  باستمرار كي تستمر. 
  مي للجمعيةإدارة العمل اليو. 
 اليومية اعتماد العقل والمنطق والبحث عن حلول للمشاكل. 
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 اختيار الشخص األمين من الموظفين. 
 التدريب المستمر للعمال والموظفين من أجل أداء جيد. 
 العمل المستمر لتحسين كفاءته اإلدارية. 
  العملأن يطلع لجنة اإلدارة على سير العمل في الجمعية باستمرار وفي جميع مراحل. 

 
 انواع الجمعيات التعاونية 41.4

 
يرى الباحث ان هناك اختالف في أنواع الجمعيات التعاونية على مستوى العالم  تختلف  من منطقة 
الى اخرى، وينطبق ذلك على الجمعيات التعاونية في فلسطين ، ويرتبط ذلك في االساس  بحاجة 

تركيز لتواجد الجمعيات الزراعية لالنتاج النباتي المؤسسين وهدفهم من تأسيس جمعيتهم، فمثال هناك 
 في مناطق شمال الضفة الغربية أكثر منها في وسط وجنوب الضفة الغربية،  والسبب يعود الى امتهان

 .معظم سكان هذه المناطق بالزراعة
 

العامة وبشكل عام هناك العديد من انواع الجمعيات التعاونية التي تم ترخيصها واجازتها من االدارة 
للتعاون، وهذ الجمعيات لها تخصصات متنوعة وتضم في عضويتها اعضاء يمارسون في الغالب 
مهنة ترتبط بتخصص الجمعية ، ومن اهم انواع الجمعيات التعاونية في فلسطين، الجمعيات التعاونية 

ستهالكية الزراعية  وجمعيات الثروة الحيوانية وجمعيات الزيتون وجمعيات االسماك والجمعيات اال
وجمعيات االسكان والجمعيات الحرفية وجمعيات التصنيع الغذائي، وجمعيات التسويق وجمعيات 

سيتم استعراض الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطين . التنمية الريفية وجمعيات المنفعة المتبادلة
 .بشكل موجز

 
 الجمعيات الزراعية في فلسطين ..41

 
 يات الزراعية في فلسطين انها الجمعيات التي تختص في االنتاج الزراعي المفهوم الشائع عن الجمع

النباتي، حيث يعطى اسم جمعية زراعية لكل جمعية يكون نشاطها االساسي هو في االنتاج النباتي، 
اال ان هذا المفهوم خاطيء، حيث تطلق كلمة مزارع على كل شخص يمتهن الزراعة سواء في مجال 

و الحيواني، وعليه، يجب تصحيح هذا الخطأ الشائع واعتبار اية جمعية تعاونية تعمل االنتاج النباتي أ
وعرفت الجمعيات التعاونية الزراعية . في االنتاج الحيواني أو النباتي أو كليهما بأنها جمعية زراعية

ن في جمعيات تعمل في الزراعة ضمن مفاهيم التعاون الدولية من حيث ملكيتها ألعضاء يرغبو "بأنها 
االنتفاع من خدماتها، ويتساوى األعضاء في حق التصويت، بعض النظر عن نسبة مساهمتهم في 
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على التعاونيات ( االدارة العامة للتعاون)وتشرف وزارة العمل ". رأسمال الجمعية أو في مشاركتهم فيها
ارس الجمعيات  وتم. الزراعية بما في ذلك االشراف على تسجيلها من قبل وزارة العمل الفلسطينية

الزراعية كافة  األنشطة الزراعية ، وكذلك تعمل بعض هذه الجمعيات في عمليات ما بعد الحصاد 
وتعود فلسفة انشاء الجمعيات الزراعية في االصل من . كالتسويق والتصنيع الزراعي والتوفير والتسليف

بشكل فردي، فيقوموا بالعمل اجل حل المشاكل التي يعاني منها المزارعون عندما يصعب عليهم حلها 
عدوان . )بشكل جماعي   بشكل جماعي من خالل مؤسسة قانونية ينضم اليها المزارعين

 . )2747ونوفل،
 

ومن وجهة نظر الباحث فان فلسفة وجود التعاونيات الزراعية في فلسطين هي ان هذه التعاونيات 
مشكلة تسويق منتجاتهم الزراعية  قامت باالساس لحل مشكلة قائمة يعاني منها المزارعون، وهي

ومشكلة الري وارتفاع اسعار مدخالت االنتاج الزراعي، وتدني األوضاع األقتصادية للمزارعين وتدفق 
األسواق بمنتجات زراعية خارجية تنافس المنتج المحلي، بحيث تعذر حل هذه المشكل بشكل فردي، 

مكاني اتهم في مؤسسة مبنية على العمل الجماعي والتعاون لذا يقوم  هؤالء المزارعين بتجميع طاقاتهم وا 
ومن أهم االسباب التي تستدعي تأسيس . من اجل تذليل هذه المشاكل والعقبات التي يعانون منها

 :الجمعيات التعاونية الزراعية  هي
 

 وجود صعوبات في تسويق المنتجات الزراعية للمزراعين. 
 العب التجار باالسعارارتفاع تكلفة مدخالت االنتاج الزراعية وت. 
 ضعف الخبرات الزراعية لدى المزارعين وحاجتهم لمؤسسى ترعى شؤونهم. 
 ارتفاع اسعار الخدمات الزراعية من خالل استخدام آليات مستأجرة من القطاع الخاص. 
 تصحيح فشل السوق في التالعب بأسعار منتجات المزارعين. 
  سسات الحكوميةضعف مستوى الخدمات الزراعية المقدمة من المؤ. 
 قلة المؤسسات التي تقدم الدعم المالي للمزارعين بسبب عنصر المخاطرة. 
 تحديث االساليب الزراعية عند المزارعين وادخال تقنيات حديثة في مزارعهم. 
 خلق فرص عمل ألعضاء هذه الجمعيات واسرهم. 
 مات المشتركة في تمتين الروابط االجتماعية بين منتسبي هذه التعاونيات من خالل المساه

 .النشاطات االجتماعية في مجتمعاتهم والتعاون المشترك بينهم
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 :اء الجمعيات التعاونية الزراعيةاعض .4.41.4
 

الجمعيات الزراعية شائعة االنتشار في االراضي الفلسطينية، وقد تفاوتت اسباب تأسيسها واالهداف 
لمزارع لتحسين اوضاعه وحل بعض التي وجدت من اجلها، فبعضها اسس بناء على حاجة ا

االشكاليات التي تواجهه كالتسويق والتعرف على اساليب الزراعة الحديثة، والبعض اآلخر انشيء بناء 
على الرغبة في الحصول على مساعدات من المؤسسات المانحة، وبغض النظر عن اسباب التأسيس، 

سبب طبيعة المناطق الفلسطينية التي تعتمد على اال ان الجمعيات التعاونية الزراعية لها اهمية كبيرة ب
  . االنتاج الزراعي كمصدر من مصادر الدخل للمواطن الفلسطيني

 
اما بالنسبة لعضوية النساء في الجمعيات الزراعية، فان هناك نسبه متدنية ألنتساب النساء الى 

جتمع الريفي المحافظ الذي عضوية الجمعيات الزراعية والسبب يعود الى عدة عوامل اهمها طبيعة الم
قد يمنع النساء من العمل في جمعيات مختلطة، باالضافة الى تركيز النساء على نشاطات متخصصة 

 .تمارس نشاطاتها من خالل المراكز النسوية او جمعيات تعاونية او خيرية بعيدا عن مجاالت الزراعة
 

 :عيةالفوائد التي يجنيها األعضاء من الجمعيات الزرا .2.41.4
 

يرى الباحث ان اسباب انتساب االعضاء الى الجمعيات الزراعية في فلسطين يعود في الغالب  
لتحقيق منفعة او وجود حاجة ال يستطيع المزارع تحقيقها بمفرده، حيث يصل المزارع الى نتيجه مفادها 

تواجهه، وحسب  ان األنتساب الى عضوية جمعية تعاونية تعني التغلب على الكثير من العقبات التي
حول الجمعيات التعاونية الزراعية، فإن اهم الفوائد التي يجنيها  2747دراسة قام بها معهد ماس ،

 :االعضاء من الجمعيات التعاونية الزراعية تتخلص فيما يلي
 

 زيادة نسبة مساهمة هذه الجمعيات في االنتاج الزراعي، وتعزيز قوتها في السوق 

  عين من خالل تقليل عدد الوسطاء التجاريين الذين يتعاملون مع زيادة نسبة ارباح المزار
 .المزارعين

 توفير منتجات زراعية متنوعة صديقة للبيئه وفق مواصفات عالمية. 

  توفير مصادر التمويل الالزمة لعمل أو تطوير مشاريع االعضاء الزراعية. 

 وبأسعار معقولة توفير اآلليات الزراعية والماكنات وقطع غياريها لخدمة األعضاء. 

 تعزيز قوة التعاونيات الزراعية ومدى تأثيرها على صناعة القرارات التي تخصها . 

 تعزيز الروابط االجتماعية بين اعضاء هذه التعاونيات. 
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 تقديم خدمات االرشاد الزراعي للمزارعين. 

 العمل على التثقيف الزراعي لمنتسبي هذه التعاونيات. 

 

 :دمات الجمعيات التعاونية الزراعيةالمستفيدين من خ .4.41.4
 

إن المستفيد االساسي من خدمات لجمعيات الزراعية هم أعضاؤها ، ففي دراسة قامت بها االدارة 
، فقد ورد ان الجمعيات الزراعية 2744والمركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية عام  العامة

رافية التي تعمل فيها، كما  بينت الدراسة الى  ان كافة تقدم  خدماتها للمزارعين ضمن المنطقة الجغ
الجمعيات التعاونية ليس لها اية فروع اخرى بسبب عدم توفر االمكانات لديها، وقد بلغ عدد 

 21263حوالي  2747المستفيدين المباشرين من خدمات الجمعيات التعاونية الزراعية خالل عام 
وتشير االحصائية السابقة الى ان مدى االستفادة من  .مستفيد لكل جمعية 249مزارع، بمعدل  

وانما تتعداه الى المزارعين غير  خدمات الجمعيات التعاونية الزراعية ال تنحصر فقط في اعضاءها،
 .االعضاء من المجتمع المحلي 

 
 (Financing Cooperatives)تمويل الجمعيات التعاونية  21.4

 
لجمعيات التعاونية بشكل عام والزراعية بشكل خاص، حيث يرى الباحث ان مصادر التمويل في ا

يشكل التمويل في االقتصاد المعاصر  احمد المقومات االساسية لتطوير عناصر األنتاج وتوسيعها 
ويعتبر التمويل من اهم العناصر لبدء المشروع  أو . وتدعيم رأس المال خاصة لحظة تأسيس المؤسسة

وعلى الرغم  من . اساسي لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية ، وهو متطلب(الجمعية) المؤسسة 
تعدد مصادر التمويل، اال ان الجمعيات التعاونية تعتبر من المؤسسات التي يصعب عليها الحصول 
على هذه المصادر، فمنها من يعتمد على التمويل الذاتي المتمثل في مساهمة األعضاء، ومنها من 

الهبات والمنح فالوصول اليها مرهون بنشاط التعاونية وعالقتها مع  حصل على القروض،  وأما
ان الباحث في شؤون التمويل الخاص بالتعاونيات ال يجد المعلومات الكافية  و .المؤسسات الداعمة 

ويظهر  حول هذا الموضوع،  وهذا يؤثر بشكل كبير على صناعة القرارات المتعلقة بتمويل التعاونيات،
كيفة التعامل مع المنح والمساعدات المقدمة للتعاونيات، وذلك ايضا ينطبق على ذلك جليا في 

قادوس، . )  القروض، حيث ان هناك قروض متراكمه على التعاونيات وأعضاءها منذ فترة طوليه
 :وفيما يلي بعض القضايا المتعلقة بتمويل الجمعيات التعاونية على اختالف انواعها.   )2775
 علرى الررغم مرن صرغر حجرم الجمعيرات التعاونيرة وخاصرة  : جمعيات التعاونيةلل التمويل الذاتي

الزراعية يبقى رأسمالها  هو اجمالي الحد األدنى لقيمة السرهم للعضرو المشرترك، ويختلرف حجرم 
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رأس المررال برراختالف طبيعررة عمررل الجمعيررة،  وبشرركل عررام فرران جمعيررات االسرركان تمترراز بكبررر 
تهكرل  ة القطاعرات التعاونيرة، كمرا ان هنراك بعرض الجمعيرات التريحجم رأسمالها مقارنة مع بقير

رأس مالها الذي جمع من االعضراء ومنهرا مرا نمرى رأسرمالها ربمرا لنشراطها االقتصرادي  وعلرى 
وتعتبررر مشرراركة االعضرراء مررن أهررم سررمات المؤسسررة الترري . االرجررح نتيجررة لتررراكم وتكرررار المررنح

مرررن يهرررتم بنشرررر الفكرررر التعررراوني، ولقرررد فشرررلت  يجرررب أن يرررتم وضرررعها بعرررين االعتبرررار عنرررد كرررل
الحركة التعاونية في كثير من الدول النامية ألن الفكر التعاوني لم يكن ثقافة سائدة عند غالبية 

ويرررى الباحررث بنرراء علررى مررا سرربق ان اهررم  (.2775قررادوس،. )األعضرراء، وانمررا فرررض علرريهم  
و االعتمرراد وبشرركل اساسرري علررى رأس ركيررزة مررن ركررائز تطررور وازدهررار الجمعيررات التعاونيررة هرر

، فكلما كان عدد اعضراء الجمعيرة كبيررا (االسهم)مالها الذاتي المتمثل في مساهمات االعضاء 
زاد رأس مالهررررا وتمكنررررت مررررن انشرررراء مشرررراريع اقتصررررادية مرررردره للرررردخل، وال مررررانع مررررن اسررررتخدام 

تصررادية، وكررل ذلررك المسرراعدات الخارجيررة فرري تطرروير هررذه المشرراريع بطريقررة مدروسررة مجديرره اق
يعتمد على قدرة وبعد نظر ادارة الجمعية في استخدام هذه االموال بطريقة صحيحة وفق خطط 

كمررررا ان هنرررراك مصرررردر مهررررم يلعررررب دورا هامررررا فرررري ايجرررراد سرررريولة للجمعيررررات . مدروسررررة مسرررربقا
التعاونية وهو انشاء صناديق توفير وتسليف للجمعيات، حيث لوحظ ان  الجمعيات التري لرديها 

ناديق ترروفير وتسررليف، فرري الغالررب ال تعرراني مررن ضررائقة ماليررة وتسررتطيع ان تحقررق رغبررات صرر
ومصرررالح اعضرررائها بشررركل ذاتررري ودون اللجررروء الرررى المؤسسرررات المانحرررة، بحيرررث تسرررتطيع هرررذه 
الجمعيات ومن خالل صناديق التوفير والتسليف ان تنشيء مشاريع بنية تحتية تدر دخال ثابترا 

 .للجمعية

 ر االقراض احد مصادر التمويل للجمعيات التعاونية، وهو احرد الميرزات التري قرد يعتب :القروض
يحصل عليها أعضاء التعاونيات كنتيجة لعضويتهم، فأحد النشاطات التي تقروم بهرا الجمعيرات 
التعاونية هي اعطراء قرروض ألعضرائها سرواء كانرت تلرك القرروض مرن جهرات خارجيرة أو مرن 

لررررغم مرررن تررروفر العديرررد مرررن مصرررادر االقرررراض للتعاونيرررات، اال ان رأس مرررال الجمعيرررة، وعلرررى ا
فرررص األقررراض فرري الوقررت الحاضررر اصررحبت محرردودة وتفرررض شررروط تثقررل كاهررل الجمعيررات 
التعاونيررة، اال انرره يمكررن القررول ان القررروض تكرررون مفيرردة للجمعيررة اذا اسررتخدمت بشرركل فاعرررل 

ويرررى الباحررث ان افضررل وسرريلة  (.2775قررادوس،. )واسررتخدمت فرري مشرراريع مجديرره اقتصرراديا
لترروفير السرريولة فرري الجمعيررات التعاونيررة ي مرررن خررالل  انشرراء صررناديق ترروفير وتسررليف ذاتيرررة 
تؤسس من قبل االعضاء، حيث تستطيع الجمعية ومع مرور الزمن ان ايجاد رأس مال يضمن 

 لكافة اعضائها  الحصول على قروض تنموية في الوقت المناسب 

 .أعضائها تسليف تعدة الجمعية يناسب طموحاتبناء على نظام توفير و وبشروط ميسرة    
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 قضرية تروفير السريولة مرن االمرور الهامرة التري : الدعم المقدم من المؤسسات الداعمة للجمعيرات
تؤثر على اداء الجمعيرات التعاونيرة، وهري تعتبرر مرن اهرم المعيقرات التري تعتررض سربيل تطرور 

دت المؤسسرررات الداعمرررة التررري تقررردم الررردعم العينررري للجمعيرررات تعرررد الجمعيرررة، وخرررالل هرررذه الفتررررة
فإن هنراك  عردد كبيرر  مرن المؤسسرات العربيرة والدوليرة التري تقردم الردعم العينري أو  التعاونية ،

المادي  للجمعيات التعاونية فري فلسرطين ، ففري السرابق، حصرلت الحركرة التعاونيرة الفلسرطينية 
ردنيررة والترري اسررتمرت فرري دعرم التعاونيررات حتررى قرررار فررك علرى الرردعم مررن المنظمررة التعاونيرة اال

، وقرد سرراهم هرذا الرردعم المقردم مررن المنظمرة التعاونيررة األردنيرة  فرري تثبيررت 4522االرتبراط عررام 
أمرررا المؤسسرررات الدوليرررة . الجمعيرررات التعاونيرررة ومسررراعدتها مرررن القيرررام بواجباتهرررا تجررراه أعضرررائها

عاونيرات خاصرة الجمعيرات الزراعيرة، حيرث قردمت لهرا االخرى فقد لعبرت دورا كبيررا فري دعرم الت
مررع . العديرد مررن مشرراريع البنيررة التحتيررة كالمصررانع واآلليررات ومعاصررر الزيتررون ومصررانع االلبرران

العلررم ان معظررم هررذه المشرراريع بائررت بالفشررل بسرربب سرروء االدارة او الفسرراد أو ترردهور االوضرراع 
ويررى الباحرث  ان قضرية  (.2775قرادوس،. )السياسية في فلسطين نتيجة لالحتالل االسررائيلي

الدعم الخارجي المقردم مرن المؤسسرات الدوليرة الرى الجمعيرات التعاونيرة بكافرة انواعهرا  لره آثرار 
ايجابية وآثرار وسرلبية علرى هرذه الجمعيرات ، ومرن أهرم ايجابيرات هرذا الردعم هرو تروفير مشراريع 

لترري يعرراني منهررا الشررعب الفلسررطيني بنيررة تحتيررة مرردرة للرردخل خاصررة فرري الظررروف االقتصررادية ا
بكافة فئاته، وهذا بدورة مكرن هرذه الجمعيرات  مرن االسرتمرار فري خدمرة منتسربيها وعردم التوقرف 
لسررربب أو آلخرررر، وشرررجع شرررريحة كبيررررة مرررن النررراس علرررى االنضرررمام لعضررروية هرررذه الجمعيرررات، 

ألعضرررائها وكرررذلك اسرررتطاعت الجمعيرررات المسرررتفيدة مرررن الررردعم الخرررارجي مرررن تقرررديم خررردماتها 
كمرا يررى الباحرث ان مرن  .بأسعار مناسبة وتجنيبهم من األحتكار وبالتالي زيارة نسبة اربراحهم 

أهم سلبيات الدعم الخارجي هو ان هذا الردعم يكرون مشرروط حسرب وجهرة نظرر الممرول، وفري 
وهرررذا بررردوره يوقرررع . بعرررض األحيررران ال يحقرررق طموحرررات واحتياجرررات اعضررراء الجمعيرررة المتلقيرررة

ية في تخبط اداري وال تستطيع االستفادة من هذه المساعدات المالية، ومن األمثلرة علرى التعاون
ذلك انشاء مشاريع غير مجدية اقتصاديا وتحتاج الرى مصراريف تشرغيل عاليرة وال يوجرد اسرواق 

كمررررا ان مررررن سررررلبيات الرررردعم الخررررارجي اعتمررراد األعضرررراء فرررري الجمعيررررة علررررى هررررذه . لمنتجاتهرررا
الدافعيرررة لرررديهم للعمرررل، ويتولرررد لرررديهم حرررب األنضرررمام الرررى عضررروية  المسررراعدات وعررردم وجرررود

الجمعيررات التعاونيررة بهرردف الحصررول علررى المسرراعدات ولرريس بهرردف المنفعررة المتبادلررة، ويتولررد 
مررع العلررم ان مررن أهررم مبرراديء . لررديهم ثقافررة التسررول مررن الممررولين وعرردم األعتمرراد علررى ذاتهررم

 .لألعضاء االقتصاديةعاونية  هو المشاركة التعاون والذي يضمن نجاح الجمعية الت
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 منهجية الدراسة
 

 (Introduction) مقدمة  4.1
 

سيتم في هذا الفصل تناول وصفا لالسلوب البحثي الذي تم استخدامه في هذه الدراسة، حيث سيستخدم 
الوصفي وادوات المقابلة وتحليل مضمونها لالجابة على اسئلة الدراسة وفرضياتها،  الباحث المنهج

كما سيتضمن هذا الفصل  . وكذلك سيتم األستعانة بالمنهج التاريخي عند دراسة تاريخ الحركة التعاونية
نبذة مختصرة عن مجتمع الدراسة، والعينة وحجمها ومكان البحث وطريقتة وادوات جمع البيانات 

 .متغيرات الدراسة وكيفية تحليل البيانات ومعالجتها وادوات التحليل المستخدمةو 
 

 (Community of Study)مجتمع الدراسة  2.1
 

تطرقت هذه الدراسة الى موضوع واقع الجمعيات التعاونية الفلسطينية وآليات تطويرها بحيث تم دراسة 
( ، طوباس، نابلس، طولكرم، قلقيليهجنين)الجمعيات الزراعية في محافظات شمال الضفة الغربية 

كعينة تعكس طبيعة الظروف التي تمر بها الجمعيات التعاونية االخرى في فلسطين، حيث أن ما 
ينطبق على الجمعيات الزراعية يمكن تعميمه على باقي األنواع االخرى من الجمعيات التعاونية مع 

( 95)اجراء مقابالت مع  رؤساء أو مدراء  تم خالل هذه الدراسة. مراعاة بعض االختالفات البسيطة
جمعية  تعاونية زراعية تعمل في هذه المحافظات، كما تم اجراء مقابالت مع مدراء مكاتب تعاون 
المحافظات المذكورة سابقا وقد تم الحصول على قائمة هذه الجمعيات من االدارة العامة للتعاون في 

 :الجمعيات ومناطق عملهابين أسماء هذه  4-1وزارة العمل، والجدول 
 مجتمع الدراسة: أ-1.4جدول 
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الر
 قم

 االعضاء البلدة المحافظة إسم الجمعية التعاونية

 497 قرى غرب جنين جنين الجمعية التعاونية لمزارعي االشجار المثمرة قرى غرب جنين   .4
 52 الجلمه جنين جمعية الجلمه التعاونية الزراعية  .2
م.الزراعية م جمعية اليامون التعاونية  .9  19 اليامون جنين 
م.جمعية برقين التعاونية الزراعية م  .1  11 برقين جنين 
 14 دير ابوضعيف جنين جمعية دير ابو ضعيف التعاونية الزراعية  .9
 412 قباطيه جنين جمعية قباطيه التعاونية الزراعية  .1
 94 كفر دان جنين جمعية كفر دان التعاونية الزراعية  .0
عي التعاونية الزراعيةجمعية كفر را  .2  12 كفر راعي جنين 
م.جمعية كفردان التعاونية للزراعة والري م  .5  11 كفر دان جنين 

 90 مثلث الشهداء جنين جمعية مثلث الشهداء التعاونية للزراعه المحميه  .47
 911 جنين جنين الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في جنين  .44
ونطم -التعاونية للتصنيع الزراعي   .42  21 طمون طوباس 
 22 طمون طوباس جمعية طمون التعاونية لالعشاب الطبيه  .49
 90 طوباس طوباس خضراء التعاونية الزراعية   .41
 27 طمون طوباس جمعية طمون التعاونية للبيوت المحمية   .49
 25 طوباس طوباس طوباس التعاونية للتطوير الزراعي   .41
ين البيضاءع طوباس عين البيضاء التعاونية الزراعية   .40  97 
 20 ذنابه طولكرم ذنابة التعاونية للخدمات الزراعية  .42
 17 باقة الشرقيه طولكرم باقة الشرقية التعاونية للخدمات الزراعية  .45
 17 باقه الشرقيه طولكرم باقه الشرقيه التعاونية للمنفعه العامة  .27
 4217 طولكرم طولكرم الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بمنطقة طولكرم  .24
 22 شوفه طولكرم جمعية شوفه التعاونية للخدمات الزراعية  .22
 91 عنبتا طولكرم جمعية عنبتا التعاونية الزراعية  .29
 92 زيتا طولكرم زيتا التعاونية للخدمات الزراعية والري  .21
 42 عتيل طولكرم عتيل التعاونية للتطوير الزراعي  .29
مطولكر  كفر اللبد التعاونية للزراعة المروية  .21  19 كفر اللبد 
 25 النزله الشرقيه طولكرم النزلة الشرقية التعاونية الزراعية للري  .20
 12 نزلة عيسى طولكرم نزلة عيسى التعاونية للخدمات الزراعية  .22
م.الجمعية التعاونية للتسوق الزراعي والري بمنطقة قلقيلية م  .25  971 قلقيليه قلقيلية 
م.مجمعية جينصافوط التعاونية الزراعية   .97  41 جنصافوط قلقيلية 

 مجتمع الدراسة: ب-1.4جدول 
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 االعضاء البلدة المحافظة إسم الجمعية التعاونية الرقم

 45 غزبة الطبيب قلقيليه جمعية عزبة الطبيب للتصنيع الزراعي  .94
 40 سنيريا قلقيلية جمعية سنيريا التعاونية الزراعية   .92
م.ري مجمعية عزبة المدور التعاونية للزراعة وال  .99  92 المدور قلقيلية 
م.جمعية قالمية التعاونية للنباتات الطبية م  .91  41 فالميه قلقيلية 
جمعية جيوس الزراعية التعاونية   .99  20 جيوس قلقيلية 
م.جمعية كفر قدوم التعاونية للتنمية الزراعية م  .91  97 كفر قدوم قلقيلية 
ابلسن الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في لواء نابلس  .90  4427 نابلس 
م.جمعية صرة التعاونية الزراعية م  .92  49 صره نابلس 
 40 عصيره الشمالية نابلس جمعية عصيره الشمالية الزراعية التعاونية  .95

 
 (The Study Sample)عينة الدراسة  4.1

 
جمعية تعاونية زراعية من جمعيات محافظات الشمال من اصل ( 95)بلغ عدد افراد عينة الدراسة 

من مجتمع الدراسة % 477، ويعود السبب في ان حجم العينة لم يمثل %57.0ي ما نسبتة ا( 19)
وقد  .جمعيات تعاونية بالتعاون مع الباحث، واحصائيا العينة ممثلة لمجتمع الدراسة( 1)الى رفض 

، وهي موزعة على كافة محافظات عضو  4,959في عضويتها ( 95)ضمت  الجمعيات المدروسة 
 .(2.1)لجدول حسب ا الشمال

 
 التوزيع المئوي لعينة الدراسة حسب المحافظات 1.2جدول 

 
 عدد  الجمعيات المحافظة

 المدروسة
نسبة تمثيل العينة من  
 كافة المحافظات المدروسة

النسبة المئوية للجمعيات 
 محافظة/المدروسة

 94.0% %22 44 جنين

 100.0% % 49 1 طوباس

%21.1 % 22 44 طولكرم  

 100.0% % 2 3 نابلس

% 25 %24 2 قلقيلية  

  %411 41 المجموع
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جنين

27%

قلقيليه

26%
نابلس

7%

طولكرم

26%

طوباس

14%

 
 

 النسبة المئوية للجمعيات المبحوثة على مستوى المحافظات: 4.1شكل 

 

 

92%

89%

100%

85%

100%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

جنين قلقيليه نابلس طولكرم طوباس

 
 

 النسبة المئوية للجمعيات المبحوثة في كل محافظة على حدة: 2.1 شكل
 

 مكان البحث 1.1

 

ريت هذه الدراسة في محافظات شمال الضفة الغربية والتي تضم خمس محافظات هي  قلقيلية، اج
تم استخدام اسلوب المقابلة الشخصية كطريقة لجمع البيانات ولقد  .نابلس، طولكرم، جنين، وطوباس

ت من خالل اعداد مجموعة من االسئلة مرتبطة بأهداف الدراسة، اختيرت االسئلة بناء على االدبيا
السابقة وخبرة الباحث في هذا المجال، وقد تم االستعانة بذوي العالقة من موظفي االدارة العامة 
للتعاون حول محور اسئلة المقابلة، حيث تم اضافة اسئلة وتعديل بعض االسئلة وحذف اسئلة اخرى 

بلة تم اختبارها كانت قد تكررت في اكثر من محور من محاور المقابلة، وبعد االنتهاء من اعداد المقا
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على خمسة جمعيات تعاونية زراعية، وقد تضمنت استمارة المقابلة خمسة محاور يضم كل محور 
 :مجموعة من االسئلة كلها تصب حول اهداف هذه الدراسة، وفيما يلي محاور المقابلة

 
 يث تطرق هذا المحور الى الواقع االقتصادي للجمعيات التعاونية الزراعية، ح: المحور االول

سؤاال كلها تبحث في الواقع االقتصادي للجمعيات التعاونية الزراعية التي  21اشتمل على 
 .اجريت عليها الدراسة

 تطرق هذا المحور الى الواقع االجتماعي للجمعيات التعاونية الزراعية : المحور الثاني
بطة سؤاال كلها تبحث في النواحي االجتماعية المرت 41المدروسة، حيث اشتمل على 

بالجمعيات التعاونية الزراعية، وتوضح عالقة الجمعية بأعضائها ومحيطها وعالقة االعضاء 
 .مع بعضهم البعض

 تطرق هذا المحور الى الواقع الثقافي للجمعيات التعاونية المدروسة، من حيث : المحور الثالث
البحث عن  أسئلة كلها تصب في قضية 2طبيعة االعضاء وثقافتهم، وشمل هذا المحور على 

 .مستوى ثقافة اعضاء الجمعية
 تطرق الى  الواقع المؤسسي للجمعيات التعاونية الزراعية المدروسة، حيث : المحور الرابع

سؤاال يبحث في موضوع مأسسة الجمعيات التعاونية من حيث  21اشتمل هذا المحور على 
ية في الجمعية، وكل هذه االسئلة تركيبتها واالنظمة المالية واالدارية فيها، وكذلك الموارد البشر 

 .تصب في اهداف هذه الدراسة
 احتوى هذا المحور سؤاال واحدا فقط يدور حول المقترحات التي يراها : المحور الخامس

 .المبحوثون لتطوير اداء الجمعيات التعاونية التي ينتمون  اليها
 

 اسلوب واداة جمع البيانات 1.1
 

شخصية مع المبحوثين، حيث قام الباحث بالسفر الى مقرات هذه تم استخدام اسلوب المقابلة ال 
الجمعيات، واجرى لقاء مع رؤسات هذه الجمعيات كل على حدة، بحيث كان الباحث يطرح السؤال 
على المبحوث ويدون االجابة على دفتر خاص، وفي نفس الوقت استخدم الباحث اداة التسجيل 

ها تم عمل تفريغ اولي لهذه البيانات باستخدام االكسل تمهيدا ليضمن دقة االجابات من المبحوثين، بعد
 .للبدء في تحليلها

 
 :متغيرات الدراسة  0.1

 

 :متغيرا تابعا،  وهي على  النحو التالي  19وتنحصر متغيرات الدراسة في ستة متغيرات مستقلة 
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 المتغيرات المستقلة: أوال: 
 

o المستوى التعليمي. 
o التوزيع الجغرافي. 

o الجنس. 

o عمر مجلس االدارة بالسنين. 

o آلية اختيار مجلس االدارة. 

o قيمة االسهم. 

 

 المتغيرات التابعة وهي على النحو التالي: ثانيا: 
 

o اسباب األنتساب للجمعية التعاونية. 

o الذي بنيت عليه الجمعية األساس . 

o  قيمة رأس المال . 
o عدد االعضاء . 
o   قيمة المبلغ المستثمر  . 
o صادي  نوع المشروع االقت  . 
o  الوضع االقتصادي  . 

o قيمة االرباح 

o قيمة الخسائر    
o قيمة المنح والمساعدات. 
o كيفية استخدام المنح. 
o قيمة  األيرادات. 
o  قيمة المصروفات . 
o  نظام التوفير. 
o   رصيد صندوق التوفير والتسليف  . 

o طريقة تمويل المشاريع االقتصادية لألعضاء  . 
o قيمة االصول الثابتة . 
o لعالقة بين الجمعية والمجتمع المحيط بها نوع ا.   
o النمو في راس مال الجمعية  . 
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o مستوى الوعي التعاوني لدى االعضاء . 

o العضوية في الجمعية.  

o  نوع النشاطات االجتماعية التي تقوم بها الجمعية.  

o العالقة بين  الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني المحيطة بها     
o عيةآلية خدمة اعضاء الجم  . 
o المجتمع المحلي على االنضمام لعضويتها  دور الجمعية في  تشجيع 
o   العالقة بين ادارة الجمعية والهيئة العامة. 

o الدور الذي تلعبه الجمعية لحث اعضائها على المشاركة في نشاطاتها. 

o   الخطط السنوية التي تضعها الجمعية لتطوير اعضاؤها وموظفيها 
o ناء  قدرات أعضائها وموظفيهادور الجمعية في تطوير وب. 
o المخصصات التي ترصدها الجمعية ضمن موازنتها السنوية لتطوير اعضائها. 
o نظام التقييم التي تنتهجه الجمعية لتقييم طاقمها. 

o بيعة برامج  لتوعية التي تقدمها الجمعية ألعضائها وتعريفهم بنشاطاتها وانجازاتهاط. 
o معيةالشفافية في اختيار مجلس ادارة الج. 

o دور االدارة العامة للتعاون في متابعة نشاطات الجمعية وتوجيهها. 

o   طريقة  عقد جلسات لجنة االدارة. 

o الميزانية السنوية التي تعدها الجمعية . 

o  نظام الحوافر التي تنتهجه الجمعية. 
o ظروف العمل داخل الجمعية. 

o التواصل بين ادارة الجمعية واعضاء الهيئة العامة والموظفين  . 

o   طبيعة االجتماعات التي تقوم بها الجمعية. 

o العضوية في االتحادات التعاونية. 

o فعالية اداء اللجان المنبثقة عن لجنة االدارة.  

o نسبة تمثيل الهيئة العامة في االجتماعات السنوية . 
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 نتائج الدراسةتحليل 
 

يجررري فرري هررذا الفصررل تحليررل نتررائج الدراسررة مررن خررالل اربعررة محرراور، سرريتناول المحررور االول النررواحي 
االقتصررررادي للجمعيررررات، والمحررررور الثرررراني سرررريعرض النررررواحي االجتماعيررررة، والثالررررث سرررريتطرق للنررررواحي 

 . الثقافية، اما المحور الرابع واألخير فيوضح الوضع المؤسساتي للجمعيات
 

تم اتباع طريقة التحليل الوصفي في هذه الدراسة حيث تم االعتماد على المقابالت الشخصية بين 
الباحث والمبحوثين وتم تفريغ اجابات المبحوثين على المحاور التي تم مناقشتها حيث سبق هذا العمل 

يغ االجابات ثم تم تفر . وضع مجموعة من االسئلة بهدف توحيد مسار النقاشات بين جميع المبحوثين
 .والذي تم استخدامه في تحليل النتائج SPSSعلى ملف اكسل والذي بدوره قابل للتحول الى برنامج 

من الجمعيات  %22: توزعت الجمعيات المدروسة في محافظات شمال الضفة الغربية كما يليولقد 
ي محافظة تتواجد ف% 22في محافظات شمال الضفة الغربية تتواجد في محافظة جنين، بينما 

% 2تتواجد في محافظة طوباس، والباقي % 49تتواجد في محافظة قلقيليه، و%  24طولكرم، و
 .تتواجد في محافظة نابلس

 
 المحور االقتصادي 4.1

 
 :اسباب األنتساب  للجمعية هو اقتصادي .4.4.1

 
نعنرري بررأن مررن المهررم بمكرران ان يكررون هنرراك سرربب ألنتسرراب العضررو الررى عضرروية الجمعيررة التعاونيررة، و 

سرربب انتسرراب العضررو للجمعيررة  هررو اقتصررادي  ان الرردافع وراء انتسرراب عضررو الجمعيررة للجمعيررة هررو 
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بهدف تحسين اوضاعة األقتصادية وزيادة مدخوالته، وعلى هذا األساس وبعد تجميع اجابات الجمعيات 
 .مدروسةالمبحوثه وتحليل نتائج مقابلة معها، حول اسباب انتساب األعضاء الى الجمعيات ال

 
مررن الجمعيررات المدروسررة كرران سرربب انتسرراب أعضررائها لعضرروية الجمعيررة % 87.2تبررين ان هنرراك  ولقررد

منها كان سبب االنتساب لعضوية الجمعية هو  لغايات %  42.2التعاونية هو ألسباب اقتصادية بينما 
 .يوضح ذلك(  4.9)والجدول . اخرى كاالجتماعية والحصول على خدمات

 
 سبب األنتساب للجمعية هو اقتصادي زيع الجمعيات حسب هل تو : 4.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 87.2 34 نعم

 42.2 9 ال

 411 39 المجموع

 
 :للجمعية هو اجتماعي باسباب األنتسا  2.4.1

 
المقصرررود بأسرررباب انتسررراب العضرررو لعضررروية الجمعيرررة هرررو اجتمررراعي، ان الررردافع وراء ارتبررراط العضرررو 

جمعيرة هرو مرن اجرل تعزيرز عالقاتره األجتماعيرة وبنراء ذاتره وتقرديم خدماتره للجمتمرع المحلري المحرريط بال
 .به، وهذا يساعد عضو الجمعية على رفع مكانته األجتماعية بين افراد مجتمعه

 
مررن األعضرراء المنتسرربين الرى عضرروية الجمعيررات التعاونيررة كرران  %29.4وقرد اظهررر تحليررل النتررائج ان 

من األعضاء سبب انتسابهم للجمعية يعرود ألسرباب %  01.5عي، بينما بينت النتائج ان  لهدف اجتما
 .يوضح ذلك( 2.9)والجدول . أخرى

 
 سبب انتساب االعضاء للجمعية هو اجتماعي توزيع الجمعيات حسب هل : 2.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 29.4 5 نعم

 01.5 97 ال

 411 39 المجموع
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 :سبب انتساب االعضاء للجمعية هو رعاية المزارعين .4.4.1
 

مررن أعضرراء الجمعيررات الترري  %10.3بينررت نتررائج المقررابالت الترري اجريررت مررع الجمعيررات المبحوثررة ان 
تمرت مقابلتهرا كرران سربب انتسررابهم للجمعيرة هررو مرن أجررل الحصرول علررى خردمات ورعايررة مرن الجمعيررة، 

في الجمعية هو الحصول على الخدمرة والعرون مرن الجمعيرة، بينمرا تبرين بمعنى ان الغاية من ارتباطهم 
مررن اعضرراء الجمعيررات المدروسررة  كرران سرربب انتسرراب اعضرراؤها ألسررباب اخرررى قررد % 25.0ان نسرربة 

 .يوضح ذلك( 9.9)والجدول . تكون اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية 
 

 معية هو رعاية المزارعينتوزيع الجمعيات حسب سبب انتساب االعضاء للج: 9.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 10.3 4 نعم

 89.7 35 ال

 411 39 المجموع

 
 :سبب تأسيس الجمعية هو اقتصادي .1.4.1

 
تختلف الجمعيات في الغاية مرن تأسيسرها، وفري سرؤال حرول اسرباب تأسريس الجمعيرات التعاونيرة، بينرت 

ت التي تمت دراستها كان سبب تأسيسها هرو مرن اجرل تطروير األعمرال من الجمعيا %52.9النتائج ان 
وتحقيرررق األربررراح  وبالترررالي تحسرررين الوضرررع األقتصرررادي للجمعيرررة ومنتسررربيها مرررن خرررالل انشررراء مشررراريع 
اقتصررادية وخدماتيررة، بمعنررى ان الحاجررة األقتصررادية  والرغبررة فرري زيررادة الرردخل  كرران السرربب األساسرري 

مررررن الجمعيررررات كرررران سرررربب تأسيسررررها ألسررررباب أخرررررى % 0.0نمررررا تبررررين أن  وراء تأسرررريس الجمعيررررة، بي
 .يوضح ذلك( 1.9)والجدول . باالضافة الى السبب األقتصادي

 
 سبب تأسيس الجمعية هو اقتصادي توزيع الجمعيات حسب هل : 1.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 52.9 91 نعم

 0.0 9 ال

 411 39 المجموع
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 :سبب تأسيس الجمعية هو توفير خدمة للمزارعين .1.4.1
 

احد االسباب التي تستدعي تأسيس جمعيات تعاونية هو رغبة األعضاء المنتسبون في الحصول على 
خدمات من خالل الجمعية بحيث تتميز الخدمات التي تقدمها الجمعيات ألعضائها بأنها ذات جودة 

ارنة بما يقدمه القطاع الخاص، وبعد سؤال المبحوثين عن عالية وسهلة الوصول وقليلة التكلفه مق
من الجمعيات  %99.9األسباب التي استدعت تأسيس الجمعيات التعاونية التي ينتسبون اليها تبين ان 

كان احد اسباب تأسيسها يعود لرغبة األعضاء في الحصول على خدمات متنوعة من خالل الجمعية 
من الجمعيات يعود % 11.0تاج وخدمات الري، كما تبين ان كالتسويق والحصول على مدخالت ان

 .يوضح ذلك( 9.9)والجدول . سبب تأسيسها الى اسباب اخرى غير الحصول على خدمات
 

 سبب تأسيس الجمعية هو توفير خدمة للمزارعين توزيع الجمعيات حسب هل : 9.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 99.9 49 نعم

 11.0 21 ال

 411 39 المجموع

 
 (:دينار)رأس المال  .0.4.1

 
المقصود برأس المال هو مقدار ما تملكه الجمعية من اسهم ونقد واصرول ثابترة، وحرول سرؤال البحروثين 

( 95)عن قيمة اجمالي رأس مال جمعياتهم، تبين ان مجمروع  اجمرالي راس المرال للجمعيرات المبحوثرة 
دينرار اردنري للجمعيرة الواحردة، كمرا   21,266اردنري ، أي مرا متوسرطه دينرار   829,387جمعية  هرو 

مرن % 2.0تبين ان متوسط نسبة النمو لرراس المرال فري الجمعيرات المبحوثرة كرل خمرس سرنوات قرد بلرغ 
أي سيصرل اجمرال قيمرة راس المرال للجمعيرات حروال مليرون دينرار اردنري بعرد خمرس )اصل راس المال 

جمعيررات  2قسرريم قيمررة رأس المررال فرري الجمعيررات المبحوثررة تبررين ان هنرراك ، امررا فيمررا يتعلررق بت(سررنوات
 41مرن الجمعيرات المبحوثرة، وان هنراك % 27.9دنيار اردني اي ما نسربته  9777رأس مالها أقل من 

 1، وان هنراك %99.5دينرار اي مرا نسربته  47777دينرار الرى  9774 جمعية يقرع قيمرة رأس مالهرا مرا
مرررن  49.1دينررار اي مررا نسرربته  49777دينررار و  47777مالهررا مررا برررين جمعيررات جمعيررات يقررع رأس 

دينررار اي مررا  97777و  49777جمعيررات يقررع رأس مالهررا مررا بررين  1الجمعيررات المدروسررة، وان هنرراك 
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دينرار اردنري اي  97777جمعيات رأس مالها اكثر من  0، فيما بينت الدراسة ان هناك %47.9نسبته 
 .يوضح ذلك( 1.9)والجدول . المدروسة من الجمعيات% 40.5ما نسبته 

 
 توزيع الجمعيات حسب راس مال :1.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الحاالت (دينار)راس المال 

 20.5   8 دينار فاقل 9777

 35.9 14 دينار 47777دينار الى  9774من 

 15.4 6 دينار 49777دينار الى  47774من 

 10.3 4 دينار 97777دينار الى  49774من 

 17.9 7 دينار 97777أكثر من 

 411 39 المجموع

 
 (:دينار)قيمة األسهم  .1.4.1

 
المقصرررود باألسرررهم هرررو ثمرررن األسرررهم التررري يقررروم باكتتابهرررا العضرررو الرررذي ينتسرررب الرررى عضررروية الجمعيرررة 

ط قيمة السرهم فري الجمعيرات المبحوثرة التعاونية ليصبح عضوا فاعال، وقد بينت نتائج الدراسة ان متوس
دينررار اردنرري، وهررذا مؤشررر الررى ترردني قيمررة األسررهم فرري الجمعيررات المبحوثررة، االمررر الررذي يررؤثر  429.5

علرررى قميرررة رأس المرررال األسرررهمي فررري الجمعيرررة الرررذي يسرررتخدم مرررن اجرررل انشررراء مشررراريع بنيرررة اقتصرررادية 
 .للجمعية يمكنها من األعتماد على ذاتها

 
 2تعلرررق بتوزيرررع فئرررات قيمرررة األسرررهم فقرررد تبرررين مرررن خرررالل تحليرررل نترررائج الدراسرررة ان  هنررراك امرررا فيمرررا ي 

مررن الجمعيررات المبحوثررة، وان % 27.92دينررار اردنرري وتشرركل  477جمعيررات قيمررة السررهم فيهررا أقررل مررن 
مرررن % 29.1دينرررار اردنررري اي مرررا نسررربته  277الرررى  277جمعيرررات قيمرررة األسرررهم فيهرررا مرررن  47هنررراك 

دينرار اردنري اي  955الرى  977جمعيرة قيمرة األسرهم فيهرا مرا برين  44وثة، وان هنراك الجمعيات المبح
الرى  177جمعيات تقع قيمة األسهم فيها ما برين  0من الجمعيات المبحوثة، وان هناك % 22.2بنسبة 
جمعيرات قيمرة األسرهم  9مرن الجمعيرات المبحوثرة، وان هنراك % 40.5دينار اردني اي ما نسبته  155

 . من الجمعيات المبحوثة 0.2دينار اردني اي ما نسبته  977ر من فيها اكث
 

 .ما سبقيوضح ( 0.9)الجدول 
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 توزيع الجمعيات حسب قيمة السهم: 0.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الحاالت (دينار)قيمة السهم 

 20.5 8 دينار فاقل 477

 25.6 10 دينار 255دينار الى  277من 

 28.2 11 ينارد 955دينار الى  977من 

 17.9 7 دينار 155دينار الى  177من 

 0.2 3 دينار فأكثر 977

 411 39 المجموع

  
 :االستثمارات في الجمعية .1.4.1

 
فرري سررؤال حررول قيررام الجمعيررة بعمررل مشرراريع مرردرة للرردخل مررن رأس المررال األسررهمي تعررود بررالنفع علررى 

ن الجمعيرات تقروم باسرتخدام راس المرال األسرهمي فري  %14.9بينرت الدراسرة ان ، األعضراء المنتسربين
األسرررررتثمار فررررري مشررررراريع اقتصرررررادية تعرررررود بالررررردخل علرررررى أعضرررررائها، حيرررررث بلرررررغ حجرررررم االسرررررتثمارات 

بينمررا بينررت الدراسررة ان  . دينررار 56,159دينررار، وبلررغ متوسررط االسررتثمارات لكررل جمعيررة  2,190,202
تقوم بأية استثمار ألسهم األعضراء فري مشراريع اقتصرادية، وتبقرى قيمرة هرذه من الجمعيات ال % 92.9

 .يوضح ذلك( 2.9)والجدول . األسهم في حسابات الجمعية في البنوك
 

 توزيع الجمعيات حسب هل يوجد استثمارات في الجمعية: 2.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 14.9 21 نعم

 92.9 49 ال

 411 39 عالمجمو 

 
 :االرباح والخسائر .1.4.1

 
في نهاية كل سنة مالية، تقوم الجمعيات التعاونية بعمرل ميزانيرة سرنوية لتقيريم الوضرع المرالي لهرا، ومرن 
أهرررم األمرررور التررري يرررتم بحثهرررا بنررراء علرررى الميزانيرررة السرررنوية فررري كرررل جمعيرررة تعاونيررره هرررو مقررردار األربررراح 

الخسرائر السرنوية فري الجمعيرات المبحوثرة /ثين عرن حجرم األربراح والخسائر السنوية، وبعد سؤال المبحو 
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مررن الجمعيررات يوجررد لررديها اربرراح مررن خررالل اسررتثماراتها فرري مشرراريع  94.9تبررين بعررد تحليررل النتررائج 
مرن الجمعيرات تخسرر فري اسرتثمارتها، اي يوجرد فيهرا % 12.0اقتصادية، فري المقابرل بينرت الدراسرة أن 

ح ان نصررف الجمعيررات الترري تمررت دراسررتها تقريبررا تعرراني مررن خسررائر وهررذا مؤشررر يوضرر. عجررز سررنوي 
ونقرررص فررري السررريولة، وهرررذا يرررنعكس علرررى كافرررة نشررراطات الجمعيرررات، ويكرررون عقبرررة فررري طريرررق تطورهرررا 
. وقررردرتها علرررى تحقيرررق أهررردافها فررري تقرررديم افضرررل الخررردمات ألعضرررائها والمجتمرررع المحلررري المحررريط بهرررا

 .يوضح ذلك( 5.9)والجدول 
 

 توزيع الجمعيات حسب وجود ارباح وخسائر :5.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 94.9 27 ارباح

 12.0 45 خسائر

 411 39 المجموع

 
 :االستفادة من المنح العينية .41.4.1

 
احد مصادر التمويرل األساسرية فري الجمعيرات هري الحصرول علرى هبرات مرن المؤسسرات المانحرة سرواء 

سررررطينية، وبعررررد سررررؤال الجمعيررررات المبحوثررررة عررررن مرررردى للدوليررررة  العاملررررة فرررري األراضرررري الفالمحليررررة أو ا
استفادتها من هذه المنح وتحليل النتائج التي تم الحصول عليهرا، بينرت نترائج تحليرل اجابرات الجمعيرات 

مررن الجمعيررات تسررتفيد مررن المررنح العينيررة الترري تتلقاهررا مررن الرردول والمؤسسررات  %05.9المبحوثررة  ان 
مانحرررة والتررري تكرررون فررري غالبهرررا مسررراعدات عينيرررة علرررى شررركل ادوات او معررردات تررروزع علرررى اعضررراء ال

مررن الجمعيررات  ال تسررتفيد مررن المررنح العينيررة % 27.9الجمعيررة،  وفرري المقابررل بينررت نتررائج الدراسررة ان  
 (47.9جدول )ت التي تقدمها الجمعيات بسبب عدم مالئمة هذة المساعدات مع طبيعة الخدما
 

 توزيع الجمعيات حسب االستفادة من المنح: 47.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 79.5 31 نعم

 20.5 8 ال

 411 39 المجموع



 69 

 :مصادر التمويل .44.4.1
 

األصرل فري الجمعيررات التعاونيرة أن يكررون اعتمادهرا األساسرري علرى التمويررل الرذاتي فرري تسريير شررؤونها، 
ة مرررن خرررالل مسررراهمة اعضرررائها المنتسررربين الرررذين يقومرررون بررردورهم باسرررتخدام بمعنرررى ان تؤسرررس الجمعيررر

األسرهم المكتترب بهرا فري انشراء مشرروع اقتصررادي تقروم عليره الجمعيرة، وبعرد سرؤال الجمعيرات المبحوثررة 
مررن الجمعيررات المبحوثررة كانررت  %99.9عرن مصررادر التمويررل الخاصررة بهررا ، بينرت نتررائج الدراسررة أن  

مررررن % 11.0يلهررررا علررررى المسرررراعدات الخارجيررررة فقررررط، فرررري المقابررررل  تبررررين ان تعتمررررد فرررري مصررررادر تمو 
الجمعيات المبحوثة تعتمد فري تمويلهرا علرى المسراعدات الخارجيرة اضراقة الرى التمويرل الرذاتي، مرن هنرا 
يتبين من نتائج الدراسة ان النسبة الكبيرة من الجمعيات تعتمد على التمويل الخارجي وهذا مؤشر خطر 

. طرررر علرررى زوال الجمعيرررة وتوقفهرررا عرررن العمرررل فررري حرررال زوال مصررردر التمويرررل الخرررارجيألن هنررراك خ
 .يوضح ذلك( 44.9)والجدول 

 
 توزيع الجمعيات حسب مصادر التمويل: 44.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 33.3 13 مساعدات خارجية فقط

 66.7 26 مساعدات خارجية اضاقة الى تمويل ذاتي

 411 39 جموعالم

 
 :استخدام المنح بشكل صحيح .42.4.1

 
تقوم العديد من الجمعيات التعاونية الفلسطينية بالحصول على منح من المؤسسات المانحة، وفي سؤال 
حول كيفية استخدام الجمعيات المبحوثة للمنح المقدمة من المؤسسات المانحة، بينرت نترائج الدراسرة ان 

المنح والمساعدات بشكل صحيح، حيرث تقروم بتوزيعهرا علرى األعضراء  من الجمعيات تستخدم 20.2%
 .حسب حاجتهم وفق معايير يتم تحديدها من قبل الجمعية والمؤسسة المانحة

 
من الجمعيات التي تمت دراستها  ال تستخدم هذه المنح بشكل صحيح، % 42.2كما وبينت النتائج أن 

( 42.9)والجردول . تروزع هرذه المرنح حسرب حاجرة اعضرائها وانما يغلب عليهرا العشروائية فري التوزيرع وال
 .يوضح ذلك
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 توزيع الجمعيات حسب استخدام المنح بشكل صحيح: 42.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 20.2 91 نعم

 42.2 9 ال

 411 39 المجموع

 
 :تقديم الخدمات لالعضاء .44.4.1

 
نوعيررة الخرردمات الترري تقرردمها الجمعيررة ألعضررائها وتحليررل النتررائج، بعررد سررؤال الجمعيررات المبحوثررة عررن 

من الجمعيات المبحوثة تقدم خدمات العضائها على شكل مسراعدات عينيرة  %01.1بينت الدراسة ان 
، تتلقاهررا فرري الغالررب مررن المؤسسررات المانحررة ، وفرري المقابررل (ادوات، معرردات، مسررتلزمات انترراج، بررذور)

تمررت دراسررتها ال تقرردم اي نرروع مررن الخرردمات ألعضررائها، امررا لعرردم قرردرتها  مررن الجمعيررات الترري% 29.1
 .يوضح ذلك( 49.9)والجدول . على الوصول الى الممولين أو لضعف امكاناتها المادية

 
 توزيع الجمعيات حسب تقديم خدمات لالعضاء: 49.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 01.1 25 نعم

 29.1 47 ال

 411 39 المجموع

 
 :التعاون االقتصادي بين الجمعيات .41.4.1

 
أحد اهم مباديء التعاون الذي يعزز الوضع األقتصادي لدى الجمعيات التعاونية هو مبدأ التعراون برين 
التعاونيات، وهذا يظهر بشكل واضح من خالل التعاون األقتصادي بين الجمعيرات التعاونيرة المتشرابهة 

اف، وبعررد سررؤال الجمعيررات التعاونيررة عررن طبيعررة التعرراون األقتصررادي بررين الجمعيررات فرري النرروع واألهررد
من الجمعيات التي تمت مقابلتها ال يوجد بينها اية نوع من  % 11.4المبحوثة، بينت نتائج الدراسة ان 

مرن الجمعيرات المبحوثرة ان التعراون األقتصرادي بينهرا % 29.1التعاون األقتصادي، فري حرين تبرين أن 
ان جيدا، حيث يوجد بعض التبادل التجاري سواء فري مجرال التسرويق أو شرراء السرلع، ولكرن لرم يصرل ك
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مررن الجمعيررات المبحوثررة كرران التعرراون % 47.9الررى المسررتوى المطلرروب، كمررا بينررت الدراسررة ايضررا أن 
 (41.9جدول ) األقتصادي بينها ضعيفا ولم يصل الى المستوى المطلوب

 
 يات حسب طبيعة التعاون االقتصادي بين الجمعياتتوزيع الجمع: 41.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 25.6 10 جيد

 10.3 4 ضعيف

 64.1 25 معدوم

 411 39 المجموع

 
 :وجود صندوق توفير .41.4.1

 
احرررد مصرررادر التمويرررل فررري الجمعيرررات التعاونيرررة هرررو انشررراء صرررناديق تررروفير ذاتررري لألعضررراء المنتسررربين  

ساعدهم في التغلب على مشكالت السيولة خاصة فري الظرروف الطارئرة، وهرذا الصرندوق يمرول بشركل ت
ذاتي من األعضاء حيث يقوم األعضاء بايداع مبالغ شهرية في الصندوق لكي يقوموا باستخدامها عند 
الحاجررة اليهررا عررن طريررق الحصررول علررى قررروض، وبعررد سررؤال الجمعيررات المبحوثررة عررن وجررود صررناديق 

مررن الجمعيررات ال يوجررد بهررا % 11.4فرري الجمعيررات المبحوثررة  أن  ير فيهررا ،  بينررت نتررائج الدراسررةترروف
مرررن الجمعيررات يوجرررد لررديها صرررناديق ترروفير، حيرررث بلغررت قيمرررة % 99.5صررناديق تررروفير وتسررليف وأن 

 .يوضح ذلك( 49.9)والجدول . دوالر 88,500 اجمالي المبالغ الموفرة فيها
 

 عيات حسب وجود صندوق توفيروزيع الجمت: 49.49جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 99.5 41 نعم

 11.4 29 ال

 411 39 المجموع

 

 :وجود مساهمة للجمعيات في تمويل المشاريع االقتصادية للمزارع .40.4.1
 

 خدمات  في العادة يقوم االعضاء باالنتساب الى عضوية الجمعيات التعاونية من اجل األستفادة من
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الجمعية في تحسين أوضاعهم األقتصادية مرن خرالل دعرم أو تطروير مشراريعهم الخاصرة او المشرتركة، 
الدراسرة ان هنراك تردني فري مسراهمة الجمعيرات المبحوثرة فري تمويرل مشراريع اقتصرادية وقد بينرت نترائج 

اكل فري السريولة ألعضائها، حيث تبين من نتائج التحليل ان معظم الجمعيات المدروسة تعراني مرن مشر
مرررن الجمعيررات المبحوثررة  ال تسرراهم فررري تمويررل المشرراريع االقتصرررادية % 05.9 ، وحسررب الدراسررة فرران

مررن الجمعيررات المبحوثررة فرري تمويررل مشرراريع لألعضرراء، والمقصررود % 27.9ألعضررائها، بينمررا تسرراهم  
لى تنفيذ مشاريع خاصة بالتمويل هنا تقديم الدعم المادي او العيني ألعضاء الجمعية في حال الحاجة ا

  .يوضح ذلك )41.9)والجدول . لهم
 

توزيررررع الجمعيررررات حسررررب وجررررود مسرررراهمة للجمعيررررات فرررري تمويررررل المشرررراريع االقتصررررادية : 41.9جرررردول 
 لالعضاء

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 27.9 2 نعم

 05.9 94 ال

 411 39 المجموع

 
 :المجتمعطبيعة العالقة بين الجمعية و  .41.4.1

 
مررن أهررم مقومررات نجرراح ايررة جمعيررة هررو قرردرة الجمعيررة علررى بنرراء عالقررات طيبررة مررع المجتمررع المحلرري 
المحيط بها، وهذا يساعد الجمعية على األستمرارية والنجاح والتطور ويساهم في تحقيق اهدافها بسهولة 

تعرراملهم معررا سررواء شررراء ويسررر، والمقصررود بالعالقررة هنررا مقرردار تقبررل المجتمررع المحرريط بالجمعيررة لهررا و 
مستلزماتهم أو الحصول على خدمات مختلفة، وبعد سؤال الجمعيات المبحوثة عن طبيعة العالقة بينها 

 .وبين المجتمع المحلي المحيط بها
 

لهرا عالقرة جيردة مرع المجتمرع المحلري،  المبحوثرةمرن الجمعيرات  %11.4بينرت نترائج الدراسرة  ان ولقرد 
مرررن الجمعيرررات اكررردوا بررران %  29.4تهم مرررع المجتمرررع المحلررري متوسرررطة، ومنهرررا عالقرررا% 47.9بينمرررا 

وتشرير النسرب السرابقة بران العالقرة . من الجمعيات اكدت بان العالقرة معدومرة% 2.9العالقة ضعيفة و
 . بين الجمعيات التعاونية والمجتمع المحلي بحاجة الى تطوير

 
 .ما سبقيوضح  40.9والجدول 
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 ات حسب طبيعة العالقة بين الجمعية والمجتمعتوزيع الجمعي: 40.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 64.1 25 جيد

 10.3 4 متوسط

 23.1 9 ضعيف

 2.9 1 معدوم

 411 39 المجموع

 
 :وجود تطوير للمعدات واالجهزة .41.4.1

 
لمعرررردات وصرررريانتها مررررن  ابرررررز مقومررررات نجرررراح الجمعيررررات ايضررررا هررررو اهتمررررام ادارة الجمعيررررة بتطرررروير ا

وتحديثها لتتالئم  مع متطلبات العمل في الجمعية، وتشتمل عملية تطوير المعدات على تجهيز مكاترب 
الجمعيررة بررأجهزة كمبيرروتر حديثررة ووسررائل تصرروير وقرطاسررية ومكاتررب ووسررائل اتصرراالت ،  وبعررد سررؤال 

من  % 99.5نتائج الدراسة أن  الجمعيات المبحوثة  حول قيام الجمعية بتطور معداتها وأجهزتها، بينت
مررررن الجمعيررررات % 11.4الجمعيررررات المحبوثررررة تقرررروم بتطرررروير معررررداتها واجهزتهررررا باسررررتمرار، فرررري حررررين 

المبحوثة  ال تعمل على تطوير معداتها وأجهزتها، وهذا مؤشر على عدم اهتمام ادارات هرذه الجمعيرات 
 .يوضح ذلك( 42.9)والجدول . عيةالتعاونية بالجانب التقني الذي يساهم في تطوير اعمال الجم

 
 توزيع الجمعيات حسب وجود تطور للمعدات واالجهزة: 42.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 99.5 41 نعم

 11.4 29 ال

 411 39 المجموع

 
 :المحور االجتماعي 2.1

 
 :فيما يأتي أهم ما بتعلق بهذا المحور من نتائج
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 :الوعي التعاوني .4.2.1
 

المقصود بالوعي التعاوني معرفة عضو الجمعيرة بالمبراديء والقريم التعاونيرة وقناعتهرا بهرا وتطبيقهرا فري 
كافررة تعامالترره مررع الجمعيررة أو زمالئررة األعضرراء، وهررذا امررر هررام بالنسرربة لنمررو وتطررور الجمعيررة، وبعررد 

اليهررا، بينررت نتررائج سررؤال الجمعيررات المبحوثررة عررن مسررتوى الرروعي التعرراوني لرردى األعضرراء المنتسرربين 
 مررن الجمعيررات المبحوثررة يوجررد بهررا ضررعف فرري الرروعي التعرراوني لرردى األعضرراء %11.0الدراسررة أن 

منهرررا  بينرررت بررران الررروعي التعررراوني لررردى اعضرررائها متوسرررط، % 42.2، بينمرررا المنتسررربون الرررى عضرررويتها
% 27.9دراسررة ايضررا ان كمرا بينررت ال. بمعنرى لررديهم معرفررة قليليرة عررن التعرراون ومبادئرة والقرريم التعاونيررة

وعليرة بينرت  نترائج . من الجمعيات المبحوثة يوجد لدى اعضائها المام بمباديء التعاون وقيمة وفلسرفته
الدراسة ان الجمعيات التعاونيرة بحاجرة الرى رفرع مسرتوى الروعي التعراوني لردى اعضرائها، ويرتم ذلرك مرن 

 .يوضح ذلك( 45.9)والجدول . لتدريبخالل برامج بناء قدرات األعضاء في هذا المجال من خالل ا
 

 توزيع الجمعيات حسب طبيعة الوعي التعاوني: 45.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 27.9 2 جيد

 42.2 9 متوسط

 11.0 21 ضعيف

 411 39 المجموع

 
 :عدد االعضاء .2.2.1

 
لتعاونيررة الترري تررم دراسررتها ، بينررت فرري سررؤال حررول عرردد األعضرراء المنتسرربون الررى عضرروية الجمعيررات ا
عضرروا،    4,959هررو( جمعيررة 95)نتررائج الدراسررة بررأن  عرردد اعضرراء كافررة الجمعيررات الترري تررم مقابلتهررا 

، وهررذا (عضرروة 497)والبرراقي انرراث (  عضرروا 4,809أي )مررن اجمررالي االعضرراء ذكررور % 57.5مررنهم 
 .(27.9جدول ).ت دراستها يوضح مدى تدني عضوية المرأة في الجمعيات التعاونية التي تم

 
مررررن % 19.1وعنررررد تقسرررريم  اجمررررالي عرررردد األعضرررراء فرررري الجمعيررررات المبحوثرررره الررررى فئررررات، تبررررين ان  

عضرو،  27عردد اعضراءها اقرل مرن % 29.1عضرو، و 15الى  27الجمعيات بلغ عدد اعضاءها من 
 عضو،  05الى  97عدد اعضاءها من % 47.9عضو، و 427عدد اعضاءها اكثر من % 49.1و
 .يوضح ذلك( 24.9)والجدول . عضو 445الى  27عدد اعضاءها من % 9.4و
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 توزيع اعضاء الجمعيات حسب جنس االعضاء: 27.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الجنس

 90.9 4,809 ذكور

 9.1 150 اناث

 411 15111 المجموع

 
  توزيع الجمعيات حسب عدد االعضاء : 24.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات عدد االعضاء

عضو 27أقل من   10 25.6 

عضو 15الى  27من   17 43.6 

عضو 05الى  97من   4 10.3 

 5.1 2 عضو 445الى  27من 

عضو 427أكثر من   6 15.4 

 411 39 المجموع

 
 :طبيعة النشاطات االجتماعية .4.2.1

 
هداف تأسيس الجمعيات التعاونية هو تعزيز الروابط األجتماعية بين االعضاء المنتسبي لعضوية احد ا

الجمعيررررة مررررن خررررالل تقررررديم خرررردمات اجتماعيررررة لألعضرررراء والمجتمررررع المحلرررري، وبعررررد سررررؤال الجمعيررررات 
ت، المبحوثة عرن طبيعرة النشراطات األجتماعيرة التري تقردمها الجمعيرات التعاونيرة وتحليرل نترائج المقرابال

جمعيرة لرديها نشراطات اجتماعيرة فري المنراطق التري تعمرل بهرا  95تبين ان  ثالثة  جمعيرات مرن اصرل 
مررن الجمعيررات المبحوثررة، وان هنرراك جمعيررة واحرردة تقرردم خرردمات اجتماعيررة ولكررن % 0.0اي مررا نسرربته 

تائج الدراسة من الجمعيات المبحوثة، كما بينت ن% 2.1ليس بالقدر الكافي وتمثل هذه العينة ما نسبته 
جمعية تعاونية اداؤهرا ضرعيف فري تقرديم خردمات اجتماعيرة للمجتمرع المحلري المحريط بهرا  20أيضا أن 

جمعيررات مبحوثررة ال تقرردم علررى األطررالق  ايررة  2، وان مررن الجمعيررات المبحوثررة% 15.2اي مررا نسرربته 
ة، وفرري المجمررل مررن الجمعيررات المبحوثرر% 27.9خردمات اجتماعيررة للمجتمررع المحرريط بهررا اي مررا نسربته 
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تؤكد نتائج الدراسة في هذا المجرال مردى ضرعف اداء الجمعيرات التعاونيرة المبحوثرة فري تقرديم نشراطات 
 (22.9جدول ) تخدم المجتمع المحلي المحيط بهااجتماعية 

 
 توزيع الجمعيات حسب طبيعة النشاطات االجتماعية ر:22.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 7.7 3 جيد

 2.6 1 متوسط

 69.2 27 ضعيف

 20.5 8 معدوم

 411 39 المجموع

 
 :طبيعة المشاركة في صناعة القرارات .1.2.1

 
احد مقومات النجاح في الجمعيات التعاونية هو مردى مشراركة اعضراء الجمعيرة التعاونيرة  فري صرناعة 

تزام األعضاء بتعاونيتهم وتفراعلهم معهرا القرارات التي تهمها، وهذا احد األمور الهامة التي تبين مدى ال
وارتبرراطهم بهرررا، وبعرررد سرررؤال الجمعيرررات المبحوثرررة عررن مررردى مشررراركة أعضررراء الجمعيرررات المبحوثرررة فررري 

 29) مرن الجمعيرات المبحوثرة % 95صناعة القرارات التي تخرص جمعيراتهم، بينرت نترائج الدراسرة ان  
اكرررردوا بررررأن المشررررراركة  % 2.6فة، بينمرررررا اكرررردت بررررران المشرررراركة فرررري صرررررناعة القرررررارات ضررررعي(  جمعيررررة

وهررذه النتيجررة تبررين ترردني مشرراركة األعضرراء فرري القرررارات الترري . اكرردوا بانهررا جيرردة% 92.1متوسررطة، و
تخص تعاونياتهم، وهذا بردورة يرؤثر علرى  العمليرة الديمقراطيرة وضرعف مشراركة اعضراء الجمعيرات فري 

 .ذلكيوضح ( 29.9)والجدول .صناعة القرارات الخاصة بهم
 

 توزيع الجمعيات حسب طبيعة المشاركة في صناعة القرارات :29.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 38.4 15 جيد

 2.6 1 متوسط

 59.0 23 ضعيف

 411 39 المجموع



 77 

 :طبيعة العالقة بين الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني .1.2.1
 

علررى تعزيزهررا الجمعيررات التعاونيررة، انشرراء عالقررات مررع كافررة مررن األمررور الهامررة الترري يجررب ان تعمررل 
المؤسسات العاملة في منطقة عمرل الجمعيرة أو خارجهرا، وهرذا األمرر يعرزز قردرة الجمعيرة علرى التطرور 

 .والنهوض والتميز في خدمة اعضائها،
 

، بينررت وبعررد سررؤال الجمعيررات المبحوثررة عررن طبيعررة العالقررة بررين الجمعيررة ومؤسسررات المجتمررع المحلرري
مرررن الجمعيرررات التررري تمرررت مقابلتهرررا اكررردت بررران طبيعرررة العالقرررة برررين  هرررذه  %01.1نترررائج الدراسرررة أن 

اكردوا % 9.4اكردوا برأن العالقرة  ضرعيفة، و% 49.1الجمعيات ومؤسسات المجتمرع المردني جيردة، وان 
كبيررر مررن  وهررذه النسرربة توضررح ان هنرراك اهتمررام جررزء. اكرردوا بأنهررا معدومررة% 9.4بانهررا متوسررطة، وان 

ادارات الجمعيات المبحوثة بتمتين روابطهم مع مؤسسات المجتمع المحلي كالمجالس المحلية والبلديات 
 .يوضح ذلك( 21.9)والجدول . والجمعيات على مختلف انواعها والنوادي الرياضية وغيرها

 
 دنيتوزيع الجمعيات حسب طبيعة العالقة بين الجمعية ومؤسسات المجتمع الم: 21.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 74.4 29 جيد

 5.1 2 متوسط

 15.4 6 ضعيف

 5.1 2 معدوم

 411 39 المجموع

 
 :طبيعة العالقة بين ادارة الجمعية  والهيئة العامة .0.2.1

 
 مرن األمرور الهامرة الترري يجرب ان تتصرف بهررا الجمعيرات التعاونيرة هرو وجررود عالقرة وتواصرل بررين ادارة
الجمعية والهيئة العامرة، وهرذا احرد عوامرل نجراح الجمعيرات التعاونيرة ، وبعرد سرؤال الجمعيرات المبحوثرة 

مررن الجمعيررات اكرردت برران طبيعررة العالقررة بررين االدارة والهيئررة  % 95عررن طبيعررة هررذة العالقررة تبررين أن 
مرن % 42.2وأن  من الجمعيات المبحوثة أكدت بأن هرذة العالقرة ضرعيفة،% 29.4العامة جيدة، بينما 

يوضرح ( 29.9)والجردول . من الجمعيات اكدت بانهرا معدومرة% 9.4الجمعيات اكدوا بانها متوسطة، و
 .ذلك

 توزيع الجمعيات حسب طبيعة العالقة بين االدارة والهيئة العامة: 29.9جدول 
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 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 59.0 23 جيد

 12.8 5 متوسط

 23.1 9 ضعيف

 5.1 2 عدومم

 411 39 المجموع

 
 :طبيعة حث األعضاء  على المشاركة في النشاطات .1.2.1

 
ان مررن أهررم واجبررات لجنررة ادارة الجمعيررات التعاونيررة هررو تفعيررل دور الهيئررة العامررة فرري الجميعررات مررن 
ء خررالل حررثهم علررى المشرراركة فرري النشرراطات الترري تقرروم بهررا الجمعيررة، وهررذا يسرراعد علررى تنميررة روح وال

 .وانتماء األعضاء لجمعيتهم،
 

وبعرررد سرررؤال الجمعيرررات المبحوثرررة عرررن مررردى حرررث األعضررراء علرررى المشررراركة فررري نشررراطات الجمعيرررات 
من الجمعيات المبحوثة بان طبيعة الحث على المشاركة في  %11.0  المبحوثة بينت نتائج الدراية بأن

جمعيات المبجوثة كانت مشاركتهم في من ال% 40.5النشاطات معدومة، بينما  بينت نتائج الدراسة أن 
مرررن % 2.1مرررن الجمعيرررات كانرررت مشررراركة أعضرررائها ضرررعيفة، وأن % 42.2النشررراطات متوسرررطة، وأن 

وهررذه النتررائج توضررح ان . الجمعيررات المبحوثررة كرران طبيعررة الحررث علررى المشرراركة فرري النشرراطات جيرردة
 .يوضح ذلك( 21.9)دول والج. هناك ضعف في التواصل بين ادارة الجمعيات وهيئاتها العامة

 
 توزيع الجمعيات حسب طبيعة الحث على المشاركة في النشاطات: 21.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 2.6 1 جيد

 17.9 7 متوسط

 12.8 5 ضعيف

 66.7 26 معدوم

 411 39 المجموع
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 :طبيعة فرص العمل التي توفرها الجمعية ألعضائها .1.2.1
 

أهداف تأسيس الجمعيات التعاونية هرو العمرل علرى خلرق فررص عمرل ألعضراء الجمعيرات والتقليرل أحد 
مرررن البطالرررة برررين صرررفوف منتسررربيها، سرررواء مرررن خرررالل عمرررل مشررراريع بنيرررة تحتيرررة ألعضرررائها أو انشررراء 
مشرراريع ذاتيررة ترروفر فرررص عمررل لألعضرراء، وبعررد سررؤال الجمعيررات المبحوثررة عررن قرردرة الجمعيررات علررى 

مرن الجمعيرات  %11.4ص عمل بظرروف مناسربة ألعضرائها، كمرا  بينرت نترائج  الدراسرة أن  توفير فر 
مرن الجمعيرات اكردوا برأن % 29.1ال توفر فرص عمل ألعضائها والمجتمع المحلي المحيط بهرا، بينمرا 
مررن الجمعيررات المبحوثررة % 47.9هنرراك فرررص عمررل توفرهررا الجمعيررات المدروسررة بظررروف جيرردة، وأن 

وهررذه النتررائج توضررح مرردى ضررعف الجمعيررات . اك فرررص عمررل ولكررن ظررروف العمررل سرريئةأكرردوا برران هنرر
 .يوضح ذلك( 20.9)والجدول . المبحوثة  في توفير فرص عمل مناسبة ألعضائها بظروف مناسبة

 
 توزيع الجمعيات حسب طبيعة فرص عمل توفرها الجمعية ألعضائها: 20.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 25.6 10 جيد

 10.3 4 ضعيف

 64.1 25 معدوم

 411 39 المجموع

 
 :طبيعة التبرعات التي تقدمها الجمعية للمجتمع المحلي .1.2.1

 
أحررد مبرراديء التعرراون الهامررة هرررو قيررام الجمعيررات التعاونيررة بخدمررة المجتمرررع المحلرري المحرريط بهررا عرررن 

حيط بالجمعية،  وهذا المبدأ يساهم فري تشرجيع طريق تقديم تبرعات ومنح تخدم المجتمع المحلي الذي ي
 %25.0المجتمع المحلي المحيط في الجمعية على بناء عالقة طيبة معها، وقد بينت نتائج الدراسة أن 

قليلررة  مررن الجمعيررات المبحوثررة اكرردت بررأن التبرعررات الترري تقرردمها الجمعيررة للمجتمررع المحلرري المحرريط بهررا
من الجمعيات المبحوثة اكدوا بأن التبرعات المقدمرة للمجتمرع % 0.0وليست بالمستوى المطلوب، بينما 

مرن هنرا تبرين ان الغالبيرة العظمرى مرن . من الجمعيات اكردوا  بانهرا جيردة% 2.1المحلي متوسطة، وأن 
الجمعيرررات التعاونيرررة ال تقررروم بتقرررديم تبرعرررات للمجتمرررع المحلررري المحررريط بهرررا، وهرررذا سرررببه امرررا عررردم قررردرة 

اربرراح تسرراعدها علررى المسرراهمة فرري تطرروير المجتمررات المحليررة المحيطررة بهررا أن  الجمعيررة علررى تحقيررق
والجردول . عردم وعري ادارة الجمعيرة بأهميرة المسرؤولية األجتماعيرة الملقراة علرى عراتق الجمعيرة التعاونيرة

 .يوضح ذلك( 22.9)



 80 

 توزيع الجمعيات حسب طبيعة التبرعات التي تقدمها الجمعية: 22.9جدول 
 

 التوزيع النسبي دد الجمعياتع الخيارات

 2.6 1 جيد

 7.7 3 متوسط

 89.7 35 ضعيف

 411 39 المجموع

 
 :طبيعة مفهوم العمل الطوعي .41.2.1

 
من عوامل نجاح الجمعيات التعاونية العمل على ترسيخ مفهوم العمل الطوعي بين األعضاء المنتسبين 

ا علرى تحقيرق األهرداف التري وجردت مرن أجلهرا، للجمعية، وهذا يساهم في سرعة تطوير الجمعية وقدرته
مرن الجمعيرات المبحوثرة  اكردت بران مفهروم العمرل الطروعي لردى  %15.2وقد بينرت نترائج الدراسرة برأن 

من الجمعيات المبحوثة اكدوا بأن هناك فهم متوسط للعمل الطوعي، % 27.9األعضاء ضعيف، بينما 
مرررن . للعمررل الطررروعي فررري الجمعيرررات المدروسرررة مررن الجمعيرررات اكررردوا أن هنررراك فهرررم جيرررد% 47.9وأن 

النتائج تبين ان هناك حاجة للعمل على ترسيخ مفهوم العمل الطوعي بين األعضاء المنتسبين لعضوية 
 (25.9جدول ) الجمعيات التعاونية من خالل ورشات العمل والتدريب لألعضاء

 
 توزيع الجمعيات حسب طبيعة مفهوم العمل الطوعي: 25.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات خياراتال

 10.3 4 جيد

 20.5 8 متوسط

 69.2 27 ضعيف

 411 39 المجموع

 
 :المحور الثقافي 4.1

 
 :المستوى التعليمي .4.4.1

 
 من األهمية بمكان ان يكون هناك طاقم في الجمعية يتمتع بمستوى من الثقافه والتعليم، خاصة بين 
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موظفيها، وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي ألعضراء الهيئرات األداريرة  اعضاء لجنة ادارة الجمعية وطاقم
عضررو،   205للجمعيررات المبحوثررة ، فقررد بلررغ عرردد اعضرراء الهيئررات االداريررة فرري الجمعيررات المدروسررة 

مررنهم % 90.4، و (427أي )مررن اجمررالي االعضرراء حاصررلين علررى درجررة البكررالوريس % 19.7مررنهم 
، والبررراقي لرررم يحصرررلو علرررى شرررهادة الثانويرررة العامرررة (التررروجيهي)لعامرررة حاصرررلين علرررى شرررهادة الثانويرررة ا

وهذا مؤشر جيد يوضح ان هناك نسربة عاليرة مرن اعضراء %. 45.5ويمثلوا  471وعددهم ( التوجيهي)
الهيئرررات األداريرررة لرررديهم مسرررتوى تعليمررري جيرررد وبالترررالي يمكرررن اسرررتغالل هرررذا كنقطرررة قررروة لتطررروير اداء 

 .يوضح ذلك( 97.9)والجدول . روسةالجمعيات التعاونية المد
 

 توزيع اعضاء الهيئة االدارية حسب المستوى التعليمي: 97.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات المستوى التعليمي

 43.0 120 بكالوريوس

 37.1 104 توجيهي

 19.9 56 أقل من توجيهي

 411 205 المجموع

 
 :وجود خطة سنوية للتطوير .2.4.1

 
في اي منشأه لره اهميرة كبيررة فري نجاحهرا وتحقيرق األهرداف التري وجردت مرن أجلهرا، لرذا فمرن   التخطيط

األهميرررة بمكررران قيرررام لجررران ادارة الجمعيرررات التعاونيرررة بوضرررع خطرررة سرررنوية لتطررروير تعاونيررراتهم وبشررركل 
ألهرداف، مستمر، فعدم قيام الهيئات األدارية بالتخيط ألعمال تعاونياتهم يعني الفشل في الوصول الى ا

من الجمعيات المبحوثة  ال يوجد لديها خطرة سرنوية للتطروير، وأن  %01.5وقد بينت نتائج الدراسة أن 
وهرررذا مؤشررررر يوضرررح مررردى ضررررعف التخطررريط فرررري . منهرررا يوجرررد لررررديها خطرررة سرررنوية للتطرررروير% 29.4

ي وجردت الجمعيات التعاونية، االمر الذي ينعكس سلبا على ادائهرا وصرعوبة وصرولها الرى األهرداف التر
 .يوضح ذلك( 94.9)والجدول . من أجلها

 
 توزيع الجمعيات حسب وجود خطة سنوية للتطوير: 94.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 23.1 9 نعم

 76.9 30 ال

 411 39 المجموع



 82 

 :لبناء القدراتوجود خطة  .4.4.1
 

عمل على رفع كفاءة الموارد البشرية الموجودة فري من أهم واجبات لجان ادارة الجمعيات التعاونية هو ال
الجمعيررة مررن خررالل عمررل خطررط  بنرراء قرردرات للتطرروير اداء هررذه المرروارد البشرررية، وتشررير نتررائج الدراسررة 

منهررا يوجررد % 2.1مررن الجمعيررات المبحوثررة  ال يوجررد لررديها خطررة لبنرراء القرردرات، وأن  %50.1الررى ان 
وهررذا يوضررح مرردى قلررة اهتمررام التعاونيررات المدروسررة بتطرروير . شررريةلررديها خطررة لبنرراء قرردرات المرروارد الب

الموارد البشرية داخلها األمر الذي يؤثر سلبا على ادائهرا وتطورهرا، ويضرعف قردرتها فري الوصرول علرى 
 .يوضح ذلك( 9229)والجدول . التميز والنجاح

 
 توزيع الجمعيات حسب وجود خطة لبناء القدرات: 92.9جدول 

 
 التوزيع النسبي د الجمعياتعد الخيارات

 2.6 1 نعم

 97.4 38 ال

 411 39 المجموع

 
 :نظام تطوير كفاءاتوجود  .1.4.1

 
ان اهررم عنصررر مررن عناصررر تطرروير ايررة مؤسسررة هررو وجررود طرراقم مؤهررل لقيررادة هررذه المؤسسرره، وهررذا ال 

لكفاءات العاملة فري مكتوب ومصادق عليه من الهيئة األدارية لتطوير ا يتأتي اال في حالة وجود  نظام
من الجمعيات المدروسة  ال يوجد لديها نظرام  %50.1الجمعيات التعاونية، وقد بينت نتائج الدراسة أن 

منهررا يوجرد لررديها نظرام، علمررا بران جميررع الجمعيرات ال يوجررد لرديها ميزانيررة % 2.1تطروير كفراءات، وأن 
لجمعيرررات المدروسرررة للمتميرررزين مرررن وهرررذا مؤشرررر الرررى عررردم وجرررود حررروافز تقررردمها ا. لتطررروير الكفررراءات

 .يوضح ذلك( 99.9)والجدول . طواقمها لتشجيعهم على التميز واالبداع 
 

 توزيع الجمعيات حسب وجود نظام تطوير كفاءات: 99.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 2.6 1 نعم

 97.4 38 ال

 411 39 المجموع
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 :ألجهزة في الجمعيةوجود خطة سنوية لتطوير ا .1.4.1
 

مررن أهرررم صرررفات األدارة الناجحرررة العمررل علرررى تطررروير األجهرررزة والمعرردات فررري الجمعيرررة التعاونيرررة، وهرررذا 
يسرراعد الجمعيررة التعاونيررة علررى التميررز واللحرراق بكافررة التغيرررات الترري تجررري فرري قطرراع التعاونيررات سررواء 

مررن الجمعيررات المدروسررة ال  %05.9 علررى المسررتوى المحلرري أو العررالمي، وقررد بينررت نتررائج الدراسررة أن
 .يوضح ذلك( 91.9)والجدول .  يوجد لديها خطة% 27.9يوجد لديها خطة لتطوير األجهزة، وأن 

 
 توزيع الجمعيات حسب وجود خطة لتطوير األجهزة: 91.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 20.5 8 نعم

 79.5 31 ال

 411 39 المجموع

 
 :تقييم سنوي للطاقموجود  .0.4.1

 
أحرد مهررام الجهرراز التنفيرذي فرري الجمعيررات التعاونيرة العمررل علررى اجرراء تقيرريم سررنوي للطرواقم العاملررة فرري 
هذه الجمعيات، وهذا يساعد على معرفرة مسرتوى اداء طرواقم الجمعيرات ويسراعد فري التعررف علرى نقراط 

 .على تذليلهاالقوه لديهم وتعزيزها وكذلك نقاط الضعف لديها والعمل 
 

من الجمعيات المدروسة ال يوجد لديهم نظام  تقييم سنوي للطاقم،  %52.9وقد بينت نتائج الدراسة بأن 
وهذا يشير الى ان غالبية الجمعيرات المبحوثرة ال تقروم . منها يوجد لديها تقييم سنوي للطاقم% 0.0وأن 

 .يوضح ذلك( 99.9)والجدول . هابتطبيق النظام االداري المتعلق بتقييم الموارد البشرية في
 

 توزيع الجمعيات حسب وجود تقييم سنوي للطاقم: 99.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 7.7 3 نعم

 92.3 36 ال

 411 39 المجموع
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 :برامج توعية لألعضاءوجود  .1.4.1
 

ل المسرتمر علرى تقرديم بررامج توعيرة أحد النشاطات التي يجب ان تقوم بها الجمعيات التعاونية هو العمر
ألعضرائها والمجتمررع المحلرري المحرريط بهرا مررن خررالل اصرردار نشرررات توعيرة وورشررات عمررل حررول اهميررة 
التعاون والجمعيات التعاونية، وهذا النشاط يساعد على رفع مستوى وعري األعضراء فري مفهروم التعراون 

مررن الجمعيررات المبحوثررة  ال يوجررد  %52.9 ويعررزز ارتبرراطهم بجمعيرراتهم، وقررد بينررت نتررائج الدراسررة أن
منهررررا يوجررررد لررررديها برررررامج التوعيررررة % 0.0لررررديها برررررامج لتوعيررررة لألعضرررراء حررررول مفهرررروم التعرررراون،  وأن 

وهذا يبين مدى ضعف التعاونيات المدروسة في ايجاد وسائل لتوعية اعضرائها حرول أهميرة . لألعضاء
 .لكيوضح ذ( 91.9)والجدول . التعاون والعمل التعاوني

 
 توزيع الجمعيات حسب وجود برامج التوعية لألعضاء: 91.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 7.7 3 نعم

 92.3 36 ال

 411 39 المجموع

 
 :مشاركة للجمعيات في مؤتمرات محلية ودوليةوجود  .1.4.1

 
لتعرراوني بعقررد مررؤتمرات وورشررات تقرروم األدارة العامررة للتعرراون وبعررض المؤسسررات العاملررة فرري القطرراع ا

عمل تتعلق بالتعاون والجمعيات التعاونية، وهذه المؤتمرات لهرا أهميرة كبيررة فري توعيرة منتسربي الحركرة 
التعاونية  وتعريفهم بالمستوى الذي وصل اليه قطراع التعراون الفلسرطيني مقارنرة مرع مرا وصرل اليره هرذا 

األمرررور الهامرررة التررري تخصرررهم وتسررراعدهم فررري تطررروير القطررراع عاليمرررا، كمرررا وتعررررفهم  علرررى الكثيرررر مرررن 
 .أوضاعهم

 
من الجمعيات المبحوثرة تقروم بالمشراركة فري المرؤتمرات التري  %22.4وقد اشارت نتائج الدراسة الى ان 
وهرررذا مؤشرررر جيرررد يبرررين مررردى . منهرررا ال يوجرررد لررديها مشررراركة% 40.5تخررص الحركرررة التعاونيرررة ، بينمرررا 

( 90.9)والجدول . المشاركة في المؤتمرات التي تخص القطاع التعاوني اهتمام الجمعيات المبحوثة في
 .يوضح ذلك
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 توزيع الجمعيات حسب وجود مشاركة في مؤتمرات: 90.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 82.1 32 نعم

 17.9 7 ال

 411 39 المجموع

 
 :المحور المؤسساتي 2.2

 
 :فلسطيني ونظام إداري ومالييوجد نظام تعاوني وجود  .4.1.1

 
فرري  4591ال زالررت الجمعيررات التعاونيررة فرري فلسررطين تطبررق نظررام التعرراون األردنرري الررذي صرردر عررام  

فري قطراع غرزة ، ومنرذ ذلرك التراريخ لرم  4599الضفة الغربية ونظام التعاون المصرري الرذي صردر عرام 
م السلطة تم عمل مسودة للنظام التعاوني يتم اجراء أية تعديالت تذكر على هاذين النظامين،  وبعد قدو 

امررررا فيمررررا يتعلررررق بوجررررود انظمررررة اداريررررة وماليررررة فرررري  .الفلسررررطيني لررررم يررررتم المصررررادقة عليهررررا لغايررررة اآلن
الجمعيرات، فرران غالبيرة الجمعيررات ال يوجرد لهررا انظمرة اداريررة وماليرة، وان وجرردت ال يرتم تطبيقهررا، وبعررد 

عراون فلسرطيني، اكردت كافرة الجمعيرات المبحوثرة عرن عردم سؤال الجمعيات المبحوثة عن وجرود نظرام ت
أمرا فيمرا يتعلرق بوجرود انظمرة   .وجود نظرام تعراوني فلسرطيني، برالرغم مرن الحاجرة الماسرة لهرذا النظرام 

من الجمعيات المبحوثة يوجرد  %92.2مالية وادارية في الجمعيات المبحوثة فقد بينت نتائج الدراسة أن 
ويظهرر مرن النترائج . منهرا ال يوجرد لرديها نظرام إداري ومرالي%  14.9، بينمرا  لديها نظام إداري ومرالي

ان نسبة كبيرة من الجمعيات التعاونية ال يوجد لديها نظام اداري ومالي مكتوب ومصادق عليه من قبل 
والجدول . الهيئة العامة، وهذا يوضح سبب الضعف األداري التي تعاني منه غالبية الجمعيات التعاونية

 .يوضح ذلك(  92.9)
 

 توزيع الجمعيات حسب وجود نظام إداري ومالي: 92.9جدول 
 

 التوزيع النسبي الجمعياتعدد  الخيارات

 38.5 15 نعم

 61.5 24 ال

 411 39 المجموع
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 :تطوير االنظمة المالية واالدارية في الجمعيات .2.1.1
 

ت التعاونيررة عمليررة مسررتمرة مررع مرررور الوقررت، عمليررة التغييررر فرري النررواحي الماليررة واالداريررة فرري الجمعيررا
وبمررا ان معظررم الجمعيررات المبحوثررة لرريس لررديها انظمررة اداريررة وماليررة، وان وجرردت ال يررتم اسررتخدامها اال 

 .في بعض االحيان وال يتم االلتزام  بها من الناحية العملية
 

التعاونيرررة بعمرررل تطررروير  وقرررد بينرررت نترررائج الدراسرررة بعرررد سرررؤال الجمعيرررات المبحوثرررة عرررن قيرررام الجمعيرررات
مرن الجمعيرات  المبحوثرة تقروم تطروير األنظمرة الماليرة %  40.5ألنظمتها المالية واالدارية ، تبرين أن  

يوضرح ( 95.9)والجردول . منها ال تقوم بتطوير انظمتها المالية واالداريرة%  22.4واالدارية فيها، وأن 
 .ذلك
 

 انظمه مالية واداريةتوزيع الجمعيات حسب وجود تطور : 95.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 17.9 7 نعم

 82.1 32 ال

 411 39 المجموع

 

 :آلية اختيار االدارة .4.1.1
 

عملية اختيار مجلس ادارة الجمعيات التعاونية تتم في العادة من خالل اجراء اجتماع للهيئرة العامرة فري 
علرررى جرردول األعمررال اجرررراء انتخابررات ألختيررار مجلرررس ادارة  الجمعيررة كررل سررنتين، بحيرررث يكررون مرردرج

جديررد، وغالبررا مررا  يررتم اختيررار مجلررس األدارة بطريقررة ديمقراطيررة بنرراء علررى عرردد األصرروات الترري يحصررل 
اكردت نترائج الدارسرة التري اجريرت علرى الجمعيرات عليها المرشرح لمجلرس االدارة، وحرول هرذا الموضروع 

يررات الترري تمررت مقابلتهررا بأنرره  يررتم اختيررار مجلررس ادارتهررا مررن خررالل مررن الجمع% 52.9المبحوثررة بررأن 
 .االنتخاب

 
مرن الجمعيرات المبحوثرة يرتم اختيرارهم مرن خرالل التزكيرة، وأن % ..9أن في المقابل تبين من النترائج و 

مررع العلررم ان الباحررث لررم يالحررظ ذلررك، حيررث تبررين مررن . منهررا تررم اختيررارهم  مررن خررالل العائليررة% 2.1
الحظة وخبرة الباحث ان معظم مجالس ادراة الجمعيات المبحوثة قد مضى عليها وقرت طويرل خالل الم

 .يوضح ذلك( 17.9)والجدول . دون اية تغيرات تذكر في تركبية مجلس األدارة
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 توزيع الجمعيات حسب آلية اختيار االدارة: 17.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات آلية اختيار االدارة

 92.3 36 انتخاب

 5.1 2 تزكية

 2.6 1 عائلية

 411 41 المجموع

 
 :شفافية في اختيار مجلس األدارةوجود  .1.1.1

 
من اركان نجاح اية عملية انتخاب في اية مؤسسة هو ان يسود مبدأ الشفافية في كافة اجراءات عمليرة 

مررن الجمعيررات المبحوثررة يوجررد بهررا  %..21األقتررراع، وحررول هررذا الموضرروع بينررت نتررائج الدراسررة  أن  
منهرا  ال يوجرد بهرا شرفافية فري اختيرار مجلرس % 47.9شفافية في عمليرة اختيرار مجلرس اداراتهرا، وأن  

 . األدارة
 .يوضح ذلك( 14.9)والجدول 

 
 توزيع الجمعيات حسب وجود شفافية: 14.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 84.6 33 نعم

 10.3 4 ال

 5.1 2 نوعا ما

 411 39 المجموع

 
 :عمر مجلس االدارة .1.1.1

 
يرررتم تغييرررر مجلرررس األدارة بنررراء علرررى مرررا هرررو مقرررر فررري النظرررام الرررداخلي للجمعيرررة، والسرررائد فررري غالبيرررة 
الجمعيرررات التعاونيرررة ان يرررتم اجرررراء انتخابرررات ألختيرررار مجلرررس ادارة الجمعيرررة كرررل سرررنتين،  وحرررول هرررذا 

مررن الجمعيررات المبحوثررة كرران عمررر مجلررس األدارة فيهررا أقررل % 0.0تررائج الدراسررة أن الموضرروع  بينررت ن
مرررن الجمعيرررات المبحوثرررة عمرررر مجلرررس االدارة الخررراص بهرررا مرررن سرررنة الرررى سرررنة  %14مرررن سرررنة، وأن 
كرران عمررر المجلررس فيهررا % 27.9سررنتين، وأن  منهررا كرران عمررر مجلررس األدارة% 97.2ونصررف،  وأن 



 88 

ان عمررر مجلررس األدارة لرريس مؤشرررا علررى تغييررر مجلررس األدارة باسررتمرار، مررع العلررم . اكثررر مررن سررنتين 
فكما ذكر سابقا في نتائج التحليل ان هناك صعوبة في تغيير مجرالس األدارة فري العديرد مرن الجمعيرات 

 .يوضح ذلك( 12.9)والجدول   .ألسباب متعددة 

 
 (الشهر)توزيع الجمعيات حسب عمر مجلس االدارة : 12.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات ياراتالخ

 7.7 3 أقل من سنة

 41.0 16 من سنة الى سنة ونصف

 30.8 12 سنتين

 20.5 8 أكثر من سنتين

 411 39 المجموع

 
 :ور االدارة العامة للتعاون في متابعة شؤون التعاونياتد. 0.1.1

 
معيرات التعاونيرة مرن حيرث متابعهرا لكافرة هذا الموضوع يرتبط بالتواصل بين األدارة العامة للتعاون والج

شررؤون الجمعيررات سررواء األداريررة والماليررة والنشرراطات المختفلررة الترري تقرروم بهررا الجمعيررات، وعليررة بينررت 
مررن الجمعيررات  المبحوثرة ترررى ان دور االدارة العامررة للتعرراون ضررعيف فرري  %22.4نترائج الدراسررة أن  

ملية مراقية الجمعيات التعاونية ومساعدتها في تصويب متابعة أمور الجمعيات وان هناك تقصير في ع
 .أوضاعها

 

من الجمعيات المبحوثة تررى برأن دور األدارة العامرة للتعراون جيرد % ..40أن كما بينت نتائج الدارسة 
 .يوضح ذلك( 19.9)والجدول .  ويساعدها في تلبية طموحاتها وتحقيق أهدافها

 
 االدارة العامة للتعاونتوزيع الجمعيات حسب دور : 19.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 17.9 7 جيد

 82.1 32 ضعيف

 411 39 المجموع
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 :استراتيجيةوجود  .1.1.1
 
مررررن األسررررئلة الهامررررة الترررري طرحررررت ضررررمن المقررررابالت، وجررررود اسررررتراتيجية لرررردى الجمعيررررات المبحوثررررة،  

 %99.9لمدى البعيد، وقد بينت نتائج الدارسة أن واالستراتيجية تعني وضع خطة لتحقيق هدف على ا
منهررا ال يوجررد % 11.0مررن الجمعيررات المبحوثررة يوجررد لررديها اسررتراتيجية مكتوبررة ومصررادق عليهررا، بينمررا 

 . لديها استراتيجية
 

مؤشررر سررلبي للغايررة حيررث برردون وجررود اسررتراتيجية تكررون أعمررال الجمعيررة عشرروائية وال تكررون  مررا سرربق
 .يوضح ذلك( 11.9)والجدول .  يسعى الجميع للوصول اليهموجهة لتحقيق هدف 

 
 توزيع الجمعيات حسب وجود استراتيجية: 11.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 33.3 13 نعم

 66.7 26 ال

 411 39 المجموع

 
 :العالقة مع الجمعيات األخرى .1.1.1

 
التعاونيرررات، وهرررذا يقتضررري وجرررود عالقرررات اقتصرررادية احرررد مبررراديء التعررراون السررربعة هرررو التعررراون برررين 

واجتماعية وثقافيرة برين الجمعيرات  التعاونيرة وخاصرة التري تتشرابه انواعهرا وأهردافها، ومرن األمثلرة علرى 
والتسرويق المشرترك واقامرة مشراريع    هذه العالقات التبادل في الخبرات األداريرة والماليرة وتسرويق السرلع

 .اقتصادية مشتركة وغيرها
 

مررن الجمعيررات المبحوثرررة ال تربطهررا أيررة عالقررات مررع الجمعيرررات  %14وقررد بينررت نتررائج الدراسررة أن  
مرررن % 49.1منهرررا لرررديها عالقرررة مرررع الجمعيرررات اخررررى ولكنهرررا ضرررعيفة، وأن  % 92.9األخررررى ، وأن 

ات منها عالقتها مع الجمعي% 9.4الجمعيات المبحوثة لديها عالقات جيدة مع الجمعيات األخرى، وأن 
 . األخرى متوسطة

 
وفررري المحصرررلة بينرررت نترررائج الدراسرررة ان عالقرررة الجمعيرررات التعاونيرررة مرررع بعضرررها الررربعض تكررراد تكرررون 

 .يوضح ذلك( 19.9)والجدول . معدومة
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 توزيع الجمعيات حسب العالقة مع الجمعيات: 19.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 15.4 6 جيد

 5.1 2 متوسط

 38.5 15 ضعيف

 41.0 16 معدوم

 411 39 المجموع

 
 :عدد جلسات مجلس االدارة السنوية .1.1.1

 
يرررتم عقرررد جلسرررات سرررنوية ألعضررراء مجلرررس ادارة الجمعيرررات التعاونيرررة  بهررردف متابعرررة أمرررور الجمعيرررات 
والتخطرريط ألعمالهررا، وفرري الغالررب يررتم عقررد جلسررة ادارة فرري الجمعيررة مرررة كررل شررهر، وفيمررا يتعلررق بعرردد 

مررن  % 14جلسررات السررنوية الترري تعقرردها لجرران األدارة فرري الجمعيررات المدروسررة، بينررت الدراسررة أن ال
منهررا عرردد % 97.2جلسررة ، وأن  49الررى  44الجمعيررات المبحوثررة تررراوح عرردد جلسرراتها فرري السررنة مررن 

من الجمعيات المدروسة ترراوح عردد الجلسرات % 22.2جلسة ، وأن  47الى   1جلساتها في السنة من 
وهرذه النسرب مقبولرة وتوضرح الترزام لجران ادارة الجمعيرات المبحوثرة . جلسة 9الى   4لسنوية فيها  من ا

 .يوضح ذلك( 11.9)والجدول . بنظام عقد جلسات دورية لالدارة
 

 توزيع الجمعيات حسب عدد الجلسات في السنة: 11.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 22.2 44 جلسات 9الى   4من 

 30.8 12 جلسات 47الى   1من 

 41.0 16 جلسات 49الى   44من 

 411 39 المجموع

 
 :نسبة حضور الجلسات من قبل أعضاء لجنة األدارة .41.1.1

 
هرذا المؤشرر يوضرح مرردى الترزام اعضراء لجنررة ادارة الجمعيرات المبحوثرة فرري حضرور الجلسرات الشررهرية 

نسبة حضور أعضاء من الجمعيات المبحوثة كانت   %14.1راسة  بينت نتائج الدلمجلس األدارة، وقد 
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من الجمعيات المبحوثة كانت نسبة األعضاء % 0.0من األعضاء، وأن % 27لجنة ادارتها أكثر من  
مررررن الجمعيررررات كرررران نسرررربة مشرررراركة % 42.2، وأن %05-%07المشرررراركين فرررري الجلسررررات فيهررررا مررررن 

مرن الجمعيرات كانرت نسربة حضرور اعضراء % 40.5 ، وأن%15-%17اعضاء لجنة األدارة فيها من 
وهذا يوضح مواظبة غالبية أعضراء لجران ادارة %. 95-%97مجلس ادارتها لجلسات لجنة االدارة من 

 .يوضح ذلك( 10.9)والجدول . الجمعيات المدروسة على حضور جلسات لجنة االدارة الشهرية
 

 توزيع الجمعيات حسب نسبة حضور الجلسات: 10.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 17.9 7 %95الى %  97من 

 12.8 5 %15الى % 17من 

 7.7 3 %05الى %  07من 

 61.6 24 فاكثر% 27

 411 41 المجموع

 
 :إعداد ميزانية سنوية .44.1.1

 
يررة كررل سررنة ماليررة بهرردف معرررف الوضررع المررالي تقرروم كافررة الجمعيررات التعاونيررة باعررداد ميزانيررة فرري نها

للجمعية، وفيما يتعلق باعداد ميزانيات سنوية لنتائج اعمال الجمعيات المبحوثة، بينت نتائج الدراسة ان 
ال يقومروا باعرداد ميزانيررة % 9.4وأن . مرن الجمعيرات يقومروا باعرداد ميزانيرة سرنوية لجمعيراتهم 51.5%
اهتمررام الجمعيررات التعاونيررة المدروسررة فرري معرفررة نتررائج أعمررالهم وهررذا مؤشررر جيررد علررى مرردى . سررنوية
 .يوضح ذلك( 12.9)والجدول . السنوية

 
 توزيع الجمعيات حسب إعداد ميزانية سنوية: 12.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 94.9 37 نعم

 9.4 2 ال

 411 39 المجموع
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 :نظام حوافزوجود  .42.1.1
 

ر الهامررة الترري يجررب علررى ادارة الجمعيررات التعاونيررة اخررذها بعررين األعتبررار، هررو تقررديم حرروافز مررن األمررو 
للعررراملين فيهرررا، وهرررذا ال يرررتم اال فررري حالرررة وجرررود نظرررام حررروافز للعررراملين فررري الجمعيرررات علرررى اخرررتالف 

صارى انواعها، وهذا األمر يساعد على تشجع العاملين وتنمية روح األبداع لديهم ويشجعهم على بذل ق
 .جهدهم لتطوير تعاونياتهم

 
مررن الجمعيررات المبحوثررة  ال يوجررد لررديهم نظررام جرروافز للعرراملين  %51.5وقررد بينررت نتررائج الدراسررة أن  

وهرررذه النتيجرررة تبرررين قلرررة اهتمرررام ادارات الجمعيرررات . منهرررا يوجرررد لرررديهم نظرررام الحررروافز% 9.4فيهرررا، وأن 
ذي يعطري نترائج سرلبية عرن نترائج اعمرال الجمعيرات المدروسة بتحفيز العاملين في جمعيراتهم، االمرر الر

 .يوضح ذلك( 15.9)والجدول . المدروسة
 

 توزيع الجمعيات حسب وجود نظام الحوافز: 15.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 9.4 2 نعم

 94.9 37 ال

 411 39 المجموع

 
 :وجود نظام التدريب .44.1.1

 
اري فرري الجمعيررات التعاونيررة والررذي يشرركل عررامال هامررا مررن عوامررل بنرراء قرردرات احررد اركرران النظررام األد

العرراملين فرري الجمعيررات التعاونيررة هررو وجررود نظررام لبنرراء قرردرات هررؤالء العرراملين، وهررذا يسرراعد الجمعيررات 
التعاونيرررة علرررى التطرررور المسرررتمر وتحقيرررق غايرررات انشررراء هرررذه الجمعيرررات، وقرررد بينرررت نترررائج الدراسرررة ان 

% 9.4الجمعيات المبحوثة اليوجد لرديهم نظرام تردريب للمروارد البشررية فري الجمعيرة، وأن   من 51.5%
 . منها يوجد لديهم نظام التدريب

 
االمر الذي يرؤدي . وهذه النتيجة تبين قلة اهتمام الجميعات المدروسة بتنمية قدرات الموارد البشرية فيها

والجررردول . رات المسرررتمرة فررري الحركرررة التعاونيرررة الرررى ضرررعف اداء هرررذه التعاونيرررات وعررردم مواكبرررة التغيررر
 .يوضح ذلك( 97.9)



 93 

 توزيع الجمعيات حسب وجود نظام التدريب: 97.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 9.4 2 نعم

 51.5 90 ال

 411 39 المجموع

 
 :تحديد االحتياجات التدريبية  .41.1.1

 
ة للمروارد البشررية فري الجمعيرات التعاونيرة عمليرة هامرة مرن حيرث انهرا عملية تحديد األحتياجات التدريبير

تسرررراعد فرررري معرفررررة األحتياجررررات التدريبيررررة الفعليررررة الالزمررررة لرفررررع قرررردرات وخبرررررات العرررراملين فرررري هرررررذة 
مررررن الجمعيررررات المبحوثررررة ال تقرررروم بتحديررررد  %87.2التعاونيرررات، وقررررد بينررررت نتررررائج الدراسررررة الرررى أن  

االحتياجات التدريبية لمواردهرا  منها يتم تحديد% 12.8لموارد البشرية فيها ، وأن االحتياجات التدريبية ل
 . البشرية

 .يوضح ذلك( 94.9)والجدول 
 

 توزيع الجمعيات حسب تحديد االحتياجات التدريبية: 94.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 12.8 9 حسب الحاجة

 87.2 34 ال يتم تحديدها

 411 39 موعالمج

 
 :عمل تقييم سنوي ألعمال الجمعية  .41.1.1

 
التقريم السررنوي فري ايررة مؤسسررة عمليرة هامررة لمعرفرة الوضررع العررام لنترائج اعمررال المؤسسرة، وهررذا ينطبررق 
ايضا على الجمعيات التعاونية، فتساعد عملية التقييم في معرفة نقاط القوة لهذة الجمعيات والعمل على 

تعررررف علرررى نقررراط الضرررعف والعمرررل علرررى تالفيهرررا، كمرررا تسررراعد ايضرررا فررري تصرررويب تعزيزهرررا، وكرررذلك ال
أوضاع هذه التعاونيات وتعديل اية انحرافات تعرقل الوصول على أهدافها، وقد بينرت نترائج الدراسرة أن  

منهررا ال يوجررد لررديهم آليررة % 25.0مررن الجمعيررات المبحوثررة تقرروم بعمررل تقيرريم سررنوي لهررا، وأن  47.9%
 لذا تشير نتائج الدراسة وبشكل واضح ان هناك ضعف في . سنوي لجمعياتهلعمل تقييم 
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 .يوضح ذلك( 92.9)والجدول . اهتمام الجمعيات المدروسة في عمل تقييم سنوي لجمعياتهم
 

 توزيع الجمعيات حسب عمل تقييم سنوي للجمعية: 92.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 47.9 1 نعم

 89.7 35 ال

 411 39 المجموع

 
 :ظروف العمل .40.1.1

 
من األهمية بمكان أن تقوم ادارة الجمعيات التعاونية بتوفير ظروف عمل مناسبة للعاملين فيها، ويشمل 
ذلررك علررى ترروفير المكرران المناسررب لعمررل الطرراقم وكررذلك ترروفير األجهررزة والمعرردات والمرروارد الالزمررة لهررم 

ويسراعدهم فري التميرز واالبرداع وخدمرة مؤسسرتهم   المهام المطلوبة مرنهمللتسهيل عليهم في انجاز كافة 
وفيمررا يتعلرررق  بطريقررة فاعلررة، كمررا ويسرراعد علررى ترروفير الجهررد والوقررت وزيررادة األنتاجيررة فرري الجمعيررة، 

مررن الجمعيررات المبحوثررة كانررت ظررروف العمررل فيهررا % 19.1بظررروف العمررل، بينررت نتررائج الدراسررة أن  
مررن الجمعيررات % 22.2منهررا كانررت ظررروف العمررل فيهررا متوسررطه، وأن % 22.2 ، وأن (سرريئة)معدومررة

 .يوضح ذلك( 99.9)والجدول . المبحوثة كانت ظروف العمل فيها جيدة

 

 توزيع الجمعيات حسب ظروف العمل: 99.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 28.2 11 جيد

 28.2 11 متوسط

 43.6 17 معدوم

 411 39 المجموع

 
 :تواصل االدارة مع أعضاء الهيئة العامة .41.1.1

 
العالقة بين لجنة ادارة الجمعيات التعاونيرة والهيئرة العامرة فيهرا يجرب ان تتسرم بالمتانرة والتواصرل، وهرذا 

ء الجمعيرررات يسررهل عمررل لجنرررة األدارة ويسرراعدها فررري اتخرراذ قررررارات سررليمة تصرررب فرري مصرررلحة اعضررا
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من الجمعيات المبحوثة أن التواصل فيها بين لجنة  %42.2والعاملين فيها، وقد بينت نتائج الدراسة أن 
منهررررا كرررران التواصررررل مررررع الهيئررررة العامررررة ضررررعيف، وأن % 29.1األدارة والهيئررررة العامررررة معرررردوم، وأن  

منهرا كران التواصرل % ..19منها كان تواصل أعضاء األدارة مع  الهيئرة العامرة جيرد،  وأن %  40.5
 .يوضح ذلك( 91.9)والجدول  .مع أعضاء الهيئة العامة متوسط

 
 توزيع الجمعيات حسب تواصل مع أعضاء الهيئة العامة: 91.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 17.9 7 جيد

 43.0 40 متوسط

 25.6 10 ضعيف

 42.2 9 معدوم

 411 39 المجموع

 
 :طبيعة االجتماعات في الجمعيات .41.1.1

 
هنررراك اجتماعرررات دوريرررة تجرررري فررري الجمعيرررات التعاونيرررة، وهرررذه األجتماعرررات امرررا ان تكرررون رسرررمية أو 
طارئة، وتهدف هذه األجتماعات الى اطالع اعضاء الهيئة العامة على  مجريات ما يحدث من اعمال 

صود بطبيعة األجتماعات هو معرفة ما اذا كانت الجمعيات المبحوثة تنظم هذة داخل التعاونيات، والمق
مررن هرذه االجتماعررات % 11.0األجتماعرات وتعقرردها بشركل دوري أم ال،  وقررد بينرت نتررائج الدراسرة ان  

مرررن الجمعيررات المبحوثرررة تكرررون % 49.9الترري تجررررى داخررل الجمعيرررات المبحوثرررة تكررون منتظمرررة، وأن  
والجردول  (.عشروائية)مرن األجتماعرات غيرر منتظمرة % 42.7منتظمة نوعا مرا، وأن   األجتماعات فيها

 .يوضح ذلك( 99.9)
 

 توزيع الجمعيات حسب طبيعة االجتماعات: 99.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 66.7 26 منتظمة

 15.3 6 منتظمة نوعا ما

 18.0 7 غير منتظمة

 411 39 المجموع
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 :وجود هيكلية .41.1.1
 
احد مقومات النظام األداري هو وجود هيكلية ادارية مصادق عليها من قبل ادارة الجمعيات التعاونية،  

بحيث توضح هذه الهيكلية المناصب الرئيسية في الجمعيات التعاونية ومستويات االدارة فيها، وقد 
ع الجمعيات التي تمت مقابلتها يوجد لديها هيكلية تنظيمية مصادق وضحت نتائج الدراسة أن جمي

 .عليها من قبل ادارات هذة الجمعيات
 

 :متابعة االدارة العامة للتعاون  للجمعيات .21.1.1
 

مررن مهررام األدارة العامررة للتعرراون العمررل علررى متابعررة أحرروال الجمعيررات التعاونيررة والعمررل علررى توجيههررا 
واحي ، وهررذا يسرراعد علررى بنرراء حركررة تعاونيررة قويررة مبنيررة علررى اسررس سررليمة، وقررد ودعمهررا فرري كافررة النرر

مررن الجمعيررات المبحوثررة كانررت  متابعررة االدارة العامررة للتعرراون فيهررا  %42.2بينررت نتررائج الدراسررة أن  
مررن الجمعيررات المبحوثررة كانررت متابعررة االدارة العامررة للتعرراون فيهررا ضررعيفة، وأن  %  92.1قليلررة، وأن  

مررن الجمعيررات المبحوثررة % 2.1منهررا كانررت متابعررة االدارة العامررة للتعرراون فيهررا  جيرردة، وأن % 11.2
 .يوضح ذلك( 91.9)والجدول . كانت متابعة االدارة العامة للتعاون فيها  متوسطة

 
 توزيع الجمعيات حسب متابعة االدارة العامة للتعاون عليها :91.9جدول 

 
 لخياراتا عدد الجمعيات التوزيع النسبي

 جيد 18 46.2

 متوسط 1 2.1

 ضعيف 15 92.1

 قليل 9 42.2

 المجموع 41 411

 
 :وجود عضوية في اتحادات تعاونية .24.1.1

 
األتحرررادات التعاونيرررة هررري مؤسسرررات تضرررم فررري عضرررويتها الجمعيرررات التعاونيرررة مرررن نفرررس التخصرررص،  

معيات التعاونية وتساهم في تطروير التعاونيرات األعضراء وتعتبر االتحادات التعاونية مظلة حاضنة للج
مررن الجمعيررات  المبحوثررة منتسرربة الررى عضرروية اتحررادات  %14.4فيهررا، وقررد أكرردت نتررائج الدراسررة أن 

 منها ليست عضوا في اية اتحاد تعاوني، وهذا يوضح مدى ضعف % 92.5تعاونية ، وأن 
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 .يوضح ذلك( 90.9)والجدول . تعاوني الفلسطينيالبناء المؤسسي للجمعيات التعاونية  والنظام ال
 

 توزيع الجمعيات حسب وجود عضوية في اتحادات: 90.9جدول 
 

 الخيارات عدد الجمعيات التوزيع النسبي

 نعم 16 14.4

 ال 23 92.5

 المجموع 41 411

 
 :طبيعة عمل اللجان المنبثقه عن لجنة االدارة   .22.1.1

 
ركيبرة األداريرة للجمعيرات التعاونيرة علرى لجران منبثقرة عرن لجران األدارة يرتم انتخابهرا مرن قبررل تحتروي الت

لجان األدارة، وتعمرل هرذة اللجران علرى مسراعدة لجران األدارة فري تحمرل مسرؤوليات وفرق تخصرص هرذه 
الرقابررة اللجرران، ومررن األمثلررة علررى هررذه اللجرران، لجنررة المشررتريات ولجنررة الجرررد واللجنررة الماليررة ولجنررة 

مرررن الجمعيرررات المبحوثرررة تعمرررل اللجررران الفرعيرررة فيهرررا   %27.9وغيرهررا،  وقرررد بينرررت نترررائج الدراسرررة أن 
من الجمعيات المبحوثة ال تعمل اللجران الفرعيرة فيهرا بكفراءة، وهرذا مؤشرر قروي % 05.9بكفاءه ، وأن  

ي القيرررام بالمسرررؤوليات يبررين مررردى ضرررعف اداء اللجررران المنبثقرررة عرررن لجررران ادارة التعاونيرررات المبحوثرررة فررر
 .الملقاة على عاتقها

 .يوضح ذلك( 92.9)والجدول  
 

 توزيع الجمعيات حسب هل اللجان تعمل بكفاءه: 92.9جدول 
 

 التوزيع النسبي عدد الجمعيات الخيارات

 20.5 2 نعم

 79.9 31 ال

 411 41 المجموع

 
 :ئة العامة في األجتاعات السنوية للجمعياتنسبة مشاركة الهي .24.1.1

 
هناك اجتماع سنوي ألعضاء الهيئة العامة في الجمعيات يتم الدعوة اليه من اجل تعريف الهيئة العامة 
فرري كررل جمعيررة علررى نتررائج األعمررال السررنوية فرري الجمعيررة، بحيررث تعرررض فرري هررذا األجتمرراع الميزانيررة 
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عيررة وتقريررر لجنررة المراقبررة وأيررة امررور اخرررى تصررب فرري مصررلحة السررنوية والتقريررر السررنوي ألعمررال الجم
تكون نسبة حضور الهيئة العامة من الجمعيات المبحوثة  % 9.4الجمعية، وقد بينت نتائج الدراسة ان 

مررن الجمعيرات المبحوثررة تكرون نسرربة %  49.9وان % 97للفعاليرات السرنوية الترري تجرري فرري الجمعيرة  
مرن الجمعيرات المبحوثرة تكرون % 99.9مرن األعضراء، وأن %( 95-%97)مشاركة الهيئة العامة مرن 

%  99.9مررن األعضرراء، وأن %( 15-%17)نسرربة مشرراركة الهيئررة العامررة فرري األجماعررات فيهررا  مررن 
مرن األعضراء، وأن %( 05-%07)من الجمعيات المبحوثة تكون نسبة مشاركة الهيئة العامة فيها مرن 

مرررن % 27سررربة مشررراركة الهيئرررة العامرررة فيهرررا مرررن اكثرررر مرررن مرررن الجمعيرررات المبحوثرررة تكرررون ن% 42.2
 .يوضح ذلك( 95.9)والجدول . األعضاء

 
 توزيع الجمعيات حسب نسبة مشاركة الهيئة العامة: 95.9جدول 

 
 التوزيع النسبي عدد الحاالت الخيارات

 5.1 2 %97أقل من 

 15.5 6 %95الى % 97من 

 33.3 13 %15الى % 17من 

 33.3 13 %05الى % 07من 

 12.8 9 فاكثر% 27

 411 41 المجموع
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 الفصل السادس
_____________________________________________________ 

 االستنتاجات والتوصيات
 

ة ، وفيما يتناول هذا الفصل عرضا موجزا عن اهم االستنتاجات والتوصيات بناء على نتائج هذه الدراس
 : يلي ملخصا لهذه  االستنتاجات والتوصيات

 

 األستنتاجات 4.0
 

 :فيما يأتي اهم استنتاجات الدراسة
 

 :في الجانب االقتصادي للجمعيات التعاونية .4.4.0
 

  مشاريع البنية التحتية لدى الجمعيات التعاونية الزراعية، ووجود نسبة عالية من  هناك قلة في
ملك اي مشروع اقتصادي على المستوى الخاص او بالشراكة مع مؤسسات الجمعيات التي ال ت

أخرى، ووجود هذه النسبة العالية قد يفسر على ان نسبة من الجمعيات تبقى مشاريعها على 
كما ان العديد من  .الورق وال تنفذ، وان عدد من هذه الجمعيات في النهاية  تؤول الى التصفية

والمساعدات على اعضائها بدل من استثمار هذه المساعدات في الجمعيات تقوم بتوزيع المنح 
اضافة الى  ان العديد من  . مشاريع اقتصادية مدرة للدخل تساعد على استمرارية الجمعية 

الجمعيات ال تستخدم اسهم االعضاء في انشاء مشاريع بنية تحتيه تدر دخال ثابتا للجمعية 
 .كل رأس مالها مع مرور الزمنوتبقي هذه االسهم مجمدة في البنوك ويته

  ضعف رأس المال التشغيلي في الجمعيات التعاونية، والسبب يعود الى تدني قيمة السهم ورسم
 .االنتساب في الجمعية
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   ضعف الدور الذي تلعبه الجمعيات التعاونية الفلسطينية في ايجاد فرص عمل ألعضائها
المادية المتوفرة لدى هذه  الجمعيات  والمجتمع المحلي، والسبب يعود الى ضعف اإلمكانات

 .بسبب عدم وجود مشاريع اقتصادية توفر فرص عمل لالعضاء

  ان اعتماد الجمعيات على مصادر التمويل من  المؤسسات المانحة بدل من االعتماد على
ذاتها يؤدي الى خطورة عدم الديمومة للجمعية، حيث تتوقف الجمعية عن تقديم نشاطاتها 

ظة توقف التمويل الخارجي، وفي نهاية االمر تعاني هذه  الجمعية من مشاكل ألعضائها لح
 . مالية االمر الذي يؤدي في النهاية الى فشلها وعدم استمراريتها

  يؤدي عدم تحقيق الجمعية ألرباح في نهاية كل سنة مالية  وعدم توزيعها على اعضاء
اعلهم معها، حيث ينتابهم الشعور بأن فقدان ثقة األعضاء في الجمعية وعدم  تف الجمعية الى

انتسابهم الى عضوية الجمعية ال يعود عليهم بالفائدة وبالتالي يفكروا في االنسحاب من 
 .الجمعية، وهذا يؤدي الى ضعف الجمعية وعدم قدرتها على األستمرار

   ،سبب انتساب غالبية اعضاء الجمعيات المدروسة هو االستفادة االقتصادية في الغالب
بمعنى ان معظم الجمعيات تؤسس لالستفادة من المساعدات والمنح الخارجية وال تؤسس على 

وهذا احد اسباب فشل معظم التعاونيات في . اسس سليمة  نابعة عن حاجة حقيقية لالعضاء
 .الوصول الى اهدافها

 ع عن تعاني معظم الجمعيات التعاونية من عجز سنوي يتم تدويره باستمرار، وهذا العجز ناب
زيادة قيمة المصروفات وتدني قيمة االيرادات، والسبب الحقيقي وراء هذه الظاهرة يعود اال ان 
غالبية الجمعيات التعاونية الفلسطينية ال يوجد لديها مصادر دخل ثابتة، وتعتمد في معظم 
االحيان على المساعدات الخارجية، كما ان هناك استهالك لالصول الثابتة خاصة المعدات 

 .لتي في الغالب ال يتم استخدامها على االطالق وتشكل عبئا على الجمعيةا

  الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية ألعضائها ليست ضمن المستوى المطلوب، وفي
حيث ال تقدم معظم . العادة ترتبط هذه الخدمات بكمية المساعدات الخارجية المقدمة للجمعية

ها اال من خالل المساعدات والمنح من الممولين، وهذه نقطة التعاونيات اية خدمات ألعضائ
 .ضعف تؤثر على نوعية العضوية في الجمعيات التعاونية

  قيمة االسهم في معظم الجمعيات التعاونية ليست كافية للبدء في تأسيس مشروع اقتصادي
هو مدر للدخل على االعضاء، مع العلم ان اهم مصدر من مصادر التمويل في الجمعية 
 .اسهم االعضاء التي يجب ان يتم استثمارها في مشاريع اقتصادية تعود بالدخل على الجمعية

  هناك تدني في حجم التعاون االقتصادي بين الجمعيات التعاونية، وهذا يغيب مبدا مهم من
، لذا تعاني العديد من التعاونيات من صعوبة "التعاون بين التعاونيات" مباديء التعاون وهو 

 .تسويق منتجاتها وتحسين اوضاعها االقتصاديةفي 
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  احد اسباب مشاكل السيولة التي تعاني منها التعاونيات هو عدم وجود صناديق توفير
وطواريء لالعضاء، وهذا يشكل نقطة ضعف كبيرة، خاصة في حال حاجة االعضاء 

مساهمة انخفاض  في  ، كما ان هناك المنتسبون الى السيولة النقدية أوقات الطواريء
الجمعيات في تمويل مشاريع االعضاء ، في حين شكلت المنح  نسبة كبيرة من التمويل 
المتاح للجمعيات التعاونية ، ويعتبر ذلك ضعفا وتشوها في العمل التعاوني، الن اعتماد  
" الجمعيات التعاونية على المنح الخارجية فقط يكون مغايرا ألحد مباديء التعاون الهامه 

 ".  االقتصادية لالعضاء المشاركة

  هناك تدني واضح ألالتزامات االعضاء تجاه تعاونيتهم، خاصة في التعامل مع الجمعية
وتسديد التزاماتهم المالية سواء من ناحية االسهم المكتتبة أو من الديون المستحقة عليهم نتيجة 

تردي االوضاع لتعاملهم مع الجمعية،  وهذا يثقل كاهل الجمعية في الديون ويؤدي الى 
 . االقتصادية فيها

 

 :في الجانب االجتماعي للجمعيات التعا ونية  .2.4.0
 

  هناك تغييب واضح للنواحي واالبعاد االجتماعية في انتساب االعضاء الى عضوية الجمعيات
التعاونية، حيث يغلب الدافع االقتصادي على سبب انتساب االعضاء الى عضوية الجمعيات 

األجتماعي الذي ال يقل اهمية عن البعد االقتصادي، وهذا يؤثر على تقبل  مع اهمال البعد
 .المجتمع المحلي للجمعية، وبالتالي نسبة تعامله مع الجمعية

  هناك ضعف واضح في العالقة بين الجمعيات التعاونية والمجتمع المحلي، وهذا يؤثر سلبا
ها والمجتمع المحلي، ويؤثر على على فعالية الجمعية في تقديم الخدمات المختلفة ألعضائ

نسبة  انتساب األعضاء الجدد الى الجمعية، فأحد اهم اسباب نجاح ا لتعاونية هو ثقة 
 .المجتمع المحلي بالجمعية وادارتها

  الوعي التعاوني لدى العديد من أعضاء الجمعيات التعاونية دون المستوى المطلوب، حيث
ة مباديء التعاون والقيم التعاونية والنظام الداخلي يعاني العديد من االعضاء من عدم معرف

لجمعيتهم، وهذا يؤثر على قدرة مشاركة األعضاء في صناعة القرارات والتخطيط لتطوير 
 .تعاونيتهم، وبالتالي مدى قدرة الجمعية على تحقيق اهدافها التي وجدت من اجلها

 تعاونية، والسبب يعود الى لوحظ ان هناك تدني في نسبة عضوية النساء في الجمعيات ال 

سيادة العادات والتقاليد على ممارسات المجتمع المدني الفلسطيني، مما نتج عنه تاسيس 
 . على النساء ةجمعيات مقتصر 
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  هناك ضعف في مساهمة الجمعية في النشاطات االجتماعية داخل المجتمع المحلي والسبب
لدى غالبية التعاونيات، حيث ال يوجد  يعود الى قلة الوعي او ضعف االمكانات االقتصادية

اي نوع من الفائض من اجل استخدامه في تقديم المنح والمساعدات للمجتمع المحلي المحيط 
 ".خدمة المجتمع المحلي" بالجمعية، وهذا يعطل احد مباديء التعاون المهمه وهو 

  ضية، كما ان نسبة مشاركة الهيئات العامة في االجتماعات العاديه والطارئة ليست مر
التواصل بين ادارة الجمعية والهيئة العامة ضعيف ويقتصر على اللقاءات السنوية ألجراء 
انتخابات، وهذا يؤثر على مدى مشاركة الهيئة العامة في العملية الديمقراطية  وصناعة  

 .القرارت في الجمعية

 لمحيطة بها والسبب هناك تدني واضح في العالقة بين الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني ا
يعود الى  ضعف في النواحي االدارية ونقص في المهارات االدارية داخل الجمعيات 
التعاونية، حيث تعاني العديد من الجمعيات التعاونية من نقص في المهارات االدارية 
والمؤسسية، فاحد اهم اسباب نجاح الجمعيات التعاونية هو مدى قدرة الجمعية على بناء 

 .مع مؤسسات المجتمع المدني المحيطة بهاعالقات 

  ضعف مفهوم العمل التطوعي في الجمعيات التعاونية  سواء كان بين اعضاء الهيئة العامة او
افراد المجتمع المحلي المحيط بالجمعية، حيث يتركز العمل التطوعي على بعض اعضاء 

ة والمخاطر التي تهدد لجنة االدارة في الجمعيات، ويعتبر ذلك من جوانب الضعف الحقيقي
تطور الجمعيات خاصة حديثة التأسيس، النها في العادة تعتمد على المتطوعين في بدايتها، 

 . وكلما كان هناك روح عالية واستعداد للعمل التطوعي كان فرص نجاح هذه الجمعيات اكبر

 

 :في الجانب الثقافي للجمعيات التعاونية   .4.4.0
 

 ت االدارية في للجمعيات التعاونية مرضي، وهذا مؤشر لوجود موارد المستوى التعليمي للهيئا
بشرية يمكن ان تستفيد منها الجمعيات التعاونية بشكل خاص والحركة التعاونية بشكل عام، 
من خالل رفع كفاءة هذه الهيئات االدارية من خالل برامج التدريب، مع العلم ان هناك مشكلة 

ديثة التأسيس اال وهي عدم تفرغ افراد الهيئة االدارية لهذه تعاني منها التعاونيات خاصة ح
الجمعيات بسبب ارتباطهم بوظائف رسمية، حيث ال يقدموا الوقت الكافي ألدارة شؤون 

 .التعاونية

  غالبية الجمعيات التعاونية ال يوجد بها خطط وبرامج بناء قدرات للموارد البشرية فيها،  وهذا
حيث ان اهم عناصر نجاح اية .الموارد البشرية تجاه تعاونيتهمينعكس سلبا على اداء هذه 
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مؤسسة سواء كانت تعاونية أو خاصة هو استثمارها في الموادر البشرية  من خالل برامج 
 .التدريب وبناء القدرات التي تقدمها لطواقمها

 عف تعاني معظم الجمعيات التعاونية من عدم وجود خطة سنوية للتطوير، وهذا يعود الى ض
 .في الخبرات األدارية لدى ادارات هذه الجمعيات

  قضية التقييم الدوري للموارد البشرية في الجمعية مغيبة نوعا ما، وهذا يؤدي الى عدم وجود
 .نظام تحفيز للموظفين يشجعهم على االبداع والتميز في خدمة الجمعية 

 على نسبة الوعي التعاوني  برامج التوعية في الجمعيات التعاونية قليلة، وهذا ينعكس سلبا
 . ألعضاء هذه التعاونيات والمجتمع المحلي المحيط بها

  ،هناك مشاركة واسعة من قبل الجمعيات المبحوثة في الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بالتعاون
 .وهذا مؤشر على تواصل  ادارة هذه التعاونيات مع المؤسسات العاملة في هذا المجال

 

 :المؤسسي للجمعيات التعاونية في الجانب .1.4.0
 

  تعاني العديد من التعاونيات من عدم وجود نظام تعاوني فلسطيني يتناسب مع طموحات
الجمعيات التعاونية واعضاؤها ومتغيرات العصر، حيث ال زال يطبق القانون التعاوني االدرني 

على (  4599)على الجمعيات التعاونية في الضفة والقانون التعاوني المصري ( 4591)
 .الجمعيات التعاونية في قطاع غزة

  ان سبب تدني كفاءة الجمعيات التعاونية في خدمة اعضائها وتحسين مستواها االقتصادي
يعود الى ان العديد من الجمعيات التعاونية ال يوجد بها نظام مالي واداري، وان وجد هذا 

 .النظام فانه غير مطبق على ارض الواقع

 العملية الديمقراطية في الجمعيات التعاونية سليمة وتطبق بشكل جيد، اال ان  بينت الدراسة ان
الباحث الحظ غير ذلك حيث تحتفظ العديد من الجمعيات التعاونية بأعضاء الهيئة االدارية 

 .لعدة سنوات دون اجراء اية تعديالت تذكر

  ية الجمعية  ويظهر ضعف  تفاعل اعضاء الهيئة العامة مع جمعيتهم ، وهذا يؤثر على فعال
هذا الضعف في عدم قيام اللجان المنبثقة عن لجنة االدارة و لجان المراقبة بشكل خاص 
بدورها المطلوب،  فكلما كان هناك تفاعل والتزام وتوزيع ادوار من قبل هذه اللجان، فان فرص 

ل متابعة من خال التغيير تكون اكبر،  ويعزز هذا التفاعل أيضا قضية  المسائلة والشفافية
تقارير لجنة الرقابة، كما انه كلما كان هناك الماما  بالقوانين والمبادئ المنظمة لعمل 

 .الجمعيات التعاونية سينعكس ذلك على مدى تفاعل االعضاء مع  جمعيتهم
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   لوحظ من خالل المقابالت التي تم اجراؤها مع الجمعيات المدروسة ان دور االدارة العامة
المستوى المطلوب، وهذا يؤثر سلبا على فعالية الجمعيات التعاونية وازدهارها للتعاون ليس في 

 .وتحقيق االهداف التي وجدت من اجلها

  ان احد اسباب ضعف اداء الجمعيات التعاونية هو عدم وجود استراتيجية واضحة يتم
ة في بعض اعتمادها من قبل الهيئة العامة والهيئة االدارية، وعلى الرغم من وجود استراتيج

 .الجمعيات اال انها في الغالب ال يتم متابعة تطبيقها من قبل لجنة االدارة

 ضعف العالقة بين الجمعيات التعاونية في النواحي االقتصادية واألجتماعية والثقافية . 

  تقوم الجمعيات التعاونية بعقد جلسات منتظمة ألعضاء لجنة األدارة وهذا مؤشر جيد يوضح
كما أن نسبة المشاركة في هذه الجلسات . ن لجنة ادارة هذه الجمعياتمدى التواصل بي

 .مرتفعة

 تقوم غالبية الجمعيات التعاونية المدروسة باعداد ميزانية سنوية ألعمالها  . 

  ظروف العمل داخل الجمعيات التعاونية ليست مرضية، والسبب يعود الى عدم قدرة الجمعيات
يها بسبب عدم توفر السيولة الكافية لشراء المعدات على توفير ظروف عمل مناسبة لموظف

 .ولتغطية رواتب الموظفين او عدم وجود المكان المناسب لممارسة األعمال بشكل سليم

  عدم وجود نظام حوافز للموارد البشرية الخاصة بالجمعيات بالمبحوثة، وهذا 

 وضح طبيعة وظروف العمل في الجمعيات المبحوثة. 

 اونيات المبحوثة من عدم وجود نظام لتدريب الموارد البشرية ورفع قدراتها تعاني غالبية التع
 .حتياجات مبني على اسس علميةالمهنية، كما انه ال يوجد نظام لتحديد هذه اال

  هناك ضعف في عمل اللجان المنبثقة عن مجلس األدارة كلجنة المشتريات واللجنة الثقافية
 .ولجنة المراقية

 من الجمعيات التعاونية ليست منتسبة الى االتحادات المتخصصة، والتي  ان هناك نسبه كبيرة
هي في الغالب مظلة للتعاونيات، وهذا يضيع الفرصة لدى العديد من التعاونيات لالستفادة من 

 . خبرة هذه االتحادات
 

 التوصيات 2.0
 

 :أهم توصيات الدراسة تتمثل فيما ياتي
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 :عيات التعاونيةفي الجانب األقتصادي للجم .4.2.0
 

  تشجيع الجمعيات التعاونية في االعتماد على ذاتها من خالل  انشاء مشاريع اقتصادية مدرة
األمثلة على ومن . للدخل تعود بالنفع على الجمعية واعضائها وتقوم بتوفير فرص عمل لهم

األصغر، هذه المشاريع مشاريع التصنيع الغذائي، مشاريع مدخالت األنتاج، مشاريع التمويل 
  .مشاريع استثمارية ترتبط بالنشاطات الرئيسية للجمعيات

  تأسيس جمعيات تعاونية مبنية على اسس سليمة وفق قانون تعاون فلسطيني. 

  ضرورة التنسيق بين المؤسسات الداعمة المحلية والدولية واالدارة العامة للتعاون خاصة فيما
يات التعاونية، حيث يجب ان تلعب االدارة يتعلق بموضوع المشاريع والمنح المقدمة للجمع

 . العامة للتعاون دورا اكبر  في توجيه عمليات التمويل الخاصة بالجمعيات

  العمل على تشجيع انشاء صناديق توفير داخل الجمعيات لخدمة اعضائها،  وكذلك انشاء
ية من اجل صندوق توفير قومي خاص بالتعاونيات، يقوم بتوفير  السيولة للجمعيات التعاون

انشاء مشاريع مدرة للدخل تعمل على رفع المستوى االقتصادي للجمعية وألعضائها، بدل 
 . األعتماد على المساعدات الخارجية العابرة

  العمل على انشاء بنك تعاوني فلسطيني يقوم بتمويل كافة النشاطات التعاونية في فلسطين
 .وني الفلسطينيويعمل على انشاء مشاريع استثمارية للقطاع التعا

  العمل على  انشاء نظام تأمين تعاوني يحمي اعضاء الجمعيات التعاونية في حال حدوث
 .طواريء

  مساعدة الجمعيات في توفير اسواق للمنتجات التعاونية ووضع برامج ترويج لمنتجاتها وتشجيع
افسه افراد المجتمع على شراء منتجاتها، كما يشمل ذلك على حماية الجمعيات من المن

 .الخارجية من خالل اعفاء المنتجات التعاونية من الضرائب 

  األستخدام االمثل لمصادر الجمعيات التعاونية بشكل يلبي طموحات وتطلعات االعضاء
 .المنتسبين للجمعيات والمجتمع المحلي المحيط بها

  يرة من كافة تخصيص ميزانية سنوية من ميزانية الدولة لدعم القطاع التعاوني والعمل على تطو
 .النواحي

 

 :في الجانب االجتماعي للجمعيات التعاونية .2.2.0
 

  العمل على تقوية العالقة بين الجمعيات التعاونية والمجتمع المحلي المحيط بها من خالل
 .المساهمة في النشاطات األجتماعية وتقديم المساعدات للمجتمع المحلي
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 ية لتشمل اكبر عدد  ممكن من المواطنين  توسيع قاعدة العضوية في الجمعيات التعاون
القاطنين ضمن نطاق عملها، لما لذلك من اثر ايجابي بالغ في زيادة السيولة النقدية في 
الجمعية ، كما ويعطي ذلك قوة  اقتصادية للجمعية ويعزز من قدرة الجمعيات على المشاركة 

 . صرةخالل انشاء التحالفات والضغط والمنامن في صناعة القرارات 

   ليعكس دورها الحقيقي . تعزيز وتحفيز وتشجيع مشاركة ومساهمة المراة في العمل التعاوني
ومساهمتها في النشاطات المختلفة للجمعيات التعاونية، ويتم ذلك من خالل نشر الوعي بين 
اعضاء الجمعيات التعاونية لتقبل العمل مع المرأة في اطار الجمعية التعاونية، ويتضمن ذلك 
ايضا ادماج المرأة في مشاريع الجمعيات التعاونية، والعمل على اعطاءها الفرصة في صياغة  

 .وصناعة القرارات داخل الجمعيات التعاونية من خالل تمثيلها في لجان االدراة 

  ترسيخ مفهوم المسؤولية االجتماعية لدى أعضاء الجمعيات التعاونية وتشجيعهم على األعمال
 .الخدمات والمساعدات للمجتمع المحلي المحيط بهمالطوعية وتقديم 

 تشجيع األعضاء على المشاركة في االعمال الطوعية داخل مجتمعاتهم. 

  تأسيس نقابة خاصة بالتعاونيين من أجل تعزيز عنصر المناصرة والدعم لهم وحمايتهم
 .ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم

 
 :في الجانب الثقافي للجمعيات التعاونية 4.2.0

 
  العمل على ترسيخ الفكر والمبادئ التعاونية في المجتمع بشكل عام وبين اعضاء الجمعيات

التعاونية بشكل خاص، الن ذلك سينعكس على مستوى نجاح وفاعلية العمل التعاوني، ويمكن 
الوصول لذلك من خالل برامج بناء القدرات التي تقدم ألعضاء الجمعيات التعاونية والمجتمع 

لك من خالل  التربية الوطنية المبكرة لالجيال الناشئة عن طريق ادخال مادة  المحلي، وكذ
 ".التعاون"دراسية ضمن  المنهاج التعليمي للصفوف التعلمية االساسية بعنوان 

  العمل على ترسيخ والء وانتماء االعضاء تجاه تعاونتهم من خالل وضع آليه للمنفعة المتبادلة
 . بشكل عادل وتوزيع االرباح بين االعضاء

 نشر وتعميم نماذج ناجحة ومشرقة لجمعيات تعاونية ناجحة حققت انجازات. 

  وضع نظام لتدريب الموارد البشرية في الجمعيات التعاونية مبني على حاجة هذة الموارد
 .لتطوير ذاتها والعمل على المساهمة في بناء مؤسساتها

 من  لتعاونية سواء كان ماليا او ادارياتفعيل وتقوية جانب التخطيط السليم في الجمعيات ا
خالل العمل على تدريب وبناء قدرات الجمعيات التعاونية في مجال التخطيط،  مع مراعاة ان 
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ترتبط هذه الخطط مع الخطط االستراتيجية القطاعية للجهات ذات العالقة المباشرة بعمل 
 .لتعاوني بشكل خاصالجمعيات التعاونية، وان تكون ضمن اطار استراتيجة القطاع ا

 عمل تقييم سنوي للموارد البشرية في الجمعية. 

 تقديم برامج تدريب وتوعية لالعضاء وغير األعضاء. 

  اصدار مجلة دورية خاصة بالجمعيات التعاونية تقوم بمهمة التواصل بين التعاونيين 

 في كافة ارجاء الوطن، كما تقوم بتوعية وتثقيف منتسبي الحركة التعاونية. 
 

 :في الجانب المؤسسي للجمعيات التعاونية .....1
 

  ضروة ان تقوم االدارة العامة للتعاون بدور اكبر في مراقبة وتدقيق الوضع المالي في
الجمعيات التعاونية، خاصة وان االدارة العامة للتعاون تقوم فقط بالمصادقة على الميزانيات، 

كما يجب ان . مور المالية بشكل مفصلوابداء بعض المالحظات وال تقوم باالطالع على اال
تقوم االدارة العامة للتعاون بعمل زيارات متابعة للجمعيات التعاونية والعمل على تصويب 

 .اوضاعها في الوقت المناسب

  ضرورة تنظيم وبناء االتحادات التعاونية والعمل على مأسستها بشكل سليم مبني على اسس
من االنضمام الى عضوية هذه األتحادات ليكتمل بذلك علمية وتمكين الجمعيات التعاونية 

 .البناء الهرمي للحركة التعاونية

  االسراع في اقرار قانون التعاون الفلسطيني والبدء بتطبيقة فورا على الجمعيات التعاونية
 .وتدريب كافة منتسبي الحركة التعاونية على تفصيالته

  تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في انشاء هيئة فلسطينية لتطوير العمل التعاوني
العمل التعاوني بحيث تعمل هذه الهيئة على متابعة تطوير وتنمية القطاع التعاوني الفلسطيني 

 .باستمرار لمواكبة التطورات التي تجري في العالم

  العمل على توفير ظروف عمل مناسبة لطواقم الجمعيات التعاونية  من خالل توفير المقرات
 .بة،  وتزويدها باألجهزه ووسائل االتصاالت وزيادة قدرتها للوصول الى المعلوماتالمناس

  العمل المستمر في تدريب ورفع كفاءة موظفي الجمعيات التعاونية واداراتها لمواكبة التغيرات
ويكون ذلك من خالل اشراكهم في دورات تدريبية وورشات عمل ومؤتمرات . التي تجري حولهم

 .محلية ودولية

  بناء قاعدة بيانات خاصة بالحركة التعاونية الفلسطينية لتسهيل الوصول الى المعلومات التي
 .تلزم التعاونيات الفلسطينية لتسهيل صناعة القرارات الخاصة بالجمعيات التعاونية

  العمل على اعادة النظر في آلية تسجيل الجمعيات التعاونية الجديدة، بحيث يجب التأكد من
 يع االقتصادية المقدمة مع طلبات الترخيص، كما ال بد من دراسة جدوى جدوى المشار 
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المشاريع االقتصادية المقدمة من قبل هذه الجمعيات الجديدة، ويشمل ذلك ايضا  متابعة هذه 
الجمعيات من قبل األدارة العامة للتعاون خاصة في بداية تأسيسها ووضعها على الطريق 

 .الصحيح

 عيات التعاونية من خالل وضع انظمة مالية وادارية تتناسب العمل على مأسسة الجم
واحتياجاتها، وكذلك وضع خطط استراتيجية وتشغيلية لها، كما ويشمل ذلك تفعيل استخدام 

 .وتطوير االنظمة الموجودة وغير المستعلمة

  تشجيع الجمعيات على انشاء عالقات تشبيك تعاونية فيما بينها خاصة في مجال  التسويق
 .ادل الخبرات وانشاء مشاريع مشتركة بين الجمعيات المتماثلة االهدافوتب

   مساعدة الجمعيات التعاونية في تعيين طاقم وظيفي مؤهل ألدارة شؤونها والعمل على متابعة
 .نشاطاتها واعمالها اليومية

  توفير ظروف عمل مناسبه لموظفي االدارة العامة للتعاون لتسهيل اعمالهم في متابعة
معيات التعاونية من خالل بناء قدراتهم األدارية وتزويدهم بمعدات واجهزة حديثة ووسائل الج

مواصالت واتصاالت، كما ويشمل ذلك زيادة عدد طواقم االدارة العامة للتعاون بشكل يفي 
 .باحتياجات الجمعيات التعاونية في كافة المناطق
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 المراجع
 

 :المراجع العربيه: أوال
 

 المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، (  2744)ع التعاوني دراسة عن القطا ،
 .رام اهلل، فلسطين

  رام اهلل، فلسطين2770تقرير االدارة العامة للتعاون لعام ،. 

 الدنمارك، -االكاديمية العربيه المفتوحة. محاسبة الجمعيات التعاونية(: 2770. )الحيالي،و
 .22ص

 منشورات المجلة المغربية لقانون األعمال (2779)معيات المغربية قانون التعاونيات والج ،
 .والقاوالت، الطبعة الثانية

  ،صناعة التمويل االصغر في السودان، كلية االقتصاد والتنمية الريفية، (2771)الفاتح ،
 .جامعة الجزيره، النشيشيبه

 ،اضواء على الحركة التعاونية عالميا ومحليا)2775)الفاتح،. 
 فلسطين4555ة القدس المفتوحة، تنظيم التعاونيات، جامع ،. 

 القصر 11، محاسبة الجمعيات التعاونية،مكتبة عين شمس، (4524.)هاشم، ، أحمد،ط ،
 .القاهرة-العيني

 ،التعليم التعاوني والتواصل( ت.ب)ويليامسون ،. 

 وفا-مركز المعلومات الفلسطيني  

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3521 
 االمن الغذائي، نظرية ونظام وتطبيق، مطبعة وائل، عمان(4551. )حمدان،م ،. 
  لحديثه،جامعة كورنيك، ا التعاونية  ، دليل تطوير الجمعية(2774.  )هينان،ب، واندرسون،ب

 .اثيكا، نيويورك

   اساسيات علم التعاون، القاهره،  جامعة القاهره( 4505)ابو شعيشع، ط، وآخرون. 
 ،القاهره  التعاون بين الفكر والتطبيق، مكتبة جامعة عين شمس،(:4507.)ا األمام. 

  فلسطين(2771)مشروع قانون الجمعيات التعاونية ،. 
  اصول التنظيم واالدارة في المؤسسات والجمعيات(: ت.ب.)ابو الخير، ك 
 التعاونية، مكتبة عين شمس،القاهره  ) 
 2744لتعاوني،وزارة العمل،الخطة االستراتيجية للقطاع ا. 

 االدارة العامة للتعاون، رام اهلل(2742.)فريد،ص ،. 
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 ،وجهات نظر اصحاب القرار وصانعي السياسات في اداء القطاع التعاوني (: 2744(الزرو
 .، جامعة بوليتيكنك الخليل، الخليل، فلسطين"وسبل تطويره

http://www.qudsnet.com/arabic/new/index.php?Id=201668&page=printn   (:  

 تمويل الجمعيات التعاونية ودور االتحادات التعاونية (: 2775،نيسان،97.)قادوس،ن
في مؤتمر واقع  وآفاق تطور الحركة .والمؤسسات الداعمه في تطوير الحركة التعاونية

 .لسطينية، رام اهلل، فلسطينالتعاونية الف

  ،معهد ماس،الجمعيات التعاونية الزراعية في األراضي )2747)عدوان،ي،نوفل،س ،
 .الفلسطينية الواقع وسبل التطوير،رام اهلل، فلسطين

 (بيروت(2747)المكتب االقليمي للدول العربية،/تقرير منطمة العمل الدولية  ،.) 

 اونية و التنمية في األراضي المحتلة،  سلسلة الدراسات عودة شحاده الزغموري، الجمعيات التع
 (.ت.ب(  )2)االقتصادية واالجتماعية 

 دراسة تحليليه ألداء جمعيات التسويق في شمال الضفة، رسالة ماجستير، (2772.)حنني،ف ،
 .جامعة القدس  

  ية ، تقرير حول آفاق العمل المشترك لالتحادات التعاونية الزراع(2742)شركة السهل
 .الفسطينية، رام اهلل ، فلسطين

 ،طاع التعاوني، رام اهلل، ، الخطة االستراتيجية للق(2749-2744)االدارة العامة للتعاون
 .فلسطين
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 استمارة  المقابلة :4.4محلق 
 

 .الواقع االقتصادي للجمعيات التعاونية
 

 ما هي اسباب انتسابك للجمعية التعاونية؟ (4

 ما هو االساس الذي اسست الجمعية من اجله  ؟ (2

   كم يبلغ رأس مال الجمعية بالدينار؟ (9
 كم يبلغ عدد اعضاء الجمعية؟  (1
  عية؟كم تبلغ قيمة السهم في الجم (9

 ما هو المبلغ الذي تم استثماره في مشاريع اقتصادية للجمعية؟   (1
 مشاريع اقتصادية، وما هي؟  /هل تملك الجمعية مشروع  (0
 الخسائر السنوية /ما هو الوضع االقتصادي للجمعية ؟ تكلم عن  االرباح  (2

    للجمعية؟ (5
 ؟كيف يستفيد االعضاء من الجمعية من الناحية االقتصادية  (47

الجمعيررررة علررررى مررررنح ومسرررراعدات خارجيررررة ؟ ومررررا هرررري مصررررادر التمويررررل فرررري  هررررل حصررررلت (44
   الجمعية؟

   كيف تقوم الجمعية باستخدام المنح والمساعدات التي تحصل عليها من المؤسسات الداعمة؟ (42

 هل هناك تعاون اقتصادي مع جمعيات اخرى مماثله لها في االهداف؟ وضح؟  (49
    ع اقتصادي، وما هي ؟هل هناك ايرادات  ثابته للجمعية من مشرو  (41

 ما هي االيرادات الشهرية وكم تبلغ قيمتها؟   (49
 ما هي المصروفات الشهرية وكم تبلغ قيمتها؟   (41
 تكلم عن نظام التوفير في الجمعية ان وجد؟  (40
 كم يبلغ رصيد صندوق التوفير والتسليف في الجمعية؟   (42

   كيف تساهم الجمعية في تمويل المشاريع االقتصادية ألعضائها؟ (45
 تكلم عن االصول الثابتة التي تمتلكها الجمعية وكم تبلغ قيمتها؟  (27

 تكلم عن طبيعة التزام  االعضاء تجاه الجمعية وهل يقوموا بتسديد التزاماتهم في مواعيدها؟ (24
  اشرح عن طبيعة العالقة بين الجمعية والمجتمع المحيط بها؟ (22
 ت االخيرة؟  وضح؟تكلم عن مدى نمو في راس مال الجمعية خالل الخمس سنوا (29
   كيف  تقوم الجمعية بتطوير معداتها واجهزتها من وقت ألخر؟ (21
 تكلم عن الموارد البشرية في الجمعية خالل الخمس سنوات االخيرة وهل زاد   (29
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 عددهم؟  (21

 
 :الواقع االجتماعي للجمعيات التعاونية: القسم الثاني

 
 كيف ترى مستوى الوعي التعاوني لدى االعضاء؟ وضح؟ (4

  عن العضوية في الجمعية وهل باب العضوية  مفتوح للجميع؟ تكلم (2

   كم عدد االعضاء خالل الخمس سنوات الماضية؟ (9

 كم يبلغ عدد االناث االعضاء في الجمعية؟   (1

  تكلم عن طبيعة النشاطات االجتماعية التي تقوم بها الجمعية  ؟ (9

    تي تخصهم  ؟كيف تمكن الجمعية اعضائها من المشاركة في صناعة القرارات ال (1

     تكلم عن طبيعة العالقة بين  الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني المحيطه بها؟ (0
 اشرح كيف  تقوم الجمعية بخدمة اعضاءها ؟ وهل تتحرى العدالة في هذه الخدمة؟   (2
 المجتمع المحلي على االنضمام لعضويتها ؟ تكلم عن دور الجمعية في  تشجيع (5

 ادارة الجمعية والهيئة العامة  ؟ ما هي طبيعة العالقة بين (47

 ما  هو الدور الذي تلعبه الجمعية لحث اعضائها على المشاركة في نشاطاتها ؟ (44

 كيف تقوم الجمعية بتوفير فرص عمل ألعضائها والمجتمع المحلي؟   (42

تكلم عن التبرعات والمنح التي تقدمها الجمعية للجمعيات والمؤسسات الخيريه واالفراد، وضح   (49
 ؟ 

   ترى مفهوم العمل الطوعي عند اعضاء الجمعية؟ كيف (41

 
 :الواقع الثقافي للجمعيات التعاونية: القسم الثالث

 
ما هو المسرتوى التعليمري ألعضراء الهيئرة االداريرة فري الجمعيرة؟ وكرم تبلرغ نسربة المتعلمرين فري  (4

 الجمعية حسب الدرجات؟ 

اعضرراؤها وموظفيهررا وكيررف  كيررف ترررى مسررتوى الخطررط السررنويه الترري تضررعها الجمعيررة لتطرروير (2
 .تقوم بذلك؟

 تكلم عن دور الجمعية في تطوير وبناء  قدرات أعضائها وموظفيها؟ (9
 كم تبلغ قيمة المخصصات التي ترصدها الجمعية ضمن موازنتها السنوية لتطوير اعضائها؟ (1
 ما هو مدى اهتمام الجمعية بتطوير اجهزتها ومعداتها للتسهيل على طواقمها؟ (9
 ة نظام التقييم التي تنتهجه الجمعية لتقييم طاقمهاا؟تكلم عن طبيع (1
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 تكلم عن طبيعة برامج  التوعية التي تقدمها الجمعية ألعضائها وتعريفهم بنشاطاتها وانجازاتها؟ (0
 تكلم عن مشاركة الجمعية بمؤتمرات محلية ودولية؟ (2

 

 :الواقع المؤسسي للجمعيات التعاونية: القسم الرابع
 

وني الذي تتبناه الجمعية، وهل  هناك نظام تعاون فلسطيني مقر من ما هو القانون التعا (4
 المجلس التشريعي معمول به؟

تكلم عن طبيعة االنظمة المالية واالدارية التي تستخدمها الجمعية، وهل تم المصادقه عليها  (2
 والعمل بها؟

 حاليه؟كيف  تقوم الجمعية بتطوير انظمتها المالية واالدارية بناء على المستجدات ال (9

 تكلم عن آلية اختيار مجلس االدارة وكيف يتم انتخابه؟   (1

 كيف تقيم  شفافية الجمعية في اختيار مجلس ادارتها؟ (9

 كم عمر مجلس االدارة الحالي بالسنوات؟ (1

 تكلم عن دور االدارة العامة للتعاون في متابعة نشاطات الجمعية وتوجيهها؟  (0

 ة لضمان استمراريتها؟تكلم عن االستراتيجية التي وضعتها الجمعي (2

 كيف يتم عقد جلسات لجنة االدارة وكم يبلغ عدد جلسات الهيئة االدارية في السنه؟  (5

 كم عضوا يشاركوا في الغالب في حضور جلسات مجلس االدارة في العادة؟ (47

 تكلم عن الميزانية السنويه التي تعدها الجمعية؟ وهل يشارك االعضاء في مناقشتها؟ (44

 وافر التي تنتهجه الجمعية ان وجد؟تكلم عن نظام الح  (42

 هل هناك نظام  تدريب معمول به لرفع كفاءة العاملين والهيئة االدارية في الجمعية؟ (49
 ما هي النشاطات التدريبية التي تقوم بها الجمعية وكيف تحدد االحتياجات التدريبية؟  (41
 كيف يتم عمل التقييم السنوي لطواقم الجمعيةا؟ (49
 خل الجمعية؟تكلم عن ظروف العمل دا (41

اشرح عن طبيعة التواصل بين ادارة الجمعية واعضاء الهيئة العامة والموظفين ؟ وكيف يتم  (40
 ذلك؟

 تكلم عن طبيعة االجتماعات التي تقوم بها الجمعية سواء السنوية او الطارئها؟ (42
 كيف تم اعداد الهيكلية االدارية للجمعية وهل تم المصادقه عليها ؟ (45

 مة للتعاون بمتابعة احوال الجمعية بشكل دوري؟كيف تقوم االدارة العا (27

 ما مدى اهتمام  الجمعية بعضوية االتحادات التعاونية؟ (24

 كيف ترى فعالية اداء اللجان المنبثقة عن لجنة االدارة  وهل تعمل بشكل جيد؟ (22
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 تكلم عن  نسبة تمثيل الهيئة العامة في االجتماعات السنوية ؟ (29

 
 تطوير جمعيتك وتحقيق االستمرارية فيها ؟ما هي مقترحاتك ل: القسم الخامس

................................................................................................. 

................................................................................................. 
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